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Χρήστες ναρκωτικών και από 
τα HOT SPOT στις Αχαρνές 

Σημαντική αύξηση στην προσέλευση των χρηστών, σημειώθηκε 
τον τελευταίο μήνα στα γνωστά στέκια πώλησης ναρκωτικών. 
Ειδικότερα στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, στην 16η Στάση και 
στην οδό Βαρδουσίων, σημειώνεται καθημερινά το αδιαχώρητο, 
ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες έως αργά τα μεσάνυχτα.

Πρόκειται για άτομα όπου τα περισσότερα είναι αλλοδαπά, 
Ασιατικής και Αφρικανικής προέλευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της περιοχής, μετέφερε τις 
ανησυχίες του στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, για τα καινούργια 
δεδομένα και έλαβε την απάντηση, πως η αύξηση οφείλεται στις 
καθημερινές επισκέψεις χρηστών ναρκωτικών, που προέρχονται 
από τα HOT SPOT της Αττικής.

Κι ενώ η 16η Στάση της Λεωφόρου Δημοκρατίας και της οδού 
Βαρδουσίων, όπως τουλάχιστον γνωρίζαμε, τον τελευταίο χρόνο 
φυλασσόταν σε καθημερινή βάση σε τρεις δίωρες βάρδιες 
από δυνάμεις ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ και Άμεση Δράση, το ερώτημα που 
εύλογα προκύπτει είναι, γιατί η εισβολή των χρηστών αυξάνεται 
επικίνδυνα; 

Έρχεται τροπολογία η ηχορύπανση 
 από πταίσμα γίνεται πλημμέλημα

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Συλλόγου «κατά 
της Εγκληματικότητας και των Ναρκωτικών Δήμου Αχαρνών» και ο 
Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, παρευρέθηκαν σε ευρεία 
σύσκεψη στο Υπ. Δικαιοσύνης με το Γεν. Γραμ. Κων. Κοσμάτο. 
Θέμα της συνάντησης ήταν η ανάλυση και η αναγνώριση του 
σοβαρού προβλήματος της Ηχορύπανσης που αντιμετωπίζει η 
Δυτική Αττική στο σύνολο της και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να 
πάρει το Υπουργείο τροποποιώντας τον Νόμο περί Διατάραξης. 
Αποτέλεσμα ήταν να κατατεθεί τροπολογία από τους βουλευτές 
της Ν.Δ.( Βλάχο, Μαρτίνου, Μπούρα και Βορίδη) για τροποποίηση 
του Νόμου περί ηχορύπανσης από πταίσμα σε πλημμέλημα και 
έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Δικαιοσύνης και σύντομα θα 
κατατεθεί πως ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

Είκοσι μέρες πλημμυρισμένες πο-
λιτισμό ξεκινούν τέλους Αυγούστου 
στο Δήμο Αχαρνών. Το φετινό πρό-
γραμμα του Φεστιβάλ Πολιτισμού 
«ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2016» που διοργανώ-
νει για τον Δήμο Αχαρνών η Δημο-
τική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗΚΕΑ) 
είναι πολυσυλλεκτικό, περιλαμβάνο-
ντας θεατρικές παραστάσεις από αρ-
χαίο δράμα έως σύγχρονα θεατρικά 
έργα, μουσικές συναυλίες, παιδικές 
θεατρικές παραστάσεις. 

Η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ κα Μαρία 
Ναυροζίδου, στο μήνυμα της μετα-

ξύ άλλων τονίζει τα εξής: «H ΔΗ.Κ.Ε.Α. συνεχίζει και διοργανώ-
νει το Φεστιβάλ Σοφόκλεια 2016, ένα θεσμό που- στο τέλος του 
καλοκαιριού - δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους της πόλης των 
Αχαρνών να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και τα προβλήμα-
τα ως ανάσα Πολιτισμού»

Την αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει η συναυλία με την Φιλαρμονική 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Ας δούμε συνοπτικά το πολύ ενδιαφέ-
ρον πρόγραμμα εκδηλώσεων: 

ΚΥ 28: ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΕ 29: ΓΑΜΠΡΟΙ ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ κωμωδία των Θανάση Παπαθανασί-
ου ,Μιχάλη Ρέππα
ΤΡ 30: ΕΝΑ ΕΞΟΧΙΚΟ κωμωδία
ΤΕ 31: ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ δραματοποιημένη νουβέλα του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου

ΠΕ 1: ΤΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ Ο ΓΑΜΟΣ κωμωδία
ΠΑ 2: I AM WHAT I AM επιθεώρηση με τον ΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟ
ΣΑ 3: ΤΟ ΜΗΛΟ κωμωδία των Γιώργου Βάλαρη - Στέλιου Παπαδό-
πουλου
ΚΥ 4: Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ παιδικό θεατρικό από την Καρμεν 
Ρουγγέρη
ΔΕ 5: ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΣΙΠΡΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ επιθεώρηση των Γιώργου 
Κωνσταντίνου-Ντίνου Σπυρόπουλου
ΤΡ 6: ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ κωμωδία από την ΚΟΣΜΙΔΗΣ(Ποντιακή Θεατρική Σκηνή)
ΤΕ 7: ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ κωμωδία
ΠΕ 8: ΑΝΤΙΓΟΝΗ αρχαία τραγωδία από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας
ΠΑ 9: ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΛΕΜΕ κωμωδία των Αλέξανδρου Ρήγα - Δημή-
τρη Αποστόλου
ΣΑ10: ΠΛΟΥΤΟΣ αρχαία κωμωδία του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Κιμούλη
ΚΥ11: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με τον τραγουδοποιό Χρήστο Λούφη
ΔΕ12: Η ΠΡΙΓΚΙΠιΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ παιδική παράσταση σε σκη-
νοθεσία Χάρη Ρώμα
ΤΡ13: ΣΙΡΑΝΟ ΝΤΕ ΜΠΕΡΖΕΡΑΚ κωμωδία του Εντμον Ροστάν σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα
ΤΕ14: ΕΡΩΦΙΛΗ τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτση σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Νικολάιδη
ΠΕ15: ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
ΣΑ17: ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ απο τον Θίασο Σπυρόπουλου
ΚΥ18: ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ από 
την Ορχήστρα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Σε όλες τις παραστάσεις ώρες προσέλευσης 21:00 / στις παιδι-
κές παραστάσεις 20:30

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Ασφαλτοστρώθηκε η οδό Αριστοτέλους
Ξεκίνησε το έργο «Συντήρηση ή ανακα-

τασκευή τμημάτων κυρίων οδικών αξόνων 
του Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 
400.000,00€

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι, πλή-
ρης ανακατασκευή οδών ή φρεζάρισμα και 
ασφαλτόστρωση οδών, συνολικού μήκους 
1.425 μέτρων και εμβαδού 12.677 τετραγω-
νικών μέτρων. Εκτός από την οδό Αριστοτέ-
λους στο έργο «Συντήρηση ή ανακατασκευή 
τμημάτων κυρίων οδικών αξόνων του Δή-
μου Αχαρνών» περιλαμβάνονται και οι οδοί, 
Μπόσδα, Φιλ. Δέδε, Θεμ. Βαρελά, Σαλαμίνος 
και Ν. Λαζαρή.                                       

Καλές διακοπές,  το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 28 -08-2016 

Τα «ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2016», για 3η συνεχόμενη χρονιά στις Αχαρνές, από την ΔΗΚΕΑ 

Από τις 28 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου 2016, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης



Κυριακή 31 Ιουλίου 2016�

• Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, στημένο ή όχι, 
η κρίση στη γειτονική χώρα θα εντείνεται, θα βαθαίνει. Εφόσον ο 
Ερτογάν έχει βάλει σκοπό της ζωής του, να κάνει Ισλαμική δημο-
κρατία, με τον αυταρχισμό, θα ισχυροποιεί κάθε μέρα τον διχασμό 
και την έχθρα μεταξύ του Τουρκικού λαού. Συνταγή για αναπόφευ-
κτο ολοκληρωτισμό. 

• Εάν ο κυβερνήτης της γείτονος Τουρκίας δεν μπορέσει να ισορ-
ροπήσει τον αυταρχισμό του Σουλτανικού Κράτους, - πονάει κεφά-
λι, κόβει κεφάλι- η Τουρκία θα οδηγηθεί σε εμφύλιο, ό,τι χειρότερο 
για την χώρα.! Ή θα γίνει ο νέος αναμορφωτής, ή θα έχει την τύχη 
του Μεντερές.

• Είναι έγκλημα κατά του λαού, οι εθνοπατέρες βουλευτές, για λό-
γους νομής της εξουσίας, να κάνουν εκλογικό νόμο, που να οδηγή-
σει τη χώρα στην ακυβερνησία, έρμαιο των αναρχικών και του κάθε 
λογής κακόβουλου και δόλιου ανθρώπου. Άλλωστε είναι αρχή των 
μαθηματικών, ανόμοια πράγματα δεν προστίθενται. Ένα κολοκύ-
θι και μια πατάτα, δεν κάνουν ούτε δύο κολοκύθια, ούτε δύο πα-
τάτες. 

• Με ξένα κόλυβα δεν γίνεται μνημόσυνο. Εάν η κυβέρνηση μας πι-
στεύει ότι θα κάνει οικονομία με δανεικά χρήματα, η κοινωνική πολιτι-
κή με χρήματα του Δ.Ν.Τ. ή της Ε.Κ.Τ. είναι βαθειά νυχτωμένη.

• Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι εγώ πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσω με την γνώ-
μη σου, ούτε εσύ με την δική μου. Αυτό όμως είναι πολύ λάθος να 
δημιουργεί εχθρότητα μεταξύ μας, γιατί πάνω από όλα έχουμε την 
κοινή μας πατρίδα, με ιερό χρέος να την διατηρήσουμε, να την φυ-
λάξουμε, να την υπερασπιστούμε. Οι δόλιοι, οι άχρηστοι, τα λαμό-
για, αργά ή γρήγορα βγαίνουν στην επιφάνεια. 

• Σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι κυριαρχούνται από ευθυνοφοβία, 
γιατί πατούν με το ένα πόδι σε μια βάρκα, με το άλλο πόδι σε άλλη. 
Είναι αδύνατο να ισορροπήσουν, να ηρεμίσουν, να αποδώσουν. Η 
αβεβαιότητα αυξάνει την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας και φρενά-
ρει κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία.

• Τα πραγματικά αποτελέσματα των Κάπιταλ Κοντρόλς γίνονται 
σήμερα ορατά που μία μετά την άλλη οι μεγάλες Ελληνικές επι-
χειρήσεις, βαράνε κανόνι και μένουν στο δρόμο χιλιάδες οικογέ-
νειες. Αυτή είναι η τραγική πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Όλα 
τα άλλα είναι φαντασιώσεις των κυβερνητικών και λόγια του αέρα, 
κοινώς μπούρδες.

• Ο φίλος μου ο Τάκης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Όμως εί-
ναι λίγος. Πρέπει πρώτα να του εξηγήσεις τι ζημιά θα πάθει, για να 
μην κάνει κάτι. 

• Οι μέλλουσες κυβερνήσεις αφού δεν μπορούν να αγγίξουν τους 
μεγαλοκεφαλαιούχους, αφού οι φτωχοί δεν έχουν χρήματα να τις 
δώσουν, θα τα πάρουν από την μεσαία τάξη. Είναι κάτι πολύ επι-
κίνδυνο, γιατί αποτελεί τον κύριο κορμό του λαού μας και της οι-
κονομίας μας.

