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Σ ε µια ανατρεπτική 
συνέντευξη, που θα 
προκαλέσει πολλές 

συζητήσεις, ο Θεόφιλος 
Αφουξενίδης συζητά ανοικτά 
µε τον Γιώργο Νιώρα. 
Παρουσιάζει τέσσερα θέµατα 
και πολιτικές επιλογές 
για τη λειτουργία 
του ∆ήµου Αχαρνών, 
που λίγοι έχουν αποπειραθεί 
να ακουµπήσουν.

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΗΣ 
ΟΠΩΣ ∆ΕΝ ΤΟΝ ΞΕΡΑΜΕ!!! 

Λύση στο κτιριακό πρόβληµα 
του 21ου ∆ηµοτικού Αχαρνών

Λύση στο κτιριακό πρόβληµα του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών δόθηκε µε την υπογραφή σύµβασης για την προσω-
ρινή µετεγκατάσταση του σχολείου σε νέο χώρο. Η υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης πραγµατοποιήθηκε παρουσία του υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, από την αντι-
πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο της «Κτιριακές Υποδο-
µές ΑΕ», (ΚτΥΠ ΑΕ) Στέλλα Πολίτου και Βασίλη Καραγιάννη, αντί-
στοιχα. Το 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών θα µετεγκατασταθεί 
προσωρινά σε νέο χώρο που έχει παραχωρήσει ο ∆ήµος Αχαρνών 
και σε απόσταση περίπου 500 µέτρων από την υπάρχουσα θέση 
του σχολείου.

Μας έχει απασχολήσει πολλές φορές το θέµα 
της πόλης µας που «άλλαξε» και κανείς µας δεν 
συµφωνεί, ούτε µε τον τρόπο που άλλαξε, ούτε 
µε το αποτέλεσµα που βιώνουµε καθηµερινά. 
∆ιαπιστώνω όµως, ότι έχει χυθεί πολύ… µελά-
νι στην προσπάθεια να περιγράψουµε την πραγ-
µατικότητα, ενώ η ρεαλιστική λύση» απουσιά-
ζει. Και δεν εννοώ τις γενικόλογες αναφορές σε 
«Μια πόλη καθαρή, ασφαλή και σύγχρονη»!... 
Γιατί δεν αρκεί να θέλουµε µια καλύτερη πόλη 
από αυτήν που ζούµε σήµερα, πρέπει να έχου-
µε την δυνατότητα και να περιγράψουµε αυτήν 
την «Νέα πόλη», ξεκάθαρα.  

∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  

Σπύρος  Βρεττός: «Ονειρευόµαστε µια σύγχρονη πόλη 
και µπορούµε να την σχεδιάσουµε από την αρχή!»

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Μια πυρκαγιά µπορεί να στερήσει

ανθρώπινες ζωές, να καταστρέψει περιουσίες
και τον δρυµό της Πάρνηθας

Ξεκάθαρη στήριξη από τον Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη και της Παράταξης 

«ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» στον Γιώργο Πατούλη, 
υποψήφιο δήµαρχο Αθηνών
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Ολόκληρη
η συνέντευξη στη σελ.   9

Μαζί Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές τον Μάιο 2019
Υπερψηφίστηκε το Νοµοσχέδιο για την µεταρρύθµιση στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, µε 150 ψήφους υπέρ του και 123 ψήφους ενα-
ντίον του. Τα άρθρα 28 και 56 που καθιερώνουν την απλή ανα-
λογική στις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές εκλογές εγκρίθηκαν µε 
161 ψήφους υπέρ τους και 111 αντίθετες ψήφους. Η τροπολογία 

για την κατάτµηση της Β' Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής, πέ-
ρασε µε 241 ψήφους υπέρ έναντι 31 ψήφων κατά.  Η τροπολογία 
για την ταυτόχρονη διεξαγωγή Αυτοδιοικητικών Εκλογών και Ευ-
ρωεκλογών, υπερψηφίστηκε µε 149 ψήφους έναντι 122, ενώ ένας 
βουλευτής ψήφισε «παρών».  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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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: 
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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

Αυτό που δεν µας λένε οι κυβερνήτες µας ένθεν και ένθεν, είναι  ότι µε 
αριστερή κυβέρνηση, κανένας καπιταλίστας δεν θα έλθει να επενδύσει 

στην χώρα µας. ∆εν είναι βλάκες οι πλουτοκράτες. Εάν δεν κάνουµε δεξιά ή 
κεντροδεξιά κυβέρνηση θα σερνόµαστε για πολλά ακόµη χρόνια.

Εξυπνότερο είναι µε αυτά που εκφράζεις ή γράφεις να προβλη-
µατίζεις τον συνοµιλητή σου, από του να προσπαθείς να του επι-

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

Άλλη η επιδίωξη, ο σκοπός  των ΗΠΑ. Άλλη η 
επιδίωξη του είκοσι πέντε τοις εκατό των Αλβα-

νών κατοίκων των Σκοπίων, άλλη η επιδίωξη ο σκο-
πός του εξήντα τοις εκατό των Βουλγάρων κατοίκων 
των Σκοπίων. Η Ελληνική επιδίωξη ποια πρέπει να εί-
ναι;  Ηρεµείστε, καθείστε και σκεφθείτε. ∆εν µπορείς 
να βάλεις εκατό ποντίκια στην ίδια φάκα. 

Στην πραγµατικότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση εί-
ναι η Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Εµείς µια 

µικρή και φτωχευµένη χώρα, που ζούµε από τα δα-
νεικά χρήµατα τους, δεν µπορούµε να πούµε όχι 
στις εντολές τους.  Το ναι µας όµως πρέπει να είναι µισό όχι. Πολιτική εί-
ναι η τέχνη του εφικτού και όχι του απόλυτου επιθυµητού. Για να πεις κά-
που όχι, πρέπει  να είσαι και να αισθάνεσαι εξίσου δυνατός.

Όσο ακούς παιδικές φωνές γύρω σου και Ελληνίδες µητέρες να πα-
θιάζονται και να αγωνιούν για τα παιδιά τους, να αισθάνεσαι ικανο-

ποίηση, γιατί σαν φυλή, σαν έθνος έχουµε συνέχεια. Ο εκφυλισµός της οι-
κογένειας, είναι εθνική ανάγκη να περιοριστεί. ∆εν χρειάζεται βία. Αρκεί η 
περιφρόνηση και η ανυποληψία.

Πολλοί διάσηµοι συνάνθρωποί µας, καταγγέλλουν την κάκιστη 
συµπεριφορά µας, απέναντι στους συνανθρώπους µας. Είτε ιδεο-

λογικά, είτε οικονοµικά, είτε ακόµη βιολογικά. Κανείς δεν είναι σε θέση να 
µας δώσει µια θέσφατη, µια µη ανατρέψιµη συµβουλή για να ζήσουµε 
όλοι µας µε ειρήνη, µια ευχάριστη ζωή. Άλλος άλλα λέγει. Αυτό συµβαί-
νει γιατί δεν υπολογίζουµε την θέληση της µητέρας φύσης, του γεννήτο-

ρά µας. Όποιος δεν µελετά και δεν γνωρίζει τις επιταγές της µητέρας φύ-
σης, απλά λέει ανοησίες. Τον γεννήτορα µας είναι ανάγκη να τον σεβόµα-
στε και να τον υπακούµε.

Λέγοντας συστηµατικά  και κατά επανάληψη ψεύδη, χάνεις και την τυ-
χόν υπόληψη είχες. Άλλωστε το λέγει και η παροιµία. Ο ψεύτης και ο 

κλέφτης, τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Είναι δε και δείγµα χαµηλής ευφυΐας.
Οι Βούλγαροι έχουν µια παροιµία. Σκύλος µε λουρί, δεν κυνηγά-
ει. ∆ηλαδή ένας ανώτερος δικαστικός, ένας εφοριακός, ένας αστυ-

νόµος, εξαρτηµένος από την εκάστοτε εξουσία και να θέλει να τρέξει, δεν 
µπορεί. Πόσο µάλλον µια εξεταστική των πραγµά-
των επιτροπή από βουλευτές. Κόρακας κοράκου 
µάτι δεν βγάζει. Και άντε εσύ να κάνεις αγωγή, για 
να βρεις τα κάθε είδους λαµόγια που µε νόµους 
σου έκλεψαν τους κόπους της ζωής σου.

Στην σηµερινή συγκυρία που ζούµε, της απά-
της, του εγκληµατικού πλουτισµού, της απαξί-

ωσης της ανθρώπινης ζωής, όταν ένας συµπολίτης 
µας, αφιλοκερδώς αισθάνεται την ανάγκη να βοηθά 
τους συνανθρώπους του και αυτό το ικανοποιεί το 
απολαµβάνει, µας φαίνεται σαν εξωγήινος σαν ανα-

χρονιστικός. Τέτοιοι σπάνιοι συµπολίτες µας είναι που µε την βιολογική τους 
καταγωγή, κρατούν την φυλή µας την Ελληνική ζωντανή ανά τους αιώνες. 
Τους οφείλουµε κατ’ ελάχιστον σεβασµό διαχρονικά ευγνωµοσύνη.

∆εν υπάρχει πιο αισχρή πράξη από το να κόβεις τα φτερά της 
νεολαίας µας, για ανάπτυξη και πρόοδο, φορτώνοντας  της µε 

χρέη, για να διατηρήσεις την δική σου θεσµική εξουσία Αυτό κανείς 
δεν θα σου το συγχωρέσει και θα το βρεις βίαια µπροστά σου, όταν 
ξεκαβαλικέψεις από το άλογο της εξουσίας. Τα αίτια και οι αίτιοι της 
ξενιτιάς δεν λησµονιούνται.

Η Βούλα Μπούλα, είναι ένα µπουµπουλό κοριτσάκι, που από τότε που 
θα ξυπνήσει, δεν σταµατά να µιλάει µε την τσιριχτή φωνή της. Πράγµα-

τι µε ενοχλεί όταν διαβάζω, αλλά όταν δεν την ακούω, ανησυχώ γιατί κάτι έχει, 
κάτι έπαθε το παιδί. Και ρωτώ ενστικτωδώς, βρέ κορίτσια που είναι η Βούλα 
– Μπούλα, τι έπαθε; ∆ώστε µου εσείς µια εξήγηση, τι µου συµβαίνει.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Το γαλάζιο του ουρανού, το 
πράσινο της γης, το πορτο-

καλί του ήλιου, οι αισθήσεις µας, το 
συναίσθηµα, η ειρήνη, η αγάπη, 
συνθέτουν την οµορφιά της ζωής 
µας και δηµιουργούν τον πολιτι-
σµό µας. Η ασχήµια δεν ταιριάζει 
στους Έλληνες.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Με ευρύτατη πλειοψηφία άνω του ορίου των 200 ψήφων 
που επιτρέπει την άµεση εφαρµογή της στις επόµενες 
εκλογές υπερψήφισε η  HYPERLINK «http://www.

news247.gr/vouli» Βουλή την κατάτµηση των µεγάλων εκλογι-
κών περιφερειών (Β’ Αθηνών και Περιφέρεια Αττικής). Υπέρ της 
κατάτµησης των εκλογικών περιφερειών τάχθηκαν συνολικά 241 
βουλευτές από την συµπολίτευση τη Ν∆, τη ∆Η.ΣΥ και το Ποτά-
µι. Κατά της κατάτµησης τάχθηκαν 31 βουλευτές από το ΚΚΕ, τη 
Χρυσή Αυγή και την Ένωση Κεντρώων. Επί της αρχής το νοµο-
σχέδιο «Κλεισθένης Ι» υπερψηφίστηκε από 150 βουλευτές ένα-
ντι 123. Με 149 θετικές ψήφους έναντι 122 «όχι» και ενός «πα-
ρών» υπερψηφίστηκε η βουλευτική τροπολογία για την ταυτό-
χρονη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών µε τις ευρωε-
κλογές τον Μάιο του 2016. Με 161 «ναι», έναντι 11 «όχι» 
εγκρίθηκε η εφαρµογή της απλής αναλογικής στις ∆ηµοτικές και 
Περιφερειακές Εκλογές.

