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Τέσσερα νέα σύγχρονα σχολεία – Το ένα στις Αχαρνές   
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Ε∆Ω ΘΑ ΛΕΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ...
Γιατί χάθηκε το Τατόι; 

Τρία  χρόνια µετά τον σεισµό του  2019

Ε δώ και αρκετά καιρό – συ-
γκεκριµένα από το 2018 - η 
αποκατάσταση του Μητρο-

πολιτικού Ναού του Αγίου Βλα-
σίου Αχαρνών αποτελεί ένα αί-
τηµα της τοπικής κοινωνίας το 
οποίο δεν έχει ακόµα βρει ευή-
κωα ώτα. Γιατί; Πριν µερικούς 
µήνες ο αν. υπουργός Στέλιος 
Πέτσας, απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση του βουλευτή Αν. Αττι-
κής Γιώργου Βλάχου είχε πει δη-
µοσίως πως δεν έχει καταλήξει η 
κυβέρνηση στο κατάλληλο χρη-
µατοδοτικό εργαλείο και είχε 
προαναγγείλει πως σύντοµα θα 
είµαστε σε θέση να βγάλουµε 
την οριστική ανακοίνωση για να 
χρηµατοδοτηθεί η αποκατάστα-
ση του ναού». Η ανακοίνωση 
ωστόσο δεν έχει έρθει ακόµα 
αφήνοντας ένα στολίδι του Με-
νιδίου κλειστό. Η εφηµερίδα επι-
σηµαίνει την παράλειψη µε την 

αυστηρή σηµείωση πως για µία 
ακόµα φορά το Μενίδι βλέπει 
υποσχέσεις να µην υλοποιού-
νται και τους πολιτικούς να βλέ-

πουν τις ιστορικές Αχαρνές µόνο 
ως µία προεκλογική πασαρέλα. 
«Ως εδώ» λένε οι κάτοικοι των 
Αχαρνών! 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ; 

Η περιφερειακή αρχή του 
Γιώργου Πατούλη από την αρ-
χή της θητείας της έθεσε πολύ 
ψηλά ως βασική προτεραιότη-
τα ζητήµατα Παιδείας. Πριν λί-
γες ηµέρες έγινε ένα ακόµα 
βήµα προς την υλοποίηση της 
αναβάθµισης της Παιδείας µε 
τις νέες µελέτες για την κατα-
σκευή νέων σχολείων στην 
Ελευσίνα, την Πετρούπολη και τις Αχαρνές, καθώς υπεγράφησαν 
οι σχετικές συµβάσεις µε την ΚΤΥΠ. Οι σχετικές µελέτες θα εκπο-
νηθούν µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας, µέσω του ΠΕΠ Ατ-
τικής 2014-2020, µε συνολικό προϋπολογισµό που ξεπερνά τα 
500 χιλιάδες ευρώ. Ο στόχος είναι τριπλός: α) η ενεργειακή ανα-

βάθµιση δηµοτικών σχολείων 
β) η βελτίωση προσβασιµότη-
τας σε υφιστάµενες σχολικές 
υποδοµές και γ) ο σύγχρονος 
εξοπλισµός εκπαίδευσης. Για 
το Μενίδι συγκεκριµένα µελέ-
τη θα γίνει για το 35ο Νηπια-
γωγείο Αχαρνών συνολικού 
προϋπολογισµού δηµοπρά-
τησης 142.000€.  Ο Περιφε-

ρειάρχης Γιώργος Πατούλης µετά την υπογραφή δήλωσε µετα-
ξύ άλλων πως «επενδύουµε στην εκπαίδευση των παιδιών µας, 
που είναι το µέλλον µας. Σήµερα για µια ακόµα φορά βρισκόµα-
στε εδώ στο φιλόξενο χώρο των Κτιριακών Υποδοµών για να επι-
βεβαιώσουµε το γεγονός ότι η Αττική αλλάζει!». 

Η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου την περασµένη 
εβδοµάδα ανέδειξε ένα παράπλευρο θέµα, που θα έπρεπε 
να απασχολεί πολύ εµάς εδώ στο Μενίδι, αλλά δυστυχώς 
δεν συµβαίνει. Τα πρώην βασιλικά ανάκτορα και νυν κτή-
µα Τατοίου αποτελούν έναν χώρο που ανήκει διοικητικά 
στον ∆ήµο Αχαρνών!

Οι  Πολιτικές   εξελίξεις  δικαιώνουν,  
Κυριάκο Βελόπουλο και Ελληνική Λύση
Του   Στέλιου  Φωτόπουλου

Στις  τρέχουσες  εκλογές πρώτες- 
δεύτερες δεν έχει καµία σηµασία, 
η πόλωση τα διλλήµατα και η 
ψυχολογική πίεση προς τους πο-
λίτες (ειδικά από το κυβερνών 
κόµµα) θα χτυπήσουν κόκκινο, 
όλοι θα καλεστούµε να δώσου-
µε απαντήσεις,  για να καταλά-
βουµε ποιός διαφοροποιήθηκε 
από όλο το πολιτικό σύστηµα τα 
τελευταία 3 χρόνια.

ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙ∆Η

«Εντεταλµένη Σύµβουλος ΚΑΙ για τον Αθλητισµό της Αττικής»
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, 
Γιώργου Πατούλη  η Περιφερειακή Σύµβου-
λος Ευρώπη Κοσµίδη αναλαµβάνει επιπλέον 
τα καθήκοντα της εντεταλµένης περιφερειακής 
συµβούλου για τον αθλητισµό στην Περιφέ-
ρεια Αττικής, έναν τοµέα ιδιαίτερα κρίσιµο για 
τους ∆ήµους µας και την περιοχή µας. Η ίδια 

σχολίασε σχετικά πως «λίγους µήνες πριν τις 
εκλογές εντείνουµε την προσπάθεια µας και 
µαζί µε τον τοµέα των τεχνικών έργων που έχω 
την τιµή να µου έχει ανατεθεί, ολοκληρώνου-
µε το ταχύτερο δυνατό όλα τα έργα στην περι-
οχή µας» και «στο τέλος θα κριθούµε από τους 
πολίτες». 

«∆υνατή Φωνή
στην  Ανατολική  Αττική» 
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣ

∆ΕΝ ∆ΙΟΡΘΩΣΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑ ΤΑ ΥΠΕΡΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
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Αποκλείονται οι πάσης φύσεως
καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείµενα ή δελτία τύπου
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Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή. Γραφείο 
EuroCosm, Εθνικής Αντιστάσεως 15,  Περίπτερα Αχαρνών - 

∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ, στα «Φωτοτυπικά ΜΑΚΡΗΣ» (όλο 
το δεκαπενθήµερο),  Κεντρική Πλατεία.

Σε όλες τις Ενορίες κάθε δεύτερη Κυριακή, ηµέρα έκδοσης.
Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου. 

Το λανθασµένο έθιµο των εορτα-
στικών πυροβολισµών τηρήθηκε 
όπως φαίνεται και φέτος. Η ∆ιευθύ-
ντρια κ.Ταλιαδούρου εντόπισε στον 
προαύλιο χώρο του σχολείου µας 
βολίδα και στην συνέχεια κάλεσε 
την αστυνοµία της περιοχης µας.

