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Οι αλλαγές στα δροµολόγια
του προαστιακού

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ∆ΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΟΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΟ Α∆ΙΑΧΩΡΗΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΝ

ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΕΝΑΖΕΙ...
Ι∆ΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ!
Α

Σηµαντικές αλλαγές στα δροµολόγια του Προαστιακού Σιδηρόδροµου
της Αθήνας επέρχονται από την Κυριακή µετά την ολοκλήρωση των
έργων της ηλεκτροκίνησης στο Κεντρικό Σταθµό Αθηνών (Σταθµό Λαρίσης). Σύµφωνα µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε τα νέα δροµολόγια οι επιβάτες
που επιλέγουν τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο για τις µετακινήσεις τους
θα µπορούν πλέον να µεταβούν απευθείας από το κέντρο της Αθήνας
στο Αεροδρόµιο ή στο Κιάτο, καθώς και αντίστροφα µε µείωση του
χρόνου διαδροµής έως και 20. Οι αλλαγές στα δροµολόγια δεν επηρεάζουν τις ισχύουσες τιµές των εισιτηρίων.
Αναλυτικά οι νέες προαστιακές γραµµές που θα λειτουργήσουν από
30/7/2017 είναι: Προαστιακή Γραµµή Αθήνα – Αεροδρόµιο – Αθήνα:
Η γραµµή θα συνδέει απευθείας το Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το κέντρο της Αθήνας και αντίστροφα, καθώς και τον Πειραιά,
µε καθηµερινά δροµολόγια ανά µία ώρα. ∆ροµολόγια θα εκτελούνται
και στο τµήµα Αεροδρόµιο – ΣΚΑ προκειµένου να υπάρχει σύνδεση µε
το σιδηροδροµικό άξονα προς Βόρεια Ελλάδα.

Γραµµή Αθήνα – Κιάτο – Αθήνα:

Η γραµµή θα συνδέει απευθείας το Κιάτο µε το κέντρο της Αθήνας και
αντίστροφα, µε καθηµερινά δροµολόγια ανά µία ώρα. Υπενθυµίζεται
ότι µέσω του Κιάτου, µε µετεπιβίβαση στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι
επιβάτες έχουν πρόσβαση στην Πάτρα. Για όσους επιθυµούν να µετακινηθούν από την γραµµή του Κιάτου προς το Αεροδρόµιο και αντίστροφα θα υπάρχει µετεπιβίβαση στο σταθµό Κάτω Αχαρναί.

Γραµµή Πειραιάς – Αθήνα – Πειραιάς
και Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα:

Η γραµµή θα συνδέει το λιµάνι του Πειραιά µε το κέντρο της Αθήνας
και στη συνέχεια µε την Χαλκίδα και αντίστροφα. Θα υπάρχουν και
ανταποκρίσεις µε Αεροδρόµιο για το επιβατικό κοινό που αναχωρεί
από το σταθµό του Πειραιά. Από την Κυριακή 30/7/2017, η αµαξοστοιχία 884 Αθήνα-Καλαµπάκα, θα αναχωρεί νωρίτερα, στις 8:20 το πρωί,
αντί 8:27 που ισχύει σήµερα.

ν και βρισκόµαστε στην καρδιά του καλοκαιριού ουρές και απίστευτη ταλαιπωρία παρατηρείται στις εφορίες, για να κλείσουν οι φορολογούµενοι τις τελευταίες τους εκκρεµότητες. Ουρές και
απίστευτη ταλαιπωρία επικρατούσε και στη ∆ΟΥ Αχαρνών που κάναµε αυτοψία.

Σύµφωνα µε µαρτυρίες πολιτών καθηµερινά περισσότεροι από 500 κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών
κατακλύζουν τα τµήµατα της εφορίας στην οδό
∆ηµητρίου Πουραϊµη για διάφορες φορολογικές
εκκρεµότητες.
Αναδηµοσιεύουµε την αυτοψία του Γιάννη Σωτηρόπουλου, συντοπίτη µας δηµοσιογράφου της
Realnews και των Ειδήσεων.
ΣΕΛ. 7

ΑΠΕ∆ΩΣΑΝ Η ΟΧΙ, ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΣΣΑΒΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
Μετά από µια σειρά συναντήσεων του
∆ηµάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού
µε την πολιτική ηγεσία ως επακόλουθο
του τραγικού συµβάντος µε το µικρό
Μάριο, που έβγαλε όλο το Μενίδι στους
δρόµους, ήλθε η ώρα να δούµε τα απολογιστικά στοιχεία, αν και τι απέδωσαν
και τι µπορούµε να περιµένουµε ακόµη.
Από τις συναντήσεις µε την κυβέρνηση
προέκυψαν φάνηκαν κάποια πράγµατα:
Από τα Υπουργεία Εσωτερικών Προστασίας του Πολίτη ο Κασσαβός «κέρδισε» το
νέο Τµήµα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων
που θα εδρεύει στο Μενίδι και το οποίο,

αναµφίβολα, θα ενισχύσει την αστυνοµική παρουσία στην πόλη. Από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης απέσπασε δεσµεύσεις
ότι θα γίνει προσπάθεια να πληγεί το
εµπόριο ναρκωτικών και όπλων, µέσω
του ελέγχου του µαύρου χρήµατος που
προέρχεται από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες.
Επίσης τέθηκε το θέµα της αυστηροποίησης του νοµικού πλαισίου για τη διατάραξη της κοινής ησυχίας, που µπορεί να βάλει τέλος, στο θέµα της ηχορύπανσης.
Αναλυτικό ρεπορτάζ στο http://
menidiatis.blogspot.gr

Αµετακίνητο από τις αρχές του
το Παλικάρι του Λαού
Ζητά µείωση φορολογικών συντελεστών, κατάργηση
του φόρου 0,5% επί του τζίρου των καταστηµάτων,
διαγραφή όλων των προστίµων και «κούρεµα» οφειλών
ΣΕΛ. 3

Παρέµβαση Επιχειρηµατία
Παναγιώτη Σιδέρη
«Η υφαρπαγή των βασιλικών κτηµάτων είναι προσβολή και
ασέβεια απέναντι στους Μενιδιάτες που έδωσαν τις περιουσίες
τους για τη δηµιουργία των ανακτόρων»
ΣΕΛ. 3

Καλές διακοπές, το επόµενο φύλλο θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 27 -08-2017
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Περίοδος δοκιµασίας περνάνε οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών, αφού για δεύτερη φορά, τα
θέµατα θα συζητηθούν , εφαρµόζοντας την «µέθοδο των
τριών συνεδριάσεων». Αυτή την φορά τα θέµατα ήταν µόνο 18.
Αρχικά ορίστηκε για τις 17 Ιουλίου, δεν έγινε λόγω έλλειψης
απαρτίας. Ορίστηκε νέα στις 24 Ιουλίου, η οποία κι αυτή αναβλήθηκε έλλειψης απαρτίας, αλλά µε την «οµάδα» των 20 διαφωνούντων ( Η αντιπολίτευση + τους ανεξάρτητους, πλην των δύο δηµοτικών συµβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης) να επιρρίπτει τις
ευθύνες στην συµπολίτευση για πρόκληση έλλειψης απαρτίας.
Αλλά ούτως η άλλως, και στην µια και στην άλλη περίπτωση, οι
20 διαφωνούντες κατήγγειλαν την ∆ηµοτική Αρχή ως υπεύθυνη
για την κατάσταση αυτή. Σε ότι αφορά τις ενστάσεις που έχουν
υποβληθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της Περιφέρειας, δεν
ανακοινώθηκε τίποτα σχετικό. Πάντως το απόγευµα της Παρασκευής την ώρα που η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» ήταν σε εκτύπωση, θα
πραγµατοποιούταν η Τρίτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
Πολλές οι καταγγελίες που διαβάζουµε στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης ( Facebook), για την ∆ηµοτική Αρχή, κατά στελεχών της ∆ηµοτικής Αρχής, από διάφορες Οµάδες πολιτών,
χωρίς να αναφέρονται ονόµατα. ∆ηλαδή αναφέρονται συγκεκριµένα
περιστατικά, που από τα σχόλια κάποιων, «φωτογραφίζονται» οι
«πρωταγωνιστές», διατηρώντας την ανωνυµία. Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» δεν
µετέχει και δεν δηµοσιεύει κανενός είδους καταγγελίες. Οι καταγγελίες και τα προβλήµατα που περιέχουν, για να αποτελούν είδηση,
πρέπει να ανακοινώνονται δηµόσια στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Σχεδόν το µισό δηµοτικό συµβούλιο του δήµου Θήρας έθεσε σε αργία ο γενικός γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Aιγαίου Νίκος Θεοδωρίδης. Σύµφωνα µε πληροφορίες
της aftodioikisi.gr, µε ισάριθµες αποφάσεις του στις 29 Ιουνίου 2017,
τέθηκαν σε αργία για ένα µήνα 11 δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας, οι οποίοι ενεργώντας «µε δόλο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν συµµορφώθηκαν σε προηγούµενη απόφαση του
Όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρµόδιους υπουργούς στο πολυνοµοσχέδιο για τους ΟΤΑ, το
οποίο συζητείται στην Ολοµέλεια της Βουλής, οι δήµοι και δη-

Από τον
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

µόσιο, κατόπιν έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να παραχωρούν
οργανωµένους χώρους για την εγκατάσταση Ροµά που ζουν σε πρόχειρα καταλύµατα, παράγκες και καταυλισµούς. Στην αιτιολογική έκθεση
γίνεται µνεία στο σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού Ροµά που διαβιώνει σε εξαιρετικά ακατάλληλες στεγαστικές συνθήκες.
Παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεµβρίου η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτηµένων δασικών χαρτών, µε τροπολογία
του υπουργείου Περιβάλλοντος που θα ενσωµατωθεί στο
σχέδιο νόµου του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ψηφίζεται την
ερχόµενη Πέµπτη στην Ολοµέλεια της Βουλής. Η παράταση δίνεται
ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλους τους ενδιαφερόµενους
ώστε να εξαντλήσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να αποφευχθεί ο µεγάλος συνωστισµός που υπάρχει στις
αρµόδιες υπηρεσίες, λόγω της µεγάλης προσέλευσης του κοινού.
Ξεκινούν από τη ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2017, πιλοτικά οι υποβολές αιτήσεων για τους κατοίκους του Ολυµπιακού Χωριού προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία παραλαβής των οριστικών παραχωρητηρίων. «Την 1η Αυγούστου θα είναι έτοιµη η πλατφόρµα για
να υποβάλουν αιτήσεις όσοι είναι δικαιούχοι, άρα είµαστε µπροστά στη
διαδικασία της εφαρµογής» ανέφερε ο κ. Νεφελούδης, γενικός γραµµατέας του υπουργείου Εργασίας.
Ανακοινώθηκαν οι ηµεροµηνίες πληρωµής για τις συντάξεις
Αυγούστου 2017 για όλα τα ταµεία. Στις 28 Ιουλίου 2017 ηµέρα Παρασκευή, καταβάλλονται οι συντάξεις Ι.Κ.Α., ΝΑΤ και
∆ηµοσίου. Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου 2017
στις 28 Ιουλίου 2017 ηµέρα Παρασκευή Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Αυγούστου 2017 στις 28 Ιουλίου 2017 ηµέρα Παρασκευή
Ο ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου 2017 στις
01 Αυγούστου 2017 ηµέρα Τρίτη και το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2017 στις 02 Αυγούστου 2017 ηµέρα Τετάρτη.
Υπέρ της πρότασης του Παναγιώτη Σιδέρη για επιστροφή των
βασιλικών κτηµάτων ο Σωτήρης Αλεπούς «Ένα άρθρο, ενός
αγαπητού συντοπίτη µας, του Παναγιώτη Σιδέρη έτυχε µεγάλης
συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα, δηµιουργώντας δίκαια, την επιθυµία
σε πολλούς να λάβουν θέση και να ταχθούν ανοιχτά υπέρ της πρότασης αυτής, η οποία συσπειρώνει γύρω της όλο και περισσότερους πολίτες. Ο συµπολίτης µας Σωτήρης Αλεπούς και επιχειρηµατίας στην πό-