Εκτεταµένη έρευνα προκάλεσε το δηµοσίευµα για τα 
προϊόντα που διανεµήθηκαν σε δικαιούχους του Τα-
µείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), 

τα οποία ανέγραφαν πάνω ηµεροµηνία λήξης περασµένων 
ετών. Όπως διαπιστώθηκε, τόσο ως αποτέλεσµα των αρχικών 
ποιοτικών ελέγχων, αλλά και µέσω των δειγµατοληπτικών 
επανεξετάσεων, τα τρόφιµα που µοιράστηκαν στους δικαιού-
χους στις εργατικές κατοικίες των Αχαρνών (όπως φακές κ.ά.), 
δεν αντιµετωπίζουν κανένα απολύτως πρόβληµα και η πραγ-
µατική συνιστώµενη ηµεροµηνία λήξης είναι αυτή που ανα-
γραφόταν στο πίσω µέρος της συσκευασίας.

Νέο «πρόσωπο» αποκτά η πλατεία Καράβου, µε τις εργα-
σίες ανάπλασης που ξεκίνησαν, πριν λίγες ηµέρες, µε σκο-
πό την αισθητική αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 

ιστορικής πλατείας των Αχαρνών. Οι παρεµβάσεις που γίνονται 
περιλαµβάνουν την ενοποίηση των χώρων πρασίνου, την επι-
σκευή ή/και αντικατάσταση κυβόλιθων, την απελευθέρωση χώ-
ρων, τον φωτισµό της πλατείας και την ειδική κατασκευή σιντρι-
βανιού από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών. Ο στό-
χος είναι να παραδοθεί µια βιώσιµη, ποιοτική, ευχάριστη και 
ασφαλής αστική πλατεία στους πολίτες, µε µεγαλύτερη προσβα-
σιµότητα και προσπελασιµότητα στο εσωτερικό της.

Την άµεση σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε µονα-
δικό θέµα συζήτησης την «Εγκληµατικότητα», παρου-
σία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη καθώς και της ηγεσίας της ΕΛΑΣ ζητάνε µε επιστο-
λή τους, προς τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρ-
νών, δεκαεπτά δηµοτικοί σύµβουλοι. Στην επιστολή που έχει 
τη σύµφωνη γνώµη των γονέων του αδικοχαµένου Μάρι-
ου-∆ηµήτριου Σουλούκου, οι δηµοτικοί σύµβουλοι θέτουν 
µια σειρά ερωτηµάτων για τα µέτρα που έλαβε η πολιτεία µε-
τά το τραγικό περιστατικό του θανάσιµου τραυµατισµού του 
11χρονου µαθητή Μάριου-∆ηµήτριου. Όπως αναφέρουν 
«έναν χρόνο µετά δεν υπάρχει ουσιαστική καλυτέρευση των 
συνθηκών που αφορούν στην εγκληµατικότητα και την παρα-
βατικότητα».

Αρχιερατικό Μνηµόσυνο για τους  πεσόντες στην τουρκι-
κή εισβολή στην Κύπρο το 1974 την Παρασκευή 20 Ιουλί-
ου 2018, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στις 

9:30 το πρωί.    09:15 - Προσέλευση επισήµων. 09:30 - Επιµνηµό-
συνη ∆έηση. Οµιλία του Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
στην Ελλάδα κ. Κυριάκου Κενεβέζου. Κατάθεση Στεφάνων στην 
προτοµή Μήτρου Λέκκα. 

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, πραγµατοποιήθηκε, πα-
ρουσία της Αυτού Εξοχότης του Προέδρου της ∆ηµο-
κρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, η ορκωµοσία των 

νέων Ανθυποσµηναγών της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ), στη 
Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση ∆εκέλειας, στο Τατόι.

∆ικαιωµένος δηλώνει ο υπάλληλος του ∆ήµου Αχαρνών 
Βασίλης Κονιαβίτης µετά την  απαλλακτική γι’ αυτόν Από-
φαση του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων. Το δικα-

στήριο έκρινε ότι η σε βάρος του κατηγορία για απάτη, κατ’ εξα-
κολούθηση, σε βαθµό κακουργήµατος δεν ευσταθούσε και τον 
δικαίωσε, δίνοντας τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία του. Φα-
νερά ικανοποιηµένος ο Βασίλης Κονιαβίτης ευχαριστεί δηµόσια 
την Ελληνική ∆ικαιοσύνη, το δικηγόρο του Βασίλη Τσιώστα, αλ-
λά και όσους πίστεψαν στην αθωότητά του. Καλεί, επίσης, το ∆ή-
µαρχο Αχαρνών να ανακαλέσει την Απόφαση µε την οποία τον 
είχε απολύσει και να τον επαναφέρει στη θέση του στο ∆ήµο 
Αχαρνών, όπου εργαζόταν.  

Συνάντηση που γέννησε ειδήσεις είχε, πριν λίγες ηµέ-
ρες, ο «Σύλλογος κατά της Εγκληµατικότητας και των 
Ναρκωτικών στο ∆ήµο Αχαρνών», µε τον Υπουργό 

Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη. Ο υπουργός ζή-
τησε προθεσµία µίας εβδοµάδας για τη διερεύνηση του θέµα-
τος του 10ου δηµοτικού Αχαρνών και ζήτησε την άµεση ενερ-
γοποίηση για τη διάνοιξη της οδού Μόρνου.

Εγκρίθηκε σήµερα από την Επιτροπή του άρθρου 49Α του 
Κανονισµού της Βουλής, η πρόταση του Υφυπουργού Κοι-
νωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου για τον δι-

ορισµό του κ. Λάµπρου Σέµπου στη θέση του ∆ιοικητή του ΕΦΚΑ 
και του κ. Νικόλαου Μπρίκη στη θέση του ∆ιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ. 
Ο κ. Λάµπρος Σέµπος, δικηγόρος µε εξειδίκευση σε θέµατα ατο-
µικού και συλλογικού εργατικού δικαίου και εµπειρία στην επί-
λυση συλλογικών διαφορών εργασίας, κατείχε τη θέση Υποδιοι-
κητή στον ΕΦΚΑ από την 1/1/2017. Ο κ. Νικόλαος Μπρίκης, φυ-
σικός, µε δίπλωµα µηχανικού στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής, διαθέτει πολυετή διεθνή εµπειρία ως επιτελικό 
στέλεχος κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα.

∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
29/06/2018 - Αριθµός Φύλλου 114) το νέο Προεδρικό 
∆ιάταγµα των χρήσεων γης το οποίο προσδιορίζει το 

εύρος και περιεχόµενο των κατηγοριών χρήσεων γης, που θα 
εφαρµόζονται εφεξής από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό για την 
οργάνωση και λειτουργία των οικιστικών κέντρων της χώρας 
αλλά και του εξωαστικού χώρου. Ειδικότερα, µε το νέο Προε-
δρικό ∆ιάταγµα (Π∆) των χρήσεων γης προσαρµόζονται στη 
σύγχρονη πραγµατικότητα οι προβλέψεις του προηγούµενου 
Π∆ (166/∆’) και αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που δηµι-
ούργησε ο παλιός νόµος 4269/2014. Την Κυριακή 15 Ιουλίου 
2018 και ώρα 10:30, θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση στον Ιε-
ρό Ναό Αγίας Τριάδας Πάρνηθας στη µνήµη των εκτελεσµέ-
νων από τους Γερµανούς το 1944 Μενιδιατών, Χασιωτών και 
Σαρακατσάνων.

Σοφίες από τον Πρεσβύτερο Πατήρ Μιχαήλ Κωνσταντινί-
δη, εφηµέριο του ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών: 
«Είναι πολύ οδυνηρό να περάσει το «σήµερα» και να κα-

ταλάβεις ότι το έχασες.Πολλοί άνθρωποι αναλώνονται στο χθες, 
στον εγκλωβισµό, στο παράπονο.Μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά 
όταν αναλώνεσαι µε όλα αυτά χάνεις το «σήµερα». Και είναι πο-
λύ επικίνδυνο να χάσεις το «σήµερα» γιατί ενδεχοµένως να µην 
υπάρχει το «αύριο». Η θεραπεία που υπάρχει στην εξοµολόγηση 
- διαγράφει το χθες, µε αποτέλεσµα - Ζεις κατά Θεόν το σήµερα 
και ελπίζεις στο αύριο... Ζεις...»
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Υπογράφτηκε η σύµβαση για ασφαλτοστρώσεις 
προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ στον ∆ήµο Αχαρνών

Κατασκευή διαζώµατος στη Λεωφόρο Ιωνίας στον ∆ήµο Αχαρνών

Ξεκινά το έργο «Συντή-
ρηση και κατασκευή 
οδών του ∆ήµου Αχαρ-

νών» προϋπολογισµού 
1.100.000 ευρώ, ύστερα από 
την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό 
και τον εκπρόσωπο της εργο-
λήπτριας εταιρείας. 

Η σχετική Μελέτη και η ∆ι-
ακήρυξη του έργου, υλοποιήθηκε από την ∆ιεύθυνση Τε-
χνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών, µε βάση το εγκε-
κριµένο πρότυπο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδικασίας (σύµ-
φωνα µε τον Νόµο 4412/2016) και βάσει Προγραµµατικής 
Σύµβασης του ∆ήµου Αχαρνών µε την Περιφέρεια Αττικής. 

Το έργο «Συντήρηση και κατασκευή οδών του ∆ήµου 
Αχαρνών» προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ αφορά ερ-
γασίες ασφαλτόστρωσης (ανακατασκευή ή επισκευή) συ-

νολικού µήκους 3,335 χιλιοµέ-
τρων σε διάφορες οδούς του 
∆ήµου Αχαρνών. 

Με την υπογραφή της σχε-
τικής σύµβασης του έργου, 
«Συντήρηση και κατασκευή 
οδών του ∆ήµου Αχαρνών» 
προϋπολογισµού 1.100.000 
ευρώ µε την εργολήπτρια εται-
ρεία, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός  δήλωσε: 

«Αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη έργα ασφαλτόστρωσης 
διαφόρων οδών στον ∆ήµο Αχαρνών προϋπολογισµού 
4.100.000 ευρώ. Αυτό που απασχολεί τους συµπολίτες 
µας στον ∆ήµο Αχαρνών, είναι ο τόπος να αποκτήσει 
προοπτική και να δουν έργα υποδοµών και σε αυτό εστι-
άζουν, µε µεθοδικότητα και σκληρή εργασία, τόσο η ∆η-
µοτική Αρχή όσο και οι εργαζόµενοι στις Υπηρεσίες του 
∆ήµου Αχαρνών».