Η κατάσταση που επικρατεί πλέ-
ον στην περιοχή είναι εφιαλτική. Κι 
αυτό παρά τις υποσχέσεις των αρ-
χών για µέτρα ασφαλείας, υποσχέσεις που δόθηκαν µετά την τραγωδία µε τον 11χρο-
νο Μάριο που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο προαύλιο του 6ου δηµο-
τικού σχολείου Αχαρνών.

Στους γονείς και στην εκπαιδευτική κοινότητα από το πρωί υπάρχει διάχυτη η ανη-
συχία αλλά και έντονος προβληµατισµός εξαιτίας αυτού του περιστατικού, καθώς οι 
πυροβολισµοί είναι πολύ συχνό φαινόµενο και οι αδέσποτες σφαίρες πέφτουν βρο-
χή. Ας µην ξεχνάµε ότι 8 µέρες πριν βρέθηκε πάλι καλυκας στο 5ο γυµνάσιο Αχαρνών 
που βρίσκεται και αυτό επί της οδού Αγίου ∆ιονυσίου της περιοχης µας.

Ας κάνει κάτι επιτέλους κάποιος υπεύθυνος για όλο αυτό το πρόβληµα είτε αυτός 
λέγεται ∆ήµος είτε αστυνοµία. ∆εν µπορεί να στέλνουµε τα παιδιά στο σχολείο και να 
τρέµει η ψυχή µας µην συµβεί οτιδήποτε.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ κάντε κάτι.....

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Πότε θα σταµατήσει  το έθιµο
των εορταστικών πυροβολισµών
κάντε επιτέλους κάτι

To µεγάλύτερο αντιπληµµυρικό
έργο του παλαιού
οικισµού Αχαρνών
Ένα µεγάλο έργο
από την περιφέρεια
Αττικής στη πόλη µας
Λίγες ηµέρες µετά την ανάληψη των 
καθηκόντων της, η Ευρώπη Κοσµίδη, 
Περιφερειακή Σύµβουλος Ανατολικής 
Αττικής, εντεταλµένη Τεχνικών Έργων 
και Αθλητισµού πλέον, βρέθηκε στην 
οδό Αριστοτέλους και Κολοκοτρώνη 
στις Αχαρνές όπου επιθεώρησε το µε-
γάλο αντιπληµµυρικό έργο του παλαι-
ού Μενιδίου Αχαρνών.  Ένα έργο 
ύψους 8.500.000 ευρώ που χρηµατο-
δοτεί και εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής 
και συγκεκριµένα η διεύθυνση τεχνι-
κών έργων ανατολ. Αττικής που προΐσταται. Ένα µεγάλο έργο που θα λύσει ένα τε-
ράστιο πρόβληµα για την περιοχή µας για το τόπο που ζούµε και εργαζόµαστε. Η 
ίδια σχολίασε πως «το παρακολουθούµε στενά, αναµένουµε την επιτροπή ποιότη-
τας ζωής του ∆ήµου να συνεδριάσει προκειµένου να µας δώσει έγκριση κυκλοφο-
ριακών ρυθµίσεων να περάσουµε κάθετα την µεγάλη κεντρική οδό Αριστοτέλους 
και να µπούµε ακάθεκτοι να εργαζόµαστε στα πολεοδοµικά όρια του παλιού Μενι-
διου».  Το έργο θα ολοκληρωθεί σε περίπου 24 µήνες .

Νέες καινοτόµες ιδέες για την Ακαδηµία του Αχαρναϊκού
Ο πρόεδρος του Α.Ο Αχαρναϊκός 
κ. Άρης Ηλιάδης σε συνεργασία µε 
τον νέο προπονητή των Ακαδηµι-
ών και διπλωµατούχο UEFA PRO 
κ. Θεόωδρο Παχατουρίδη συνα-
ποφάσισαν τη δηµιουργία σεµινα-
ρίων διαιτησίας για τα παιδιά των 
Ακαδηµιών µας. Καθηγητές ∆ιαι-
τησίας θα διδάξουν τους κανονι-
σµούς παιδιάς, ώστε να υπάρχει 
πλήρης ενηµέρωση γύρω από το 
άθληµα στο οποίο δραστηριοποι-
ούνται. Είναι µια απαραίτητη πα-
ροχή σε αυτό που χτίζουµε και δη-
µιουργούµε. Για την οµάδα ΜΑΣ 
και το µέλλον ΜΑΣ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

Καλούνται τα µέλη του Ορειβατικού Συλλόγου 
Αχαρνών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία 
θα πραγµατοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο του 
Συλλόγου «Νώντας Νίκας», επί της οδού  Φιλαδελ-
φείας 126, στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ηµέρα Τε-
τάρτη και ώρα 19.30 µε θέµατα:
1) Εκλογή προεδρείου Συνέλευσης
2) Έκθεση πεπραγµένων 2022.
3) Οικονοµικός απολογισµός 2022.
4) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

5) Απαλλαγή του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη.
6) Έγκριση προϋπολογισµού για το 2023.

Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα 
συνέλθει και πάλι την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 
2023 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, µε τα ίδια θέµα-
τα και νοµίµως θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθ-
µού παρόντων µελών (άρθρο 14 παράγραφος 2, 
του καταστατικού). 
Η παρουσία όλων των µελών είναι απαραίτητη.
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Της Ευρώπης Κοσµίδη

Γιατί χάθηκε το Τατόι; 

ΣΥΝΠΑ: ∆ιακοπή συνεργασίας
µε εταιρεία λογιστικής υποστήριξης 
Ο Σύνδεσµος Προστασίας της Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.) µε 
νόµιµο εκπρόσωπο και Πρόεδρο τον κ. Βασίλη Λαζά-
ρου κατήγγειλε µε ανακοίνωση του την συνεργασία 
που είχε µε εταιρεία λογιστικών για εξαπάτηση του συν-
δέσµου. Συγκεκριµένα ο ΣΥΝΠΑ, όπως και άλλοι φο-
ρείς του δηµοσίου, εξαπατήθηκαν από την εταιρεία 
Eurologic ΙΚΕ η οποία για να λαµβάνει συµβάσεις συ-
νεργασίας παρουσίαζε πλαστές φορολογικές και ασφα-
λιστικές ενηµερότητες όπως αναφέρεται στον ηλεκτρο-
νικό τύπο.

Ο κ. Λαζάρου δήλωσε: «Λόγω της σοβαρότητας της 

κατάστασης λαµβάνοντας υπόψη το συµφέρον και µό-
νο του Συνδέσµου, όπως άλλωστε πράττω τα τελευταία 
χρόνια, µετά τα δηµοσιεύµατα πως η εν λόγω εταιρεία 
λογιστικών συµβουλών παρουσίαζε πλαστές ενηµερό-
τητες, διακόπτουµε την µία και µοναδική σύµβαση πα-
ροχής λογιστικής υποστήριξης.

Παράλληλα θα προσφύγουµε στην δικαιοσύνη κα-
ταθέτοντας µηνυτήρια αναφορά ώστε να διερευνηθεί η 
υπόθεση περαιτέρω. Να σηµειώσουµε πως δεν προ-
κλήθηκε καµία ζηµία από την υλοποίηση της σύµβα-
σης προς τον Σύνδεσµο.»