• Την κουτοπονηριά του Σουλτάνου εάν ο λαός μου θέλει να κόβω 
κεφάλια, δεν μπορώ να του το αρνηθώ, γιατί  αυτός είναι κυρίαρχος, 
προσπαθεί η κυβέρνηση μας να μιμηθεί με τα δημοψηφίσματα, στην 
αδυναμία της να πάρει σωστές αποφάσεις, τις οποίες τελικά ανατρέ-
πει σαν λαϊκό λάθος. Βλακώδες απομίμηση. Δεν είμαστε σαν λαός μα-
ϊμούδες, αλλά οι πρώτοι διδάξαντες.

• Σήμερα η κάθε μεγάλη δύναμη, έχει ένα μακρύ χέρι που φοράει την 
μάσκα της αλληλεγγύης, Πέραν από το συναίσθημα και τον ρομαντι-
σμό, είμαστε υποχρεωμένοι, να γνωρίζουμε ποιος ή ποιοι κρύβονται 
πίσω από την μάσκα. Στοιχειώδης άμυνα, για την ασφάλεια της χώρας. 

• Η κυβέρνηση μας, έδειξε καθαρά το πρόσωπο της, μην εγκρίνοντας 
τις πράξεις της Ελληνικής αστυνομίας για  έννομη τάξη.  Δηλαδή εν-
θαρρύνει, το εμπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικό μην δίνετε. Βλέπετε 
η συνήθεια είναι δεύτερη φύση.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Μήνας  διακοπών ο Αύγουστος και  εμείς πέραν από τις ευχές για 
καλές διακοπές, σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να πάρετε αυξημέ-
να μέτρα ασφαλείας στα σπίτια σας,  για να μην αντικρύσετε με την 
επιστροφή σας,  το βιος του σπιτιού σας στο πάτωμα. Επιστρατέψτε , 
ασφάλειες, συγγενείς και φίλους. Οι καιροί είναι δύσκολοι και οι ληστές  
δυστυχώς  παραμονεύουν.

• Στην αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων της χώρας στοχεύ-
ει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναρτήθηκε για 
διαβούλευση.  Πληροφορίες λένε,  το υποθηκοφυλακείο Αχαρνών με-
ταφέρεται στο Περιστέρι!!!

• Η  Σ.Ε. της Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αχαρνών  αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει 
την επιθετική πολιτική  κατά των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του 
Νομού μας, τοποθετώντας πλευρικά διόδια στον Άγ. Στέφανο και στην 
Βαρυμπόμπη, αφαιρώντας έτσι το δικαίωμα των πολιτών να μετακινού-
νται ελεύθερα στην πόλη τους. 

• Ξεκίνησαν από την  Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016, η υποβολή των αιτή-
σεων, για ένταξη νοικοκυριών, που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώ-
χειας, στην πρώτη φάση του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης». Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και 
την 30η Νοεμβρίου 2016. 

• Σύμφωνα με την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 3070/11-07-2016, οι προ-
σωρινοί πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr.paidikoi.
eetaa.gr) στις 17-08-2016. 

• Άρα έχουμε :  Προσωρινά αποτελέσματα: 17.8.2016, Υποβολή ενστά-
σεων: 18.8.2016 έως 22.8.2016, Οριστικά αποτελέσματα: 24.8.2016, 
Εγγραφή στις δομές - υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων με δομές: 
24.8.2016 έως 1.9.2016 

• Το Υπουργείο Παιδείας εκτιμά ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δια-
θέτει θα είναι σε θέση να ανακοινώσει βάσεις εισαγωγής και ονόματα 
επιτυχόντων μεταξύ 22-26/8 περίπου στον ίδιο χρόνο που έγιναν οι ανα-
κοινώσεις την περσινή χρονιά. Η πιθανότερη ημερομηνία είναι 25/8. 

• Με αφορμή ερωτήματα που υπεβλήθηκαν στο Υπουργείο από 
Δήμους, αναφορικά με το θέμα της απαλλαγή από το τέλος ακίνητης 
περιουσίας (Τ.Α.Π.) διατηρητέων κτισμάτων, το ΥΠΕΣΔΑ εξέδωσε σχε-
τική εγκύκλιο.

• Τη Δευτέρα 1 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την πληρωμή των ει-
σφορών του τρίτου διμήνου 2016, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΕ.

Την 1η Αυγούστου θα αρχίσει η εφαρμογή της εγκυκλίου του υπουρ-
γείου Υγείας για τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική κάλυψη 

των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

• Επτά παιδικές χαρές προβλέπονται σε-πρώτη φάση-να αναβαθμι-
στούν στο δήμο Αχαρνών σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάστηκε 
κι εγκρίθηκε από το Δ.Σ Αχαρνών ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα για 
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Η επιλογή των παιδικών χαρών, 
όπως ανέφερε ο εισηγητής του θέματος διευθυντής της τεχνικής υπη-
ρεσίας Νίκος Γεωργακόπουλος έγινε τόσο με χωροταξικά κριτήρια όσο 
και με κριτήρια επισκεψιμότητας.

• Ύστερα και από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης 
Ιουνίου 2016 αναμένεται σύντομα η δημοσίευση της προκήρυξης επι-
λογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, για φοιτητές 
που σπουδάζουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα από τα έσοδα του κλη-
ροδοτήματος Ροδίας Στριφτού.  Εκτός από τις υποτροφίες, σε εξέλιξη 
είναι και διαδικασία για την προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση 
των ακινήτων του κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού και Αικατερίνης 
Κριαρά – Στριφτού.

• Η οργάνωση «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο» που υλοποιεί το πρό-
γραμμα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αθλητικών παπουτσι-
ών «Άστα να τρέξουν ξανά» προσέφερε 110 ζευγάρια παπούτσια στο 
κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών.  Η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών στη συνέχεια θα αναλάβει την προώθη-
σή παπουτσιών σε άπορες οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν για την άθληση ή την καθημερινότητα των μελών των 
οικογενειών. 

• Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος δραστηριοτήτων για την Καλοκαι-
ρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2016 στον Δήμο 
Αχαρνών. Από τις 15 Ιουνίου έως τις 21 Ιουλίου 2016,  η αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Δήμου Αχαρνών φιλοξένησε παιδιά,. τα οποία κάθε 
μέρα ανέλαβαν και μία διαφορετική «αποστολή». Με αφετηρία το βι-
βλίο και οδηγό ένα προσωπικό ημερολόγιο εξερεύνησης, παρατή-
ρησαν, σύγκριναν, κατέγραψαν και δημιούργησαν, γνωρίζοντας και 
κατανοώντας τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο.

• Στα πλαίσια των καλοκαιρινών δράσεων το Τμήμα Αρχαιολογίας και 
Ιστορικής Έρευνας – Βιβλιοθήκη του Δήμου Αχαρνών, υλοποίησε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «Μια ταινία, μια ιστορία, μια ζω-
γραφιά» με θέμα «Έναν μύθο θα σας πω». Το πρόγραμμα υλοποιήθη-
κε από τις 27 Ιουνίου έως και τις 8 Ιουλίου και φιλοξένησε  καθημερινά 
κατά μέσο όρο γύρω στα σαράντα παιδιά ηλικίας 6-13 ετών.  Μέσα από 
δράσεις ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης, αφήγησης, μουσι-
κής, εικαστικών (ζωγραφική –κατασκευή ψηφιδωτού), κόμικς, ποίησης, 
θεατρικών δρώμενων, τα παιδιά ταξίδεψαν στο μαγικό κόσμο των μύ-

θων των αστερισμών, του Αισώπου, των θεών του Ολύμπου, της γορ-
γόνας κ.α.  

• Νωπά και μακράς διαρκείας τρόφιμα διένειμε  η Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών σε περισσότερες από 400 οικογέ-
νειες που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν δυνατότητα καθημερινής 
σίτισης και διατροφής. Η διανομή τροφίμων στους δικαιούχους, πραγ-
ματοποιήθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών. 

• Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών προχώρησε σε αντι-
κατάσταση δέντρων στην κεντρική πλατεία Αχαρνών τα οποία δεν είχαν 
καταφέρει να ευδοκιμήσουν.  Φυτεύτηκαν τέσσερα φυλλοβόλα καλ-
λωπιστικά δέντρα υψηλής βλάστηση και πιο συγκεκριμένα μια Λικιδαμ-
βάρη, μια καλλωπιστική Δαμασκηνιά, μια Ροβίνια ψευδοακακία και μια 
Φλαμουριά. Τα δέντρα που φυτεύτηκαν είναι προσφορά της επιχείρη-
σης «Φυτώρια Χορομίδης» ενώ στην επιχείρηση αντικατάστασης των ξε-
ραμένων δέντρων  συμμετείχε αφιλοκερδώς και όχημα της εταιρείας 
«Ευδαίμων Κ. και ΣΙΑ».

• Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση αποκομιδής κλαδιών και ξε-
ρών χόρτων στην περιοχή των Θρακομακεδόνων από τη Διεύθυνση 
Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών. Η ενισχυμένη επιχείρηση αποκο-
μιδής κλαδιών και ξερών χόρτων στην περιοχή των Θρακομακεδόνων 
θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με τακτική και έκτακτη αποκο-
μιδή κλαδιών και ξερών χόρτων. 

• Συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τά-
ξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγο 
Κωνσταντίνο Τσουβάλα για το Σύμφωνο Συνεργασίας που έχει υπογρά-
ψει ο Δήμος Αχαρνών με την ΕΛ.ΑΣ. Η συνάντηση αφορούσε τα νομικά 
ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Συμφώνου Συνεργασί-
ας, καθώς είναι η πρώτη φορά που Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει τις 
προαναφερόμενες αξιώσεις του Δήμου Αχαρνών στην περιοχή της Αμυ-
γδαλέζας. 

• Με τρία χρυσά, δύο ασημένια μετάλλια κι ένα χάλκινο «επέστρεψε» 
ο Αθλητικός Σύλλογος Τάε Κβον Ντο «ΙΑΧΗ» από τους αγώνες του 1ου 
Κυπέλλου Ακρόπολης, στην κατηγορία των έγχρωμων ζωνών, που δι-
εξήχθησαν από τις 24 μέχρι τις 26 Ιουνίου 2016, στο Ολυμπιακό Στά-
διο Άνω Λιοσίων. Ανάμεσα στους  αθλητές που συμμετείχαν στους 
αγώνες από το σωματείο, χρυσό έφεραν η Βασιλική Νταντή, η Ανα-
στασία Παπαναστασοπούλου(Κορασίδες -37 κιλά) και η Αργυρώ Γεωρ-
γίου. Ασημένια μετάλλια κατέκτησε  η Μαρκέλλα Σαγανά (Κορασίδες 
-59kg) και Ασημίνα Ευθυμιάδου. Επίσης, την 3η θέση και χάλκινο πήρε 
η Βικτώρια Τριβέλα.

• Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η αθλήτρια τζούντο του ΕΟΣ 
Αχαρνών Χριστίνα Σταμούλη, στην κατηγορία Α-52Kgr  στο Βαλκάνικο 
Πρωτάθλημα Παίδων -Κορασίδων που πραγματοποιήθηκε, το Σαββατο-
κύριακο 25-26 Ιουνίου, στα Σκόπια. Στο μεταξύ, τρία μετάλλια και συ-
γκεκριμένα ένα χρυσό και δύο ασημένια, ήταν ο απολογισμός για το 
ελληνικό τζούντο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα παίδων/κορασίδων Α`  
που διεξήχθη στα Σκόπια. 

Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κωδικός Εντύπου: 8618 – Έτος 6ο 

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

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές - Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 – ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

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

Ιδιοκτήτης – Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684

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

Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιμος, Νίκος Κακογιάννης, Τάσος Βαρελάς 

Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, με απλή αναφορά 
στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται μόνο ενυπόγραφα. 

Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία 
τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη του γράφοντος. Η προβολή φυσικών προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή μετά από ειδική συμφωνία.

Ετήσιες Συνδρομές: 
    Ιδιώτες: 25 
  Σύλλογοι: 25
  Δήμοι: 50

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

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή 

Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - 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 και 210 2445658 
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 Ο νέος Ιερέας Πατήρ Παναγιώτης Τσιλιβερδής
ΑΞΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ 
 Δίπλα στον εξαίρετο «δάσκαλό του» Πατήρ Κωνσταντίνο Πρίμπα

Παιδί της Ενορίας Αγίου Δημητρίου 
Αχαρνών, ο Παναγιώτης Τσιλιβερδής, 

βρέθηκε από μαθητής Δημοτικού στο Ιερό 
της Εκκλησίας, συνέχισε ως Ψάλτης, για 
αρκετά χρόνια, τον καμαρώσαμε και ως Δι-
άκονο και από τις 10 Ιουλίου 2016, με από-
φαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθη-
ναγόρου, τοποθετήθηκε συνεφημέριος, 
δίπλα στον Γέροντα, που τον γαλούχησε, 
Πατήρ Κωνσταντίνο Πρίμπα.

Ο ερχομός του πατήρ Παναγιώτη Τσιλιβερ-
δή, έτυχε θερμότατης υποδοχής και απο-
δοχής τόσο από τον Πατήρ Κωνσταντίνο 
Πρίμπα, ως ένα παπαδοπαίδι του, όσο και 
από τους Ενορίτες του Ιερού Ναού, βλέπο-
ντας των, ως τον δικό τους άνθρωπο. 

Ο πατήρ Παναγιώτης Τσιλιβερδής, πα-
ρέμεινε στο βαθμό του Διακόνου, επί μια 
εξαετία δίπλα στον Μητροπολίτη μας κ.κ. 
Αθηναγόρα.

Η χειροτονία του στο βαθμό ιεροσύνης 
του Ιερέα, έγινε στον Ιερό Ναού Αγίας Βαρ-
βάρας Ιλίου, το Σάββατο 28 Μαΐου 2016, 
από τους Σεβασμιότατους Μητροπολίτες 
, Ιλίου , Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. 
Αθηναγόρα και Ηλιουπόλεως Αιγύπτου, 
κ.κ. Θεοδώρου, παρουσία πλήθους πιστών, 
συγγενών και φίλων, αλλά και ιερέων του 
Δήμου μας. 

Από την πλευρά του ο πατήρ Παναγιώ-
της, ως νέος ιερεύς, ευχαρίστησε όλους 
τους ενορίτες για την θερμή υποδοχή και 
την αγάπη τους, ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον 

πατήρ Κωνσταντίνο Πρίμπα για την μεγα-
λοψυχία του, δηλώνοντας πως θα φανεί 
αντάξιος της αγάπης των.

IΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λεωφ. Δημοκρατίας 109 – Αχαρνές Τηλ. 210 2462249
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                  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Ο επόμενος πόλεμος θα είναι 
ο τελευταίος, λέει ο Γκορμπατσόφ

Ο δημιουργός του σημερινού Σοβιετικού καθεστώτος Μιχαήλ Γκορ-
μπατσόφ, δήλωσε σε προχθεσινή συνέντευξη του, στο ραδιόφωνο 
πόλης ECHOMOSKVY, ότι αν η κρίση μετουσιωθεί σε πόλεμο, τότε αυ-
τός θα είναι ο τελευταίος (εννοεί ότι θα προκαλέσει αφανισμό λόγω 
της ασύγκριτης βιαιότητας του).

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να επιβαρύνουν το ήδη δύσκολο κλίμα. 
Καθώς το ΝΑΤΟ συμφώνησε για ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμε-
ων στην Βαλτική και την ανατολική Πολωνία, ενώ συγχρόνως μια αύ-
ξηση ισχύος σε αέρα και θάλασσα θα βοηθούσε σε πιθανό αφοπλισμό 
της Ρωσικής επιθετικότητας, όπως υποστήριξαν στελέχη του. 

Την ίδια μέρα ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ανέφερε τηλεγραφικά πως 
μετά την απόφαση του ΝΑΤΟ να επέμβει στην Βαρσοβία «θα πρέπει να 
προετοιμάζει για ολοκληρωτική σύγκρουση ως Ρωσία». Όπως δήλωσε 
σε συνέντευξη του στο ECHOMOSKVY, «οι αποφάσεις – κινήσεις του 
ΝΑΤΟ είναι κοντόφθαλμες και επικίνδυνες. Τέτοια βήματα σαν δράση 
στην αντίδραση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαιρεμένη, πόσο μάλλον η Παγκόσμια 
Κοινότητα. Είναι λάθος ο δρόμος για την πλανητική υπερκυβέρνηση. 
Είναι τόσες πολλές οι παγκόσμιες και τοπικές κρίσεις για να εγκατα-
λειφθεί η συνεργασία. Είναι κρίσιμο να επανέλθει ο διάλογος». 

Σύμφωνα με τον πρώην Σοβιετικό Πρόεδρο, η ανευθυνότητα καθι-
στά πολεμικό το κλίμα στα Ρωσικά σύνορα σε «απόσταση βολής». Ενώ 
οι επί μέρους σύμμαχοι φτιάχνουν ένα ψυχροπολεμικό κλίμα αποκτώ-
ντας περισσότερη στρατιωτική ανάπτυξη. «Υπάρχουν ακόμα τρόποι 
αποφυγής στρατιωτικής δράσης». 

Δηλώνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να σκύψουν πάνω από την ψυ-
χροπολεμική διάθεση που κορυφώνεται. Εκείνος κάλεσε την Μόσχα 
να μην ανταπαντήσει στις επικείμενες και μελλοντικές προκλήσεις 
αλλά να κάτσει στο διπλωματικό τραπέζι. «Στην τρέχουσα κατάσταση 
όλες οι πολιτικές, οικονομικές, διπλωματικές, πολιτιστικές δυνάμεις, 
πρέπει να εργαστούν για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ». 

Εύχομαι εκ βάθους καρδιάς. Στους αναγνώστες της στήλης αυτής 
και κατ’ επέκταση της «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ», Καλές διακοπές και όλοι να γυ-
ρίσετε σώοι και αβλαβείς στα σπίτια σας. 

Μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, 
με άμεση μάλιστα εφαρμογή, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη 
συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ-
ΣΚΟΙΠ). Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης και τους επτά πυλώνες 
του κυβερνητικού σχεδιασμού, που αφορούν την υγεία, τη κοινωνική 
ασφάλιση, τη αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την προστασία 
της εργασίας την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη στεγαστική πολιτική 
και την παιδεία. 

Σχετικά με το ΕΚΑΣ, εξήγγειλε δέσμη μέτρων που η εφαρμογή τους 
θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Πλήρης απαλλαγή για όσους δικαιού-
χους υπήρξε μείωση από την φαρμακευτική δαπάνη. Απαλλαγή, για 
απώλειες από 30 ευρώ από την παρακράτηση του 6% για την εισφο-
ρά Υγείας. Ένταξη για απώλειες από 110 ευρώ και πάνω στην Κάρτα 
Αλληλεγγύης. Διατήρηση ισόποσης παροχής στους χρόνια πάσχοντες 
με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Διατήρηση ισόποσης παροχής 
σε έναν από τους δύο συζύγους, αυτόν με το μικρότερο εισόδημα.

Ψηφίστηκε με 179 ψήφους, όπως αναμενόταν, ο εκλογικός νόμος 
που έφερε η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, Υπέρ της απλής αναλογικής 
ψήφισαν 179 βουλευτές, κατά ψήφισαν 83, παρών δήλωσαν 19. Η 
Χρυσή Αυγή είχε αποχωρήσει.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Ενωση 
Κεντρώων, καταψηφίστηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι, το ΚΚΕ δήλω-
σε «παρών».

Με ένταση και σε υψηλό τόνο διεξήχθη η συζήτηση και η ψηφοφο-
ρία έπειτα από πρόταση της ΝΔ στο Κοινοβούλιο, για σύσταση Εξετα-
στικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής 
αργίας και κεφαλαιακών περιορισμών, τον Ιούνιο του 2015. Με 155 
«όχι» απορρίφθηκε η πρόταση της ΝΔ για σύσταση Εξεταστικής. 271 
βουλευτές ψήφισαν συνολικά, 96 ψήφισαν ναι, 155 όχι ενώ 20 ψή-
φισαν «παρών».

Διευκρινίσεις ΥΠΟΙΚ για ΕΝΦΙΑ : Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 
πέντε δόσεις και όχι σε τέσσερις, με την πρώτη δόση στο τέλος Σε-
πτεμβρίου. Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωμα-
τικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των πολιτών. Αυτό γίνεται επειδή παρατηρήθη-
κε σωρεία λαθών στις δηλώσεις των πολιτών οι οποίοι και καλούνται 
το επόμενο διάστημα να διορθώσουν τις δηλώσεις τους.

Σχεδόν μισό εκατ. Έλληνες έφυγαν από τη χώρα λόγω κρίσης! 
Την τρίτη μαζική μετανάστευση στην σύγχρονη ιστορία της βιώνει 
η χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ. Σχεδόν μισό εκατομμύριο 
Έλληνες στο εξωτερικό, με τη διαδικασία να είναι ακόμα σε εξέλιξη! 
Ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες άτομα είναι ο 
απολογισμός της μετανάστευσης των Ελλήνων στον 20ό και 21ο αι-
ώνα. Ιστορικά και παραδοσιακά, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες 
με πλούσια εμπειρία αποδημίας.

Από τα social media ενημερώνονται οι νέοι επιβεβαιώνει νέα έρευ-
να. Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα ηλικίας 18-24 ετών, εκ των οποί-
ων το 28% δήλωσε ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ως την κύρια πηγή ειδήσεων, σε σχέση με το 24% που δήλωσε ότι 
χρησιμοποιεί την τηλεόραση. Η έρευνα του Ινστιτούτου Ρόιτερς για 
την Μελέτη της Δημοσιογραφίας έδειξε επίσης ότι το 51% των αν-
θρώπων που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ενημερώνονται για τις 
ειδήσεις μέσω των social media. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το 
Facebook αποτελεί την πιο κοινή πηγή (44% όσων συμμετείχαν στην 
έρευνα) για την παρακολούθηση, διαμοιρασμό και σχολιασμό των ει-
δήσεων. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται το YouTube και το 
Twitter με ποσοστά 19% και 10% αντίστοιχα.