Ξεκίνησε η κατασκευή διαζώµατος στην 
λεωφόρο Ιωνίας, από εργαζοµένους της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  
∆ήµου Αχαρνών, µε σκοπό την ασφα-
λή διάβαση πεζών, ειδικά στα σηµεία 
όπου ο δρόµος σηµειώνει µεγάλο πλά-
τος, καθώς και την ασφαλή διέλευση 
οχηµάτων.

Η συγκεκριµένη οδός παρουσιάζει 
ανοµοιοµορφία, όσων αφορά στο πλάτος 
της, µε αποτέλεσµα να καθιστούσε επισφαλή τη διάβαση πε-
ζών ειδικά στο ύψος όπου βρίσκεται ο Ιερός Ναός  Παµµεγί-
στων Ταξιαρχών, αλλά και στο ύψος  του 7ου ∆ηµοτικού Σχο-

λείου Αχαρνών, όπου υπάρχει ειδικός ση-
µατοδότης για την διάβαση των πεζών.  Η 
κατασκευή διαζώµατος στη λεωφόρο Ιω-
νίας αποτελούσε πάγιο αίτηµα κατοίκων 
της περιοχής αλλά και οδηγών που διέρ-
χονται σχεδόν καθηµερινά από τη συγκε-
κριµένη οδό. 

Ανασταλτικός παράγοντας στην κατα-
σκευή του διαζώµατος ήταν, η εισδοχή 
ακινήτου (οικοπέδου) στην οδό στο ύψος 

του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. Η η απαλλοτρίωση 
του οικοπέδου και η διευθέτηση της οδού στο συγκεκριµένο 
σηµείο ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2018. 

∆ιακήρυξη του έργου «Συνδέσεις ακινήτων 
στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήµου 
Αχαρνών (2018)» προϋπολογισµού 400.000 ευρώ
Ο ∆ήµος Αχαρνών προκηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήµου Αχαρνών (2018)» προϋπολογισµού 400.000 ευ-
ρώ µε Φ.Π.Α.

Η ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 
16/07/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. ενώ οι ενδιαφερόµενοι για τη συµµετο-
χή τους στη διακήρυξη µπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες από την ιστοσελίδα 
του ∆ήµου Αχαρνών  HYPERLINK “http://www.acharnes.gr” www.acharnes.gr ή από 
την ιστοσελίδα  της πύλης  HYPERLINK “http://www.promitheus.
gov.gr” www.promitheus.gov.gr (ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί). 
Η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ-
σφορών είναι η 19/07/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. 
η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του ∆ήµου Αχαρνών, Φιλα-
δελφείας 87 & Μπόσδα από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

∆ιακήρυξη του έργου «Κατασκευή - συντήρηση 
οδικού δικτύου ∆ήµου Αχαρνών 
προϋπολογισµού 3.000.000 ευρώ».
Ο ∆ήµος Αχαρνών προκηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονι-
κό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έρ-
γου «Κατασκευή – συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αχαρ-
νών προϋπολογισµού 3.000.000 ευρώ» µε Φ.Π.Α. βάσει Προ-
γραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Αχαρνών µε την Περιφέ-
ρεια Αττικής. 

Το έργο αφορά την πλήρη κατασκευή ή συντήρηση οδικού δικτύου διαφόρων οδών του ∆ή-
µου Αχαρνών συνολικού µήκους 6.695 µέτρων. Η ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών είναι η 17/07/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. ενώ οι ενδιαφε-
ρόµενοι για τη συµµετοχή τους στη διακήρυξη µπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες από 
την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών  HYPERLINK “http://www.acharnes.gr” www.acharnes.gr 
ή από την ιστοσελίδα  της πύλης  HYPERLINK “http://www.promitheus.gov.gr” www.promitheus.
gov.gr  (ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί). Η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ-
σφορών είναι η 20/07/2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. η οποία θα διενεργηθεί στην 
έδρα του ∆ήµου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τι  περιµένει   τη  Νέα  ∆ηµοκρατία, αν…
Ας κάνουµε µια υπόθεση εργασίας: Αύριο, 
µεθαύριο, επιβεβαιώνονται οι καλύτερες, 
για την Νέα ∆ηµοκρατία δηµοσκοπήσεις 
και το νυν κόµµα της Αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης όχι απλώς σχηµατίζει κυβέρνη-
ση, αλλά το κάνει και χωρίς να έχει κανέ-
ναν ανάγκη. 
Αυτοδυναµία και ό,τι άλλο επιθυµεί το πο-
λιτικό γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη. ∆η-
λαδή, απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. 
Απόλυτη πολιτική δύναµη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ 
στην αξιωµατική αντιπολίτευση, κουρεµένος 
µεν, ελεύθερος δε να επανέλθει στις παλιές, 
αντικειµενικά πετυχηµένες τακτικές του.
Έχουµε,  λοιπόν, τα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου. Τι είδους δραστηριότητες λέτε να 
προτείνουν στους ευρισκόµενους των Hot  
Spot και καταυλισµούς,  Ελληνικά νησιά τα 
µιλιούνια µελών των Μ.Κ.Ο., οι αλληλέγγυ-
οι που έχουν εγκατασταθεί σε αυτά, πολλές 
φορές µε Ευρωπαϊκή  ή κρατική επιχορήγη-
ση;  Οι οποίοι στο σύνολό τους,  έχουν όχι 
απλώς «συγγένεια», µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τις 
οργανικές προεκτάσεις τους; Σε πόσο καιρό 
προβλέπεται να έχουµε τις πρώτες «εξεγέρ-
σεις» µεταναστών στα νησιά;  Εν µέσω ίσως 
τουριστικής περιόδου; Και όχι στο επίπεδο 
που γίνονται σήµερα, αλλά µε πολύ υψηλό-
τερη  ένταση. Όπως προβλέπεται άλλωστε 
σε ειδικά «σενάρια» που εξετάζονται στις 
σχολές των Σωµάτων Ασφαλείας της χώρας 
µας;
Ποια   θα  είναι  η στάση που θα κρατήσει τό-
τε η  κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας σχε-
τικά µε την αντιµετώπιση τους; Θα τολµήσει 

να κρατήσει «σκληρή  στάση»;  Χρησιµοποι-
ώντας   βία, έννοµη βία; Πως θα το κάνει,  τη 
στιγµή που επανειληµµένα  στελέχη της 
έχουν πάρει συγκεκριµένες θέσεις;  Και πως 
θα αντιµετωπίσει τον  µιντιακό  πόλεµο  που 
θα δεχθεί από τον µηχανισµό που επί χρό-
νια στήνεται;  Και ποιος, εκτός από τις Μ.Κ.Ο. 
και τους αλληλέγγυους, περιλαµβάνει και 
άλλα συµφέροντα, εταιρείες που ψωµίζονται 
από το συγκεκριµένο ζήτηµα και έχουν χτί-
σει µε «επιλεκτικές» συγγένειες και πάλι µε 
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και αυτό είναι µόλις µια περίπτωση σχετικής 
υπόθεσης εργασίας. Για να µην αναφερθού-
µε σε άλλα πιο «δύσκολα» ζητήµατα, όπως 
ο αριθµός των προσώπων στον κρατικό µη-
χανισµό, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί εκεί 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι δεν είναι όπως 
οι παλαιοί «φίλοι» του ΠΑΣΟΚ, αλλά απο-
τελούν «Ταλιµπάν» της Αριστεράς και της 
προόδου. Και αυτή είναι η καλύτερη «µετα-
βλητή».
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει να βλέπου-
µε τι θα γινόταν σε περίπτωση που η Ν.∆. 
συγκυβερνούσε µε κάποιο κόµµα  της Κε-
ντροαριστεράς, όπως είναι, η πιθανότερη πε-
ρίπτωση.  Με δεδοµένο τον τρόπο µε τον 
οποίο αντιπολιτεύεται η Ν. ∆ηµοκρατία, 
αναρωτιέται κανείς εάν θα καταφέρει να 
«στεριώσει» στην εξουσία. Εάν έχει οποιον-
δήποτε σχέδιο για να αντιµετωπίσει όσα ήδη 
ετοιµάζονται στα υπόγεια του Μαξίµου.  Για-
τί όποιος πιστεύει ότι αυτές οι καταστάσεις 
δεν είναι ήδη δροµολογηµένες, κάνει τερά-
στιο λάθος.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

 Στις αρχές του 2018 πάνω από το 
30% των εργαζοµένων αµειβόταν 
µε λιγότερα από 400 ευρώ τον µή-
να,  ήτοι 4.800 ευρώ τον χρόνο. 
Όπερ και σηµαίνει ότι κάποιος µε 
χρέος 50 χιλ. στο δηµόσιο και 10-20 
χιλ. στις τράπεζες ,  θα χρειαστεί του-
λάχιστον 50 χρόνια να το αποπληρώσει,  αν το επιτόκιο είναι 
µηδενικό.
 Ακόµη και αυτοί που δεν χρωστάνε σε εφορίες,  ασφαλιστικά 
ταµεία ή τράπεζες καλούνται να καλύψουν µέρος του χρέους 
µέσω αυξηµένων φόρων,   ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Όπως 
καταλαβαίνετε,  αυτός είναι ο βασικός λόγος,  που οι µισθοί στην 
Ελλάδα είναι οι χαµηλότεροι στη ∆ύση. 
 Είναι φυσικό λοιπόν που έχουν φύγει 500 χιλ.  Έλληνες υψη-
λής ειδίκευσης και φυσιολογικό είναι να συνεχίσουν να φεύ-
γουν και άλλοι όλο και µεγαλύτερων ηλικιών όσο οι συνθήκες 
υπερφορολόγησης θα γίνονται περισσότερο αβίωτες στην Ελ-
λάδα.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήλθε στην εξουσία υποσχόµενος «κούρεµα» στο 
60% του δηµόσιου χρέους,  «κούρεµα» στα τραπεζικά δάνεια, 
 κατάργηση του ΕΝΦΙΑ,  τζάµπα συγκοινωνίες και εθνικές οδούς 
χωρίς διόδια. 
 Φέρει µεγάλη ευθύνη γιατί µε τις προσδοκίες που καλλιέργησε 
αύξησε και κατέστησε µη βιώσιµες όλες τις κατηγορίες των χρε-
ών.   Όσο για τη Ν.∆ και το ΚΙΝΑΛ (παλαιό ΠΑΣΟΚ) έχουν απο-
δείξει περίτρανα ότι κι αυτοί χορεύουν όπως τους χτυπάνε (οι 
έξω) τον ζουρνά. 

 Η  Γνώµη µας ... 

Χωρισμός Πολιτείας καί Ἐκκλησὶας; 
Αλέξανδρος 

Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης

Κεντρώων
στην Περιφέρεια Αττικής.