Η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου την πε-
ρασµένη εβδοµάδα ανέδειξε ένα παράπλευρο θέ-
µα, που θα έπρεπε να απασχολεί πολύ εµάς εδώ 
στο Μενίδι, αλλά δυστυχώς δεν συµβαίνει. Αναφέ-
ροµαι στο ιστορικό τµήµα του Τατοίου, ένα φυσικό 
διαµάντι της Αττικής, που όπως αποκαλύφθηκε 
από την προσπάθεια της τελευταίας στιγµής να συµ-
µαζευτεί για την κηδεία του τέως µονάρχη, παρα-
µένει εντελώς παραµεληµένο. 

Τα πρώην βασιλικά ανάκτορα και νυν κτήµα Τα-
τοίου αποτελούν έναν χώρο που ανήκει διοικητικά 
στον ∆ήµο Αχαρνών! Τι αντίφαση θα έλεγε κανείς! 
Τα πρώην βασιλικά ανάκτορα να βρίσκονται διοι-
κητικά στο ταλαιπωρηµένο – από κάθε άποψη – 
Μενίδι. Και εµείς τι κάνουµε; Αντί µε την δύναµη 
του µεγάλου πληθυσµού µας, µε την δύναµη των 
εκπροσώπων µας στην ελληνική Βουλή να πιέσου-

µε προς κάθε κατεύθυνση για την ανάδειξη του 
τµήµατος καθόµαστε για µία ακόµα φορά µε σταυ-
ρωµένα τα χέρια. 

Τα πρώην βασιλικά ανάκτορα αποτελούν κοµ-
µάτι του ∆ήµου Αχαρνών ιστορικά και διοικητικά. 
Εφόσον το ελληνικό κράτος που έχει πάρει την κυ-
ριότητα του χώρου δεν προχωρήσει το επόµενο δι-
άστηµα µε συγκεκριµένο πλάνο και συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα στην αξιοποίηση του χώρου, 
προτείνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 
πως θα διεκδικήσει νοµικά την επιστροφή της κυ-
ριότητας του Τατοίου στον ∆ήµο Μενιδίου, ώστε να 
προχωρήσει άµεσα στην αξιοποίηση του. Εµείς στο 
Μενίδι όχι µόνο αναγνωρίζουµε την ιστορική αξία 
του Τατοίου, αλλά θέλουµε ένα Τατόι σύµβολο 
ανάπτυξης για όλη την περιοχή µας! Και ενωµένοι 
µπορούµε να το πετύχουµε! 

Ε∆Ω ΘΑ ΛΕΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ...!!!
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Μπροστά από ένα ATM στην πλατεία Καράβου συνάντησα την 
Πέµπτη το πρωί, τουλάχιστον τέσσερις γείτονες µου συνταξι-
ούχους οι οποίοι εδώ και καιρό άκουγαν ότι θα πάρουν αυ-

ξήσεις στις συντάξεις τους από την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά βρέθη-
καν προ δυσάρεστης έκπληξης όταν έφτασε η ώρα πληρωµής για τις συ-
ντάξεις Φεβρουαρίου 2023 καθώς το χαρτάκι έδειχνε µία από τα ίδια. Εί-
ναι και αυτοί µαζί µε περίπου 900.000 ακόµα, εκ των δικαιούχων που 
αδίκως περίµεναν την αύξηση του 7,75% που προβλέπει ο νόµος ΣΥΡΙ-
ΖΑ από το 2017.

Η «προσωπική διαφορά» που θεσµοθετήθηκε µε τον ίδιο νόµο 
για να προστατεύσει τότε από νέες περικοπές τις συντάξεις των παλαι-
ών ασφαλισµένων αλλά τους απέκλεισε από µελλοντικές αυξήσεις δεν 
άλλαξε µετά το 2019 παρότι βγήκαµε από µνηµόνια και εποπτεία. Τώ-
ρα αυτή η «προσωπική διαφορά» θα απορροφήσει τις αυξήσεις και οι 
εν λόγω συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να ζουν µε τις αποδοχές του 
2022, οι οποίες ήταν ίδιες µε όλα τα προηγούµενα χρόνια. Πρόκειται 
κυρίως για συνταξιούχους οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση πριν τις 
13/5/2016 και η σύνταξή τους υπολογίστηκε µε το προηγούµενο σύ-
στηµα (προ του νόµου Κατρούγκαλου). Ενώ υπάρχουν και ορισµένοι 
συνταξιούχοι της περιόδου 2016-18 οι οποίοι έχουν µικρότερη προ-
σωπική διαφορά.

Όταν από 1/1/2019 ετέθη σε ισχύ ο εν λόγω νόµος (3487/16) βρέ-
θηκαν να λαµβάνουν… περισσότερα χρήµατα οι συγκεκριµένοι συ-
νταξιούχοι. Και έτσι αποκλείστηκαν και από τις οριακές µεταβολές που 
θεσπίστηκαν µε τον νόµο 4670/20 (ν.Βρούτση), µέσω του οποίου δι-
ορθώθηκαν (βελτιώθηκαν) τα ποσοστά ανταπόδοσης για τα έτη ασφά-
λισης πέραν των 30 ετών ασφάλισης. Για περίπου 500.000 συνταξιού-
χους από τα 2,6 εκ. δικαιούχων, 1 στους 5 δηλαδή, δεν θα λάβει αύ-
ξηση ούτε το 2024. Πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους των ∆ΕΚΟ, 
τραπεζών, του ∆ηµοσίου και του πρώην ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες), οι οποίοι έχουν µεγάλη «προσωπική διαφορά» και θα αποκλει-
στούν των νέων αναπροσαρµογών και κατά τα επόµενα χρόνια αν δεν 
υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και αυτό γιατί η «προσωπική διαφορά» ξε-

περνά τα 200 ή 300 ευρώ.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όπως και στην περίπτωση του ΕΚΑΣ δεν 

διόρθωσε τα πράγµατα παρά τα υπερέσοδα από φόρους και την πο-
σοτική χαλάρωση από την κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Μπορεί να 
προχώρησε σε 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις τα τε-
λευταία τρία χρόνια και άλλα 14 δισεκατοµµύρια ευρώ δεσµεύσεις σε 
αµυντικούς εξοπλισµούς όµως απέναντι στους συνταξιούχους αρκέ-

στηκε σε επιδόµατα και µάλιστα µε σκληρά εισοδηµατικά κριτήρια. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ στον αντίποδα δια στόµατος Αλέξη Τσίπρα αρχικά από τη 
∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέµβριο του 2022 όπου δεσµεύ-
τηκε για την επαναφορά της ποσοστιαίας 13ης σύνταξης όπως αυτή εί-
χε θεσµοθετηθεί το 2019 και κόπηκε από τον Μητσοτάκη αλλά και την 
επιστροφή των αναδροµικών σε τρεις δόσεις έδωσε το µήνυµα στους 
συνταξιούχους.