Η 1η Αυγούστου 2016 ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης υποβολής 
αιτήσεων για τους δικαιούχους δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. 
Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση των δικαιούχων σε ιατρική και νο-
σηλευτική περίθαλψη στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, γίνεται απευθείας με 
τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της κάρτας υγειονομικής περίθαλ-
ψης αλλοδαπού. Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται, 
επίσης, απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα -καταρχήν- με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1, δηλαδή με τους ίδιους όρους που 
ισχύουν για τους ασφαλισμένους. Πηγή: http://www.zougla.gr

Νέο πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους και με 
μηνιαίες αποδοχές 916 ευρώ θα προκηρύξει την ερχόμενη εβδομάδα 
ο ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα για 26.000 ανέργους 29-64 ετών προκηρύσσει ο 
ΟΑΕΔ την επόμενη εβδομάδα. Εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις θα εξασφαλίσουν 26.000 άνεργοι ηλικίας 29 
έως 64 ετών, που θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Το 
πρόγραμμα θα προκηρυχθεί την επόμενη εβδομάδα και θα αφορά 
εγγεγραμμένους άνεργους σε όλη την επικράτεια.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και υπογράφεται από 
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Τρύφωνα Αλεξιάδη, ορίζεται ότι οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί κατά τη διαπίστωση παράβασης μη έκδοσης 
αποδείξεων θα συνεχίσουν να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρό-
στιμα στο ύψους του ήμισυ του αναλογούντως ΦΠΑ, με τη διαφορά 

όμως ότι το συνολικό πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 
250 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και 500 
ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Κύμα κατασχέσεων από λογαριασμούς επαγγελματιών και επιχειρή-
σεων που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία και άσκηση 
διώξεων ακόμη και σε πρόσωπα που έχουν μεταβιβάσει εικονικά τις 
επιχειρήσεις τους γιατί χρωστούν στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕΕ έχουν προ-
καλέσει «πανικό» στην αγορά. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Εισφορών (ΚΕΑΟ) έχει εισπράξει 385 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο 
ως το τέλος Ιουνίου.

Αιφνιδιαστική επιχείρηση στο υποθηκοφυλακείο Αχαρνών (Μενί-
δι) μετά από καταγγελίες για σωρεία παρανομιών πραγματοποίησε 
μεικτό κλιμάκιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της 
Οικονομικής Αστυνομίας.

Οι ελεγκτές ζήτησαν τα βιβλία εσόδων-εξόδων της περιόδου 2002-
2012 ωστόσο αυτά είχαν αφαιρεθεί από την προηγούμενη υποθηκοφύ-
λακα η οποία έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί. Πηγή: www.newpost.gr

Μετά την δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού Ν. 
4387/2016, το ΙΚΑ με Εγκύκλιό του διευκρινίζει τον τρόπο υποβολή 
της αίτησης και τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης και συ-
γκεκριμένα ότι αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται 
με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με το 
νόμο αυτό και δεν θα ισχύσει για αιτήσεις συνταξιοδότησης, που θα 
κριθούν με τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις.

Σε δύο φάσεις Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα εμφανισθούν οι μει-
ώσεις των επικουρικών συντάξεων σε περίπου 15.000 συνταξιού-
χους, που λαμβάνουν κύρια και επικουρική άνω των 1.300 ευρώ. 
Οι μειώσεις του Αυγούστου εκτιμάται ότι θα κυμανθούν γύρω από 
το 8%-10% και αφορούν τις εξής κατηγορίες: δημόσιους και δημο-
τικούς υπαλλήλους, ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους ΟΤΕ 
και μέρος των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων. Θα ακολουθήσουν 
τον Σεπτέμβριο οι περικοπές στις συντάξεις των υπολοίπων επικου-
ρικών (που ξεπερνούν από κοινού με τις κύριες τα 1.300 ευρώ) και 
αφορούν τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τις υπόλοιπες κατηγορίες 
συνταξιούχων.

Χαλαρώνουν περαιτέρω τα capital controls, με τη νέα απόφαση 
που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. 
Ειδικότερα, στη νέα υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται οι εξής 
ρυθμίσεις: Επιτρέπεται η ανάληψη ποσού έως 840 ευρώ ανά δύο 
εβδομάδες. Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανεί-
ου σε πιστωτικό ίδρυμα. Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η ανάληψη 
μετρητών.

Μια «ανάσα» πριν από τα 90 δισ. ευρώ βρέθηκαν τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς το Δημόσιο στο τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του υπουργείου Οικονομικών τα χρέη των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων προς την εφορία έφθασαν στο τέλος του περασμένου μήνα 
στα 89,66 δισ. ευρώ και ήδη εκφράζονται φόβοι για νέα έκρηξη των 
χρεών τους επόμενους μήνες και δεν αποκλείεται να εκτοξευτούν 
στα επίπεδα των 95 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος τους έτους.

 Σύγχυση και ανησυχία σε χιλιάδες εργαζομένους ασφαλισμένους 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών έχουν προκαλέσει οι διατάξεις του 
πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου. Η πρόβλεψη υποχρέωσης για τον 
εργοδότη να καταβάλει τα 2/3 των εισφορών των ασφαλισμένων με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών, για τους οποίους προκύπτει ότι το εισό-
δημά τους θα προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παρά την αρχική ανακούφιση που προ-
κάλεσε στους εργαζομένους, φαίνεται πως πρακτικά, αντιμετωπίζει 
σημαντικά προβλήματα εφαρμογής.

Υποχρεωτική σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά 
συστήματα της ΓΓΠΣ, αλλά και την υποχρέωση να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά όλα ανεξαιρέτως τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν 
στην εφορία, προβλέπουν νέες διατάξεις που ετοιμάζει να καταθέσει 
άμεσα για ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζεται να επαναφέρει σε 
ισχύ και τα πρόστιμα που καταργήθηκαν πέρυσι τον Οκτώβριο, ύψους 
250-500 ευρώ για κάθε παράβαση, σε βάρος όσων εντοπίζονται να 
μην έχουν εκδώσει αποδείξεις.

Την άλλη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί ο νέος νόμος για 
τα αυθαίρετα. Περιλαμβάνει γενναίες εκπτώσεις για όσους σπεύσουν 
να τα δηλώσουν εντός διετίας και πρόστιμα-φωτιά για όσους δεν το 
κάνουν ενώ θα απαιτείται και υποχρεωτική βεβαίωση μηχανικού στις 
μεταβιβάσεις, μισθώσεις και κληρονομιές. Εκτός της ρύθμισης μένουν 
τα κτίσματα που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 28/07/2011.

Νομιμοποιήσεις με μικρό κόστος. Αυτό θα είναι το μεγάλο κίνητρο 
για να δηλωθούν οικειοθελώς όλες οι παράνομες κατασκευές. Η προ-
θεσμία θα είναι περιορισμένη και οι δηλώσεις πρέπει να γίνουν μέσα 
σε δύο χρόνια από την ισχύ του νέου νόμου.

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ CAPITAL CONTOLS»

Υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
με αριθμό 2282, τεύχος Β’, η υπουργική απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις 
Θεμάτων Περιορισμών στην Ανάληψη Μετρητών και τη Μεταφορά 
Κεφαλαίων».

Πρόκειται για την 11η, κατά σειρά, υπουργική απόφαση που αφορά 
στους περιορισμούς στην ανάληψη και τη μεταφορά κεφαλαίων, ενώ 
έχουν προηγηθεί και δύο Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου με το 
ίδιο θέμα, από τον Ιούλιο 2015.

Στη νέα υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις:
1. Επιτρέπεται η ανάληψη ποσού έως 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες.
2. Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πι-

στωτικό ίδρυμα.
3. Επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% 

συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22/07/2016, κατα-
τίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και 
φυσικών προσώπων, σε μετρητά.

4. Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η ανάληψη μετρητών, έως του 
ποσοστού 30% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 
22/07/2016, μεταφέρονται από το εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης 
σε υφιστάμενους λογαριασμούς στην Ελλάδα.

5. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοι-
τητές ή σπουδαστές που, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, συμμετέ-
χουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών-σπουδαστών ERASMUS.

6. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους που εί-
ναι κάτοικοι εξωτερικού, για την καταβολή της σύνταξής τους στην 
Ελλάδα.
7. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, επιτρέπονται οι πληρωμές συντά-
ξεων και προνομιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, 
με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύ-
ει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος.

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

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
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• Συγχαρητήρια για τα 
καινούρια σας ονόματα 
« Γιαγιά » & «Παππούς» 
• Τώρα τα πάντα τριγύρω 

σας θα είναι ομορφότερα 
και καλύτερα από ότι είχατε φανταστεί. 
• Μια ζωή καινούρια ξεκινά με υγεία και 

χαρά και να μοιράζει χαμόγελα για να κάνει 
τον κόσμο καλύτερο και ειρηνικό!!!
• Ε! ναι λοιπόν, η είδηση είναι πως, την 

περασμένη εβδομάδα, γεννήθηκε σε 
μαιευτήριο των Αθηνών, ο πρωτότοκος 
γιος του αξιότιμου ζεύγους της πόλης μας, 
του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού Δημήτρη 
Βενετσάνου και της διατροφολόγου Βάσιας 
Καρπαθίου 
• Το ξεχωριστό ζευγάρι, άνοιξε την νέα 

σελίδα στη ζωή του, το βράδυ 
του Σαββάτου 7 Δεκεμβρίου 
2013, στην καταστόλιστη 
αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αχαρνών. 
• Από τις πρώτες ευχές: 

Τώρα πια η ζωή σας θα είναι 
γεμάτη από αγάπη, στοργή, 
χαμόγελα, πάνες, γάλατα, 
καλτσάκια, κρεμούλες… και 

κουράγιο! 
• Πανευτυχής γονείς Παναγιώτης και 

Σίτσα Βενετσάνου την ημέρα στο γάμο του 
γιου τους και σήμερα τρισευτυχισμένοι με 
τον ερχομό του εγγονού των.

• Συγχαρητήρια! Καλορίζικο, 
γερό και τυχερό σ’ όλη του τη ζωή. 
• Να σας ζήσει, να το καμαρώσετε, 

όπως επιθυμείτε.

Η χαρά της ζωής, ήλθε στην οικογένεια 
 του Παναγιώτη και Σίτσας Βενετσάνου
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Η μεγάλη και δύσκολη φωτιά που ξέσπασε 
στη Στεφάνη Βοιωτίας, κοντά στα Δερβενοχώρια 
και κατέκαψε τεράστια έκταση πευκοδάσους ελπί-
ζουμε να είναι η τελευταία γι’ αυτό το καλοκαίρι. 

Με αφορμή την αύξηση της θερμοκρασίας σε 
συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που έπνε-
αν τις τελευταίες ημέρες και εν μέσω αντιπυρικής 
περιόδου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προστασίας 
της Πάρνηθας κ. Δημήτρης Καμπόλης εφιστά την 
προσοχή στους πολίτες ώστε άθελα τους να μην 
προκαλέσουν πυρκαγιά: 

«Η φωτιά στα Δερβανοχώρια ξύπνησε στιγμές 
που δεν θα σβήσουν ποτέ από την μνήμη μας. Το 
προσωπικό του ΣΥΝ.ΠΑ, οι εθελοντές, αλλά και 
οι κάτοικοι της Φυλής από το άκουσμα και μόνο 

πως η φωτιά ξέσπασε στα όρια της Πάρνη-
θας έτρεξαν να βοηθήσουν. Τους ευχαριστούμε 
θερμά για την άμεση ανταπόκριση, όμως, θέλω να 
επισημάνω πως βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της 
αντιπυρικής περιόδου. Σε περίπτωση που αντιλη-
φθούμε φωτιά στο δάσος ή τις παρυφές του να 
τηλεφωνήσουμε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό 199 ή αν 
το κινητό τηλέφωνο δείχνει την ένδειξη «κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» στο 112. 