Πολλές φορές ἔχει ἀκουστεῖ αὐτό τό «σύνθημα», σέ διάφορες 
ἐποχές, ἀλλά πάντα ἀπό μία συγκεκριμένη ἰδεολογική πλευ-
ρά. Τό σημαντικό εἶναι ὅ,τι ποτέ δέν διευκρινίζουν τί ἀκριβῶς 
ἐννοοῦν. Ὅπως στό δημοψήφισμα τοῦ 2015, δέν ἐξήγησαν τί 
εἶναι τό ΝΑΙ καί τί τό ΟΧΙ τό ὁποῖο μανιωδῶς ὑποστήριξαν, κα-
τόπιν ἐφάρμοσαν μεγαλοπρεπῶς τό ΝΑΙ, καί οὔτε γάτα, οὔτε 
ζημιά.
Ἡ ἐνσυνείδητη ἀσάφεια, ἀφήνει τρία νοήματα: Α) Τό νά μήν 
παρεμβαίνουν οἱ ἐπίσκοποι στά κοινωνικά καί τά πολιτικά 
δρώμενα. Β) Νά μήν πληρώνεται ὁ Κλῆρος ἀπό τό κράτος καί 
Γ) Νά ἐπιβληθεῖ ἄθρησκο κράτος. Αὐτά εἶναι τρία διαφορετικά 
θέματα, στά ὁποῖα κάποιοι μπορεῖ νά βλέπουν θετικά τό ἕνα 
καί νά διαφωνοῦν κατηγορηματικά σέ ἄλλο, ἀλλά οἱ ἰθύνοντες 
ἠθελημένα ἀφήνουν αἰωρούμενο τό αἴτημα, ὤστε νά τά ἀθροί-
ζουν ὅλα μαζί. Ἄς τά πάρουμε ὅμως μέ τήν σειρά:
Α) Ἐκκλησία σύμφωνα μέ τήν ἑλληνική γλῶσσα, εἶναι ἡ σύ-
ναξις τοῦ λαοῦ. Ἐπίσης κατά τήν χριστιανική ὡρολογία εἶναι, 
τό Σῶμα τῶν πιστῶν κλήρου καί λαοῦ. Ἄρα σέ χῶρες σέ συ-
ντριπτική πλειονότητα ὁμόδοξες καί ὁμόθρησκες, ὅπως ἡ δι-
κή μας, αὐτές οἱ ἔννοιες ταυτίζονται. Δηλαδή γιά παράδειγμα, 
οἱ συγκεντρώσεις ἀνά τήν κόσμο γιά τό σκοπιανό, εἶναι καθ’ 
ὁλοκληρίαν, φωνή τῆς ἐκκλησίας, καί ἄν ὑπάρχουν ἐπίσκο-
ποι νά διαφωνοῦν, εἶναι ἀπόλυτη μειοψηφία τῆς πραγματι-
κῆς ἐκκλησίας. Στήν κοινωνία βλέπουμε δημόσια πρόσωπα, 
ὄχι τῆς ἐνεργοῦ πολιτικῆς, νά παίρνουν θέση γιά ἄσχετα μέ 
τήν ἰδιότητά τους θέματα. Ἠθοποιοί, τραγουδιστές, ἀθλητές 
κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι προφανῶς ἐκπροσωποῦν τόν ἐαυτό τους, 
ἔχουν κάθε δικαίωμα νά ὁμιλοῦν περί παντός ἐπιστητοῦ, καί 
οἱ Μητροπολίτες οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀφιερώθεῖ σέ κάποιες ἀξίες, 
μέ τίς ὁποῖες συμφωνεῖ τεράστιο πλῆθος λαοῦ, δέν ἔχει τό δι-
καίωμα νά ἐκφράζει γνώμη; Αὐτή λέγεται Δημοκρατία ἤ φασι-

σμός; Τά δάφορα ἐπιμελητήρια ἔχουν 
συμβουλευτικό ρόλο. Γιατί δηλαδή δέν 
πρέπει νά ἐρωτᾶται ἡ Ἐκκλησία σέ κοινω-
νικά θέματα τήν στιγμή πού εἶναι ταγμένη νά ὑπερασπίζεται 
κάποιες ἀξίες;
Β) Ἡ Ἐκκλησία εἶχε πολύ μεγάλη περιουσία, τήν ὁποῖα ὅμως 
τά τελευταῖα 180 χρόνια, εἴτε τήν προσέφερε στό κράτος σέ 
διάφορες περιόδους, εἴτε τήν ἄρπαζαν οἱ πολιτικοί. Μοναδι-
κό ἀντάλλαγμα ἦταν ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου. Ἄν θελήσει ἡ 
πολιτεία νά παύσει αὐτήν τήν συμφωνία, θά διαπιστώσει ὅ,τι 
αὐτά πού δίνει τώρα εἶναι ψίχουλα, μπροστά σέ αὐτά πού 
ὀφείλει. Μέ τίς ἴδιες ἰδεολήψίες καί λαϊκισμούς «ἔφαγε τά 
μοῦτρα του» καί ὁ Ἀντώνης Τρίτσης. Παρ’  ὅλα αὐτά, ἄν τό 
κράτος πλησιάσει ἀδελφικά καί ζητήσει νά γίνει κάποια ἀλλα-
γή, πολύ πιθανῶς πάλι ἡ Ἐκκλησία νά σταθεῖ ἀρωγός. Μέ 
ἀντικληριστικά ὅμως συνθήματα, δέν ἔχει καμμία τύχη.
Γ) Ἐδῶ βγαίνουν οἱ μάσκες. Τά κόμματα πού μιλᾶνε γιά ἐπα-
ναδιατύπωση τῶν σχέσεων στήν οὐσία στοχεύουν στόν θρη-
σκευτικό ἀποχρωματισμό τῶν Ἑλλήνων, θέλουν νά πάψουν 
οἱ πολίτες νά εἶναι θρησκεύοντα μέλη τοῦ σώματος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, διότι εἶναι ἀντίθετοι πρός τήν χριστιανική 
πίστη.  Οἱ μισαλόδοξες ἀντιθρησκευτικές ἀντιλήψεις ξεκινοῦν 
ἀπό τήν Σοβιετική Ἔνωση τό 1918. Τόσο πίσω εἶναι τά μυα-
λά τους. Τώρα παγκοσμίως αὐτές οἱ ἀπόψεις εἶναι γιά τά μου-
σεῖα. Κατά τόν θεωρητικό τῶν Σοβιέτς Λουνατσάρσκι «τρία 
πράγματα δέν μπορεῖς νά ἀφαιρέσης τήν ἐλευθερία, τήν ἰδιο-
κτησία καί τήν μεταφυσική ἀγωνία». Αὐτοί ἀκόμα πολεμοῦν 
καί τά τρία αὐτά ἀγαθά, σάν ἀνεμόμυλους. 
Ἐμεῖς ἐκτιμοῦμε ὅ,τι ὁ διχαστικός λόγος δέν εἶναι μόνον λόγω 
ἰδεοληψίας, ἀλλά καί γιά συγκράτηση ἑνός μέρους ψηφοφό-
ρων, ἀφοῦ βλέπουν ὅ,τι καταρρέουν. 

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

Ο  ΣΥΡΙΖΑ κατέστησε
µη βιώσιµες όλες τις 
κατηγορίες των χρεών 

Επεκτείνεται σε καταναλωτές µε ληξιπρόθεσµες 
οφειλές από λογαριασµούς ρεύµατος, στους 
οποίους έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης µέ-
χρι τις 30 Ιουνίου 2018, η HYPERLINK «https://
www.aftodioikisi.gr/oikonomia/idiko-
voithima-gia-epanasyndesi-revmatos-pii-
ofelounte-ti-nea-kya-pinakas/» \t «_blank»  δυ-
νατότητα επανασύνδεσης µε κάλυψη µέρους ή 
του συνόλου της οφειλής από τον ειδικό λογα-
ριασµό που δηµιουργήθηκε στις αρχές του 
έτους, σύµφωνα µε Κοινή Υπουργική Απόφαση 
που προωθείται για δηµοσίευση στην Εφηµερί-
δα της Κυβέρνησης.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, µε την απόφαση επεκτείνεται το χρο-
νικό όριο για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, που 
ήταν προηγουµένως η 14η Φεβρουαρίου έως τις 
30 Ιουνίου.
Τα αιτήµατα για την υπαγωγή των οφειλετών στο 
σχετικό πρόγραµµα εξετάζονται από επιτροπές που 
συστήνονται µε απόφαση του δηµάρχου και απο-
τελούνται από εκπροσώπους της δηµοτικής Αρχής, 
του ∆Ε∆∆ΗΕ και του προµηθευτή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού). Οι επιτροπές αξιολο-
γούν την πραγµατική οικονοµική και περιουσιακή 
κατάσταση των αιτούντων και χορηγούν το ειδικό 
βοήθηµα, εφόσον η αποσύνδεση αφορά την κύ-
ρια κατοικία και επιπλέον ικανοποιούνται τα εισο-
δηµατικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο 
νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ).
Το ύψος του εφάπαξ βοηθήµατος διαµορφώνεται 
ανάλογα µε το ύψος της οφειλής, ως εξής:

l Για οφειλή µέχρι 6.000 ευρώ καλύπτεται το σύ-
νολο του ποσού.
l Από 6.001 έως 9.000 ευρώ καλύπτεται το 75%.
l Από 9.001 έως 12.000 ευρώ το 50%.
l Από 12.001 ευρώ και πάνω το 30%.
Τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ είναι:
l Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιου-
σίας όλων των µελών του νοικοκυριού, στην Ελ-
λάδα ή το εξωτερικό, να µην υπερβαίνει τα 120.000 
ευρώ για νοικοκυριά µε ένα µέλος, προσαυξανό-
µενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος 
µέχρι το ποσό των 180.000.
Το ετήσιο συνολικό πραγµατικό ή τεκµαρτό εισό-
δηµα του νοικοκυριού και η τετραµηνιαία κατανά-
λωση να µην υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια:
l Για ένα άτοµο εισόδηµα 9.000 ευρώ και κατανά-
λωση 1400 κιλοβατώρες.
l Για µονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι, εισό-
δηµα 13.500 ευρώ και κατανάλωση 1.600 κιλοβα-
τώρες.
l Για µονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 
ανήλικος, εισόδηµα 15.750 ευρώ και κατανάλωση 
1.700 kWh.
l Για µονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 
ανήλικοι ή 3 ενήλικοι, εισόδηµα 18.000 ευρώ και 
κατανάλωση 1.800 kWh.
l Για µονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 
ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος, εισόδηµα 
24.750 ευρώ και κατανάλωση 1.900 kWh.
l Για µονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 
ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι, ει-
σόδηµα 27.000 ευρώ και κατανάλωση 2.000 kWh.

∆ιαγραφή οφειλών ∆ΕΗ έως 12.000 ευρώ 

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Σπύρος  Βρεττός: «Ονειρευόµαστε µια σύγχρονη πόλη και µπορούµε να την σχεδιάσουµε από την αρχή!»

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α»

Μας έχει απασχολήσει πολλές φορές το θέµα της 
πόλης µας που «άλλαξε» και κανείς µας δεν συµ-
φωνεί, ούτε µε τον τρόπο που άλλαξε, ούτε µε το 

αποτέλεσµα που βιώνουµε καθηµερινά. ∆ιαπιστώνω 
όµως, ότι έχει χυθεί πολύ… µελάνι στην προσπάθεια να πε-
ριγράψουµε την πραγµατικότητα, ενώ η ρεαλιστική λύση» 
απουσιάζει. Και δεν εννοώ τις γενικόλογες αναφορές σε 
«Μια πόλη καθαρή, ασφαλή και σύγχρονη»!... Γιατί δεν 
αρκεί να θέλουµε µια καλύτερη πόλη από αυ-
τήν που ζούµε σήµερα, πρέπει να έχουµε την 
δυνατότητα και να περιγράψουµε αυτήν την 
«Νέα πόλη», ξεκάθαρα. Να µπορούµε να πού-
µε «Τι θέλουµε», «Γιατί το θέλουµε» αλλά και 
«Πως ακριβώς θα µοιάζει αυτή η νέα πόλη» 
αύριο. 