λη µας είναι ένας από αυτούς που τάχθηκαν ανοιχτά στο πλευρό του
κυρίου Σιδέρη για την άµεση διεκδίκηση των βασιλικών κτηµάτων».
Με στόχο την αποσύνδεση των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης από αυτές για ευρωκοινοβούλιο, αλλά και το διπλό πολιτικό κόστος από τις διπλές κάλπες, η κυβέρνηση
πρότεινε να µετατεθούν οι δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές. Συνέπεια της κίνησης αυτής να παραταθεί για µερικούς µήνες ακόµα η
θητεία των σηµερινών διοικούντων, ∆ηµάρχων, Περιφερειαρχών,
∆ηµοτικών και Περιφερειακών Συµβουλίων. Αυτή η µικρή παράταση, σε σχέση µε την µάλλον µακρά πενταετία µπορεί να δώσει λίγους µήνες-ίσως «σωτήριους» πολιτικά, προεκλογικά και διοικητικά, εν µέσω εξαιρετικά ρευστών κοινωνικών συνθηκών.
Της… παράτασης γίνεται µε τα αυθαίρετα. Έτσι οι ιδιοκτήτες µπορούν τώρα ως τις 23 Σεπτεµβρίου να τα… δηλώσουν για να τα
σώσουν, ενώ όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στους τρεις τελευταίους
νόµους µπορούν να ενταχθούν και στη νέα ρύθµιση κάνοντας συµψηφισµό όσων έχουν πληρώσει. Αναλυτικά στο νοµοσχέδιο των 180 σελίδων προβλέπεται: -Απαγόρευση µίσθωσης του ακινήτου και µειώσεις
στο παράβολο: -250 ευρώ για αυθαιρεσίες ως 100 τετραγωνικά. -500
ευρώ για αυθαιρεσίες από 100 ως 500 τετραγωνικά. -1.000 ευρώ για
αυθαιρεσίες από 500 ως 2.000 τετραγωνικά. -4.000 ευρώ για αυθαιρεσίες από 2.000 ως 5.000 τετραγωνικά .-10.000 ευρώ για αυθαιρεσίες
από 5.000 και άνω
Νέα ανατίναξη ΑΤΜ, στην Αττική αυτή τη φορά, τα ξηµερώµατα της προπερασµένης Παρασκευής και µε τη µέθοδο
«plofkraak». Η ανατίναξη έγινε στις 5 το πρωί στην περιοχή
των Θρακοµακεδόνων, στη συµβολή της πλατείας Αριστοτέλους
και της οδού Ορφέως. Το ΑΤΜ βρίσκονταν σε κιόσκι δίπλα αλλά και
δίπλα στον τοπικό αστυνοµικό σταθµό, ο οποίος όµως το βράδυ
παραµένει κλειστός. Το µηχάνηµα καταστράφηκε ολοσχερώς αλλά
οι δράστες δεν µπόρεσαν να πάρουν κάτι.
Κατατέθηκε Την περασµένη Παρασκευή στη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης το οποίο ρυθµίζει θέµατα τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, καθιερώνει τον γραµµικό κώδικα στις εφηµερίδες, συστήνει Μητρώο για τον περιφερειακό – τοπικό Τύπο και δηµιουργεί το
θεσµικό πλαίσιο για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής της
χώρας. Σύµφωνα µε το κατατεθέν νοµοσχέδιο, συστήνεται ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης του τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, µέσω
του οποίου θα διενεργούνται όλες οι συναλλαγές διάθεσης από τους
τηλεοπτικούς σταθµούς. Υποχρέωση διενέργειας συναλλαγών µέσω
του συστήµατος θα έχουν όλοι οι ιδιωτικοί και οι δηµόσιοι τηλεοπτικοί
σταθµοί, οι διαφηµιστές, οι διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές διαφηµιστικού χρόνου.
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µε απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δηµοσιεύονται µόνο ενυπόγραφα,
τα οποία εκφράζουν µόνο την άποψη του γράφοντος.
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων,
προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωµή µετά από ειδική συµφωνία.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.
Ετήσιες Συνδροµές:
Ιδιώτες: 25 € ● Σύλλογοι: 50 € ● ∆ήµοι: 10 0 €
Λογ. κατάθεσης: 569 - 002101- 034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ
και 091/965594 - 89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο
το δεκαπενθήµερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας,
Κεντρική Πλατεία. Σε όλες τις Ενορίες µε διανοµέα, την ηµέρα έκδοσης.
Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου.
Για να γίνεται συνδροµητής, καλέστε στο 697 2426684

Του συνεργάτη µας

SPARK

Εξουσία κυριαρχία πλουτισµός. Το τρίο η Τρόϊκα που σκοτώ- γάκη. Σήµερα όλοι µας πληρώνουµε το τίµηµα αυτής της καταστρονει. Ακόµη και η αιρετή, η εκλεγµένη εξουσία καταφεύγει σε φικής πρακτικής του εξουσιάζεις µε δανεικά χρήµατα. ∆ηλαδή. Με
εγκλήµατα. Πόσο µάλλον η ολοκληρωτική η δικτατορία.
όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράµµατα θα µάθεις.
Τα ασφαλιστικά µας Ταµεία έχουν φτωχεύσει µετά το
Η ψηφοθηρία καταλύει θεσµούς και διαστρεβλώνει νόµους, προκειµένου κάποιος µα κερδίσει την εξουσία. Όµως
κούρεµα των Ελληνικών οµολόγων και της ανακεφαλαικαι όταν είναι εξουσία, δεν θεραπεύει αυτήν την πληγή, αλλά την οποίησης των Ελληνικών Τραπεζών. Είναι απλή ηλιθιότητα ότι
επεκτείνει. Αρρώστια ανίατη που µόνο προβλήµατα συντηρεί.
θα αυξήσουν τα έσοδα τους αυξάνοντας η κυβέρνηση τις ειΑριστερός θεωρείται λογικά ένας πολίτης που ποθεί, δηµοκρα- σφορές, τους φόρους, στους Βιοτέχνες, τους Αγρότες, τους
τία, δικαιοσύνη και δίκαιη κατανοµή του εθνικού πλούτου. Ελεύθερους Επαγγελµατίες. ∆ηλαδή αυξάνοντας την ανεργία
Ποιες από αυτές τις έννοιες εκπληρούν οι κυβερνήτες µας, οι νυν και και το κλείσιµο του αγώνα των πολιτών για επιβίωση. ∆εν χρειοι προηγούµενοι. Το µόνο για το οποίο αγωνίζονται είναι η εξουσία, άζεται οικονοµικό πτυχίο, καλοί µου άνθρωποι, χρειάζεται
η κυριαρχία και ο πλουτισµός.
απλή λογική.
Με την πολιτική που ακολουΤο παρακράτος λειτουργεί µε την ανοΜια φρέσκια χήρα, πήγαινε συχνά πυκνά
θούν τα κόµµατα της εξουσίας
χή και την κάλυψη της εκάστοτε εξουστο τάφο του άνδρα της, άναβε το καντήσίας, για να κάνει την βρώµικη δουλειά. Και στη χώρα µας, εδώ και σαράντα χρόλι και καθάριζε. Όταν έφυγε από τον τάφο πήη δεξιά και το ΠΑΣΟΚ είχαν το παρακράτος νια, µας οδηγούν σε δικτατορία, ή
γαινε πίσω – πίσω, µέχρι να βγει στον κύριο
τους και σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καθαρά βλα- στον γύψο, όπως έλεγε ο δικτάτορας
φαρδύ δρόµο. Μια φορά, δύο, τρεις φορές,
κεία να αλληλοκατηγορούνται και δεν µας Γ. Παπαδόπουλος και αναµορφωτής
έτσι έβγαινε από τον τάφο του άνδρα της. Μια
εγγίζει καθόλου. Από την όποια κυβέρνηση της τότε κοινωνίας. Γιατί ποιος σήµερα
γυναικούλα που κατ’ εντολή φρόντιζε τους τάδεν γνωρίζει ότι η Ελληνική κοινωνία
ζητάµε εργασία, τάξη και ασφάλεια της ζωής
φους το παρατήρησε και κάποια φορά την ρώπάσχει από πολλαπλά κατάγµατα.
και της ιδιοκτησίας µας, του κόπου µας.
τησε. Σας βλέπω ότι βγαίνετε από τον τάφο του
∆εν είναι λάθος ο αυτοσεβασµός, να σέάνδρα σας µε την όπισθεν, γιατί; Αχ καλή µου
βεσαι τον εαυτό σου. Οι νέοι µε τις τρέλες τους, οι γέροι µε την όσο ζούσε ο συγχωρεµένος µου έλεγε: Γυναίκα, έχεις τόσο όµορεµπειρία και την σοφία τους. Το να παριστάνεις κάτι που δεν είσαι, φα οπίσθια, που και νεκρό ανασταίνουν. Θες να σηκωθεί ο ρεζίείναι γελοιοποίηση, κοινώς γίνεσαι ρεζίλι.
λης, ο συγχωρεµένος;
Όταν ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, κατασταλάξει στις
Ένας συµπολίτης µου στο καφενείο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ,
ιδέες του, έχει γίνει ίζηµα, δηλαδή κατακάθι. ∆υστυχώς ένα
µονολογεί και λέει: «Η θάλασσα και ο ουρανός, έχουν το
ίδιο χρώµα, και µένα οι ελπίδες µου κυλίστηκαν στο χώµα». Ας ίζηµα δεν ξαναφτιάχνει ένα φρέσκο και µυρωδάτο καφέ.
Όταν η γυναίκα µου τσαντίζεται και ουρλιάζει, τις λέω, έλα να
πρόσεχε.
σου δώσω ένα φιλί, για να σου φύγει το µίσος. Τότε της δίνω
Την χρεοκοπία της πατρίδας µας την έφεραν οι κυβερνήτες µας
από το 1982 έως και το 2010. Αρχής γενοµένης από τον Αν- ένα σκαστό φιλί στο αυτί, αυτή κουφαίνεται και ηρεµεί. Πρακτικές
δρέα Παπανδρέου και την κήρυξη της φτώχευσης από τον γιό Γιωρ- συµβουλές µε αποτέλεσµα.

∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»
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Η υφαρπαγή των βασιλικών κτηµάτων είναι προσβολή
και ασέβεια απέναντι στους Μενιδιάτες που έδωσαν
τις περιουσίες τους για τη δηµιουργία των ανακτόρων
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ευτέρα , 24 Ιουλίου 2017
Έχοντας µεγαλώσει στο δήµο Αχαρνών είχα την τύχη να γνωρίζω από πρώτο χέρι τις
οµορφιές αυτού του τόπου που συνδέονται
άµεσα και µε την ιστορία του. Τα βασιλικά
ανάκτορα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας του τόπου µας αλλά και
αναπόσπαστο περιουσιακό στοιχείο του
δήµου αφού το µεγαλύτερο κοµµάτι της
έκτασης των 42.000 στρεµµάτων προήλθε
από δωρεές Μενιδιατών.
Όποιος επισκέπτεται δε την περιοχή µαγεύεται από την φυσική οµορφιά της η οποία
είναι µοναδική σε όλο τον κόσµο εξαιτίας της
ιδιαίτερης βιοποικιλότητας, των ενδηµικών Γράφει ο Παναγιώτης Σιδέρης
και ξενικών ειδών χλωρίδας αλλά και των Επιχειρηµατίας
σπάνιων και απειλούµενων ειδών πανίδας.
Οι δηµότες των Αχαρνών ουδέποτε αποδέχτηκαν το γεγονός ότι τα βασιλικά
ανάκτορα θα µπορούσαν να περιέλθουν σε άλλο δήµο. Οι υπόγειες διαδικασίες
που έγιναν ερήµην των πολιτών αφού δεν υπήρξε καµία ενηµέρωση προς την
πλευρά τους όχι µόνο θίγει την ιστορικότητά των βασιλικών ανακτόρων αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και µεγάλη ασέβεια απέναντι στους Μενιδιάτες που διέθεσαν
τις περιουσίες τους για τη δηµιουργία αυτού του παραδεισένιου τοπίου. Γι αυτό
το λόγο απαιτούµε την άµεση επιστροφή των βασιλικών κτηµάτων στην κυριότητα του δήµου Αχαρνών όπου και ανήκουν και που παράτυπα και παράνοµα άρπαξαν µη γνωρίζοντας ότι οι Μενιδιάτες ποτέ δεν θα επέτρεπαν αυτή την υφαρπαγή.
Εµείς ως πολίτες αυτού του ∆ήµου µαζί µε την εκάστοτε δηµοτική αρχή αλλά
και όλους τους παράγοντες αυτής της πόλης οφείλουµε να σταθούµε στο ύψος
των περιστάσεων και να διεκδικήσουµε αυτά που µας ανήκουν και έχουµε χρέος
να παραδώσουµε στα παιδιά και στα εγγόνια µας.

Αµετακίνητο από τις αρχές του το «Παλικάρι του Λαού»
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017
Αµετακίνητο από τις αρχές του το
Παλικάρι του Λαού. Ζητά µείωση φορολογικών συντελεστών, κατάργηση
του φόρου 0,5% επί του τζίρου των
καταστηµάτων, διαγραφή όλων των
προστίµων και «κούρεµα» οφειλών.
Η ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να µην
ακολουθεί τις επιταγές της κεντρικής εξουσίας που έχει ως αυτοσκοπό την αφαίµαξη των περιουσιών και τον αφανισµό κάθε µικρής και µεγάλης επιχείρησης αλλά
να βρίσκεται κοντά στους πολίτες και στις
επιχειρήσεις δίνοντας λύσεις και ευκαιρίες για τόνωση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πόλη µας µπορεί να καταστεί
βιώσιµη και να εξασφαλίσει το µέλλον της.
Για άλλη µια φορά καλούµε τη ∆ηµοτική Αρχή να
απαλλάξει τους δηµότες και τις τοπικές επιχειρήσεις από όλα
τα πρόστιµα που τους βαραίνουν και να προβεί σε «κούρεµα» των οφειλών.
● Να απαλλάξει τα καταστήµατα εστίασης και τις ξενοδοχειακές µονάδες του δήµου µας από την παράνοµη και παράλογη φορολόγηση του 0,5% επί του τζίρου, αφού οι επιχειρήσεις υπερφορολογούνται ήδη επί του τζίρου τους από το
ίδιο το Κράτος.
● Να απαλλάξει τα καταστήµατα εστίασης και τις ξενοδοχειακές µονάδες από την επιβολή επιπρόσθετου φόρου για
τους ανεκµετάλλευτους χώρους όπως για παράδειγµα τους
χώρους στάθµευσης.
● Επιπλέον ο ∆ήµος θα πρέπει να µειώσει τους συντελεστές
χρήσης που αφορούν στον υπολογισµό των ∆ηµοτικών Τε-

λών ανά πολεοδοµική ενότητα. Συγκεκριµένα, για τις κατοικίες ο συντελεστής
τέλους ανέρχεται από 1€/τ.µ. έως και
1,30€/τ.µ. πράγµα στο οποίο οι πολίτες είναι αδύνατο να αντεπεξέλθουν µε αποτέλεσµα να γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης, φαινόµενο που πλέον είναι καθηµερινό στο δήµο µας.
Στους επαγγελµατικούς χώρους ο
συντελεστής τέλους κυµαίνεται από
2,07€/τ.µ. έως και 3€/ τ.µ., γεγονός το
οποίο καταστρέφει τις επιχειρήσεις µας διότι είναι αδύνατον να αντεπεξέλθουν
αφού η ίδια η Πολιτεία δεν αφήνει περιθώρια βιωσιµότητας σε καµία επιχείρηση.
Στην περίπτωση των αυθαιρέτων κατοικιών ο παραλογισµός περισσεύει αφού βεβαιώνουν δηµοτικά τέλη µε συντελεστή βιοµηχανίας και τις χρεώνουν µε
αυτά προκειµένου να εισπράττουν υπέρογκα ποσά.
Η ∆ηµοτική Αρχή δεν πρέπει να διερωτάται αν έχει το
δικαίωµα να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των πολιτών αλλά να κρίνει ποιο είναι το συµφέρον των πολιτών και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίζει µε γνώµονα το καλό της
πόλης και των πολιτών που ζουν και εργάζονται σε αυτή.
Τα πρόστιµα που προσφάτως επιβλήθηκαν σε πολίτες
και Επιχειρήσεις από το ∆ήµο θα πρέπει να τεθούν άµεσα
προς συζήτηση στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Προσωπικά δεσµεύοµαι απέναντι στους δηµότες ότι θα φέρω το θέµα προς συζήτηση είτε ως Έκτακτο είτε ως προ ηµερησίας για
να δοθεί επιτέλους λύση σε αυτό το πρόβληµα που έχει
σπείρει τον πανικό στις ήδη βαλλόµενες από την κρίση επιχειρήσεις αλλά και στους απλούς πολίτες.
Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµ. Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος,
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά
• Το κτήµα Varibobi Club αποτελείται από
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς
και ένα παρεκκλήσι µέσα σε µία τεράστια
έκταση 20 και πλέον στρεµµάτων
• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει
έως και 600 άτοµα.
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ζητήµατα

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Προειδοποιήσεις εξ Αµερικής, για νέο « Αρµαγεδώνα »
στο Ελληνικό Ζήτηµα από... Φθινόπωρο
Μόνο ως καλά δεν χαρακτηρίζονται τα νέα που έρχονται
από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αφορούν αποκλειστικά το Ελληνικό Ζήτηµα και την σταθερότητα στη χώρα µας. Για την ακρίβεια οι Αµερικάνοι προβλέπουν «τα
χειρότερα» από το ερχόµενο φθινόπωρο.
Μετά από ένα σχετικά ήσυχο καλοκαίρι, θα επανέλθει η
«καταιγίδα» για την Ελληνική Οικονοµία, υποστηρίζουν
αναλυτές της Banol of America, τονίζοντας πως πολλοί θα
ξεγελαστούν από την νηνεµία των ερχόµενων µηνών.
Στο επίκεντρο της εκτίµησης της Αµερικάνικης Τράπεζας,
βλέπετε η Τρίτη Αξιολόγηση του Προγράµµατος που θα
ξεκινήσει – υπό κανονικές συνθήκες – του ερχόµενου Σεπτεµβρίου, µέσα σε ένα κλίµα που είναι ασταθές και αβέβαιο.
Από την στιγµή που ο ρόλος του ∆.Ν.Τ. δεν έχει ξεκαθαρι-

στεί, αλλά και οι όποιες συζητήσεις για το χρέος έχουν πάει πολύ πίσω, η Τράπεζα εκτιµά πως η Ελληνική κυβέρνηση δεν θα αντέξει, ούτε θα ανεχθεί νέα µέτρα, κυρίως διαρθρωτικού χαρακτήρα.
Εξάλλου η επόµενη αξιολόγηση θα έχει σαν επίκεντρο την
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Τους πλειστηριασµούς και άλλες διαρθρωτικής φύσεως µεταρρυθµίσεις. Αυτό είναι και το κοµµάτι που φοβάται περισσότερο
η Brenk of America, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου
για νέες «φορτούνες» στο Ελληνικό Ζήτηµα.
Το ερώτηµα που θέτει η ίδια είναι, το εάν η Ελληνική Οικονοµία θα υποστεί το ΣΟΚ ενός νέου µίνι µνηµονίου από τον
ερχόµενο χειµώνα, το τρίτο της παρούσας κυβέρνησης.
Φυσικά στην Αθήνα τέτοια σενάρια δεν θέλουν καν να
ακούνε, ωστόσο είναι πέρα για πέρα υπαρκτά.

Πανήγυρις Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στις Αχαρνές
Την αναβίωση της Θρησκευτικής Πανήγυρις στο Θαυµατουργό και Ιστορικό Εκκλησάκι της Αγ. Σωτήρας, στις
6 Αυγούστου 2017, εορτή της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ του
ΣΩΤΗΡΟΣ, οργανώνει το Αθλητικό Κέντρο PARADISE.
Την παραµονή της εορτής, Παρασκευή 5 Αυγούστου και ώρα 19.00, θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός
Εσπερινός, µετ’ αρτοκλασίας. Ακολουθεί µικρή δεξίωση,
προσφορά του Αθλητικού Κέντρου PARADISE.
Ανήµερα της Εορτής, Σάββατο 6 Αυγούστου και ώρα
7.30 π.µ. θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, µετ’ αρτοκλασίας. Το εκκλησάκι βρίσκεται σε διαδικασία επισκευών και
ανακαίνισης , αλλά αυτό δεν εµποδίζει να τιµήσουµε την
ηµέρα και το Άγιο Θυσιαστήριο.