Όμως, επειδή η πρόληψη έχει μεγαλύτερη αξία 
από την καταστολή για να μην προκαλέσουμε οι 
ίδιοι άθελά μας πυρκαγιά:

Δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά
Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές στα 
δάση ή σε χώρους με ξερά χόρτα
Δεν κάνουμε εργασίες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολ-
λήσεις)
Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα στην ύπαιθρο
Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος
Για να είμαστε προετοιμασμένοι:
Μεριμνούμε για τον καθαρισμό αποψίλωση 
και απομάκρυνση των ξερών χόρτων
 Απομακρύνουμε εγκαταλελειμμένα καυστά 
ή εκρήξιμα υλικά και αντικείμενα
Εφοδιαζόμαστε με οικιακούς πυροσβεστήρες
Προμηθευόμαστε σωλήνα ποτίσματος με με-
γάλο μήκος

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας θα βρίσκεται καθ’ όλη 
την αντιπυρική περίοδο σε επαγρύπνηση για να 
προστατέψει τον Εθνικό μας Δρυμό. Το οφείλου-
με στις επόμενες γενιές» τονίζει ο Δημήτρη Κα-
μπόλης.

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

Δημήτρης Καμπόλης: 
Ας προστατέψουμε το δάσος 

είναι η ζωή μας!

Με αφορμή δημοσίευμα – αφιέρωμα στο Λύκειο των Ελληνίδων που 
έγινε στην εφημερίδα «Αχαρναϊκή» και στα φύλλα της 10/4/2016, 
24/4/2016, 8/5/2016 και 22/5/2016, με συγγραφείς τον κ. Τάσο 
Βαρελά και τον κ. Χριστόφορο Τεγερμεντζίδη, το Δ.Σ. του Λυκείου 
των Ελληνίδων-Παράρτημα Αχαρνών κρίνει ως επιβεβλημένη τη 
διόρθωση των στοιχείων εκείνων που εντοπίστηκαν ως ελλιπή και 
ανακριβή, τουλάχιστον σε ότι αφορά στο Παράρτημα Αχαρνών.  
Παρόμοιες παραλείψεις ή ανακρίβειες εντοπίστηκαν και σε στοι-
χεία που αφορούν στο Κεντρικό Λύκειο των Ελληνίδων, για τη δι-
όρθωση των οποίων θα επιληφθεί το αντίστοιχο Δ.Σ.
ΣΤΟ 3ο μέρος (Φύλλο 143 . 8/5/2016)

Διορθώνεται το μέρος όπου αναγράφονται τα ιδρυτικά μέλη ως 
ακολούθως: 

Βαρελά Μαρίνα, Βαρελά Νίτσα , Βλαχοδήμου Ελένη, Γκατζιού 
Μαρία, Γυφτοπούλου Γιάννα, Δαμάσκου Αναστασία, Κατάρα Ελέ-
νη, Κατσιγιάννη Ανδριανή, Κιούση Αικατερίνη, Κολυβά Νίκη, Μαρί-
νη Ελένη, Μάρκου Ζωή

Μπάτσου Φωτεινή, Μυκωνιάτη Ειρήνη, Παγώνα Αικατερίνη συζ.
Ιωάννου, Παγώνα Μαρία το Παν., Παγώνα Μαρία του Χρ., Παπαδη-
μητρίου Σοφία, Παπανικολάου Ελένη, Πουλή Ιωάννα, Ράπτη Ματί-
να, Ράπτη Ευθυμία, Σταμάτογλου Σαπφώ, Σταυροπούλου Βούλα, 
Στριφτού Μαρία, Τριβέλλα Σοφία (Φώφη), Φυτά Ελένη

Στο ίδιο φύλλο και στο σημείο όπου γίνεται λόγος για το χο-
ρευτικό τμήμα του Λυκείου μας, οφείλουμε να συμπληρώσουμε 
τα ονόματα όλων των χοροδιδασκάλων που έχουν διδάξει κατά 
καιρούς. 

 Έτσι, χοροδιδάσκαλοι έχουν διατελέσει οι : Χαρά Δεληγιάννη, 
Άκης Λιναράς, Γλαύκος Χαρμαντάς, Σταμάτης Βλάχος, Γρηγόρης 
Μπινάσης, Ντίνα Γκολφίνου και Αργυρώ Μαραθωνίτη. Τα τελευ-
ταία χρόνια χοροδιδάσκαλοι στο Παράρτημα Αχαρνών είναι ο Σπύ-
ρος Βαρελάς και η Μαρία Λιβανού.

 ΣΤΟ 4ο μέρος (Φύλλο 144. 22/5/2016)
Στο σημείο που γίνεται αναφορά στη σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων έχει ως εξής:

Σύνθεση Προεδρείου 
Βαρελά Φανή (Νίτσα): Πρόεδρος
Κουμπούρη Ειρήνη (Ρένα): Αντιπρόεδρος Α΄
Παγώνα Μαρία: Αντιπρόεδρος Β΄ 
Φυτά-Μουστακάτου Ελένη (Νίτσα): Γενική Γραμματέας
Νίκα Ελένη (Νίτσα): Γενική Έφορος Οικονομικού Τμήματος
Μαρίνη Αικατερίνη (Κατερίνα): Ειδική Γραμματέας
Αρχοντάκη Μαρία: Ταμίας
Έφοροι Τμημάτων 
Κουμπούρη Ειρήνη (Ρένα): Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού 
Αρχείου/Φιλολογικό
Μαρίνη Αικατερίνη (Κατερίνα) : Εθνικών χορών 
Χειμαριού-Κατάρα Μαρία : Εθνικών ενδυμασιών 
Φυτά-Μουστακάτου Ελένη (Νίτσα) : Γραφείου 
Παρασκευοπούλου Γεωργία-Αικατερίνη (Λίνα): Δικαιωμάτων γυ-
ναίκας και παιδιού-ισότητας των φύλων / Βιβλιοθήκης / Ιστορικού 
Αρχείου 
Νίκα Ελένη (Νίτσα): Μουσικό 
Βησσαράκη-Μαρίνη Μαρία: Δημοσίων Σχέσεων / Κοσμητείας, εορ-
τών και δεξιώσεων 
Χειμαριού-Κατάρα Μαρία : Καλλιτεχνικό 
Δαμάσκου-Βρεττού Γεωργία (Γιούλα): Οικοτεχνίας 
Μέλη : Καλογράνη Δήμητρα (Τούλα), Ράπτη Ευθυμία (Έφη)

Τέλος, στο σημείο που γίνεται αναφορά στη βράβευση του Λυκεί-
ου των Ελληνίδων, Παράρτημα Αχαρνών ως ένα από τα 10 καλύ-
τερα Παραρτήματα, οφείλουμε να κάνουμε την απαραίτητη διόρ-
θωση, επισημαίνοντας ότι η εκδήλωση για την οποία γίνεται λόγος 
και έλαβε χώρα στις 5/4/2016 στην αίθουσα του κεντρικού Λυκείου 
των Ελληνίδων, αφορούσε σε αφιέρωμα και βράβευση των Προέ-
δρων Παραρτημάτων που πρόσφεραν από τη θέση αυτή για πάνω 
από 25 συναπτά χρόνια, συμπεριλαμβανομένης και της νυν Προέ-
δρου του Παραρτήματος Αχαρνών.

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΤΣΑ ΒΑΡΕΛΑ  ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (Σ.Πο.Σ.)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ 
14 ημέρες - 12/08 έως 25/08

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για την καθιέρωση της 
παρουσίας μας κάθε χρόνο τέτοια εποχή στα ιερά χώματα του 
ιστορικού Πόντου, ο Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος & Νήσων διοργανώνει 
14ήμερη εκδρομή από 12 έως 25 Αυγούστου 2016. Παρά το 
γεγονός ότι φέτος δεν θα λειτουργήσει η Μονή της Παναγίας 

Σουμελά για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως μας, 
θεωρούμε σκόπιμο συνδυάζοντας την ταξιδιωτική περιήγηση 

με το ιερό προσκύνημα να επισκεφθούμε τη γη των προγόνων 
μας και να αναπνεύσουμε έστω και για λίγες μέρες τον αέρα 

και τις μυρωδιές του Πόντου.
Έχει εξασφαλιστεί η τιμή των 840 ευρώ / άτομο. Για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε να να επικοινωνήσετε με: Γιώργο Βαρυθυμιάδη 

gvarithimiadis@outlook.com τηλ.: 6948 00 16 30
Παναγιώτη Λεσγίδη panos_lesgidis@hotmail.com

τηλ.: 6936 86 41 49

Με εκτίμηση το Δ.Σ.

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ. Τ. - ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η στήλη ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ θα επανέλθει στο επόμενο φύλλο μας

ΚΡΗΤΗ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 
ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΜΕ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Παρασκευή – Κυριακή 16 – 18 Σεπτεμβρίου 2016
Παρασκευή απόγευμα αναχώρηση από Πειραιά για Χανιά.

Σάββατο πρωινή άφιξη στα Χανιά, μετάβαση στη θέση Ξυλόσκα-
λο, κατάβαση του φαραγγιού της Σαμαριάς και τερματισμός στην 

Αγία Ρουμέλη. Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Ω.Π. 7. Β.Δ. Β
Κυριακή α) ομάδα: Παραμονή και μπάνιο στην Αγ. Ρουμέλη και 

μετάβαση στα Σφακιά με πλοίο.
β) ομάδα: Πεζοπορία στο Ε4 Αγ. Ρουμέλη – Σφακιά. Ω.Π. 8. Β.Δ. Β 
(λόγω μήκους). Δυνατότητα επιβίβασης στο πλοίο από ενδιάμε-

σους σταθμούς. Απόγευμα μετάβαση από τα Σφακιά στα Χανιά με 
πούλμαν, όπου θα γίνει η επιβίβαση στο πλοίο για Πειραιά. 

Άφιξη στον Πειραιά. Δευτέρα 6:30 το πρωί
Αρχηγοί: Βασίλης Νίκας – Γιάννα Τσούπρα
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 ...λεπτομέρειες... aπό την ομάδα σύνταξηςΦωτο

Άδικα ξαφνιάστηκαν κάποιοι από την παρουσία της 
συμπολίτισσας μας, κας Μαίρης Φωτιάδη – Καρα-
φώτη, καθ’ ότι ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΜΥ 
Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού, η παρουσία της 
στο Νέο Νοσοκομείο Σαντορίνης, είναι το νέο μέλος 
της Εταιρείας ΑΕΜΥ, ήταν επιβεβλημένη. Και είναι 
τιμή για το Δήμο μας να έχουμε επίλεκτα στελέχη 
μας σε κυβερνητικά πόστα.