Κάποτε, το «Μενίδι» ήταν µια µικρή πό-
λη, µε όλα τα χαρακτηριστικά του χωριού… 
Όµορφα και ανθρώπινα χαρακτηριστικά, µε 
τους δηµότες να γνωρίζονται µεταξύ τους 
αλλά µε τις υποδοµές να απέχουν από αυτές 
µιας σύγχρονης – έστω και µικρής – πόλης. 
Σε αυτό το «Μενίδι» µεγαλώσαµε! Το αγα-
πήσαµε όµως πολύ, αποφασίσαµε να µείνουµε εδώ αλ-
λά η συνέχεια είναι γνωστή. Ταχύτατη η ανάπτυξη, απου-
σία ενός προγράµµατος που θα «έβλεπε» την νέα πραγ-
µατικότητα και θα ήταν εκεί για να την επανασχεδιάσει. 
Αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσµα αλλά και τα «υλικά» 
και οι άνθρωποι που ευθύνονται για όλο το σκηνικό που 
ζούµε σήµερα. Ένα πανέµορφο χωριό, που µετατράπηκε 
σε µια άναρχη και χωρίς υποδοµές πόλη! 

Ας τελειώνουµε όµως µε τις περιγραφές! Κανείς δεν 

διαφωνεί ότι αυτό που βλέπει και βιώνει είναι πραγµατι-
κό και άδικο. Εµείς, όλοι όσοι ασχολούµαστε µε τα κοι-
νά, έχουµε ένα καθήκον και έναν ρόλο παραπάνω. Να 
πάρουµε αυτή την πραγµατικότητα και να την πάµε… Πο-
λύ παρακάτω! Όµως, όχι µε µια έκθεση ιδεών γεµάτη 
από «πρέπει», αλλά µε έναν σύγχρονο λόγο γεµάτο απο-
δείξεις ότι αυτό που λέµε µπορεί να γίνει! Ας αφήσουµε 
λοιπόν τα «πρέπει» και ας περάσουµε στην πράξη.

 Η νέα πόλη που ονειρεύοµαι και θέλω, 
δεν είναι µια φανταστική πόλη βγαλµένη 
από ταινία του κινηµατογράφου. Είναι η 
επαναφορά στις αξίες που ήταν καθηµερι-
νά ορατές πριν 20 ή 30 χρόνια. Είναι µια πό-
λη που το εµπορικό κέντρο της θα είναι πό-
λος που θα µαζεύει όλη την Κοινωνία εκεί. 
Τα παιδιά, τους γονείς, το εµπόριο αλλά και 
όλους όσοι θα επισκεφτούν αυτή την νέα 
πόλη. Αλλά για να συµβεί αυτό, όλοι θα 
πρέπει να έχουν έναν σαφή λόγο για να το 
κάνουν και να στηρίξουν αυτή την αλλαγή. 

Οι σκέψεις µου είναι πλέον ξεκάθαρες 
εδώ και αρκετό καιρό και δεν αποτελούν 

«Όνειρο» αλλά µια πεντακάθαρη εικόνα για αυτή την νέα 
πόλη. Μια πόλη που θα αφήνει τους δηµότες της να περ-
πατούν ανενόχλητοι, ήρεµοι και ασφαλείς, µέσα στους 
δρόµους της και τις πλατείες. Μια πόλη που το εµπόριό 
της - που έχει την ανάγκη άµεσης στήριξης – θα δει καλύ-
τερες και πιο σύγχρονες ηµέρες. Με στήριξη που θα το 
κάνει σύγχρονο και άµεσα ανταγωνιστικό στα νέα πράγ-
µατα που καθορίζουν πλέον το εµπόριο µιας περιοχής. 

Και µαζί µε το κέντρο της πόλης, η Πάρνηθα, το Τατόι 

και ο Πολιτισµός µιας παράδοσης αιώνων, θέλω να είναι 
εκεί. Ορατά, λειτουργικά, σύγχρονα και όχι σαν «Όνει-
ρο». Γιατί το όνειρο ανήκει στην σφαίρα του ύπνου, κάτι 
που δεν έχουν ανάγκη οι Αχαρνές σήµερα. Θέλουµε λοι-
πόν να εξαφανιστεί η απάθεια και να αποµακρυνθούν οι 
φράσεις «Τίποτε δεν αλλάζει εδώ», «Καλά να πάθουµε 
µε αυτούς που ψηφίζουµε» και άλλες αντίστοιχες που 
διαβάζω καθηµερινά στα µέσα Κοινωνικής δικτύωσης. 

Και κάτι ακόµα πιο σπουδαίο απ’ όλα τα προηγούµε-
να: µπορούµε να αναγνωρίσουµε µε τι υλικά δύναµης, 
ικανότητας και ψυχής πρέπει να είναι φτιαγµένοι και να 
διαθέτουν αυτοί που θα αναλάβουν αυτή την αλλαγή; 

Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα δείτε όλες τις 
ενέργειες που έχουµε ολοκληρώσει σαν παράταξη, προ-
κειµένου να σταθούµε δίπλα στον δηµότη µε ουσία και 
ρεαλισµό. Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα είναι «Άλλη 
µια φορά» αλλά «Η µόνη φορά που τα πράγµατα δεί-
χνουν τη πορεία από τώρα». Με κάθε στέλεχος του συν-
δυασµού, µε κάθε λέξη, µε κάθε θέση και σχέδιο, µε κά-
θε απάντηση και… Επίτηδες, άφησα τον εαυτό µου τελευ-
ταίο… Ξέρω πολύ καλά, ότι ο χρόνος της παλαιάς νοο-
τροπίας τελείωσε. Και προσωπικά, δεν δίνω την 
παραµικρή πίστωση σε κανέναν να συνεχίσει µε αυτόν 
τον τρόπο.  

Αλλάζουµε, σηµαίνει ζούµε, αλλά και για να ζήσου-
µε πρέπει να αλλάξουµε ! Ας µην αφήσουµε αυτή την 
ζωή για άλλη µια φορά να πάει χαµένη, ανάµεσα σε λό-
γους και γενικόλογες υποσχέσεις. Όποιος θέλει να αλλά-
ξει, εµείς είµαστε εδώ, κυρίως µε αποδείξεις και απαντή-
σεις στις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Περιµένω να µας τις κά-
νετε!   Καλό καλοκαίρι.
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Και φέτος οι μαθητές των Φροντιστηρίων Άλμα απέδειξαν ότι με μεθοδική 
και συστηματική δουλειά ο δρόμος προς την επιτυχία γίνεται μονόδρομος. 

Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια τα Φροντιστήρια Άλμα
αποτελούν την πρώτη επιλογή των μαθητών στην πόλη μας.

Η διεύθυνση και οι καθηγητές των Φροντιστηρίων Άλμα θέλουμε
να ΣΥΓΧΑΡΟΥΜΕ τους μαθητές μας για τις επιτυχίες τους και

να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ τις οικογένειες τους για την εμπιστοσύνη τους.

ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ∆ ΦΥΣΙΚΗ  20

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ∆. ΒΙΟΛΟΓΙΑ  20

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΑΟΘ 20

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ∆. ΧΗΜΕΙΑ  19,8

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΧΗΜΕΙΑ  19,6

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΑΕΠΠ 19,6

ΝΙΚΟΣ Θ. ΧΗΜΕΙΑ  19,4

ΛΕΜΟΝΙΑ Σ. ΧΗΜΕΙΑ  19,2

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΧΗΜΕΙΑ  18,6

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΦΥΣΙΚΗ  18,5

ΧΡΥΣΑ Ν. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 18,5

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 18,5

ΝΙΚΟΣ Θ. ΦΥΣΙΚΗ  18,4

ΝΙΚΗ Σ. ΧΗΜΕΙΑ  18,3

ΛΕΜΟΝΙΑ Σ. ΦΥΣΙΚΗ  18,2

ΝΙΚΟΣ Θ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  18,2

ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΧΗΜΕΙΑ  18

∆ΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΑΟΘ 17,8

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Μ. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 17,8

ΕΙΡΗΝΗ Α. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 17,8

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Τ. ΧΗΜΕΙΑ  17,7

ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΧΗΜΕΙΑ  17,5

ΝΙΚΗ Σ. ΦΥΣΙΚΗ  17,5

ΝΙΚΗ Σ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 17,5

ΘΑΝΟΣ Σ. ΧΗΜΕΙΑ  17,3

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 17,2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  17,1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ. ΧΗΜΕΙΑ  17,1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΦΥΣΙΚΗ  17

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ 17

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ Π. ΕΚΘΕΣΗ 16,9

ΣΤΕΛΛΑ Κ.  ΕΚΘΕΣΗ 16,9

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μ. ΑΟΘ 16,7

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Β. ΧΗΜΕΙΑ  16,5

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΦΥΣΙΚΗ  16,5

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΑΟΘ 16,5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 16,5

ΧΡΥΣΑ Ν. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 16,5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ. ΦΥΣΙΚΗ  16,4

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ Π. ΧΗΜΕΙΑ  16,3

ΘΕΟ∆ΩΡΑ Τ. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 16,3

ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΕΚΘΕΣΗ 16,2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΥΣΙΚΗ  16,2

ΘΕΝΙΑ Σ. ΕΚΘΕΣΗ 16

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Τ. ΦΥΣΙΚΗ  15,8

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Π. ΧΗΜΕΙΑ 15,8

ΑΘΗΝΑ Π. ΕΚΘΕΣΗ 15,7

∆ΕΣΠΟΙΝΑ Γ. ΧΗΜΕΙΑ  15,7

ΘΕΝΙΑ Σ. ΧΗΜΕΙΑ  15,7

ΜΑΡΘΑ Κ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 15,7

ΛΙΖΕΤΑ Κ. ΑΟΘ 15,6

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Τ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  15,4

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ∆. ΕΚΘΕΣΗ 15,2

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΕΚΘΕΣΗ 15,1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΧΗΜΕΙΑ  15

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Μ. ΕΚΘΕΣΗ 15
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Επανειληµµένα έχουµε επισηµάνει τους 
κινδύνους που αντιµετωπίζει η πόλη µας , 
για τους οποίους δεν έχουµε το δικαίωµα 

να αδιαφορούµε αλλά ούτε και να χάνουµε 
πολύτιµο χρόνο κατά τον οποίο 
θα µπορούσαµε να είχαµε ήδη 
οργανωθεί και προετοιµαστεί,  
πραγµατοποιώντας 
αλλεπάλληλες ασκήσεις 
ετοιµότητας όσον αφορά στην 
πυρασφάλεια αλλά και στις 
πληµµύρες. 

Οι επισηµάνσεις µας µέχρι 
τώρα έχουν τέσσερα σκέλη: 

Το ένα έχει να κάνει µε την 
προετοιµασία και τον συντονισµό 
όλων των αρµόδιων φορέων οι 
οποίοι θα έπρεπε ήδη να 
πραγµατοποιούν  ασκήσεις 
ετοιµότητας ώστε να µπορέσουν να 
δράσουν άµεσα και συντονισµένα 
σε µία τυχόν πυρκαγιά, τον έλεγχο των µέσων 
κατάσβεσης όπως είναι οι πυροσβεστικοί κρουνοί 
κ.α. 