Χρήσιµη ενηµέρωση

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

Η νέα Εγκύκλιος για τα POS!
Ποιες εφαρµογές θεωρούνται POS και σε
ποιες περιπτώσεις δεν επιβάλλεται πρόστιµο
∆ηµοσιεύθηκε η Εγκύκλιος (27.7.2017)
µε θέµα «Οδηγίες εφαρµογής της
υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Ρύθµιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα σύµφωνα µε το άρθρο
65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)».
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο, δεν επιβάλλεται πρόστιµο όταν κατά τη διενέργεια
ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρµόδιο όργανο, έγγραφο µε το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήµατος του
υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερµατικού από αδειοδοτηµένο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
Όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτηµα
πριν την παρέλευση της οριζόµενης προθεσµίας (27.7.2017) και το τερµατικό αποδοχής µέσων πληρωµών µε κάρτα δεν
τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυµα, γεγονός το
οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίµου. Ως τερµατικό αποδοχής καρτών πληρωµών και µέσων πληρωµής µε κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόµενης υποχρέωσης νοούνται
όλες οι διαθέσιµες συσκευές (πχ. ασύρµατο και ενσύρµατο τερµατικό POS, mobile

Αλέξανδρος Ανδριώτης
Πολιτευτής της Ένωσης Κεντρώων στην Περιφέρεια Αττικής.

Όλο και πιο συχνά συµµετέχω σε συζητήσεις για το εκλογικό σύστηµα, που δεν αφορούν µόνο στην εκλογή
αντιπροσώπων στη βουλή, αλλά και στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αναµφισβήτητα ο κόσµος
θέλει ν’ αλλάξουν τα πράγµατα! Όχι, όµως καταργώντας την πολιτική ή απέχοντας από αυτήν, αλλά εξελίσσοντας παλιά και ξεπερασµένα εργαλεία που, σήµερα, δεν δίνουν απαντήσεις στα προβλήµατα του. κοινωνίας. Το εκλογικό σύστηµα είναι ένα από αυτά τα εργαλεία που χρειάζεται να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες και προπαντός να επιστέψει σε άφθαρτους και δηµιουργικούς ανθρώπους να συµβάλλουν στην αλλαγή
του περιεχοµένου της πολιτικής.

Αποκλειστικές καταστάσεις του Dr ΑΝΤΟΝΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

POS), µέθοδοι και εφαρµογές (πχ. Virtual
POS) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την αποδοχή καρτών, τόσο µε φυσική
παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική
παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ’ αποστάσεως). Εποµένως, στο πεδίο εφαρµογής
του νόµου και της κοινής υπουργικής
απόφασης εµπίπτει οποιαδήποτε εφαρµογή πληρωµής διά της οποίας ο πληρωτής
δύναται να κινήσει πράξη πληρωµής µε
κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωµένη). Υπογραµµίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρµογής η µεταφορά πίστωσης ή
η άµεση χρέωση καθώς και η πληρωµή
µέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).
Αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια των
ελέγχων, την επιβολή των προστίµων και
τη βεβαίωση των ανωτέρω παραβάσεων
ορίζονται η ∆ιεύθυνση Θεσµικών Ρυθµίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή και οι ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της
χώρας. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
και της ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ το γένος ΓΚΙΟΛΙΑ που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗΣ το γένος ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ιστοσελιδα: http://dr-antonyking.gr/s/ - facebook: Antony Athanasioy

Μίνι ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην «Αχαρναϊκη»

Τι είναι το Μαγιοβότανο και το Μαντείο των Αχαρνών

Σ

υναντηθήκαµε τυχαία µε τον DR ANTONY και µου
είπε για ένα θαυµατουργό µαγιοβότανο και για τα
παράπονα του ∆ήµου Αχαρνών
Κύριε ΑΝΤΟΝΥ για πες µας για το µαγιοβότανο
DR ANTONY: Αυτό είναι µια ιστορία 17 ετών αγώνων στο να
προσπαθήσω µέσα από βιβλία να ανακαλύψω αυτό το θαυµατουργό µαγιοβότανο. Πριν 5020 χρόνια η Ουρανία η υφάντρια του βασιλιά Σαµφού του Αχάτη η κόρη είχε ερωτευτεί
ένα νεαρό πριγκιπόπουλο που δεν το ήθελες ο πατέρας της
αλλά ήθελε να δώσει στην κόρη του το πριγκιπόπουλο που
ήθελε αυτός. Όµως η Ουρανία έψαξε και ανακάλυψε αυτή
τη µαγευτική σύνθεση ευωδιάς, αγάπης και πλούτου. Έτσι
µε το άρωµα αυτό η πριγκιποπούλα παντρεύτηκες αυτόν
που αγαπούσε. Και µε αυτό το άρωµα τον αγαπήστε ποιο πο-

λύ ο πατέρας της και τους δώσανε το βασίλειο µε αρκετά
πλούτη και περάσανε µια ζωή γεµάτη ευτυχία. Αυτό είναι το
θαυµατουργό άρωµα που θα παρουσιασθώ και θα σας ειδοποιήσω κύριε Νιώρα πότε θα βγει στην αγορά, Ελληνική
και διεθνή. Το άρωµα θα παρουσιαστεί ως εξής: ANTONY
king νο7
Κύριε ΑΝΤΟΝΥ µου είχες πει πριν ότι στη Βαρυµπόµπη
θα φτιάξεις το µαντείο των Αχαρνών.
Dr Antony: Ναι αυτό το έχω κουβεντιάσει και µε τον αρχηγό
ασφάλειας της ΠΑ.Π.Ε. Χαράλαµπο Κονδύλη, ο οποίος θα
είναι ο υπεύθυνος του όλου χώρου των 20.000 άµετρων,
αλλά γι’ αυτό θα τα πούµε µετά το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους Αχαρνείς και να έχουνε υγεία και υπευθυνότητα σε ότι παρουσιάζεται στο ∆ήµο µας.

ΕΠΑΝΩ: Ένας χώρος γεµάτος
τριαντάφυλλα και απαλή µουσική προσφέρει ο Κιτσαρώνας. από
καφέ µέχρι µπιφτέκι γεµιστό. το
καλύτερο στην Αττική.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τα σκυλάκια πρέπει
να κάνουν µαθήµατα ανθρωπιάς
σε ορισµένα άτοµα στον πλανήτη
µας. Γι’ αυτό τρέπει να τα σέβεστε
και να τα αγαπάτε όπως αυτά
ποιο πολύ.
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Μνηµόσυνο για τους πεσόντες στην
Κύπρο το 1974, στον ∆ήµο Αχαρνών
Αρχιερατικό
Μνηµόσυνο
για τους πεσόντες στην Κύπρο κατά την
τουρκική εισβολή το
1974, τελέστηκε την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στην κεντρική
πλατεία Αχαρνών, χοροστατούντος του Σεβασµιότατου
Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη
Κασσαβού, του Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
στην Ελλάδα κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκπροσώπων των
Ένοπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Μετά το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε οµιλία
από τον πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο µνηµείο του Μενιδιάτη
οπλαρχηγού Μήτρου Λέκκα από: τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, τον Υποπτέραρχο (Ι) Θωµάς Χατζηαθανασίου ∆ιοικητή της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (∆ΑΕ) εκ µέρους του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και των Ένοπλων ∆υνάµεων, τον Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκο Κενεβέζο, τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή κ. Ζαχαρία Φραγκιουδάκη εκ µέρους της ΕΛ.ΑΣ., τον Ευάγγελο Μουρελάτο εκ
µέρους του Πανελλήνιου Συνδέσµου πολεµιστών Κύπρου 1964,1967 και 1974 και τον Χρήστο Πανταζώνα εκ
µέρους του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αγωνιστών Κύπρου 1974.

Ένας Mενιδιάτης φωτογράφος απαθανάτισε
τέσσερις πρωτόγονες φυλές της Αιθιοπίας
Του Γιάννη Σωτηρόπουλου

Ο

συνδηµότης µας δηµοσιογράφος Γιάννης Σωτηρόπουλος παρουσίασε στη Realnews έναν ξεχωριστό φωτογράφο της πόλης µας,
τον Τάσο Μπαλάσκα, ο οποίος
διατηρεί φωτογραφείο στην οδό
Πάρνηθος 167 και το 2011 είχε
ταξιδέψει στα βάθη της Αιθιοπίας και αποτύπωσε µε το φακό
του έναν κόσµο, τελείως διαφορετικό από τον δικό µας. Φωτογράφισε την καθηµερινότητα
των µελών τεσσάρων αποµονωµένων φυλών: Έρµπορε, Κάρο, Χάµερ & Μούρσι, που ο τρόπος
ζωής τους έχει παραµείνει ανέπαφος εδώ και χιλιάδες χρόνια, ενώ µέχρι πρόσφατα δεν είχαν καµία επαφή µε τον έξω κόσµο.
Ο Τάσος Μπαλάσκας, ένας 45χρονος φωτογράφος από τις Αχαρνές, είναι από το 2011 ανάδοχος της µικρής Τέγκιστ από την Αιθιοπία,
µέσω του προγράµµατος αναδοχής παιδιών της Actionaid. Η επιθυµία του να τη γνωρίσει από κοντά τον οδήγησε στην Αφρική και πιο
συγκεκριµένα στην περιοχή Κέµπα της Αιθιοπίας, όπου η 8χρονη ζει
σε µια καλύβα µαζί µε τα υπόλοιπα 7 αδέλφια της, τους δύο γονείς
της αλλά και τα ζώα που εκτρέφουν.
Η µαρτυρία του στη Realnews για το πως αισθάνθηκε που κατάφερε να συναντήσει αυτό το κοριτσάκι που τόσα χρόνια βοηθούσε οικονοµικά, είναι συγκινητική: «∆εν υπάρχει µεγαλύτερη χαρά από το
να ξέρεις ότι συνέβαλες στο να έχει ένα παιδί καλύτερη ζωή. Έβλεπες
στην Τέγκιστ την ευτυχία ζωγραφισµένη µέσα στα µάτια της. Ήταν χαρούµενη και µε ευγνωµονούµε που τη βοηθούσα. Η οικογένεια της
µε ευχαρίστησε για τη στήριξη και µας φίλεψε τοπικούς καρπούς δέ-