Την περασµένη ∆ευτέρα 23/1 από το Αιγάλεω δεσµεύτηκε και για 
την αποκατάσταση της αδικίας µε την «προσωπική διαφορά» καθώς 
πλέον δεν τίθεται θέµα διάσωσης των συντάξεων όπως το 2016 όπως 
ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση µε το πιστόλι των δανειστών στον κρόταφο, αλλά 
ενίσχυσης των εισοδηµάτων δεδοµένου και του καλπάζοντα πληθω-
ρισµού. Πρόκειται για ένα νέο συµβόλαιο Τσίπρα µε τους συνταξιού-
χους που αυτή τη φορά υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να τηρη-
θεί στο έπακρο.

Η µεταµνηµονιακή ανάπτυξη δεν πρέπει να αφήσει πίσω ευάλω-
τους και «συνταξιούχους οι οποίοι «χρυσοπλήρωσαν τη δεκαετή κρί-
ση από τα εισοδήµατά τους.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια την 
ευκαιρία να αποκαταστήσει αυτές τις θυσίες και σε κάποιες περιπτώσεις 
αδικίες όµως τη µία έκοβε τη 13η σύνταξη και την άλλη υπουργοί της 
έλεγαν στους συνταξιούχους να µην προσφύγουν στη δικαιοσύνη για 
να διεκδικήσουν τα αναδροµικά αφήνοντας τους εκτός των δικαστικών 
αποφάσεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προτίµησε να δώσει βάρος σε 
άλλους τοµείς. ∆ισεκατοµµύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε «γαλάζιες 
ακρίδες» τύπου Πάτση, Χειµάρα και άλλων ηµετέρων.

Οι προσεχείς εθνικές εκλογές έχουν ένα τεράστιο διακύβευµα για 
χιλιάδες συνταξιούχους καθώς ή θα συνεχίσουν να πορεύονται µε χαρ-
τζιλίκια, εποχικά επιδόµατα και κληρώσεις στο Gov.gr  ή θα στηρίξουν 
µία Προοδευτική κυβέρνηση που έχει ως προτεραιότητα να αποκατα-
στήσει τα εισοδήµατα και τις αδικίες που έγιναν τη µνηµονιακή αλλά 
και τα πρώτα χρόνια της µεταµνηµονιακής εποχής. Τότε και τότε µόνο 
θα υπάρξει δικαιοσύνη αλλά και κανονικότητα για αυτούς.

«∆υνατή Φωνή στην 
Ανατολική Αττική» 

Γράφει  ο Γιώργος Καραµέρος

Λ. Μενδώνη  προς  Γεώργιο Βλάχο : «Ο Τύµβος του 
Σοφοκλή συγκαταλέγεται στα σχέδια του Υπουργείου»
Στη Βουλή έφερε το ζήτηµα της αξιοποίησης του Τύµβου του Σοφοκλή στη Βαρυµπόµπη, Αττικής, ο βου-
λευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Βλάχος, ζητώντας από την υπουργό Αθλητισµού και Πολιτισµού, Λ. 
Μενδώνη, να λάβει µέτρα ώστε ο Τύµβος να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί ως επισκέψιµος αρχαιολο-

γικός χώρος.  Κατά τη συζήτηση της 
επίκαιρης ερώτησης, η υπουργός, απά-
ντησε πως οι επισηµάνσεις και οι παρα-
τηρήσεις του κ. Βλάχου από την πρό-
σφατη επίσκεψή του στο Ταφικό Μνη-
µείο, έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρµό-
διες υπηρεσίες του υπουργείου.  Στο 
ζήτηµα δε, της αξιοποίησης του Τύµ-
βου, που έθεσε ο κ. Βλάχος κατά τη 
δευτερολογία του, η υπουργός απά-
ντησε ότι στο στρατηγικό σχέδιο της 
Κυβέρνησης -µε κέντρο και πυρήνα το 
πρώην βασιλικό κτήµα του Τατοΐου- 
πρωτεύουσα θέση έχει ο Τύµβος του 
Σοφοκλή, ο οποίος λόγω του εµβλη-

µατικού του χαρακτήρα θα χαράξει µια νέα πολιτιστική διαδροµή προς τη Βόρεια Αττική, ένα δεδοµένο 
που θα αναπτύξει τον πολιτιστικό τουρισµό και θα ενισχύσει την τοπική οικονοµία.  Από την πλευρά του 
ο κ. Βλάχος δήλωσε: «Ευχαριστώ την Υπουργό για την ενηµέρωση και κρατώ τη δήλωση της ότι ο Τύµ-
βος του Σοφοκλή στη Βαρυµπόµπη Αττικής συγκαταλέγεται στα σχέδια του Υπουργείου. Σε κάθε περίπτω-
ση παρακολουθούµε το θέµα και είµαστε εδώ να το αναδείξουµε εκ νέου».

ΥΠΕΣ: Χρηµατοδότηση 42 εκατοµµυρίων ευρώ 
στους ∆ήµους για τη θέρµανση των σχολείων 
Στην πρώτη κατανοµή ύψους 42 
εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για 
το έτος 2023, προχώρησε το 
υπουργείο Εσωτερικών, για την 
κάλυψη λοιπών λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων. «Ό,τι εί-
παµε, το κάναµε. Κατανέµουµε 
σήµερα 42 εκατ. ευρώ σε όλους 
τους ∆ήµους της χώρας, για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
και τη θέρµανση των σχολείων. 
Η χρηµατοδότηση αυτή είναι αυ-
ξηµένη κατά 14 εκατ. ευρώ και 
ανταποκρίνεται στις δεσµεύσεις 
που έχουµε αναλάβει, ώστε να 
ενισχύσουµε µε πρόσθετους πό-
ρους την Αυτοδιοίκηση, προκει-
µένου να ανταπεξέλθει στο αυξη-
µένο ενεργειακό κόστος και αυ-
τόν τον χειµώνα. Στεκόµαστε δίπλα στις ανάγκες των παιδιών µας και στην Αυτοδιοίκηση και θα συνε-
χίσουµε να στηρίζουµε για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος 
Πέτσας. Στο ∆ήµο Αχαρνών αντιστοιχούν 384.870,00€.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει τη νέα κατανοµή των 
βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια όπως προκύπτει 
από τα οριστικά αποτελέσµατα της απογραφής του νόµιµου πλη-
θυσµού – κατοικιών 2021 που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή (ΕΛΣΤΑΤ).

Με βάση την τελευταία κατανοµή εδρών, όπως διαµορφώθη-
κε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 117/2018 – ΦΕΚ 225/Α/31-12-2018, 
δύο έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής 
ενώ από µία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο ∆υτικός και ο Νότιος το-
µέας Αθηνών καθώς και η Α΄ εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλο-
νίκης.  Αντίθετα, από µία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ 

Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Άρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώ-
τιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες Πε-
ριφέρειες καθίστανται µονοεδρικές. Στην κατανοµή αυτή ενσωµα-
τώνεται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που αφαιρούνται από 
τις εκλογικές περιφέρειες για να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας, προκειµένου να εκπροσωπηθούν οι κάτοικοι εξωτερι-
κού. Σηµειώνεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης 
έδωσε εντολή στη ∆ιεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου να προ-
χωρήσει στη σύνταξη σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος που θα 
αποτυπώνει τις παραπάνω µεταβολές και το οποίο πρόκειται να εκ-
δοθεί έως τις 10 Ιανουαρίου του 2023.