Το δεύτερο σκέλος αφορά στον καθαρισµό όλων 
των σηµείων που λόγω της συγκέντρωσης ξερών 
χόρτων, κλαδιών και εύφλεκτων υλικών, αυξάνουν 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Το τρίτο σκέλος αφορά στην πρόληψη, την 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
κάθε πιθανό τρόπο µέσω του οποίου µπορεί να 
αποφευχθεί  η πυρκαγιά όπως είναι η αποφυγή 
εργασιών σε περιοχές µε αυξηµένη επικινδυνότητα, η 
ρήψη τσιγάρων ή άλλων εύφλεκτων αντικειµένων. 

Εξίσου σηµαντικό είναι να δοθεί έµφαση από 
τους αρµόδιους στην έγκαιρη αποκατάσταση των 
ηλεκτρικών συρµάτων του δικτύου της ∆ΕΗ, µέρος 
του οποίου στις συγκεκριµένες περιοχές βρίσκεται σε 

κακή κατάσταση και λόγω υψηλών θερµοκρασιών η 
πρόκληση σπινθήρων όπως πολλές φορές έχει 
συµβεί στο παρελθόν είναι αιτία πρόκλησης µεγάλων 
πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας µας.  

Μεσούσης της καλοκαιρινής 
περιόδου, όπως επισήµανα και στο 
τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
έχουµε ακόµα λίγο χρόνο στη 
διάθεσή µας, για να 
προετοιµαστούµε κατάλληλα και 
να προλάβουµε να 
προστατεύσουµε το δρυµό µας, τις 
ζωές µας και τις περιουσίες µας. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
λόγω των αδιαφανών διαδικασιών 
και των λανθασµένων χειρισµών οι 
εκάστοτε δηµοτικές αρχές  
κατάφεραν ακόµα και τις υγιείς 
δηµοτικές επιχειρήσεις να τις 
οδηγήσουν σε πτώχευση και να 
αποκόψουν κάθε σύνδεσµο µε την 

ανάπτυξη για τον τόπο µας αφού οι πολίτες βρέθηκαν 
ξαφνικά χρεωµένοι µε το υπέρογκο ποσό που ξεπερνά 
τα 100 εκ. ευρώ. 

Όλα αυτά σε µία πόλη που θα µπορούσε να  
είχε πλεονάσµατα και να αποτελεί πρότυπο δήµο 
λόγω των µεγάλων περιουσιακών του στοιχείων, 
των εσόδων αλλά και της γεωγραφικής του θέσης. 

Το σηµερινό αδιέξοδο δεν µας επιτρέπει άλλους 
λάθος χειρισµούς ιδιαίτερα όταν αφορά στις ζωές των 
πολιτών, των περιουσιών τους αλλά και του εθνικού 
δρυµού της Πάρνηθας, της τεράστιας αυτής 
παρακαταθήκης και ταυτόχρονα κληρονοµιάς  που 
µία πυρκαγιά µπορεί να µας τα στερήσει. 

Αχαρνές  10-07-2018
Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Επικεφαλής ∆ηµοτικής 
Παράταξης «Νέα ∆ύναµη» 

Με τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε, Γιώργο Πατούλη, 
συναντήθηκε η ∆ηµοτική παράταξη του 
Παναγιώτη Γρηγοριάδη «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ». 

Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε  την Τρίτη, 3 
Ιουλίου 2018, έπειτα 
από πρωτοβουλία 
του επικεφαλής της 
«Νέας ∆ύναµης», 
Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη ο οποίος 
οργάνωσε γεύµα 
προς τιµήν του 
κυρίου Πατούλη σε 
γνωστό εστιατόριο 
της Αθήνας όπου και 
αντάλλαξαν απόψεις 
για θέµατα που 
αφορούν στον τοµέα 
της αυτοδιοίκησης. 

Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο συναντήσεων µε πρόσωπα- πρωταγωνιστές του 
αυτοδιοικητικού κλάδου που σκοπό έχουν να δώσουν 
σαφή εικόνα του τρόπου µε τον οποίο και ο δικός µας 
δήµος µπορεί να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στοχεύοντας στην ανάπτυξη της πόλης µας µε όλα τα 
µέσα που µπορεί να διαθέσει αλλά και µε κοµβικές 
συνεργασίες µε δήµους από όλη την Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το λόγο πήρε ο 
Συντονιστής της παράταξης Σωτήρης Αλεπούς ο οποίος 
ανέφερε µεταξύ άλλων: «Η παράταξή µας έχει ήδη 
καταθέσει ένα σαφές και ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
ώστε οι πολίτες των Αχαρνών να έχουν την ευκαιρία 
ένα χρόνο πριν την εκλογική αναµέτρηση να 
γνωρίσουν το σχέδιο που έχουµε για την πόλη µας, το 
όραµά, τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησής του. 
Έχουµε θέσει υψηλούς στόχους και δεν θα 
συµβιβαστούµε µε τίποτα λιγότερο από την άµεση και 
πλήρη επίτευξη των όσων έχουµε δεσµευτεί απέναντι 

στην κοινωνία των Αχαρνών». 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κ. Πατούλης, ένας 

άνθρωπος µε χρόνια εµπειρία στα αυτοδιοικητικά η 
οποία απέδειξε την άξια πορεία του στο χώρο, έλαβε το 

λόγο ευχαριστώντας 
αφενός τον κ. 
Γρηγοριάδη για το 
γεύµα που παρέθεσε 
προς τιµήν του 
εκφράζοντας τον 
σεβασµό αλλά  και 
την πεποίθησή του ότι 
η οι πολίτες θα 
στηρίξουν και θα 
ανταµείψουν τον 
Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη για την 
αδιάλειπτη 
προσπάθεια που 

καταβάλει τόσο στα αυτοδιοικητικά αλλά και για την 
ιδιαίτερη ευαισθησία του όσον αφορά στα κοινωνικά 
ζητήµατα.  

Κλείνοντας την οµιλία του, ο κ. Πατούλης 
απευθυνόµενος στον Παναγιώτη Γρηγοριάδη δήλωσε  
χαρακτηριστικά: «Να θυµάσαι ότι τίποτα δεν χαρίζεται, 
όλα κατακτώνται µε αγώνες  και εµείς από σήµερα 
βάζουµε τις βάσεις για να συνεργαστούµε τη δεδοµένη 
στιγµή ως δήµος Αµαρουσίου και  αύριο ως δήµος 
Αθηναίων  µε τον ιστορικό δήµο Αχαρνών στον οποίο 
αξίζει να είσαι ο αυριανός ∆ήµαρχος». 

Από την πλευρά του ο κ. Γρηγοριάδης ευχαρίστησε 
τον κ. Πατούλη για την άµεση ανταπόκρισή του στο 
κάλεσµα που του απηύθυνε εκφράζοντας ταυτόχρονα 
την ξεκάθαρη στήριξή του στο πρόσωπο του Προέδρου 
της ΚΕ∆Ε και υποψήφιου ∆ηµάρχου Αθηναίων µε τη 
βεβαιότητα ότι η εκλογή του θα αποτελέσει ορόσηµο 
µίας νέας εποχής την οποία και θα σηµατοδοτήσει για 
την πόλη των Αθηνών. 

Μια πυρκαγιά µπορεί να στερήσει ανθρώπινες ζωές, 
να καταστρέψει περιουσίες και τον δρυµό της πάρνηθας

Ξεκάθαρη στήριξη από τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη και της Παράταξης  
«ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» στον Γιώργο Πατούλη, υποψήφιο δήµαρχο Αθηνών

• 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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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
TOY ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πολλές συζητήσεις, όχι µόνο σε τοπικό αλ-
λά και σε υπερτοπικό επίπεδο, ακόµα και 
αντιδράσεις από υπουργούς της κυβέρ-

νησης προκάλεσε το άρθρο - παρέµβαση του 
Γιάννη Σωτηρόπουλου,  συνδηµότη µας δηµο-
σιογράφου του STAR, που δηµοσιεύτηκε στο 
προηγούµενο φύλλο της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ, µε 
αφορµή τη συµπλήρωση ενός χρόνου από την 
τραγική απώλεια του Μάριου και είχε τίτλο: «Ο 
ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΥΓΕ, Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ-
ΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ! ΓΙΑΤΙ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ...ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ;». 

Με την αιχµηρή του πένα και τη µεγάλη εµπει-
ρία στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σωτηρόπουλος έβαλε 
στο «στόχαστρο» τους έξι συναρµόδιους υπουρ-
γούς της Κυβέρνησης, οι οποίοι πριν από έναν 
χρόνο, λίγες ηµέρες µετά το τραγικό περιστατικό, 
είχαν κάνει εξαγγελίες για την πάταξη της παραβα-
τικότητας και της εγκληµατικότητας στις Αχαρνές. 

Ανάµεσά τους ήταν και ο υπουργός Παιδείας 
Κώστας Γαβρόγλου, για τον οποίο όπως έγραψε ο 
Γιάννης Σωτηρόπουλος: «Είχε δεσµευτεί ότι θα το-
ποθετηθεί ένας κοινωνικός λειτουργός στα σχο-
λεία που φοιτούν µαθητές Ροµά και θα ήταν υπο-
χρεωτική η παρακολούθηση του ολοήµερου σχο-

λείου. Τι έγινε 
στην πράξη; 
Α Π Ο Λ Υ Τ Ω Σ 
ΤΙΠΟΤΑ. Συνε-
χίζεται το πρό-
β λ η µ α  τ η ς 
πληµµελούς 
παρακολούθη-
σης από τους 
µαθητέ ς  Ρο -
µά». 

Η  κ ρ ι τ ι κ ή 
του γνωστού 
δηµοσ ιογρά-
φου του STAR 
προκάλεσε την 
αντίδραση του 
Γραφείου Τύ-
που του Υπουρ-
γείου Παιδείας, 
που µας έστειλε 
την ακόλουθη 
ανακοίνωση, την οποία δηµοσιεύουµε αυτούσια, 
καθώς και  τις εκπαιδευτικές δράσεις, σχολείων 
της πόλης µας. 

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
λείου. Τι έγινε 
στην πράξη; 
Α Π Ο Λ Υ Τ Ω Σ 
ΤΙΠΟΤΑ. Συνε-
χίζεται το πρό-
β λ η µ α  τ η ς 
πληµµελούς 
παρακολούθη-
σης από τους 
µαθητέ ς  Ρο -

Η  κ ρ ι τ ι κ ή 
του γνωστού 
δηµοσ ιογρά-
φου του STAR 
προκάλεσε την 
αντίδραση του 
Γραφείου Τύ-
που του Υπουρ-
γείου Παιδείας, 
που µας έστειλε 
την ακόλουθη 

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760
E-mail : :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr

ΠΟΡΟΣ 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15/07 (ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 18€  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

– ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΤΙΣ   16/07-17/07

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€  

ΑΙΓΙΝΑ 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/07 (ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 35€  

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

– ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Συχνές αναχωρήσεις για

τα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ Αριδαίας 

(Ζεστά ιαµατικά µπάνια)

για 5 ή 6 νύχτες.

Περιλαµβάνονται µεταφορά,

διανυκτερεύσεις, ηµιδιατροφή.   

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 200Ε -230 €

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ                                      

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 €  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ)
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Μια ανατρεπτική συζήτηση,  µε τον Θεόφιλο Αφουξενίδη!

Είµαστε στο λογιστικό γραφείο του κυρίου Θεόφιλου Αφουξενίδη, ανε-
ξάρτητου ∆ηµοτικού Συµβούλου στο ∆ήµο Αχαρνών. 