ντρων και γάλα από τα ζώα
τους» Συνοδευόµενος από δύο
ακόµα φίλους του, έναν επίσης
φωτογράφο, τον Μιχάλη Καλόγηρο και έναν Dj, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αποφάσισαν να
ζήσουν µια δυνατή εµπειρία ζωής. Να φτάσουν στα βάθη του
αιθιοπικού Νότου, σε µια πεδινή
περιοχή που την ποτίζουν οι ποταµοί Οµο και Μάκο, όπου εξακολουθούν να βιώνουν σε
πραγµατικά πρωτόγονες συνθήκες περίπου 7.000 γηγενείς, µέλη αποµονωµένων φυλών.
Όπως µας εκµυστηρεύτηκε ήταν
εξαιρετικό δύσκολο και περιπετειώδες ταξίδι, καθώς έπρεπε να ταξιδέψουν δύο ηµέρες µε τζιπ 4Χ4, διανύοντας αµέτρητα χιλιόµετρα χωµατόδροµων και δύσβατων µονοπατιών.
Η πρώτη πρωτόγονη φυλή που απαθανάτισε µε το φακό του ο
Τάσος Μπαλάσκας, µετά από 48 ώρες συνεχούς οδήγησης, ήταν η
φυλή Έρµπορε, τα µέλη της οποίας ξεχωρίζουν από τα εκπληκτικά
στολίδια τους, όπως τα περιδέραια µε τις χάντρες. Τέσσερις ώρες µετά από την Τζίνκα, κοντά στα σύνορα µε το νότιο Σουδάν, ο 45χρονος
φωτογράφος εντόπισε την πιο πρωτόγονη και πιο επικίνδυνη φυλή
στην κοιλάδα του Όµο, τη φυλή Μούρσι.
Ο Τάσος Μπαλάσκας, εκτός από την Αιθιοπία έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 50 χώρες, ανάµεσά τους: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα,
Ταϊλάνδη, Ιράν, Μαλαισία και Ισλανδία. Το επόµενο ταξίδι που προετοιµάζει είναι η µακρινή και πολυσυζητηµένη Βόρεια Κορέα. Όπως
εξηγεί στη “R”: «Είναι για µένα ένα ακόµα ταξίδι-πρόκληση, γιατί δεν
είµαι απλά ένας επαγγελµατίας φωτογράφος, που λατρεύει τα ταξίδια
αλλά...συλλέκτης αναµνήσεων!»
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Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Σ

υνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ.
Σταύρο Κοντονή, είχε ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, µε
αντικείµενο την καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών περιέγραψε στον κ. Υπουργό την κατάσταση
που επικρατεί στον ∆ήµο Αχαρνών
σχετικά µε την εγκληµατικότητα, καθώς και το πώς η έλλειψη υποδοµών
επηρεάζει την όλη κατάσταση. Παράλληλα ο κ. Κασσαβός µετέφερε στον κ.

Υπουργό την αξίωση της δηµοτικής αρχής και των κατοίκων του ∆ήµου Αχαρνών, σχετικά µε την τροποποίηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορά την
ηχορύπανση, και κυρίως την παράνοµη
οπλοκατοχή και οπλοχρησία.
Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ.
Σταύρος Κοντονής ενηµέρωσε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών σχετικά µε τις αλλαγές
στον Ποινικό Κώδικα που σχετίζονται µε
την νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

Ίδρυση Τµήµατος Αστυνοµικών Επιχειρήσεων
∆υτικής Αττικής στον ∆ήµο Αχαρνών
∆ηµοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα,
για την ίδρυση Τµήµατος Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής για
την αντιµετώπιση αναγκών τάξης και
ασφάλειας, µε έδρα τον ∆ήµο Αχαρνών.
Σύµφωνα µε την απόφαση του
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2390 τεύχος Β’ στις
14/7/2017 το Τµήµα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής µε έδρα
τον ∆ήµο Αχαρνών έχει ως αποστολή:
1. Την εξέταση των αιτιών των εγκληµάτων που διαπράττονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του, για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κατάστασης στους τοµείς
ασφάλειας και τάξης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, καθώς και µε άλλες Αρχές, Υπηρεσίες, Φορείς κ.λπ.,
2. Την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, λαµβάνοντας
υπόψη την τοπική και περιφερειακή εγκληµατικότητα και
τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία (επιχειρησιακά σχέδια)
εγκρίνονται από τον Γενικό Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Αττικής,
για την εκδήλωση των απαραίτητων αστυνοµικών ενεργειών µε σκοπό την πρόληψη και καταστολή του οργανωµένου
και του κοινού εγκλήµατος, την αντιµετώπιση σοβαρών συµβάντων αστυνοµικής αρµοδιότητας, την εξασφάλιση και διασφάλιση της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης, την ενίσχυση και παγίωση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών
και την παροχή έννοµης προστασίας σε αυτούς,
3. Τον άµεσο συντονισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο

του συνόλου των επιχειρησιακών
Οµάδων και Μονάδων, όπως Οµάδες Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), Οµάδες
Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και ∆ίκυκλης
Αστυνόµευσης (∆Ι.ΑΣ.), που διατίθενται και δραστηριοποιούνται στον τοµέα της τοπικής του αρµοδιότητας,
4. Τη συνεργασία και τη σύµπραξη µε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής καθώς και µε άλλες
αστυνοµικές Υπηρεσίες για το σχεδιασµό και την εκτέλεση κοινών αστυνοµικών επιχειρήσεων,
5. Την εξασφάλιση της διαρκούς επικοινωνίας µε το Κέντρο Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης Άµεσης ∆ράσης Αττικής
και την ∆ιεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών ∆υνάµεων/Α.Ε.Α.,
για την ενηµέρωση σχετικά µε συµβάντα και γεγονότα στον
τοµέα αρµοδιότητάς του,
6. Την έγκαιρη υποβολή προτάσεων και αναφορών
προς τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής για τη λήψη πρόσθετων µέτρων και τη διάθεση επιπλέον δυνάµεων και µέσων για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του,
7. Τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
πληροφοριών σε συνεργασία τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και
Ανάλυσης Πληροφοριών/ΑΕΑ και τις λοιπές Υπηρεσίες
Ασφάλειας της περιοχής αρµοδιότητάς του και
8. Την παροχή συνδροµής για την κατάρτιση προγράµµατος πρόληψης της εγκληµατικότητας από το κατά τόπον
αρµόδιο Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του αρ. 16 του ν. 2713/1999 (Α’ 89) ή από
την οικεία Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.) του αρ. 12 του ν. 4249/2014.

κτιρίων και προαυλίων χώρων του ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµού 1.300.000€.
• Η δηµοπράτηση του έργου έγινε από την Περιφέρεια Αττικής και αναµένεται η εγκατάσταση του εργολάβου εντός του 2017.
• Συντήρηση και κατασκευή οδών του ∆ήµου
Αχαρνών προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ. Η
δηµοπράτηση του έργου θα γίνει από τον ∆ήµο
Αχαρνών στις 4 Σεπτεµβρίου 2017.
• Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών ∆ήµου
Αχαρνών προϋπολογισµού 632.000 ευρώ. Η δηµοπράτηση του έργου θα γίνει από τον ∆ήµο Αχαρνών και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή
Οκτώβριο.
• Συντήρηση και επισκευή οδών του ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµού 3.000.000 ευρώ. Η δηµοπράτηση του έργου θα γίνει από τον ∆ήµο Αχαρνών και αναµένεται να ολοκληρωθεί ι τον προσεχή
Οκτώβριο.
Στις συσκέψεις συζητήθηκε επίσης και το θέµα
της νέας µελέτης που εκπονείται από το ∆ήµο Αχαρνών και αφορά το έργο ασφαλτόστρωσης , συντήρησης η και επισκευής οδών του ∆ήµου Αχαρνών
προϋπολογισµού 6.500.000 ευρώ καθώς και της
µελέτης για την αντιπληµµυρική θωράκιση του ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµού 620.000 ευρώ
που θα εκπονηθεί από την Περιφέρεια όπως και η
προκαταρκτική µελέτη για τα έργα ορεινής υδρονοµίας. Όσον αφορά στην αντιπληµµυρική θωράκιση των Αχαρνών, ο ∆ήµος Αχαρνών θα προχωρήσει επίσης στην άµεση εκπόνηση της συµπληρωµατικής µελέτης που απαιτείται για την κατασκευή
του έργου αγωγού οµβρίων στον ∆ήµο Αχαρνών
(Σ2) και δεξαµενής ανάσχεσης, ενώ αναµένεται η
δηµοπράτηση του έργου της διευθέτησης του ρέµατος Αχαρνών (Καναπίτσας) από το Υπουργείο
Μεταφορών και Υποδοµών, προϋπολογισµού
34.000.000 ευρώ , ένα έργο εξαιρετικής σηµασίας
καθώς θα επιτρέψει την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στα βόρεια και ανατολικά του ∆ήµου

Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
και Ποιότητας Ζωής της Ένωσης ∆ήµων
Αττικής εκλέχθηκε οµόφωνα ο Κασσαβός

Σύσκεψη Γιάννη Κασσαβού µε Ρένα ∆ούρου
για έργα υποδοµών στον ∆ήµο Αχαρνών
Με αντικείµενο τις προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ ∆ήµου Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής,
πραγµατοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην οποία
συµµετείχε η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στο γραφείο της Περιφερειάρχη την Τρίτη
18/07. Αντικείµενο της σύσκεψης ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων για τα οποία
έχουν εγκριθεί οι προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ ∆ήµου Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής που
αφορούν, αποχέτευση ακαθάρτων, επισκευή και
ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, συντήρηση και κατασκευή οδών και αναβάθµιση παιδικών χαρών, ο προϋπολογισµός των οποίων ξεπερνά τα 7.800.000 ευρώ.
Μετά τη σύσκεψη του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε
την Περιφερειάρχη Αττικής, ακολούθησε σε επόµενη ηµέρα και δεύτερη σύσκεψη, που αφορούσε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις διαδικασίες των έργων, µεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων ∆ήµου
Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία
συµµετείχαν µεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης
Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης
Κατσιγιάννης .
Με αφορµή τις συσκέψεις παραγόντων του ∆ήµου Αχαρνών µε την Περιφέρεια Αττικής ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Μετά από αρκετά χρόνια, η συνεργασία του ∆ήµου
Αχαρνών µε την Περιφέρεια Αττικής αφορά τόσο
σηµαντικά έργα και µε τόσο υψηλό προϋπολογισµό. Πρόκειται για έργα υποδοµών που ο ∆ήµος
Αχαρνών έχει ανάγκη εδώ και δεκαετίες και µε προσήλωση και µεθοδική εργασία των Υπηρεσιών του