Αυτός είναι ο νέος εκλογικός χάρτης της χώρας 

Το νέο συµβόλαιο του Αλέξη Τσίπρα µε τους συνταξιούχους που αδικούνται
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"Κανένας δεν θα σταµατήσει 
το Εθνικό   Κόµµα   Έλληνες "

Πολύ µικρά αποδείχθηκαν τα πολιτι-
κά γραφεία της Ιωάννας Καραδή-
µα στο Μενίδι για να φιλοξενή-

σουν τους εκατοντάδες φίλους του Εθνι-
κού Κόµµατος ΕΛΛΗΝΕΣ. Την Κυριακή
22 Ιανουαρίου, στην οδό Πάρνηθος 116
,από νωρίς το απόγευµα, υπήρχε το
αδιαχώρητο από τους πολίτες που ήθε-
λαν να ενηµερωθούν για τις θέσεις των
“Ελλήνων” και να γνωρίσουν την Ιωάννα
Καραδήµα και τους άλλους υποψήφιους
του κόµµατος. 

“Είµαι µια από εσάς µε τα ίδια προβλή-
µατα τις ίδιες ανησυχίες, για το παρόν και
το µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας.
∆εν είµαι επαγγελµατίας της πολιτικής και
δεν πρόκειται ποτέ να γίνω. Τα δικά σας
προβλήµατα, που είναι και δικά µου, τις δι-
κές σας ανησυχίες, που είναι και δικές µου,

θα εκφράσω στη Βουλή” τόνισε η Ιωάννα
Καραδήµα, για να συµπληρώσει πως:
“θέλω το παιδί µου να µε αποκαλεί µάνα,
µε αυτήν την ιερή λέξη και οχι γονέα ά ή β,
θέλω να ζει σε µια χώρα που θα είναι πολί-
της ά κατηγορίας και όχι να βρίσκεται πίσω
στα δικαιώµατα από τον κάθε παράνοµο
µετανάστη που βαπτίζεται Έλληνας µε τις
ευλογίες της κυβέρνησης.”

Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυναν η
Νάντια Μανουηλίδου, υποψήφια στην ∆υ-
τική Αττική, ο Περιφερειακός Σύµβουλος
Στερεάς Ελλάδος Χαράλαµπος Γιώτης και
ο Μάνος Κώνστας, ΓΓ του Εθνικού Μετώ-

που και υποψήφιος στον ∆υτικό τοµέα Αθη-
νών. 

Ιδιαίτερος ενθουσιασµός προκλήθηκε
από την τηλεφωνική παρέµβαση από τις
φυλακές ∆οµοκού του Ηλία Κασιδιάρη, ο
οποίος κατήγγειλε τις αντισυνταγµατικές
µεθοδεύσεις που προτείνονται εναντίον της
υποψηφιότητας του ίδιου αλλά και του κόµ-
µατος των Ελλήνων. 

Η εκδήλωση έκλεισε µε την κοπή της πα-
ραδοσιακής Βασιλόπιτας και µε την απο-
κόµιση από όλους τους παρευρισκοµένους
ότι η εθνική φωνή στο Μενίδι έχει έρθει
για µείνει και να πρωταγωνιστήσει. 
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Ενθουσιασμός στην 
πίτα ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μέσα σε κλίµα εν-
θουσιασµού, έγινε 
την Κυριακή 15 Ια-
νουαρίου 2023, η 
γιορτή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του 
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 
Αχαρνών ,  σ την 
οποία έδωσαν το πα-
ρόν, δεκάδες φίλων 
και µελών και δεκά-
δες στελεχών του. 
Την εκδήλωση οργά-
νωσε η ∆.Ο. ΠΑΣΟΚ 
– ΚΙΝΑΛ Αχαρνών 
και Θρακοµακεδό-
νων και περιελάµβα-
νε µαζί µε την κοπή πίτας, πλούσιο γεύµα και αναµνηστικές πλακέτες στους διατελέσαντες ∆ηµάρ-
χους Αχαρνών – Θρακοµακεδόνων, µε το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριµένα τιµήθηκαν, Οι Τάσος Μουστα-
κάτος, Παν. Φωτιάδης, Σωτήρης Ντούρος και Σάββας Βασιλειάδης. Κεντρικός οµιλητής, ο Βουλευ-
τής και Επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, Μιχάλης Κατρίνης, 
µεταφέροντας τον χαιρετισµό, του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, και αναλύοντας τις στρατηγικές 
για την προεκλογική εκστρατεία που ήδη ξεκίνησε και που τα µηνύµατα είναι ελπιδοφόρα, καλώ-
ντας όλους σε γενικό ξεσηκωµό, για να ανέβει το ποσοστό πιο ψηλά , πιο ψηλά. Η διαδικασία κο-
πής της πίτας, ξεκίνησε από την εκφωνήτρια από το µέλος της ∆.Ο. Βιβίκα Κούργια και µε τον χαι-
ρετισµό του Γραµµατέα της ∆.Ο. ΠΑΣΟΚ Αχαρνών, ∆ιοµήδη Καρακωνσταντή. Κοµµάτι πίτας έκο-
ψαν όλα τα ενεργά στελέχη, νυν και πρώην, µε πρώτο, τον Βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη. 

Πίτα Λύκειο 
Ελληνίδων 
Αχαρνών  
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 έκο-
ψε την πίτα το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρ-
νών  µε τραγούδια και χορούς σε µια αί-
θουσα κατάµεστη από µέλη και φίλους 
του Λυκείου µας. Στη φωτό η Πρόεδρος 
Αναστασία Βενετσάνου. 

Η   Βασιλόπιτα  της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Κανάλας
Αντιπροσωπεία της παράταξης 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ του υπο-
ψηφίου ∆ηµάρχου Χρήστου Π. 
Ηλιάδη, παρέστη στην Κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
της Ιεράς Μονής Παναγίας Κα-
νάλας. Εν έτη πολλά στον Πα-
νοσιολογιότατο Επίσκοπο και 
Κτήτορα πατέρα ∆ωρόθεο, κα-
θώς στον πατέρα Συµεών για 
τους Χριστιανικούς αγώνες 
τους και τη µεταλαµπάδευση 
στα Χριστά ήθη κι έθιµά µας.