 Κύριε Αφουξενίδη είστε ένα από τα πιο δραστήρια µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και δεν θυµάµαι να συζητήθηκε σηµαντικό θέµα στο Συµβού-
λιο στο οποίο να µην  τοποθετηθήκατε. Συνεπώς, ελπίζω να µπορέσουµε 
να κάνουµε µια γενική και πολύπλευρη συζήτηση.
Ευχαρίστως. Αυτό που θα πρότεινα είναι να κάνουµε µια κουβέντα µε βασικούς και 
συγκεκριµένους Άξονες. Ας επιλέξουµε θέµατα σχετικά όχι τόσο µε την σηµερινή 
κατάσταση του ∆ήµου µας, όσο µε τις προοπτικές και τη δυνατότητα βελτίωσης της 
πόλης µας µέσα από συγκεκριµένες επιλογές που θα εφαρµόσει η επόµενη δηµο-
τική αρχή. Γιατί κάθε προσδοκία βελτίωσης µε τη σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή είναι 
απολύτως αδικαιολόγητη.

 Αφήνω σε εσάς, λοιπόν,  την επιλογή των αξόνων της κουβέντα µας.
Ωραία. Θα έλεγα η κουβέντα µας να κινηθεί γύρω από τέσσερις έννοιες που απο-
τελούν τους άξονες του δικού µου πιστεύω για µια πραγµατικά δυναµική και απο-
τελεσµατική αλλαγή πορείας της πόλης µας. Για µια πορεία προς το καλύτερο, προς 
το «πολύ καλύτερο»!

 Ας έλθουµε λοιπόν στον πρώτο άξονα της θεµατολογίας µας. Ποιος είναι 
αυτός ο άξονας; 
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν µπορείς να ξεκινάς να µιλάς για Περιβάλλον, για Πολιτι-
σµό και για Εθελοντισµό σε µια κοινωνία που έχει τουλάχιστον 30%, ανεργία! Εί-
ναι ασέβεια. Υποχρεωτικά λοιπόν ο πρώτος άξονας πρέπει να αφορά θέµατα που 
έχουν να κάνουν µε την ίδια την επιβίωση. Κορυφαίο θέµα σε αυτή τη λίστα δεν 
µπορεί παρά να είναι το θέµα της ανεργίας. 
Νοµίζω πως δεν χρειάζεται να τονίσει κανείς τα αυτονόητα σχετικά µε την τεράστια 
κοινωνική σηµασία του τοµέα της Απασχόλησης. Σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή 
που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας, ο τοµέας της εργασίας αφορά όλα 
τα κοινωνικά στρώµατα και όλες τις ηλικιακές οµάδες. 

Φαντάζοµαι πως είναι πια πολύ λίγοι οι άνθρωποι που δεν έχουν στο συγγενικό ή 
φιλικό τους περιβάλλον τουλάχιστον έναν άνεργο. Τι κάνουν λοιπόν σήµερα για 
το µέγα κοινωνικό θέµα της ανεργίας οι περισσότεροι ∆ήµοι;

 Υπάρχουν αρκετοί ∆ήµοι που λειτουργούν Γραφεία ενηµέρωσης 
ανέργων.
Ακριβώς, δηλαδή τίποτα το ουσιαστικό, σε δουλειά να βρισκόµαστε! Μα 
υπάρχει κανείς που να µπορεί να ισχυριστεί ότι οι νέοι είναι άνεργοι επειδή δεν 
είναι ενηµερωµένοι; Οι νέοι είναι άνεργοι επειδή δεν υπάρχουν θέσεις εργα-
σίας! Και το ερώτηµα είναι: Μπορεί να κάνει κάτι ουσιαστικό για την ανεργία 
ένας δήµος; Η απάντηση είναι «Βεβαίως ναι!». Και µάλιστα προς δύο κατευ-
θύνσεις.
Η πρώτη κατεύθυνση – που είναι και η λιγότερο δύσκολη- είναι η προστασία 
των τοπικών θέσεων εργασίας που ήδη υπάρχουν. Αυτό σηµαίνει οργανωµέ-
νη και συστηµατική στήριξη της τοπικής Οικονοµίας, δηλαδή των διάφορων 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στην πόλη. 

 Θα µπορούσατε να µας δώσετε ένα – δυο παραδείγµατα; 
Παραδείγµατα υπάρχουν πολλά. Η βασική κατεύθυνση είναι «Κάνε την πόλη 
σου πιο ελκυστική για τοπικά ψώνια». Ιδιαίτερη φροντίδα, λοιπόν, για καθα-
ρούς δρόµους και χώρους πράσινου, για σωστό και πάντα λειτουργικό και ελ-
κυστικό δηµοτικό φωτισµό σε πολυσύχναστες εµπορικές περιοχές, ασφαλές, 
ευχάριστο και άνετο περπάτηµα, επαφές ανά δίµηνο µε συλλόγους εµπόρων 

και υπαλλήλων για την επίλυση θεµάτων τοπικής αγοράς. Τη στιγµή που 
υπάρχει από το νόµο αρκετά υψηλό όριο για απευθείας αναθέσεις, οι ∆ήµοι 
στο εξωτερικό αγοράζουν από την τοπική αγορά.

 Είπατε πριν ότι υπάρχουν δύο κατευθύνσεις πολιτικών για την µείω-
ση της ανεργίας. Ποια είναι η δεύτερη κατεύθυνση; 
Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσω της 
λειτουργίας οργανωµένων και αποδοτικών ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. Είναι 
αλήθεια ότι στο παρελθόν, πολλές ∆ηµοτικές επιχειρήσεις δεν πήγαν καλά, 
αλλά αντί να τιµωρηθούν οι ∆ήµαρχοι που δεν διοίκησαν σωστά τις επιχειρή-
σεις, τιµωρήθηκαν οι επιχειρήσεις! 

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα έρχεται από την εξέταση του ποιοι είναι 
οι ιδιοκτήτες των εφηµερίδων και των τηλεοπτικών σταθµών που συστηµα-
τικά ανακάλυπταν σκάνδαλα στις ∆ηµοτικές και εν γένει στις Κρατικές επιχει-
ρήσεις. Μήπως είναι οι πιο γνωστοί εργολάβοι δηµοσίων έργων στη χώρα 
µας; Μην απορήσετε αν βρείτε σήµερα αρκετούς ∆ηµάρχους που είναι αντίθε-
τοι στην ανασύσταση των ∆ηµοτικών επιχειρήσεων. Μια χαρά αποδοτική συ-
νεργασία έχουν µε µεγαλόσχηµους εργολάβους.

 Αν µη τι άλλο δεν µασάτε τα λόγια σας κύριε Αφουξενίδη!
Κάποτε πρέπει να πούµε τα σύκα - σύκα και τη σκάφη - σκάφη. Μη µου πείτε ότι 
δεν µπορούν εξειδικευµένοι εργάτες των Τεχνικών Υπηρεσιών ενός ∆ήµου να κλεί-
σουν λακκούβες ενός δρόµου, να κατασκευάσουν µια παιδική Χαρά ή να βάψουν 
ένα Σχολείο. Έχουµε φτάσει οι εργολάβοι δηµοτικών έργων να προσφέρουν έκ-
πτωση 70%! Καταλαβαίνετε τι περιθώρια κέρδους τους δίνει το σύστηµα; Καταλα-
βαίνετε µε πόσο «ιερό θυµό» θα ακούσουµε ότι «δεν γίνονται αυτά τα πράµατα» 
και πως η ανασύσταση και ενίσχυση των ∆ηµοτικών επιχειρήσεων δεν πρέπει ού-
τε καν να υπάρχει σαν δυνατότητα;
Όπως καταλαβαίνετε, το θέµα είναι ανεξάντλητο, αλλά θα πρέπει, έστω και πολύ 
συνοπτικά, να αναφερθούµε και στους άλλους άξονες που περιγράφουν αυτό που 
θα λέγαµε  πλαίσιο λειτουργίας ενός σύγχρονου ∆ήµου.

 Πάµε λοιπόν στο δεύτερο άξονα της θεµατολογίας που επιλέγετε.
Πιστεύω πως ο όρος «ποιότητα ζωής» αποτελεί µια πολύ καλή οµαδοποίηση των 
βασικών θεµάτων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο σχεδιασµού και υλο-
ποίησης δράσεων εκ µέρους µιας υπεύθυνης ∆ηµοτικής αρχής προς όφελος των 
πολιτών.
Πρέπει να πω ότι συµµερίζοµαι την άποψη που υπάρχει ότι ο όρος «ποιότητα ζω-
ής» είναι πολύ γενικός και περιλαµβάνει- περίπου- τα πάντα. Αλλά µπορεί να γίνει 
και αλλιώς; ∆εν είναι το επίπεδο  παραβατικότητας σε µια πόλη καθοριστικός πα-
ράγοντας για το επίπεδο ποιότητας της ζωής µας; Αλλά το ίδιο δεν ισχύει για τα Σχο-
λεία και τις υπόλοιπες υποδοµές Παιδείας στις οποίες µπορούµε να στείλουµε τα 
παιδιά µας;
Η λίστα είναι ατέλειωτη και έτσι, ενδεικτικά και µόνο, ποιο από τα παρακάτω δεν 
επηρεάζει την ποιότητα της ζωής µας: Η αντιπληµµυρική θωράκιση ώστε να προ-

στατεύονται σπίτια και χώροι εργασίας, αλλά και να µη γίνονται χείµαρροι και λί-
µνες οι δρόµοι µε την πρώτη βροχή; Οι τακτικές, άνετες και ασφαλείς δηµόσιες 
συγκοινωνίες δεν είναι συντελεστής ποιότητας ζωής του πολίτη; Οι υποδοµές 
Πολιτισµού και Αθλητισµού; Η φιλική και γρήγορη εξυπηρέτηση από τις δηµό-
σιες και ∆ηµοτικές υπηρεσίες; Οι δηµόσιες υποδοµές Υγείας;
Αυτή η πρόχειρη λίστα που ανέφερα αναδεικνύει τον όγκο και την πολυπλοκό-
τητα του έργου που απαιτείται για την οργάνωση και σωστή λειτουργία µιας πό-
λης και στην πραγµατικότητα µας φέρνει στους επόµενους δύο άξονες που θα 
ήθελα να αναφέρω για το πλαίσιο διοίκησης µιας πόλης.