∆ήµου Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής, τα έργα αυτά οδεύουν προς δηµοπράτηση και εκτέλεση. Είναι δε η καταλληλότερη απάντηση, σε αυτούς που εδώ και χρόνια παρουσίαζαν τις «ασκήσεις επί χάρτου» ως µελέτες και σε αυτούς που υποκρύπτοντας, την αδυναµία τους, την έλλειψη
πολιτικής βούλησης και τη νωθρότητά τους, αρέσκονται σήµερα να κάνουν λόγο για έναν πτωχευµένο ∆ήµο».
Οι µελέτες για τα έργα του θα δηµοπρατηθούν
(πλην της κατασκευής αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων) έχουν εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών και η χρηµατοδότηση
τους προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής.
Πιο συγκεκριµένα τα έργα που αναµένεται να δηµοπρατηθούν το προσεχές χρονικό διάστηµα είναι:
• Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου προϋπολογισµού 1.825.000 ευρώ .
• Η δηµοπράτηση του έργου έγινε από την Περιφέρεια Αττικής και αναµένεται η εγκατάσταση του εργολάβου εντός του 2017.
• Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών

Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Περιφερειακής Ένωση ∆ήµων
Αττικής (Π.Ε.∆.Α.) εκλέχθηκε οµόφωνα ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.∆.Α.
στις 20 Ιουλίου 2017.
Σχολιάζοντας την εκλογή του ως Πρόεδρο της
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
της ΠΕ∆Α, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε τις ευχαριστίες του, προς τους
∆ηµάρχους µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ένωσης των ∆ήµων Αττικής για την οµόφωνη εκλογή του και τόνισε ότι µε την ιδιότητα του
∆ηµάρχου του 4ου πολυπληθέστερου δήµου
της Αττικής αλλά και την ιδιότητα του Περιβαλλοντολόγου θα καταβάλει κάθε προσπάθεια,
ώστε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής της Ένωσης των 66 ∆ήµων της Αττικής , να
παράγει χρήσιµο και ουσιαστικό έργο προς όφελος της ένωσης και γενικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του δηµοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου στη ∆ΟΥ Αχαρνών, όπου επικρατούσε το αδιαχώρητο και οι πολίτες διαµαρτύρονταν

Α

ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΕΝΑΖΕΙ...
Ι∆ΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ!!!!

ν και βρισκόµαστε στην καρδιά του καλοκαιριού ουρές και απίστευτη ταλαιπωρία παρατηρείται στις εφορίες, για
να κλείσουν οι φορολογούµενοι τις τελευταίες
τους εκκρεµότητες. Ουρές και απίστευτη ταλαιπωρία επικρατούσε και στη ∆ΟΥ Αχαρνών που
κάναµε αυτοψία.
Σύµφωνα µε µαρτυρίες πολιτών καθηµερινά περισσότεροι από 500 κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών κατακλύζουν τα τµήµατα της εφορίας στην οδό ∆ηµητρίου Πουραϊµη για διάφορες φορολογικές εκκρεµότητες. Πιο συγκεκριµένα το αδιαχώρητο επικρατούσε
στο «εισόδηµα» για υποβολή τροποποιητικών -συµπληρωµατικών δηλώσεων παλαιοτέρων ετών (λόγω αναδροµικών, δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π), για
προσκόµιση δικαιολογητικών για να εκκαθαριστούν
οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, για αποδοχή τροποποίησης δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ και επιστροφές φόρων.
Όπως καταγγέλλει στις «Ειδήσεις» ο Θανάσης
Αθανασόπουλος: «Έχω κάνει ρύθµιση 100 δόσεων,
κάθε µήνα δίνω 52 ευρώ. Εδώ και πέντε µήνες, ενώ
πληρώνω κανονικά τις δόσεις µέσω e-banking,δεν
φαίνονται πουθενά στο σύστηµα της εφορίας. Πρέπει να πάω στην προϊσταµένη να µου βρει τις πληρωµές, τις ταυτότητες οφειλής για την κάθε δόση ξεχωριστά. «Ελάτε µετά τον Αύγουστο» µου είπαν “να
το ξεκαθαρίσουµε το θέµα σας». Μεγάλες ουρές καταγράψαµε και έξω από το τµήµα ΦΠΑ, που φτάνουν ακόµα και στις σκάλες της εφορίας, εξαιτίας κυρίως του αλαλούµ που συνεχίζει να επικρατεί µε τα

πρόστιµα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα.
Η Ελένη Αβραµίδου καταγγέλλει την ανοργανωσιά των δηµοσίων υπηρεσιών και των υπαλλήλων για
τη διαγραφή του αυτοκινήτου του γιου τους, που
εκλάπη στις 9 Μαρτίου του 2017 : «Ταλαιπωρούµαι
από το Μάρτιο γι’ αυτή την υπόθεση. Έχω πάει τέσσερις φορές στην υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών στην Αγία Παρασκευή και είναι η τρίτη φορά έρχοµαι στην εφορία στο Μενίδι, γιατί µου ζητούν την
άδεια του αυτοκινήτου, που να αναγράφει ότι το όχηµα αναζητείται. Περιµένουµε να περάσει το τρίµηνο για
να µας δώσει χαρτί η αστυνοµία ότι δεν ανευρέθη. Φαντάστηκα ότι είναι on line όλα τα συστήµατα. ∆υστυχώς όµως διαπίστωσα ότι δεν είναι διασυνδεδεµένα τα
συστήµατα ,το ένα µε το άλλο. Αν και ήταν δηλωµένο
στην αστυνοµία, δεν φαινόταν ότι είναι κλεµµένο ούτε στην εφορία, ούτε στο υπουργείο Μεταφορών.

Έπρεπε να κάνω ξεχωριστά αίτηση σε κάθε υπηρεσία
για να διαγραφεί το κλεµµένο όχηµα». Πολύωρες καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης τόσο στο τµήµα
εσόδων για τακτοποίηση υπερεισπράξεων και επιστροφές φόρων, ΦΠΑ και e-παράβολο όσο και στο
µητρώο, για αλλαγές σε προσωπικά στοιχεία, ενάρξεις, µεταβολές, διακοπές επιχειρήσεων, αποδόσεις
ΑΦΜ & κλειδαρίθµων.
Όπως καταγγέλλουν στις «Ειδήσεις» οι 23 υπάλληλοι, που υπηρετούν στη ∆ΟΥ Αχαρνών δεν φτάνουν για να εξυπηρετήσουν µια περιοχή µε 70.000 φορολογούµενους, ενώ δεν λείπουν τα κρούσµατα προπηλακισµών, χειροδικίας, ακόµα και έκτακτων καταστάσεων, όπως συνέβη σε µια υπάλληλο την
περασµένη Τρίτη, την οποία µετέφεραν οι συνάδελφοί
της στο σπίτι µε κρίση πανικού, εξαιτίας της πίεσης και
του αυξηµένου φόρου εργασίας.

Στη ∆ΟΥ Αχαρνών
ο Νίκος Κολετζάκης
Στη ∆ΟΥ Αχαρνών,
στον σχεδόν άδειο 4ο
όροφο, εντοπίσαµε τυχαία ανάµεσα στο χαρτοβασίλειο µε τους φακέλους των φορολογουµένων τον Νίκο Κολετζάκη, πρώην
αντιδήµαρχο Οικονοµικών του ∆ήµου και πρώην προϊστάµενο του Σ∆ΟΕ Πελοποννήσου, ο οποίος ήταν ο εφοριακός που τον Απρίλιο του 2015
είχε αποκαλύψει το «βασίλειο» της φοροδιαφυγής στο Κρανίδι Αργολίδας, µε τις 187 Offshore, καθώς και άλλες µεγάλες υποθέσεις µε λαθρεµπόριο καυσίµων, παράλληλες εξαγωγές φαρµάκων, παράνοµες επιστροφές ΦΠΑ σε αγρότες.
Να θυµίσουµε ότι αυτόν τον εφοριακό, που πολέµησε
τη φοροδιαφυγή και στα 34χρόνια υπηρεσίας του είχε µεγάλες επιτυχίες, η υπηρεσία αντίο για έπαινο τον...έθεσε σε προσωρινή αργία τον Απρίλιο του 2015 γιατί έθεσε στο αρχείο
υπόθεση επιβολής προστίµου σε παραδοσιακό κουρέα, χωριού της ορεινής Κορινθίας σε έλεγχο που είχε γίνει πριν πέντε χρόνια και που εν τω µεταξύ ο εν λόγω επαγγελµατίας
έσπευσε να συµµορφωθεί ταχέως. Από την 1 Μαρτίου του
2017 ο Νίκος Κολετζάκης υπηρετεί σε θέση απλού υπαλλήλου γραµµατείας και µητρώου, κάνοντας ενάρξεις, διακοπές
Επιχειρήσεων και απόδοση ΑΦΜ και µάλιστα στην εφορία
στο Μενίδι, όπου θεωρείται ∆ΟΥ ΑΒ τάξεως, δεν έχει ούτε δικαστικό και ούτε ελεγκτικό τµήµα.

Αχαρναϊκή : Προβάλει µε συνέπεια και Αξιοπιστία Επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες
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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 2017, ηµέρα ∆ευτέρα, θα πραγµατοποιηθεί εις τον Ναό µας ο
εορτασµός Κοίµησης της Θεοτόκου, σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Ώρα 7:00 π.µ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 (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 21:00 µ.µ.: Ιερά Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνας
και του Επιταφίου εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου

ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Ώρα 7:00 π.µ.: Όρθρος της Εορτής και ακολούθως
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Γνωστοποίηση: Από 1ης Αυγούστου, ολόκληρο το δεκαπενθήµερο, κάθε
πρωί θα τελείται Θεία Λειτουργία και κάθε απόγευµα από της 7.30 µ.µ.
έως τις 8.30 µ.µ. θα τελούνται στον Ιερό Ναό µας οι Παρεκκλίσεις
του ∆εκαπενταύγουστου προς τιµή της Παναγίας µας.
Εκ Του Ιερού Ναού

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

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 -

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.