Φωτορεπορτάζ

Κοπή βασιλόπιτας
του Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών 
Μέσα σε µια όµορφη και εορταστική ατµόσφαιρα την Κυριακή 15/1/23, ο ιστορικός µας 
Σύλλογος έκοψε την καθιερωµένη πια βασιλόπιτα , γιορτάζοντας παράλληλα και τα τρι-
άντα χρόνια ίδρυσης και αδιάλειπτης παρουσίας του στα πολιτιστικά δρώµενα του ∆ήµου 
Αχαρνών. Τα χορευτικά µας ανέλαβαν να ξεκινήσουν τον χορό, χορεύοντας Μωραΐτικα 
δηµοτικά τραγούδια, ενώ το αφιέρωµα στους χορούς και στα τραγούδια της Μικράς Ασί-
ας πραγµατικά ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόµενους. Στα πλαίσια αυτά πολλοί και 
εκλεκτοί προσκεκληµένοι µας τίµησαν µε την παρουσία τους, ανταλλάξαµε ευχές για την 
νέα χρονιά, ενώ συµµετείχαν και στις βραβεύσεις των ιδρυτικών µελών του Συλλόγου 
µας. Στιγµές συγκίνησης και µνήµης για τους πρωτεργάτες αυτής της ωραίας προσπάθει-
ας που θυµήθηκαν γεγονότα και ανθρώπους που στήριξαν τον Σύλλογο, µε προεξέχου-
σα µορφή, αυτή της αείµνηστης Πόπης (Παναγιώτας) Φαµελίτου.

Στο Φλαμπούρι η  πίτα του Ε.Ο.Σ. 
Πολλές οι Πρωτοχρονιάτικες πίτες της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2023. Έτσι και ο Ορειβατικός Σύλλο-
γος Αχαρνών έκοψε την δική του όπως κάθε χρόνο, στο καταφύγιο «Βασίλης Νίκας» στο Φλαµπού-
ρι της Πάρνηθας. ∆όθηκε µε αυτό τον τρόπο η ευκαιρία να συναντηθούν πολλοί παλαιοί και νέοι φί-
λοι στο αγαπηµένο βουνό την Πάρνηθα, µε καθαρά χειµωνιάτικες συνθήκες (αρκετό κρύο και οµί-
χλη). Ο Σύλλογος εκτός από την καθιερωµένη πρωτοχρονιάτικη πίτα, προσέφερε στους καλεσµέ-
νους τσίπουρο µε ξηρούς 
καρπούς καθώς επίσης ζεστό 
κρασί, το οποίο παρασκεύασε επί 
τόπου το µέλος του Συλλόγου 
µας κ. Κωνσταντίνος Αµπαρτζά-
κης. 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Εύα Μπάλλιου, µιλώντας για το 
καταφύγιο «Φλαµπούρι» αφού 
ευχαρίστησε τον προηγούµενο 
υπεύθυνο του καταφυγίου, ο 
οποίος αποχώρησε µετά την λή-
ξη του συµφωνητικού του στις 31 
∆εκεµβρίου, ανακοίνωσε τη λει-
τουργία του υπό νέα διεύθυνση, 
µε υπεύθυνους τους κ. κ. Γιάννη 
Χέλη και Στέφανο Σιδηρόπουλο 
και τους ευχήθηκε καλή αρχή. 
Τα δύο νοµίσµατα κέρδισαν ο 
αντιδήµαρχος Καθαριότητας κ. 
Ευστάθιος Τοπαλίδης και ο αθλη-
τής Αναρρίχησης του Συλλόγου 
µας Φώτης Φιλιππίδης. 
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι 
παραβρέθηκαν στην κοπή της πί-
τας µας, τους ευχόµαστε µια δηµι-
ουργική νέα χρονιά µε υγεία και 
δίνουµε ραντεβού µαζί τους στις 
επόµενες δράσεις του Συλλόγου.
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Οι Πολιτικές εξελίξεις δικαιώνουν, Κυριάκο Βελόπουλο και Ελληνική Λύση
Του   Στέλιου  Φωτόπουλου

Β ρισκόµαστε αισίως στον Ιανουάριο του 2023 
και όσο και αν αυτό στεναχωρεί τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η Χώρα σε 3-4 

µήνες το πολύ θα οδηγηθεί σε εκλογές, το πιθανό-
τερο διπλές καθώς ο Σύριζα πριν φύγει φρόντισε 
να αλλάξει το εκλογικό σύστηµα και να επιλέξει την 
απλή αναλογική αφού είχε καρπωθεί δύο φορές το 
2015  το bonus των επιπλέον εδρών του πρώτου 
κόµµατος.

Απλή αναλογική µε την οποία δεν νοµίζω ότι δια-
φωνεί κανείς όσο δεν κινδυνεύουν  τα εθνικά συµφέ-
ροντα (βλ προσπάθεια δηµιουργίας τουρκικού κόµ-
µατος στην Κοµοτηνή)  πλην του σηµερινού πρωθυ-
πουργού που είναι της λουδοβίκειας λογικής «L’ etat 
c’est moi»  µτφ «Το κράτος είµαι εγώ» , εκλογικά συ-
στήµατα και νοµοθεσία και συστήµατα ala carte δια-
χρονικά από όλες τις Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆ 
τα τελευταία 48 χρόνια. 

Στις επόµενες εκλογές πρώτες- δεύτερες δεν έχει 
καµία σηµασία, η πόλωση τα διλλήµατα και η ψυχο-
λογική πίεση προς τους πολίτες (ειδικά από το κυβερ-
νών κόµµα) θα χτυπήσουν κόκκινο, όλοι θα καλε-
στούµε να δώσουµε απαντήσεις σε δύο τρείς ερωτή-
σεις για να καταλάβουµε ποιός διαφοροποιήθηκε από 
όλο το πολιτικό σύστηµα τα τελευταία 3 χρόνια. 
1) Ποιος εναντιώθηκε εξαρχής στα λοκντάουν και στο 
θάνατο της αγοράς και των µικροµεσαίων επιχειρήσε-
ων , όταν σύσσωµο το πολιτικό προσωπικό σε καλού-
σε να χειροκροτήσεις στα µπαλκόνια µε την ΕΚΤ να τυ-
πώνει και να µοιράζει αφειδώς χρήµα, φυσικά τώρα 
που πάµε στο super market και οι τιµές έχουν πάρει 

φωτιά δεν φταίνε οι ίδιοι άλλα κάποιοι άλλοι από το 
χωριό δεν τους ξέρεις.
2) Ποιος πήρε σαφή στάση κατά της υποχρεωτικότη-
τας και υπέρ του προαιρετικού εµβολιασµού όταν ο 
Πρωθυπουργός δίχαζε τους πολίτες ανάµεσα σε πε-
φωτισµένους και ψεκασµένους , by the way που λέ-
µε και στα Γιάννενα Πρωθυπουργός που κατηγορεί 
τον Λαό του είναι Πρωθυπουργός σε αποδροµή.
3) Ποιος ήταν υπέρ µιας πιο µετριοπαθούς στάσης στο 
θέµα της Ουκρανίας ώστε να µην κόψει κάθε γέφυρα 
επικοινωνίας µε την Ρωσική οµοσπονδία καθώς η Ελ-
λάδα και συµφέροντα έχει στην περιοχή και ιστορι-
κούς δεσµούς που επιβάλουν τους ανοιχτούς διαύ-
λους επικοινωνίας µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, και 
ποιος ήθελε να παρουσιαστεί στο Φρουραρχείο του 
τριεθνούς Κολωνάκι-Παπάγου-Ψυχικού που έχουν 
υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία οι περισσό-
τεροι εξ αυτών και να φύγει µε το G3 στα χέρια και το 
µαχαίρι στα δόντια για τα περίχωρα της Μαριούπολης.