Η παρουσία του συμπολίτη 

μας Οδυσσέα Καμπόλη στα 

κοινά, έγινε γνωστή, κυρίως 

από την υποψηφιότητα του 

ως Δήμαρχος Αχαρνών στις 

περασμένες εκλογές, με την 

στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπο-

ρεί να μην έγινε Δήμαρχος 

Αχαρνών, έγινε όμως σημα-

ντικό στέλεχος της κυβέρ-

νησης του Τσίπρα και μετά από τις τελευταίες εκλογές και τον σχηματισμό νέας 

κυβέρνησης, τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Ναυ-

τιλίας κ. Δρίτσα. Τέτοιες επιλογές κοσμούν την πόλη μας και είναι χρήσιμοι, ίσως 

έπρεπε να έχουμε κι άλλες προσωπικότητες σε κυβερνητικές θέσεις.

Τα συμπτώματα 

των χρηστών, βρή-

καν καταφύγιο και 

στα παγκάκια της 

κεντρικής πλατεί-

ας Αγίου Βλασίου. 

Συχνό φαινόμε-

νο, καθημερινό 

φαινόμενο. Την 

φωτογραφία ψαρέ-

ψαμε από ανάρτη-

ση του αγαπητού 

και παραδοσιακού 

καφετζή Χρήστου 

Μπύρου.

Αινιγματική φωτογραφία που δανειστήκαμε από το Facebook, 
από την ανάρτηση της Άννα – Μαρία – Αχαρναϊκά Νέα. Μας 
άρεσε η λεζάντα που έβαλε. «Οι αδυναμίες δεν κρύβονται. 
Δήμαρχος Αχαρνών, Διοικητής Α.Τ. Αχαρνών, Ιδιοκτήτης VIP’S 
SECURITY». Τα σχόλια δικά σας.

Περιοχή Αγίου Δημητρί-
ου, Οδός Βαρδουσίων, 
ώρα 16.25, της 20-07-
2016. Αυξημένη διέ-
λευση πεζών χρηστών, 
ημεδαπών και αλλοδα-
πών. Δεκάδες έως εκα-
τοντάδες οι διερχόμενοι 
χρήστες καθημερινά από 
την οδό Βαρδουσίων. Η 
επί έξη χρόνια απορία 
των κατοίκων «Γιατί όλοι 
από την Βαρδουσίων ρε 
παιδιά…», μένει αναπά-
ντητη.

Ένα νέο ταλέντο, μια νέα λαϊκή φωνή ανατέλλει στις Αχαρνές και ακούει στο όνομα Παναγιώτης Τσιαπάρας. Ναι σωστά μαντέψατε, είναι ένας από τους γιούς του πρώην δημοτικού συμβούλου και αγαπητού συμπολίτη μας Βασίλη Τσαπάρα. Την χρονιά που πέρασε έκανε πάρα πολλές εμφανίσεις σε μαγαζιά του Δήμου μας. οι καταστηματάρχες έμειναν ικανοποιημένοι. Από φθινόπωρο, θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε ξανά σε γνωστές κοσμικές ταβέρνες. 

Εδώ μια φωτογραφία 
με ειδικό βάρος. Δύο 
αγαπητοί συμπολί-
τες μας, λαϊκαντζί-
δες στο επάγγελμα, 
ο Γιώργος Πετάκος 
και Γιάννης Καλάργα-
λης, εξελέγησαν δη-
μοτικοί σύμβουλοι, 
της προηγούμενης 
Δημοτικής Αρχής, με 
Δήμαρχο τον Σωτήρη 
Ντούρο, κέρδισαν την αγάπη όλων, την οποία διατηρούν και τώρα που δεν εξελέγη-
σαν. Αποκαλυπτική η φωτογραφία.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, Τηλ.210 2465635,6977 627625, Φαξ 210 2465635

Δεκαήμερη Θρησκευτική Πανηγύρις 
από τις 21 έως 31 Αυγούστου 2016

• Από τις 21 έως 27 Αυγούστου 2016 θα τελούνται καθημερινά ώρα 19.00 μ.μ. Ιερές Ακολουθίες Εσπερινού 
και του Μυστηρίου της Εξομολογήσεως. Παράλληλα στον προαύλιο χώρο του Ναού θα λειτουργεί Λούνα Παρκ και 

 Καρουσέλ για παιδιά και μικροπωλητές.

• Από τις 28 έως 31 Αυγούστου 2016, μετά τον Εσπερινό στις 21:00 μ.μ. θα ακολουθεί πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με την συμμετοχή χορευτικών τμημάτων του Δήμου μας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - 
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΩΡΑ: 07:00 π.μ .– Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ: 18:00 μ.μ. – Ιερά Αγρυπνία και η Ακολουθία του Επιταφίου της

Υπεραγίας Θεοτόκου κατά το Ιεροσολυμήτικο Τυπικό.
ΩΡΑ: 21:00 – Λιτανεία του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 

ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 
ΩΡΑ: 07:00 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

ΩΡΑ: 19:00 μ.μ.– Μέγας Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός 
και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά και 
του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου προεξάρχοντος 

του Σεβ. Μητροπολίτου Ιλίου κ. Αθηναγόρα και συγχωροστατούντων 
αυτού, Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών. 

Έγκαιρα θα ανακοινωθεί και το Πρόγραμμα 
των Πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί. 
Τηλ.: 210 2465635,6977 627625, Φαξ : 210 2465635

Λείψανα των θαυματουργών 
Αγίων Ματρώνας και Σεραφείμ του Σαρώφ 

προς προσκύνηση στις Αχαρνές 
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά Αχαρνών εκτίθεται 

προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα μεγάλων Ρώσων Αγίων: Οσίου Σεραφείμ 
του Σαρώφ, Αγίας Ματρόνας της Αόμματης, Μόσχας, Αγίων Φιλαρέτου
 και Θεοδοσίου Αρχιεπ. Τσερνίγκοφ και Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί μπορούν να λαμβάνουν την ευλογία των Αγίων

 καθημερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελά παραμένει ανοιχτός 
καθημερινά από 8:00 π.μ. με 1:00 μ.μ. και από τις 5:00 μ.μ. μεχρι 8:00 μ.μ.
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ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Την αναβίωση της Θρησκευτικής Πανήγυρις στο Θαυματουργό και Ιστορικό 
Εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας, στις 6 Αυγούστου 2016, εορτή της ΜΕΤΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗΣ του ΣΩΤΗΡΟΣ, συνδιοργανώνει το Αθλητικό και Βιωματικό Κέντρο 
PARADISE και Δήμος Αχαρνών

Την παραμονή της εορτής, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Αυγούστου και ώρα 19.00, θα 
τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας. Ακολουθεί μικρή 
δεξίωση, προσφορά του Αθλητικού Κέντρου PARADISE.

Ανήμερα της Εορτής, ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Αυγούστου και ώρα 7.30 π.μ. θα τελεστεί η 
Θεία Λειτουργία, μετ’ αρτοκλασίας. 

Η σημερινή αναβίωση της παράδοσης 

 Τα τελευταία χρόνια, το παρακεί-
μενο Αθλητικό και Βιωματικό Πάρκο 
PARADISE, σε συνεργασία με την 
Μονή Πετράκη (στην οποία ανήκει ο 
Ναός) και τον Δήμο Αχαρνών, προχώ-
ρησαν στην συντήρηση και την εξω-
τερική ανακαίνιση του Ιερού Ναού, 
παράλληλα με την αποκατάσταση 
της ομώνυμης ιστορικής πηγής. 

Η πηγή, σύμφωνα με αναφορές, 
αποτελούσε μέρος ενός μεγάλου 
μοναστηριού όπου το καθολικό ήταν 
ο ναΐσκος της Αγίας Σωτήρας και η 
πηγή αποτελούσε το άγιασμα της 
μονής. 

Σε τούτο το χώρο, τριάντα χρόνια 
πριν γινόταν ένα από τα μεγαλύτε-
ρα πανηγύρια του Μενιδίου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αγίου Διονυσίου και Κ. Βαρελά - Τ.Κ. 13672 – Αχαρνές - Τηλ. 210 2463144

Ιερά Πανηγύρις Αγίου Διονυσίου 
23 - 24 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ιερέας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού μας Αγίου Διονυσί-
ου Αχαρνών, Έχουν την τιμή και την χαρά να σας προσκαλέσουν εις την Ιερά 

Πανήγυρη του, όπως θα τελεσθεί κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 
(παραμονή)
Ώρα : 7:00 π.μ.: Όρθρος 
και Θεία Λειτουργία
Ώρα : 7:30 μ.μ.: Μέγας 
Πανηγυρικός Αρχιερατικός 
Εσπερινός 

ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Ώρα : 7:00 π.μ.:  
Όρθρος της Εορτής και 
ακολούθως Πανηγυρική 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Μετ’ αγάπης Χριστού 
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Αναστάσιος Σαργέντης 
Εφημέριος Ιερού Ναού
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Με ιδιαίτερες τιμές τελέστηκε ο Εσπερινός της Κυριακής  
24 Ιουλίου 2016 και της μνήμης του Αγ. Αθηναγόρου του 
Απολογητού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο 
Σεβ. Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας.

Στο φιλόξενο καθολικό της Ιεράς Μονής Γενεσίου της 
Θεοτόκου Ντάρδιζας, ο κ. Αθηναγόρας υποδέχθηκε τους 
Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς Καισαριανής κ. Δανιήλ, Καρθα-
γένης κ. Αλέξιο, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Κορωνείας κ. Πα-
ντελεήμονα, Θηβών κ. Γεώργιο, Κηφισίας κ. Κύριλλο και 

Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεο, ο οποίος χοροστάτησε 
στον πανηγυρικό Εσπερινό. Συμμετείχαν πολλοί ιερείς και 
διάκονοι, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή και πολλές Μητροπό-
λεις, οι οποίοι προσήλθαν για να τιμήσουν τη μνήμη του 
Αγίου Αθηναγόρου αλλά και το πρόσωπο του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο κ. Αθηναγόρας δέχθηκε 
τις ευχές κλήρου και λαού. Οι αδελφές της Ιεράς Μονής δι-
έθεσαν κεράσματα σε όλο τον κόσμο και παρέθεσαν δεί-
πνο σε όλους τους επίσημους προσκεκλημένους.

Πηγή δημοσίευσης:  http://www.imiliou.gr/

Ξεκίνησε η προετοιμασία για τη νέα αθλητική σεζόν στον 
Αχαρναϊκό. Το απόγευμα της Τετάρτης 27 Ιουλίου 2016 
πραγματοποιήθηκε υπό τις οδηγίες του Προπονητή Δημή-
τρη Αρναούτη η πρώτη προπόνηση στο Δημοτικό Γήπεδο 
των Αχαρνών στην οποία συμμετείχαν παίκτες από το περ-
σινό δυναμικό, αλλά και ποδοσφαιριστές που βρίσκονται 
υπό δοκιμή. Την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας παρακο-
λούθησε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός μαζί με 
τον Τεχνικό Διευθυντή της ΠΑΕ Λεωνίδα Λεουτσάκο και τον 
Αντιπρόεδρο - Ιατρό της ομάδας, Αθανάσιο Παγώνα. 

Πηγή δημοσίευσης : Αχαρνόραμα

Λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο τελέστηκε  το πρωί 
της Δευτέρας 25 Ιουλίου 2016, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου, ανήμερα της μνήμης του 
Αγίου Αθηναγόρου, του απολογητού και φιλοσόφου, κατά 
την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Μητροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.