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΝ∆ΟΞΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΗΣ
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
ΩΡΑ 07:00 π.µ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 19:00 µ.µ. - Μέγας Μεθεόρτιος Πανηγυρικός Εσπερινός και η Λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουµελά και του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουµελά Αχαρνών εκτίθεται
προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα µεγάλων Ρώσων Αγίων:
Οσίου Σεραφείµ του Σαρώφ, Αγίας Ματρώνας της Αόµµατης, Μόσχας,
Αγίων Φιλαρέτου και Θεοδοσίου, Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ
και Αγίου Λουκά. Καθώς επίσης και η Ιερά εικόνα ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ.
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 13:00 µ.µ. και από τις 5:00 µ.µ. µεχρι 8:00 µ.µ.
Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

Εµπιστευτείτε την Προβολή σας στην Αχαρναϊκή, Οικονοµικά και Ανταποδοτικά

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ Υ∆ΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ
Εισιτηριο 50 €
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/7- ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8/17
5ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ από 1η Ιουλίου
Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων στο ΤΗΛ. 210-2469576
*ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος
Ειδικευµένος
στην Παιδοοφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος
για ηλεκτρονική
συνταγογράφηση
Για Τηλ. ραντεβού στο 215 50 50005 Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 21:00
Ιατρείο: Λασκαράτου 8-10, Άνω Πατήσια, Αθήνα
Τηλ. Ιατρείου: 2130431090 - Κινητό: 6974904954 ● email: sirstefanou@yahoo.gr

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα καλοκαιρινής δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών
της ενορίας του Ολυµπιακού Χωριού για το καλοκαίρι του 2017.
Με επιτυχία διοργανώθηκε το πρόγραµµα µε την ονοµασία «Olympic Village Summer Camp 2017» που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τα παιδιά της ενορίας Αγ. Κυρίλλου
και Μεθοδίου Ολυµπιακού Χωριού, από 3 ως 14 Ιουλίου.
Στη γιορτή λήξης παρευρέθηκαν ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ιερείς της Μητροπόλεως, ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Εργασίας κ. Ανδρέας Νεφελούδης, ο τ. δήµαρχος Αχαρνών κ. Σωτήρης Ντούρος, ο κ. Μάριος Μουζάλας,
ο κ. Γεώργιος Τόκας, οι γονείς των παιδιών και κάτοικοι του
Ολυµπιακού Χωριού.
Ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ι.Ν. Αγ.
Κυρίλλου και Μεθοδίου και υπεύθυνος της διοργάνωσης,
π. Σωκράτης Παπαγεωργίου, ευχαρίστησε θερµώς το
αθλητικό σωµατείο «Φοίβος» για την ευγενική παραχώρηση των εγκαταστάσεων και του αθλητικού εξοπλισµού,
καθ’ όλη τη διάρκεια του 15-ήµερου προγράµµατος.
Τα παιδιά έδωσαν ραντεβού µε τα στελέχη της ενορίας για
το επόµενο καλοκαιρινό πρόγραµµα, του 2018!
Λαµπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο τελέστηκε σήµερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Ιλίου, ανήµερα της
µνήµης του Αγίου Αθηναγόρου, του απολογητού

Με την παρουσία εννέα αρχιερέων και πλήθους
κλήρου και λαού από ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως τελέστηκε ο Εσπερινός της εορτής του Αγίου
Αθηναγόρου, κατά την οποία εορτάζει ο Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Ιλίου. Ο Εσπερινός έγινε στην Ιερά Μονή
Γενεσίου της Θεοτόκου Ντάρδιζας και χοροστάτησε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας κ. Κύριλλος, ενώ
συγχοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Καισαριανής κ. ∆ανιήλ, Θηβών κ. Γεώργιος, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιµόθεος, Μεγάρων κ. Κωνσταντίνος, οι Επίσκοποι Μοζαµβίκης κ. Χρυσόστοµος και Αβύδου κ. Κύριλλος και ο εορτάζων Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας.

και φιλοσόφου, κατά την οποία άγει τα ονοµαστήριά
του ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρας.
Πλήθος ενοριτών προσήλθαν στον Μητροπολιτικό

Με χορούς και τραγούδια ζωντάνεψε για δεύτερη χρονιά ο χώρος του δηµοτικού
πάρκινγκ που βρίσκεται πίσω από την Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών και Αττικής «Ο
Καπετάν Ευκλείδης», ο οποίος φιλοξένησε τα «Ευκλείδεια 2017».
Τη βραδιά άνοιξε ο Λάζος Τερζάς, που έδωσε τη σκυτάλη στη γενική γραµµατέα του
Συλλόγου Ελένη Πουµπουρίδου, η οποία καλωσόρισε τον κόσµο εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του «Καπετάν Ευκλείδη». Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος
της Λέσχης Γιάννης Τοπαλίδης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν για να στηθεί αυτή η εκδήλωση.
Με οµόφωνη απόφαση το ∆Σ τίµησε τον επιχειρηµατία Αθανάσιο Μαρτίνο. Την πλακέτα παρέλαβε εκ µέρους του η Αλεξία Αµοργιανού. Τιµήθηκαν επίσης στην εκδήλωση ο λυράρης (και παιδί της Λέσχης) Χάρης Αθανασιάδης από τον αντιπρόεδρο Χρήστο
Νυφαδόπουλο, και ο Λάζος Τερζάς, τον οποίο τίµησε ο υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων

Ναό για να συµπροσευχηθούν και να ευχηθούν στον
Ποιµενάρχη τους το «Έτη πολλά».
Στον όρθρου χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος ενώ της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο κ. Αθηναγόρας και συλλειτουργούντες ήταν οι
Μητροπολίτες Πειραιώς κ. Σεραφείµ, Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κ. Θεόδωρος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστοµος, Κηφισίας κ. Κύριλλος, Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιµόθεος, και οι Επίσκοποι Σαλώνων κ. Αντώνιος και Μεθώνης κ. Κλήµης. Ο εορτάζων Μητροπολίτης
κ. Αθηναγόρας από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους
αρχιερείς και τον κόσµο που τον τίµησε µε την παρουσία του, ενώ µετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας µοίρασε ο ίδιος το αντίδωρο, δεχόµενος τις ευχές των πιστών, για έτη πολλά.
Στον Όρθρο και τη Θ. Λειτουργία έψαλε η χορωδία του
Πρωτοψάλτη και Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής κ.
Λεωνίδα ∆ούκα.

Μανώλης Παπαδόπουλος. Ποντιακούς χορούς παρουσίασε ο Σύλλογος Ποντίων Μαγούλας και Περιχώρων, καθώς και το µεσαίο και µεγάλο χορευτικό τµήµα του «Καπετάν Ευκλείδη».
Η βραδιά συνεχίστηκε µε ποντιακό γλέντι µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν µεταξύ άλλων εκπρόσωποι της δηµοτικής Αρχής, ο πρόεδρος του
Συνδέσµου Ποντιακών Σωµατείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος Γιώργος Βαρυθυµιάδης, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και
πλήθος κόσµου. ∆εκάδες εθελοντές-µέλη της Λέσχης βρίσκονταν σε διάφορα σηµεία
στην εκδήλωση και έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό για την εξυπηρέτηση του κόσµου.
Πηγή: pontos-news.gr
Φωτο: Εύξεινος Λέσχη «Ο Καπετάν Ευκλείδης».

Αχαρναϊκη: Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με διήµερο πρόγραµµα θρησκευτικών – παραδοσιακών – πολιτιστικών εκδηλώσεων
γιορτάστηκε και φέτος η µνήµη του Προφήτη Ηλία - Εργατικών Κατοικιών Αχαρνών στις 19 - 20
Ιουλίου 2017. Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας
προεξήρχε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας. Το

Θείο Λόγο κήρυξε ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιµανδρίτης Αγαθάγγελος Κόκλας. Κατά
το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασµιώτατος
προχείρισε σε Πνευµατικό και χειροθέτησε σε Οικονόµο - Σταυροφόρο το νέο Εφηµέριο του Ιερού Ναού π. Αλέξανδρο Τουλουµτζόγλου, ευχόµενος σε
αυτόν καλή δύναµη και προτρέποντας τον να διακο-
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νήσει και να υπηρετήσει µε θυσία και αγάπη Χριστού
το πλήρωµα της Ενορίας του. Ενώ ανήµερα της Εορτής το απόγευµα έγινε η λιτάνευση της εικόνας του
Αγίου, συνοδεία πολλών πιστών. Όσο για το χορευτικό πρόγραµµα, φρόντισε για όλα τα γούστα το λαϊκοδηµοτικό συγκρότηµα του συµπολίτη µας Θανάση Ευταξία.

Λαµπρός εορτασµός πραγµατοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Αγίας
Άννας – στην οµώνυµη των Αχαρνών - περιοχή Γεροβουνό. Την ∆ευτέρα
24 Ιουλίου 2017 τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Αγίας Άννης. Μετά το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε λιτάνευση της Ιερής Εικόνας στην συνοικία της Αγ. Άννας υπό τη συνοδεία
της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Αχαρνών και πλήθους πιστών.

Κατά την πανήγυρι του Αγίου Προφήτου Ηλία, στον
οµώνυµο Ναό στις Αχαρνές, έλαβε τα παραπάνω
οφφίκια ο π. Αλέξανδρος, ο οποίος είναι και εφηµέριος του Ναού. Ο άµισθος αυτός Ιερέας, µολονότι εισήλθε
προσφάτως στην ιερωσύνη (2013), διεγνώσθη από τον
Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα, η ευλάβειά του και έκρινε ό,τι
του αξίζουν οι προαναφερθέντες τίτλοι. Υπηρέτησε τον Ιερό Ναό Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Ολυµπιακό
Χωριό όπου και διαµένει και κατόπιν στον Ναό του Αγίου
Πέτρου Αχαρνών. Χαρακτηριστικό είναι ό,τι ο Σεβασµιώτατος, δίνοντάς του τό «επιγονάτιο» ερµήνευσε στους πιστούς, ότι αυτό συµβολίζει την πετσέτα την οποία χρησιµοποίησε ο Χριστός µετά τήν
νίψη των ποδιών των µαθητών του. Αυτό
σηµαίνει δηλαδή, όπως τόνισε, ότι η ιερωσύνη είναι διακονία και όχι
εξουσία.
Σε κλίµα θρησκευτικής κατάνυξης και µε την παρουσία εκατοντάδων πιστών τελέστηκε παραµονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, ο πανηγυρικός Εσπερινός µε Λιτάνευση και Αρτοκλασία, στην
οµώνυµη ενορία στις Αχαρνές. Στον εσπερινό συµµετείχαν πολλοί πατέρες, χορός Ιεροψαλτών, τοπικοί φορείς
και πλήθη φιλεόρτων χριστιανών. Στη λειτουργία παρέστησαν ο δήµαρχος Γιάννης Κασσαβός, οι αντιδήµαρχοι
Αντώνης Παλιούρας, Παν. Πολυµενέας , Λουϊζα Κοσµίδου, Θεόδ. Συρινίδης, ο πρόεδρος της ∆ΗΦΑ Γιώργος
∆ασκαλάκης. Η πρόεδρος Β/θµιας Σχιλικής Επιτροπής,
Γεωρία Τουµανίδη. Ακολούθησε µεγάλη µουσικοχορευτική βραδιά, µε το δηµοτικό συγκρότηµα Χαράς Βέρα , Γιώργου Σαφέτη και Θάνου Ευταξία.

Ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, µε ζωντανή
µουσική, στήθηκε το
βράδυ της 25 Ιουλίου στο Κεντρικό Μενίδι, µε αφορµή το
πανηγύρι του παρεκκλησίου της
Αγίας Παρασκευής, ενώ στην
έναρξη χόρεψε η χορευτική οµάδα του Λυκείου
Ελληνίδων. Μεταξύ των
θαµώνων πολυµελής
αντιπροσωπεία της ∆ηµοτικής παράταξης ΝΕΑ
∆ΥΝΑΜΗ του Παναγιώτη Γρηγοριάδη.