Ό µοναδικός ο οποίος διαφοροποιήθηκε από όλο 
το πολιτικό σύστηµα και κράτησε συνεπή και αταλά-
ντευτη στάση όλο αυτό το διάστηµα ήταν ο Κυριάκος 
Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση, οι εξελίξεις τον δι-
καίωσαν και λογικά σκεπτόµενος θα περίµενε κανείς 
να  αποτυπωθεί αυτό και στις δηµοσκοπήσεις δίνοντας 
του διψήφιο ποσοστό αλλά που τέτοια τύχη, οπότε 
κάπου εδώ θα παραφράσω τον Μπίσµαρκ, οι ∆ηµο-
σκοπήσεις είναι σαν τα λουκάνικα, είναι προτιµότερο 
να µην βλέπεις πως φτιάχνονται.

* Ο Στέλιος Φωτόπουλος είναι Φοροτεχνικός, 
Msc και υποψήφιος Βουλευτής

Ανατολικής Αττικής µε την Ελληνική Λύση.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Επίσημος Χορηγός Συνεδρίου για Αγωνιστικούς Χώρους

www.gennatos-turf.gr
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Επίσημος Χορηγός Συνεδρίου για Αγωνιστικούς Χώρους

www.gennatos-turf.gr
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Επίσημος Χορηγός Συνεδρίου για Αγωνιστικούς Χώρους

www.gennatos-turf.gr
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
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Στους πρόποδες της Πάρνηθας
φιλοξενείται από τις αρχές
του Νοεµβρίου µία Πρότυπη 
Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωµένων.
Η «Belle Vue» άνοιξε την 
αγκαλιά της για
να υποδεχτεί τους ηλικιωµένους
φίλους της 24ώρες/365 µέρες
τον χρόνο προσφέροντας 
υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου όπως
ακριβώς τους αρµόζει! 

Η µονάδα BELLE VUE παρέχει
φιλοξενία σε Υπερήλικες: 
● Απώλεια µνήµης/ Γεροντική Άνοια/
● Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
● Ψυχοσύνδροµο / Κατάθλιψη
● Παθήσεις νευρικού συστήµατος / Parkinson’s
● ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
● ∆υσκολία στη σίτιση/ ∆οσκαταποσία
● Τραχειοστοµίες /Γαστροστσµίες/ Κολοστοµίες
● Ασθενείς µε levin

Κλείστε σήµερα ραντεβού για να δείτε από κο-
ντά τις εγκαταστάσεις και να ενηµερωθείτε 
πλήρως από τους αρµόδιους που βρίσκονται 
στον συγκεκριµένο κλάδο εδώ και 30 χρόνια, 
προσφέροντας απεριόριστη αγάπη και φρο-
ντίδα στους ηλικιωµένους.

∆ιεύθυνση: Λεωφ. Παρνηθος 401 - Αχαρνές
Τηλ.  επικοινωνίας: 210 2442268  - 6973938300
E-MAIL:   kakoskostas35@yahoo.com

BELLE VUE - ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Οργάνωση µνηµόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

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 & Λεωφ. ∆ηµοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΛΕΟΤΣΙΝΙ∆ΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ του  ΙΩΑΝΝΗ  και της  ΠΑΓΩΝΑΣ   το γένος  
ΦΡΑΖΙΑ   που γεννήθηκε  στην   ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί  στα  ΑΝΩ ΛΙΟΑΣΙΑ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ   και η ΒΙΚΤΩΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ- ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του  ΧΡΗΣΤΟΥ   και της 
ΑΘΗΝΑΣ  το γένος  ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε γάµο που 
θα γίνει στα  ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ
Αποχαιρετισµός  συντρόφου Γιώργου Σουρλατζή

Στη µνήµη του αγαπηµένου µας συντρόφου, φίλου και αγωνιστή, της Προοδευτικής ∆ηµοκρατι-
κής Παράταξης - ΠΑΣΟΚ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ, δηλώνουµε ότι ο δρόµος που χάραξε εµείς θα 

τον συνεχίσουµε µε την ίδια πίστη και αφοσίωση. Θα συνεχίσουµε τον αγώνα για ∆ηµοκρατία, ∆ι-
καιοσύνη και Ευηµερία του ελληνικού λαού.  Μας λείπεις και δεν θα σε ξεχάσουµε ποτέ. 
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ΧΡΗΣΙΜΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣ∆Α, 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:  .......................................................213-2072300 / 301 / 302
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡ.  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ :   .............................................. 213 2072 450
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ............................................... 213 2072 451
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: .............................................................213 2072 527 - 523
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:  ..........................................................210 2463 171
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ :   .................................................... 213 2072 399
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ............................... 213 2072 460 - 461
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: .................................................213 2072 515
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: .................................210 2435 665     
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ..............................213 2072 472 (8:00 - 14:00)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Α’ Α.Τ.  ΠΛΗΘΩΝΟΣ  ΓΕΜΙΣΤΟΥ 52, ΑΧΑΡΝΕΣ
Α’ ΑΞΙΩΜ.  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: .........................................................210 2478000
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: .....................................................................2102478005 -7-8
Α.Τ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ: ......................................................210 2432179
Α.Τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ: ....................................................... 210 2476500

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΧΑΡΝΩΝ
- ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39: ................................................2102461600 
- ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 82, ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ: ..............................2102386396

ΚΕΠ 
- ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟΥ 35Α, 13675: ...................................................213 2060200
- ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 217, 13671:  ..................................................213 2048480
- ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 40, 13674:  ..................................................... 210 2476059
-ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 13, 13675:  ............................................. 210 2315009

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 142: .........................210 2434061-3
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 73: ........................... 210 2467180
ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) Λ. ΚΥΜΗΣ & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ: ......................... 210 2410801-3
ΠΙΚΠΑ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39: ..........................................210 2463255
ΟΑΕ∆ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΛΙΟΣΙΩΝ & ΧΡ. ∆Ε∆Ε: ............................210 2444989
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ: ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣ∆Α:..............213 2123100
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΒΕΡΤΣΕΚΟΥ: .................................................210 246 8360
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: ............................. 210246 6122
ΙΛΕΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ): .........................210 246 2701, 210 2446069
6ΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ: ..............210 2478260-1

Κριός 
Νέα ανοίγµατα σε επαγγελµατικό επίπεδο φέρνει 
η Νέα Σελήνη που έγινε Στον Υδροχόο σε εσάς 
Φίλοι µου ..Νέες ιδέες, νέοι στόχοι, νέες συνερ-
γασίες, αξιόλογες προοπτικές, πολλή δουλειά... 
αλλά και κούραση.. γύρω στην πανσέληνο αρχές 
του Φλεβάρη δείτε θέµατα που αφορούν σχέσεις 
& υγεία... χρειάζονται tsek up!!!

Ταύρος  
Ανεβαίνει η διάθεση σας & Λάµπει η Προσω-
πικότητα σας!! Καινούργιες γνωριµίες φέρνουν 
ανανέωση στη ζωή σας, αλλαγές πολλές & Νέα 
πρότζεκτ στην πορείας της καριέρα σας... Η Παν-
σέληνος του Φλεβάρη θα σας ετοιµάσει µια έκ-
πληξη για κάτι που περιµένατε από καιρό να προ-
χωρήσει...