Πλήθος ενοριτών προσήλθαν στον Μητροπολιτικό Ναό για 
να συμπροσευχηθούν και να ευχηθούν στον Ποιμενάρχη 

τους το «Έτη πολλά».
Του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο κ. Αθη-

ναγόρας, ενώ συλλειτουργούντες ήταν οι Μητροπολίτες Δη-
μητριάδος κ. Ιγνάτιος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Ηλιουπόλεως 
Αιγύπτου κ. Θεόδωρος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Κηφισί-
ας κ. Κύριλλος, Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμό-
θεος, Μοζαμβίκης κ. Χρυσόστομος  και οι Επίσκοποι Νιέρι και 
Ορους Κένυας κ. Νεόφυτος, Σαλώνων κ. Αντώνιος και Μεθώ-
νης κ. Κλήμης.

Επίσης, παρόντες ήταν ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Ν. Ιωνίας & Φιλαδελφείας π. Επιφάνιος Αρβανίτης, Ιλί-
ου π. Γαβριήλ Ασπρολούπος, καθώς και ο ιεροκήρυκάς της 
Μητροπόλεως Κηφισίας π. Νικάνορας Καραγιάννης.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Μητροπολίτης Δη-
μητριάδος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημερινή ευαγγελική 
περικοπή, τονίζοντας μάλιστα πόσο επίκαιρη είναι η συνάντη-
ση του Χριστού με το κακό, στο πρόσωπο δύο δαιμονισμένων, 
που ζούσαν απομονωμένοι στο περιθώριο και η εν τέλει απε-
λευθέρωση και απαλλαγή τους από αυτό

Ο εορτάζων Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας από την πλευρά 
του, ευχαρίστησε τους αρχιερείς και τον κόσμο που τον τίμη-
σε με την παρουσία του, ενώ μετα το πέρας της Θείας Λει-
τουργίας μοίρασε ο ίδιος το αντίδωρο, δεχόμενος τις ευχές 
των πιστών, για έτη πολλά.

Στον Όρθρο και τη Θ. Λειτουργία έψαλλε η χορωδία του 
Πρωτοψάλτη κ. Λεωνίδα Δούκα. Η ακολουθία μεταδόθηκε σε 
ζωντανή σύνδεση από το Orthodoxia.Info

Φωτορεπορτάζ: Μάρκος Παπαγεωργίου

Με διήμερο  πρόγραμμα θρησκευτικών – παραδοσιακών – πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων  γιορτάστηκε  και φέτος  η μνήμη του  
Προφήτη Ηλία - Εργατικών Κατοικιών Αχαρνών στις  19 - 20 Ιου-
λίου 2016. 

Το παραδοσιακό πανηγύρι του προφήτη Ηλία, διήμερο  όπως 
πάντα, διοργανώθηκε και εφέτος  με μεγάλη επιτυχία, από τους 
δύο νέους Εφημερίους, τον Αρχιμανδρίτη  Συμεών Αυγουστάκη 
και τον Πρεσβύτερο Χρήστο Χιονίδη. 

Την παραμονή τελέστηκε, Μέγας Αρχιερατικός εσπερινός, χο-
ροσταντούντος του Μητροπολίτη  και στη συνέχεια στο προ-

αύλιο του ναού στήθηκε το παραδοσιακό πανηγύρι, με 
Ρουμελιώτικο Δημοτικό Συγκρότημα, με  τον Καραϊσκο στο 
κλαρίνο,  και με  χορό ελεύθερο για όλους, ακόμα και παραγ-
γελιές. 

Ανήμερα  τελέστηκε  Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία χοροστα-
τούντος του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Ιλίου – Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου  και  στις 7.30 το βράδυ   πραγ-
ματοποιήθηκε  η  περιφορά της   Ιεράς  Εικόνας,  γύρω από τον 
λόφο, με την συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου.

Ακολούθησε ολονύχτιο γλέντι  για τους εκατοντάδες επισκέ-
πτες  ακόμα και από τους γύρω Δήμους.  

Λαμπρός  εορτασμός  πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Κοι-

μήσεως Αγίας Άννας – στην ομώνυμη των Αχαρνών - περιοχή  

Γεροβουνό. Των εκδηλώσεων επιμελήθηκε ο εφημέριος του 

Ναού, Πρεσβύτερος Αλέξανδρος Σαμοθράκης.

Δεκάδες πιστοί  έδωσαν το παρόν τους στον  Μέγα  Αρχι-

ερατικό Εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, 

χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου  Ηλιο-

πουπόλεως Αιγύπτου κ.κ Θεόδωρου  και στην συνέχεια την 

Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, με   την   συνοδεία της Φιλαρ-

μονικής .
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Στις 12 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η βάπτιση του μι-
κρού Γεωργίου-Παναγιώτη, υιού του Ρεκατσίνα Ιωάννη, - μέ-
λους του ΔΣ της Δημοτικής Πινακοθήκης Χρ. Τσεβά- στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Κηφησιάς.

Ανάδοχοι γονείς του μικρού ήταν ο Δημήτριος Τσάτσης, Αξ/
κος της Πολεμικής Αεροπορίας και η σύζυγος του Αθηνά-Ειρή-
νη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. 

Οι πανευτυχείς γονείς Γιάννης και Μαρίνα καμάρωναν το μι-
κρό τους αγγελούδι έχοντας στο πλευρό τους και τα δύο αδερ-
φάκια του Χρύσα και Μαρία. 

Το Ιερό Μυστήριο τίμησαν με 

την παρουσία τους ο βουλευτής της Ν.Δ Γεώργιος Βλάχος, 
ο δήμαρχος Αχαρνών Κασσαβός Ιωάννης, ο υποψήφιος δή-
μαρχος με την παράταξη Αχαρνέων Ελπίδα, Σπύρος Βρεττός, 
ο πρόεδρος της πινακοθήκης Χρ.Τσεβά Κωνσταντίνος Νιώρας 
και πολλοί συγγενείς και φίλοι της οικογένειας. Μετά το πέ-
ρας της Βάπτισης ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι στη ταβέρ-
να «Ο Νώντας».

Παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ελλάδα κ. Κυριάκου Κενεβέζου τελέστηκε το Μνημόσυνο πε-

σόντων της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Ο πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα αποδεχόμενος την 
πρόσκληση του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού παρα-
βρέθηκε στο μνημόσυνο και εκφώνησε την ομιλία μνήμης για 
τους πεσόντες. 

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή Μήτρου Λέκ-
κα στην κεντρική πλατεία Αχαρνών, από τον Δήμαρχο Αχαρνών 
κ. Γιάννη Κασσαβό, τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ελλάδα κ. Κυριάκο Κενεβέζο, τον Διπλωματικό Σύμβουλο του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης και πρώην Πρέσβη κ. Ελευθέριο Καρα-
γιάννη και του μέλους του Δ.Σ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγω-
νιστών Κύπρου 1964/67/74 κ. Χρήστο Πανταζόνα. 

Στην τελετή μνήμης παραβρέθηκαν, οι βουλευτές Περιφερείας 
Αττικής κ.κ Ιωάννης Δέδες, Μάκης Βορίδης και Θανάσης Μπού-
ρας. Εκ μέρους της Αστυνομικής Ακαδημίας ο Υποστράτηγος 
Βασίλειος Μουσίδης, εκ μέρους της σχολής Μετεκπαίδευσης & 
Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ ο Ταξίαρχος κ. Ιωάννη Χουζούρης, ο Δι-
οικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών κ. Γιώργος Μπου-
τσαρέλης. 

Παραβρέθηκαν επίσης, μέλη του Δ.Σ του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Αγωνιστών Κύπρου 1964/67/74, ο επιλαχών βουλευτής με 
την Ένωση Κεντρώων κ. Δαμάσκος και εκπρόσωποι των Ενό-
πλων Δυνάμεων των στρατοπέδων του Δήμου Αχαρνών. 

Η τελετή και η κατάθεση στεφάνων πραγματοποιήθηκαν υπό 
τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών και τη συνο-
δεία των παιδιών του χορευτικού Συλλόγου «Πολιτιστική Αναβί-
ωση Αχαρναϊκή Κληρονομιά». 

Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης και με την παρουσία εκα-
τοντάδων πιστών τελέστηκε παραμονή της εορτής της Αγίας 
Παρασκευής, ο πανηγυρικός Εσπερινός με Λιτάνευση και Αρ-
τοκλασία, στην ομώνυμη ενορία στις Αχαρνές.

Η πανηγυρική θεία λειτουργία πραγματοποιήθηκε χοροστα-
τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου,Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.Αθηναγόραο οποίος στο κήρυγμά του κάλε-
σε το χριστεπώνυμο πλήθος να ακολουθήσει τα βήματα της 
Αγίας, την αρετή της και την βιωματική πίστη της.

Στον εσπερινό συμμετείχαν πολλοί πατέρες, χορός Ιερο-
ψαλτών, τοπικοί φορείς και πλήθη φιλεόρτων χριστιανών. 
Στη λειτουργία παρέστησαν ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός,ο 
αντιπρόεδρος του Δ.Σ Μιχάλης Βρεττός, ο πρώην δήμαρχος 
Σωτήρης Ντούρος, ο αντιδήμαρχος Αντώνης Παλιούρας, ο 
πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης, ο πρόεδρος της 
ΑΡΩΓΗΣ Νίκος Γκασούκας, ο δημοτικός σύμβουλος και πρώ-
ην αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος με τη συζυγό του Έλλη 

Χίου.

Πτυχίο Ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (ΑΠΘ) πήρε την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 ο μαθητής της 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) Διονύσης 
Αργυρόπουλος. Ήταν ένας από τους 120 περατώσαντες τις 
σπουδές τους στην εξεταστική του Ιουνίου 2016 φοιτητές της 
Ιατρικής και μεταξύ των, περίπου, 20 συναδέλφων του από 
τη ΣΣΑΣ. Στη χαρά του, κοντά του οι γονείς, τα αδέλφια του 
και συγγενείς. Αναμνηστική φωτογραφία του Διονύση Αργυ-
ρόπουλου, μετά την τελετή ορκωμοσίας, κάτω από το άγαλμα 
του Αριστοτέλη στο ΑΠΘ, με τον πατέρα του Αργύρη Αργυ-

ρόπουλο
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ιουλίου 2016 ώρα 9.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί για 

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, Παππού, 

Αδελφού και Θείου

ΠΕΤΡΟY ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΡΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Τάσος και Νόπη Κατάρα, Παναγιώτης Κατάρας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Πέτρος, Μάριος, Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος και Αικατερίνη Κατάρα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΓΚΙΚΑ

 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ιουλίου 2016και ώρα 9.30 π.μ., 

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗ ΒΛΟΝΤΑΚΗ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευγενία και Δημήτρης Λακαφώσης, Χρήστος και 

Ευαγγελία, Μαρία και Φώτης Ζούμας. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευή και Κων/νος Κατσορίδης, Αριστέα, Βασίλειος, 

Γεώργιος, Ελένη. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αναστάσης και Φωτεινή Τσαμάλη. 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους, όσοι με οποιοδήποτε 

τρόπο, μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, 

για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΑΜΠΑΚΗ 

Επίσης ευχαριστούμε 

και όσους αντί στεφάνου, κατέθεσαν χρήματα 

στο Ίδρυμα με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ»