Σε κλίµα ιδιαίτερης
συγκίνησης τελέστηκε
η Εξόδιος Ακολουθία
του µακαριστού
Καθηγουµένου της Ιεράς
Μονής Παναγίας
Γοργοϋπηκόου Οινόης
Αττικής, Αρχιµανδρίτου π.
Αζαρία Ωρολογά, στην
οποία προεξήρχε ο
Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος της
Εκκλησίας µας Αθηνών και
πάσης Ελλάδος, κ.
Καλλίνικος. Συµµετείχαν ο
Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης
µας Αττικής και Βοιωτίας κ.
Χρυσόστοµος ο οποίος
εκφώνησε τον επικήδειο, οι
Μητροπολίτες Πειραιώς και
Σαλαµίνος κ. Γερόντιος,
∆ηµητριάδος κ. Φώτιος και
πλειάδα Ιερέων και
∆ιακόνων.
Αντιπροσωπείες µοναστικών
αδελφοτήτων και πλήθος
πιστών κατέκλυσαν το
Καθολικό της Μονής και τον
περίβολο χώρο αυτής, οι
οποίοι µε το δικό τους
τρόπο συµµετείχαν στο
στερνό αντίο του
πνευµατικού τους πατρός.

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

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Αυγούστου 2017 και ώρα 9.30 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αχαρναί
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου,
Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Αυγούστου 2017 και ώρα 9 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, για
την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς,
Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙ∆Η
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιαννούλα
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Θεόδωρος και Στεφανία, Κωνσταντίνος και Ιωάννα.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χαράλαµπος, Άγγελος, Ανδρέας
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΦΑΝΗΣ ΧΗΡΑΣ NIK. ΠΑΠΑΝΙΚΑ

ΤΑ ΠΑΙΑΙΑ: Ελένη και Βασίλης Αγγελής,
Βαγγέλης και Γωγώ Παπανίκα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία και ∆ηµήτρης, Νίκος και Αµαλία ∆ηµήτρης,
Φάνη, Βασίλης
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ – ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού

Η οικογένεια θα λεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Αυγούστου 2017 και ώρα 9 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου - Αχαρναί για
την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου,
Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 05 Αυγούστου 2017 και ώρα 9 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί για την
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου, Πατέρα,
Παππού, Αδελφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΜΟΥ
Πρωτοπρεσβύτερου

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χριστίνα
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αθανάσιος, Μαρίνος και Ειρήνη,
Μαρία και ∆ηµήτρης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος, Κων/νος, Άγγελος, Γιώργος, Ιωάννα, Ραφαηλία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ: Ελευθερία
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία και Βασίλειος, Λουκία κα Γεώργιος Ιερεύς Χα-

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30 π.µ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρναί, υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου.

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Ιουλίου 2017 και ώρα 8.30 π.µ.,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου –
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής
της πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Γιώργος και Πόπη Μουστακάτου, Μαρία και Γιάννης
Φώτος, Χαράλαµπος Μουστακάτος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αναστασία, Ελένη, Πέτρος.
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ελένη Χρ. Βλάχου, Γιάννης Μουστακάτος, Μαρία Παν.
Χατζησπύρου, ∆ήµητρα Παν. ∆ηµητρέση, Κώστας και Γεωργία
Μουστακάτου, Αγγελική και ∆ηµήτριος ∆αµάσκος, Σταύρος και
Χριστίνα Μάστορα, Γιώργος και Γιούλη Μάστορα.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ-ΤΑ ΞΑ∆ΕΛΦΙΑ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Οι οικογένειά θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού.

ράλαµπος και Εράσµια, Ευανθία και Μιχαήλ Παναγιώτης και
Παρασκευή, Παρασκευή και Ευστάθιος Πέτρος και Κωνσταντίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Χήρα ΝΙΚ. ΛΙΑΚΟΥ
Ο ΥΙΟΣ: ∆ηµήτριος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο,
όπισθεν του Ιερού Ναού, Αγίας Τριάδος 38.
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ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΦΩΤΙΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ∆ΟΓΚΑ που
γεννήθηκε στην ΚΟΡΙΝΘΟ
και κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ –
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ∆ΗΜΑ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ και της
∆ΗΜΗΤΡΑΣ το γένος ΚΑΡ∆ΑΡΑ που γεννήθηκε στην
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε γάµο
που θα γίνει στο ΓΑΛΑΤΣΙ –
ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΠΩΛΙΝΑΣ το γένος ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΝΙ∆ΟΥ που γεννήθηκε στο ΧΟΛΑΡΓΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ
και η ΜΥΣΤΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ΜΟΥΣΑΪΛΙ∆ΟΥ που γεννήθηκε στην
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται
να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ
το γένος ΙΑΤΡΟΥ∆Η που γεννήθηκε στον ΠΕΙΡΑΙΑ και κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ - ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ
και η ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της
ΜΑΡΟΥΣΩΣ το γένος ∆ΑΝΕΖΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ
- ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ το γένος
ΣΑΜΑΝΙ∆Η που γεννήθηκε
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και
η ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν
σε γάµο που θα γίνει στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και
της ΕΥΘΑΛΙΑΣ το γένος ΧΑΛΚΙΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ –
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ το
γένος ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
και της ΡΑΪΣΑΣ το γένος ΤΣΙΑΠΟΥΤΑ που γεννήθηκε στην
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΜΙΡΑΣ
το γένος ΣΑΦΑΡΟΒΑ που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε
γάµο που θα γίνει στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

● ΣΑΛΟΝΙΑ ● ΚΑΜΑΡΕΣ
● ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
● ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ
● ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ
● ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ
● ΚΑΡΕΚΛΕΣ ● ΝΤΙΒΑΝΙ
● ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ
● ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΑ LATEX
● ΣΥΝΘΕΤΑ ● ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
● ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

Στα µέτρα που θέλετε
ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ: Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ.: 6946 362983 & 6983 465812
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Γιώργος Λαµπριανίδης • Τηλ.: 6947 913499 & 6987 300364

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 750 τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 750 τ.µ. υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος, κατάλληλος για Οίκος Ευγηρίας, Εργαστήρια διάφορα, Εκθεσιακός και αποθηκευτικός, κλπ. στο κέντρο του Μενιδίου, οδός
Χρ. ∆έδε και
Θεµ. Βαρελά.
Τηλ. 210
2468004 και
210
2465043.
5∆170

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. , 4ου ορόφου, στο κεντρικό Μενίδι. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ. 6973 795022. 4∆171
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 145 τ.µ. κατάλληλος για Γραφεία, Ιατρείαµ επί της οδού Αγίας Τριάδος και
Πάρνηθος , µε πλούσια θέα. Τηλ. 6974 838179. 4∆175.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα 35 τ.µ. άνετη , διαµπρές ,
φρεσκοβαµένη, στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. Τιµή 170 ευρώ, Τηλ.
6978 058931. 4∆176
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα 95 τ.µ.
νεόδµητο, διαµπερές, στην οδό Σωκράτους (πίσω από την
Κρητικοπούλα). Τηλ. ιδιοκτήτη 6945 292661. 4∆177

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 4∆173.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα
σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942
864739. 10∆172
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 140 τ.µ. , ισόγειο µε
αυλή και ρεύµα βιοµηχανικό. Κατάλληλο για
Βιοτεχνία ή Αποθηκευτικό χώρο, στο κεντρικό

Μενίδι. Τηλ. 6937 434508. 7∆172
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της Λεωφ. Καραµανλή,
Επαγγελµατικό κτίριο 800 τ.µ. σε αρίστη κατάσταση. Τηλ. 6977 216569. 4∆171
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η καρτέλα Τηλ.
6976 836287. 10∆173
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ µε επαγγελµατική εµπειρία, αναλαµβάνει ραψίµατα από την αρχή και επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 2461482.
6∆178

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 30/07/2017 ΕΩΣ 28/08/2017
30/7/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ
Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154 .ΤΗΛ. 210 2434055
31/7/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 70.
ΤΗΛ. 210 2445844
1/8/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/
κεδόνες . ΤΗΛ. 210 2430183
2/8/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ελ. Βενιζέλου
59. ΤΗΛ. 210 2448143
3/8/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ Πάρνηθος 140.
ΤΗΛ. 210 2462102
4/8/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210 2469800
5/8/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ Ελ. Βενιζελου
78. ΤΗΛ. 210 2440400-800
6/8/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λεωφ.
∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 210 2310318
7/8/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210 2462255
8/8/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210 2477442
9/8/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ Πάρνηθος
102. ΤΗΛ. 210 2476440
10/8/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Λεωφ. Καραµανλή 38-40. ΤΗΛ. 210 2446460
11/8/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Πάρνηθος 83 .
ΤΗΛ.210 2468376
12/8/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αριστοτέλους 50. ΤΗΛ. 210 2466478
13/8/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος
118. ΤΗΛ. 210 2403004

14/8/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (κληρ.)
Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 210 2316673
15/8/2017 ΤΡΙΤΗ ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος. ΤΗΛ.210 2316737
16/8/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 210 2477711
17/8/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλ/
φείας 325 Κ.Μύλος. ΤΗΛ.210 2316792
18/8/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ
Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 210 2444771
19/8/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210 2440487
20/8/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.
Θρακοµακεδόνων 117. ΤΗΛ.210 2430204

21/ 8/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αγ.
Κωνσταντίνου 16. ΤΗΛ. 210 2460251
22/8/2017 ΤΡΙΤΗ ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 90.
ΤΗΛ. 210 2477724
23/8/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050
24/8/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 200-202. ΤΗΛ. 210 2477292
25/8/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210 2444418
26/8/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ
Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210 2404494
27/8/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.
Θρακοµακεδόνων 22. ΤΗΛ. 210 2466608
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Δρ. Δαµάσκος Δηµήτρης του Σταύρου
MD, PHD - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιµελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» - Τµήµα Επεµβατικής Καρδιολογίας
● Πιστοποιηµένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
● Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό

Κέντρο στην αντιµετώπιση δυσλιπιδαιµιών.
● Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική µέσω

της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), διαδερµική αντικατάσταση
αορτικής βαλβίδας, πλήρη καθετηριασµό καρδιάς, βιοψία µυοκαρδίου.
● Στο Ιατρείο γίνεται °ηλεκτροκαρδιογράφηµα,
υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθµού και πιέσεως.
Ιατρείο: Χαρ. Τρικούπη 197, 14564 Κηφισιά
Τηλ.: 213 0365669 - Κιν.: 6998 070000 • e-mail: dimitris@damaskos.com

∆ΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Χειρούργος Οδοντίατρος

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

R.I.SE. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΝΙΣΕΙΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

ΓΚΡΙΜΕΚΗΣ ΑΛΕΞ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

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