∆ίδυµοι  
Αυτό το διάστηµα Φίλοι µου ∆ιεκπεραιώνετε οι-
κονοµικές εκκρεµότητες, & νέα σχέδια, εποικοδο-
µητικές συζητήσεις και δράσεις... Προσοχή χρει-
άζεται το διάστηµα κοντά στην Πανσέληνο  µην 
µπείτε σε µια περίπλοκη υπόθεση σε θέµατα σχέ-
σεων & οικογένεια κληρονοµιά και ακίνητα...

Καρκίνος   
Θέµατα µε τον την σύντροφό θα βγουν αυτή την 
περίοδο µπροστά Σας για να λυθούν... Ανταγωνι-
σµοί στο περιβάλλον εργασίας.. και αντιπαραθέ-
σεις στο προσκήνιο φέρνει ο Φλεβάρης σε εσάς... 
Μείνετε ήρεµοι κοιτάξτε την ψυχική υγεία Σας!!

Λέων  
Ήρθε η στιγµή κάποια Όνειρα σας να γίνουν 
πραγµατικότητα...  Επαγγελµατικές ευκαιρίες µε 
προοπτικές και πολλή δουλειά, αναθεωρήσεις 
συνεργασιών... αλλά και µια Νέα Σχέση Γάµος η 
Απόγονος φέρνει ο Φλεβάρης σε εσάς Φίλοι µου!!

Παρθένος  
Ήρθε η στιγµή να πάρετε αποφάσεις για την Ζωή 
σας σε θέµατα σχέσεων..& µετακινήσεις Σχέσεις 
πάθους και έξαψης, ανατροπές, και νέες δραστη-
ριότητες στη δουλειά... Ποιος επιστρέφει στην 
Ζωή σας ξανά τον Νέο Μήνα? Τι να θέλει άραγε? 
Μήπως χρειάζεται να είστε προσεκτικοί? Λέω...?

Ζυγός  

Χαλαρώστε... όσο µπορείτε γιατί  Οι µέρες που 

έρχονται θα σας απασχολήσουν Οικογενειακά 
και θέµατα ακίνητης περιουσίας.. Αλλά και θέ-
µατα υγείας που έρχονται στο προσκήνιο... Πάρ-
τε χρόνο µε τον Εαυτό Σας... ∆είτε που εσείς έχε-
τε καταπίεση Την ροή των γεγονότων στην Ζωή 
σας.. Αφήστε επιτέλους το παρελθόν..!!

Σκορπιός  
Υπέροχα Νέα για εσάς Φίλοι µου... Ερωτικές και 
επαγγελµατικές γνωριµίες, νέα σχέδια σε εφαρ-
µογή οικονοµικά σε άνθιση. Ο Φλεβάρης θα σε 
ανταµείψει για την θεραπεία & την ενέργεια που 
έχεις αλλάξει σε σχέση µε εσένα & τους άλλους... 
Η Αυτοβελτιωση πάντα φέρνει ∆ώρα!!!

Τοξότης  
Έρχονται πολλές αλλαγές σε Εσάς Φίλοι µου... Αξι-
όλογες προτάσεις και συνεργασίες επιφέρουν περισ-
σότερα έσοδα... Χρειάζεται σωστή διαχείριση στον 
οικονοµικό σας τοµέα αλλά & στην επικοινωνία µε 
τον την σύντροφό & συνεργάτες... Ο Φλεβάρης σας 
ετοιµάζει πολλές µετακινήσεις ευχάριστες...!!

Αιγόκερως  
Ήρθε η στιγµή να βγείτε από τον Λήθαργο στα 

ερωτικά σας & στα κοινωνικά δίκτυα ∆ραστηρι-
οποιείστε µε αυτοπεποίθηση για την προσωπική 
και επαγγελµατική σας επιτυχία.... Ο Φλεβάρης 
υπόσχεται πολλά σε όσους από εσάς πάρετε απο-
φάσεις να αλλάξετε τον τρόπο που µέχρι τώρα 
βλέπετε την Ζωή και κάθε τοµέα της..

Υδροχόος  
Aγαπηµένα µας Υδροχοακια. Ο γενέθλιος Μη-
νάς Μας ξεκινά χρόνια Μας πολλά µαγικά γεµά-
τα Χαρές Πλουτοι Αγάπη οµορφιά... Τρέχατε πο-
δαράκια µου... Αυτές τις µέρες ∆ιεκπεραιώνετε 
εκκρεµότητες µε πολλή δουλειά και άγχος...cool 
please..! Όµως ..ο Φλεβάρης φέρνει πολλές χα-
ρές & δώρα µπροστά Σας σε κάθε τοµέα Ζωής 
Σας!! Το Αξίζετε!!

Ιχθύες  
 Κάτι ψήνεται στον ερωτικό τοµέα για εσάς τους 
απογοητευµένους µοναχικούς του ζωδιακού... 
Προσοχή χρειάζεται η διαχείριση των λέξεων & 
των συνεσθηµατων σας αυτό το διάστηµα... φίλοι 
µου! Νέοι στόχοι και συνευρέσεις ερωτικές και 
επαγγελµατικές... Θα παίξουν έντονα Αυτό το δι-
άστηµα...

Μπήκαµε στην Τυχερή χρόνια του Κουνελιού Φίλοι µου  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µπορείτε να βρείτε τους χάρτες του κινεζικού Ωροσκόπιου & την πρόβλεψη για την χρο-
νιά του κουνελιού για τον καθένα ξεχωριστά στο προφίλ µου στο Facebook: Aγγελικη Νικα  

Τάσεις Ζωδίων για το ∆εκαπενθήµερο
Από την Αγγελική Νίκα

Ψυχοενεργιακή Θεραπεύτρια και Μελλοντολόγο
e-mail: nika.angela15@gmail.com

Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023 l ΠΑΓΩ-
ΝΑ ΑΡΓΥΡΩ      Λ.Θρακοµακεδόνων 10 
2102443437
Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023 l ΧΑΣΑΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25 2102462194
∆ευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023 l ΤΣΙΡΟΜΑ-
ΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 242 
2102435820
Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023 l ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ ΘΕΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες 
2102432259
Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023 l ΒΑΡ∆Α-∆Ε-
∆Ε ΕΙΡΗΝΗ ∆εκελείας 51 2102448377
Πέµπτη, 2 Φεβρουάριος 2023 l ΚΑΛΑ-
ΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Αθηνών 23 
2102465432
Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023 l ΜΑΥ-
ΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.∆ηµοκρατίας 222 
2102312615
Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023 l ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56 2102477556
Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023 l ΠΕ-

ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23 
2102464914
∆ευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023 l ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 41 2108087990
Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023 l ΚΟΝΤΟ-
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ.Τριάδος 35 
2102464226
Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023 l ΚΟΚΟ-
ΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86 
2102468746
Πέµπτη, 9 Φεβρουάριος 2023 l ΚΑ-
ΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 41 
2102466690
Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023 l ΚΟΥ-
ΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 
170 2102406400
Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023 l ΓΚΙΟ-
ΚΑ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Λ. Θρακοµακεδόνων 127  
2102430587
Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023 l ΠΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύ-
λος 2102316792

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 
28/1/2023 ΕΩΣ 12/2/2023
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