Οι οικογένεια του

ÅñãáóôÞñéï Äßóêùí Ìíçìïóýíùí
êáé Äéáêïóìçôéêþí

Åßìáóôå óôï êÝíôñï ôïõ Ìåíéäßïõ, ïäüò Êáðïäéóôñßïõ 16, 
Ôçë.. 210 2445140, êéíçôü 6945 342711, Ôçë. ïéêßáò 210 6546780 

Ôþñá ðëÝïí óôï Ìåíßäé 
ëåéôïõñãåß åñãáóôÞñéï 
ðïõ ìðïñåß íá áíáëÜâåé, 
êáôÜ ôïí êáëýôåñï ôñüðï, 
ôçí ôåëåôÞ ìíçìüóõíïõ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Αυγούστου 2016 και ώρα 9:30 π.μ.,

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Αχαρναί), 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου. 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝ. ΜΙΧΑ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Φωτεινή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Ελένη και Γεώργιος, Παναγιώτης και Λιάνα 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή, Κατερίνα, Αλίκη, Μελίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Πέτρος και Αθανασία Μίχα, 
Κωνσταντίνα χήρα Ιωάν. Μπέκα, 

Σπυριδούλα και Γεώργιος Μουρελάτος 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού

 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Αυγούστου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Ξαδελφής και Θείας

ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Απόστολος και Γεωργία Ξυλογιάννη, 

Θεόδωρος Ξυλογιάννης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο IN VIVO

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Αυγούστου 2016 και ώρα 9:30 π.μ., 

 40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί , υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, 

Αδελφού και Θείου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΑΜΠΑΚΗ 
 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Ανδρονίκη και πάτερ Απόστολος, Πασχάλης και Αφροδίτη, 
 Πατέστος και Αλεξάνδρα, Κωνασταντίνα και Ηλίας.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος, Νικόλαος, Χρήστος, Νικόλαος, Αλεξάνδρα, 
Νικόλαος, Μάριος, Κωνσταντίνος 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια σε καφέ της πλατείας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λεωφ. Δημοκρατίας 109 – Αχαρνές 

Τηλ. 210 2462249

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Φέρομεν εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών της 
Πόλεως των Αχαρνών ότι , από 1ης Αυγούστου 
κάθε βράδυ, έως και τις 14 Αυγούστου 2016 από 
της 7.00 μ.μ. έως τις 8.00 μ.μ. θα τελούνται στον 
Ναό Μας, οι Παρακλήσεις του Δεκαπενταύγουστου 
προς τιμή της Παναγίας μας. 

Εκ του Ιερού Ναού
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Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΠΗΝΕ-
ΛΩΠΗΣ το γένος ΗΛΙΑΔΟΥ που γεννήθηκε στο ΑΓΡΙΝΙΟ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΓΚΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ της ΑΜΑΛΙΑΣ το γένος ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο METUA GENTIAN (ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΕΣΤΟΡΑΣ) του ILMI και της 
MIFARETE το γένος EBEGIA που γεννήθηκε στο ΦΙΕΡΙ - ΑΛΒΑΝΙ-
ΑΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΠΡΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος ΚΟΥΡΕΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός 
χώρος κατάλληλος για Φροντιστή-
ρια, Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. δίπλα 
στην Κεντρική Πλατεία, οδός Καπο-
διστρίου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 
2460903. 6Δ154.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορό-
φου, 75 τ.μ. , νεόδμητο, με ένα 
υπνοδωμάτιο, σαλόνι – κουζίνα και 
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια, με 
τέντες, ασανσέρ και αυτόνομη θέρ-
μανση. Τηλ. 213 041183 και 6944 
147846. 4Δ152 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι πρώτου ορό-
φου, στην περιοχή Αγίου Αθανα-
σίου. Τηλ, 210 2443258 και 6973 
952838. 4Δ149. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. 
περίπου στο κεντρικό Μενίδι, Οδυσ-
σέως 18, στον Ά πρώτο, ανακαι-
νισμένο, με θωρακισμένη πόρτα 
ασφαλείας, διαμπερές, ευάερο και 
ευήλιο, με καινούρια τέντα, ενοί-
κιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 
6973214792.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ηλεκτρι-
κής κιθάρας σε αρχάριους και προχω-
ρημένους, από κάτοχο του Diploma 
of the London College of Music. 
Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 6973 079041 

- e-mail:johnven1993@hotmail.com 
. 6Δ152 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται 
από κάτοχο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παρα-
δίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 
30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. 
Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Εταιρεία Κοινοχρή-
στων, Καθαριστές, Καθαρίστριες, 
οδηγοί και μη, μισθός και Ι.Κ.Α. Τηλ. 
6945 808080. 4Δ149 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμ-
βάνει την διανομή φυλλαδίων Τηλ 
6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, 
αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων 
χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέ-
δων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 
6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κότες Αυγοπαραγωγής 
στην τιμή των 8 ευρώ εκάστη, καθώς και αυγά 

οικολογικά, με 5 ευρώ η καρτέλα. 
Τηλ. 6974 537283. 6Δ151

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης 
και υπόδυσης για μικρούς και μεγάλους σε 

αποδεδειγμένα άπορες και πολύτεκνες 
οικογένειες. Τηλ. 6974 537283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΝ 

ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ. 

 ΤΗΛ. 6979 923643. 

8Δ157

Για τις αγορές 

σας προτιμήστε 

τα καταστήματα 

της πόλης μας
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μεταπτυχιακό Σχολικής Ψυχολογίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμβουλευτική σε: Γονείς, Ζευγάρια, Ενήλικες, Παιδιά.
Για θέματα:

Διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων 
- Υπογονιμότητας Διαχείρισης άγχους 

-Διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων (φόβου, θυμού κλπ) 
- Πένθος παιδιών -Δυσκολιών των παιδιών 

στη σχολική μελέτη και ενδοσχολική συμπεριφορά.

Ιατρείο: Δεκελείας 75 Α - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2441257 και 6932 136530, 

Mail:karagianniteo@yahoo.com 

Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ενηλίκων & παίδων

Μαρσώνη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου
τ. ιατρός Λαϊκού Νοσοκ. και παίδων Αγλαϊα Κυριακού

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας & κλινικής Ανοσολογίας
Αλλεργικά τεστ, Αλλεργικό άσθμα, Αλλεργική ρινίτιδα, Τροφικές 

αλλεργίες, Αλλεργία σε φάρμακα, Δερματίτιδες (έκζεμα – κνίδωση – 
αγγειοοίδημα), Ανοσοθεραπεία, Latex

Πάρνηθος 9 & Μουστακάτου – Αχαρναί – Τ.Κ. 13674
Τηλ.: 210 2442322 και 6936 972 336

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6972 996421

e-mail : vmatzaraki@gmail.com

Βασιλική Α. Ματζαράκη MD, PhD
Καρδιολόγος

Τ. Επιμελήτρια Καρδ. Κλινικής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ιωακείµ Α. Αγνιάδης  M.D.
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Επιστ. Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Λ. Πάρνηθος 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13671, 1ος όροφος

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6946 791668

Τηλ.: 698 5861 697

31/7/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432
1/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914
2/8/2016 ΤΡΙΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690
3/8/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432
4/8/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λεωφ.Δημοκρατίας 222. ΤΗΛ. 210 2312615
5/8/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγίου Διονυσίου 4. ΤΗΛ. 210 2407559
6/8/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. Αθηνών 4. ΤΗΛ. 210 2461015
7/8/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 210 2406400
8/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Φιλαδελφείας 28. ΤΗΛ.210 2469146
9/8/2016 ΤΡΙΤΗ ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 210 2462194
10/8/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δημ. Δέδε 18. ΤΗΛ. 210 2467040
11/8/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ Φιλαδελφείας 157. ΤΗΛ. 2130/146658
12/8/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 210 2468482
13/8/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ολυμπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 210 2476279
14/8/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 210 2468746
15/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210 2400171
16/8/2016 ΤΡΙΤΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ Λεωφ. Θρακομακεδόνων 10. ΤΗΛ. 210 2443437
17/8/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ Διαγόρα 30. ΤΗΛ. 210 2448558
18/8/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210 2448143
19/8/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Δεκελείας 70. ΤΗΛ. 210 2445844
20/8/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες. ΤΗΛ. 210 2430183
21/ 8/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ Λεωφ. Θρακομακεδόνων 154. ΤΗΛ. 210 2434055
22/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210 2462102
23/8/2016 ΤΡΙΤΗ ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210 2469800
24/8/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ Λεωφ. Φιλαδελφείας 47. ΤΗΛ. 210 2440400 
25/8/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Πάρνηθος 83. ΤΗΛ.210 2468376
26/8/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210 2462255
27/8/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210 2477442
28/8/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λεωφ. Δημοκρατίας 272. ΤΗΛ. 210 2310318

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 31- 07- 2016 Έως 28 - 08 – 2016

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Blog Απόψεων και ειδήσεων

Ενημερώνει τους δημότες 
– επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

Όλες οι δημοτικές ειδήσεις με αποδείξεις.
http://eleftherovima.wordpress.com

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Μαραθώνος 1 και Λιοσίων - Αχαρνές - Τ.Κ. 13674 
 Τηλ. 210 2461213 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Φέρομεν εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, ότι 
στις 15 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί 
εις τον Ναό μας ο εορτασμός Κοίμησης της Θεοτόκου, σύμφωνα 
με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 
Ώρα: 18.30 μ.μ. Ιερά Παράκλησις 
Ώρα: 19.30 μ.μ. Ιερόν Ευχέλαιον
Ώρα: 20.30 μ.μ. ιερά Αγρυπνία 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (παραμονή ) 
Ώρα: 7:00 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία για τα παιδιά- Θεία 
κοινωνία. 
Ώρα: 19:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, 
χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου 
Ώρα: 9:00 μ.μ.: Ιερά Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνας και του Επιτα-
φίου εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Ώρα: 7:00 π.μ.: Όρθρος της Εορτής και ακολούθως Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία.

Εκ Του Ιερού Ναού 



Κυριακή 31 Ιουλίου 2016 15

Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  Ενδοσκοπήσεις  Παιδο ΩΡΛ  Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου  Εμβοών 

-Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 Θεραπεία Ροχαλητού

 Διαταραχές φωνής  Αντιμετώπιση
 Δευτ. και Παρ.: 9.30-12.30 - Δευτ. έως Παρ. 17.30 - 21.00 

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673
Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

13674

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡHD ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας
tΠιστοποιημένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
t Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών.
t Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική μέσω της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), 

tΔιαδερμική αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας.
tΣτο Ιατρείο γίνεται υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθμού και πιέσεως.

Éáôñåßï : ×áñ. Ôñéêïýðç 197, 14564 ÊçöéóéÜ 
Ôçë. 2130365669 – Êéí. 6998070000 - e-mail: dimitris@damaskos.com

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 6946 362983 και 6983 465812

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ 
ΣΑΛΟΝΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΘΗΚΕΣ – ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΤΙΒΑΝΙ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΘΟΠEΔΙΚΑ LATEX

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΝΟΥΛΑΠΙΑ

Στα μέτρα που θέλετε ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ευκολίες πληρωμής

ΣΤΡΩΜΑΤΟΛΥΣΕΙΣ KALLAS STROM
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