 Περιµένω να τους ακούσω µε πολύ ενδιαφέρον!
Το να βάζεις στόχους χωρίς να προσδιορίζεις τον τρόπο που θα τους πετύχεις εί-
ναι µια απλή έκθεση ιδεών. Τι χρειάζεται λοιπόν για να πετύχουµε τους στόχους 
που προανέφερα; Κατά τη γνώµη µου, η απάντηση βρίσκεται στους επόµενους 
δύο άξονες:
Ο ένας άξονας ακούει στο όνοµα: ΟΜΑ∆ΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ. Το έργο που απαιτείται 
για την σωστή διοίκηση µιας πόλης και την εξυπηρέτηση των αναγκών του κά-
θε πολίτη είναι αδύνατον, απολύτως αδύνατον, να γίνει από έναν άνθρωπο.  
Άρα απαιτείται κατανοµή εργασίας µέσα από την οµαδική δουλειά. 
Αλλά πέρα από αυτό, ζούµε πια στην εποχή της εξειδικευµένης γνώσης και αυ-
τό σηµαίνει συµµετοχή πολλών ειδικών σε κάθε σηµαντικό τοµέα διοίκησης 
άρα, και πάλι, οµαδική δουλειά. Αυτή η τάση να νοµίζουν κάποιοι υπουργοί και 
κάποιοι δήµαρχοι ότι µαζί µε την ψήφο του λαού πήραν και πτυχίο για όλα τα 
σηµαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονοµικά, αναπτυξιακά και οργανωτι-
κά θέµατα που απαιτούνται στη σύγχρονη ∆ιοίκηση πρέπει κάποτε να σταµατή-
σει. 
Για να κλείσω το συγκεκριµένο θέµα: ∆εν υπάρχουν παντογνώστες και η επιτυ-
χία έρχεται µέσα από τη συµµετοχή πολλών ικανών και εργατικών ανθρώπων 
για κοινό σκοπό. Να το πω επιγραµµατικά: Η επιτυχία σήµερα στη ∆ιοίκηση δεν 
παράγεται ποτέ από ένα άτοµο µόνον. Είµαστε αρκετά ατοµικιστές σαν λαός και 
αυτό δεν µας βγαίνει σε καλό. Πρέπει να κάνουµε την οµαδικότητα τρόπο κοι-
νωνικής λειτουργίας.

 Πάµε λοιπόν και στον τελευταίο άξονα δράσεων που θεωρείτε απαραί-
τητο για µια αποδοτική διοίκηση της πόλης.
Ο άξονας αυτός είναι πραγµατικά κρίσιµος για την πορεία µιας πόλης και ακού-
ει στο όνοµα ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ πόρων και συµµετοχής στις αποφάσεις που αφορούν 
την πόλη. Ζούµε σε µια ανταγωνιστική κοινωνία και κανείς δεν είναι διατεθειµέ-
νος να σου χαρίσει τα εκατοµµύρια που απαιτούνται για δηµιουργία και συντή-
ρηση σύγχρονων κοινωνικών υποδοµών όπως είναι τα αντιπληµµυρικά έργα, 
η οδοποιία, οι παιδικές χαρές, τα σύγχρονα σχολεία, κλπ.

Αλλά η ανάγκη για ∆ιεκδικήσεις δεν σταµατούν εδώ! Πολλές από τις αποφά-
σεις που αφορούν την καθηµερινότητα στην πόλη παίρνονται ερήµην της πό-
λης από υπουργεία ή άλλους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 
Άµα του αρέσει πολύ ενός δηµάρχου δεν πειράζει να  γυρίζει και να βγάζει  φω-
τογραφίες µε επώνυµους και ανώνυµους. Αλλά πρέπει να είναι παρών και σε 
διαδικασίες που λαµβάνονται σηµαντικές αποφάσεις είτε σε θέµατα χρηµατοδό-
τησης µεγάλων αναπτυξιακών έργων, είτε στη χωροθέτηση ή µετακίνηση µο-
νάδων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (βλέπε ∆ΟΥ, ∆ΕΗ, ΜΕΤΡΟ, κλπ) που 
διαµορφώνουν τη συνολική λειτουργική εικόνα της πόλης. Και όταν λέµε να εί-
ναι παρών, εννοούµε να είναι ενηµερωµένος για τα θέµατα, να έχει επεξεργα-
σµένες θέσεις µετά από διαβούλευση τόσο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όσο και 
µε τοπικούς κοινωνικούς εταίρους, να έχει τεκµηριωµένα επιχειρήµατα, να είναι 
επίµονος και αγωνιστικός. Τίποτα δεν χαρίζεται.  Είναι κάτι που ο ∆ήµος Αχαρ-
νών έχει αρκετά χρόνια να το δει.
Αυτά για τη ώρα, ελπίζω να µην σας κούρασα. Από το Φθινόπωρο θα πούµε πε-
ρισσότερα!

 Ευχαριστούµε πολύ κύριε Αφουξενίδη, πιστεύω πως µε µια πολύ κα-
λά κωδικοποιηµένη παρουσίαση µας κάνατε στην ουσία µια συζήτηση 
εφ’ όλης της ύλης! 
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά!

«∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ
και η επιτυχία έρχεται µέσα από τη συµµετοχή πολλών

ικανών και εργατικών ανθρώπων για κοινό σκοπό»

«Στο Επιχειρησιακό του δήµου µας δεν 
υπάρχει ούτε  µια γενικόλογη πρόβλεψη 
για δράσεις προστασίας και ενίσχυσης 

των τοπικών θέσεων εργασίας»

«Ποιος έχασε και ποιος κέρδισε
από το κλείσιµο

των ∆ηµοτικών επιχειρήσεων..;»

«Είναι αδιανόητο για έναν υπεύθυνο 
δήµαρχο να απουσιάζει από διαδικασίες 

που καθορίζουν χρηµατοδοτήσεις 
των δήµων ή τη χωροθέτηση της έδρας µε-
γάλων θεσµικών φορέων και Οργανισµών»

«Η ανεργία, αλλά και η εργασιακή 
ανασφάλεια, διαβρώνουν 

τις ίδιες τις ανθρώπινες σχέσεις»
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ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Εδώ και είκοσι περίπου χρόνια το Εσπερινό Γενικό 
Λύκειο Αχαρνών -το νυχτερινό που λέµε- δίνει 
στους ενήλικες πολίτες της πόλης µας αλλά και στα 
εργαζόµενα παιδιά µας την ευκαιρία να ολοκληρώ-
σουν τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και την προ-
οπτική να συνεχίσουν στα ανώτατα και ανώτερα εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα. Ένα «ήσυχο» σχολείο, αθό-
ρυβα και µε συνέπεια στο έργο του φιλοξενεί κάθε 
βράδυ ανθρώπους κάθε ηλικίας µε στόχο να τους 
βοηθήσει, όσο µπορεί, να πετύχουν τους στόχους 
τους, σε ένα φιλικό περιβάλλον µάθησης.

∆εκάδες µαθητές από 15 έως 65 χρονών από τη 
πόλη µας και τους γύρω δήµους έχουν ήδη επω-
φεληθεί, άλλοι τελειώνοντας κάποια ανώτατη/
ανώτερη σχολή, άλλοι βρίσκοντας καλύτερη δου-
λειά, πολλοί βελτιώνοντας τη θέση τους στην ερ-
γασία τους και πολλοί άλλοι εκπληρώνοντας ένα 
όνειρο που οι δυσκολίες της ζωής δεν είχαν επιτρέ-
ψει να πραγµατοποιηθεί. 

Στο Εσπερινό ΓΕΛ Αχαρνών γίνεται µάθηµα και οι 
µαθητές έχουν µια πραγµατική ευκαιρία να περά-
σουν σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι καθηγητές φρο-
ντίζουν να καλύψουν τα µαθησιακά κενά, δείχνουν 
κατανόηση στα προβλήµατα των µαθητών τους, 
γνωρίζουν τον καθηµερινό τους αγώνα στο σπίτι και 
στη δουλειά. Συζητούν και προσπαθούν να βοηθή-
σουν κάθε µαθητή χωριστά και διακριτικά εκεί που 
έχει ανάγκη.            

Το σχολείο, που είναι ισότιµο µε τα πρωινά γε-
νικά  λύκεια, ενώ µέχρι σήµερα ήταν τετραετούς 
φοίτησης από το νέο σχολικό έτος το Σεπτέµβριο 
γίνεται τριετές. Λειτουργεί από τις 7:20 µέχρι τις 
10:30 το βράδυ (η «ώρα µαθήµατος» διαρκεί 35 
λεπτά) και βρίσκεται στη Λιοσίων 44 στο ίδιο κτίριο 
µε το 7ο Λύκειο. 

Γνωρίστε το διαφορετικό αυτό σχολείο αν ανή-
κετε σε κάποια κατηγορία ενδιαφερόµενων και έχε-
τε τελειώσει το γυµνάσιο ή κάποια/κάποιες τάξεις 
λυκείου. Αξίζει τον κόπο. Για πληροφορίες το κα-
λοκαίρι το σχολείο θα είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη 9-12 
το ΠΡΩΙ ενώ το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρί-
ου θα γίνονται εγγραφές 7-10 το βράδυ.   

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Απίστευτη κοσµοσυρροή στο 14ο Ηπειρώτικο 
πανηγύρι που διοργάνωσε η Ένωση Ηπειρωτών 
Αχαρνών το Σάββατο 30 Ιουνίου στο λόφο του 

Προφήτη Ηλία Αχαρνών. Η προσέλευση ξεπέρασε κά-
θε προσδοκία καθώς πάνω από 1800 άτοµα συνδιασκέ-
δασαν υπό τους ήχους της κοµπανίας του Τάσου Μα-
γκλάρα, µε τους Αντώνη και Θωµά Κυρίτση στο τρα-
γούδι. 
Θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε ολους εσάς που µας 
οπλίζετε µε δύναµη και ψυχικό σθένος να συνεχίσου-
µε το δύσκολο αυτό δρόµο διατήρησης της παράδοσης 
µας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες κ συγχαρητήρια στις δυο χο-
ρευτικές µας οµάδες, την παιδική καθώς και την ενήλι-
κη που απόδωσε υφολογικά κ χορευτικά χορούς από 
την περιοχή της Κόνιτσας υπό την διδασκαλία του χο-
ροδιδασκάλου µας Θεοφάνη Μεντή. 
Ευχαριστούµε επίσης το χορευτικό του Συλλόγου Ηπει-

ρωτών Ζεφυρίου για την παρουσία του καθώς και για 
την αποδοχή της πρόσκλησης µας.
Παρευρέθηκαν και  µας τίµησαν µε την παρουσία 
τους: ο Υπουργός υποδοµών Χρήστος Σπίρτζης, ο Γεν 
Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάν-
νης, ο Αντιπρόεδρος της ΠΣΕ Κώστας Κωνής και ο Τα-
µίας ∆ιονύσης Τσούτσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Ζεφυρίου Ηλίας Αθανασόπουλος ,ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων Χρή-
στος Ρούσας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών  ∆η-
µήτρης Γιαννούλης., η πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Μαρία 
Ναυροζίδου, κ.α  .
Να συγχαρούµε και να ευχαριστήσουµε την εξαίρετη 
ζυγιά του Τάσου Μαγκλάρα και φυσικά τον τεραστίου 
φήµης και αξίας Αντώνη Κυρίτση και τον γιο του Θω-
µά που µας τραγούδησαν και µας ταξίδεψαν σε όλα τα 
µέρη της Ηπείρου µας. 

Ένα ακόµη πετυχηµένο Αντάµωµα (12ο) για το σύλ-
λογο Θεσσαλών Αχαρνών στον προφήτη Ηλία ! Οι 
φίλοι του συλλόγου έδωσαν το παρόν παρά τις αντί-

ξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική . 
Εντυπωσιακή η παρουσία των χορευτικών τµηµάτων µε πα-
νέµορφες φορεσιές !Εξαιρετική η οργάνωση του γλεντιού 
χάρις τη βοήθεια των µελών του συλλόγου. Και στα επό-
µενα !!

ΑΧΑΡΝΕΣ: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Χτισµένος πριν 
περίπου 5 αιώνες. Θρησκευτικό και  πολιτιστικό µνη-
µείο,  στην καρδιά της πόλης,  που βαδίζει προς κατάρ-

ρευση!! Τοιχογραφίες που  βρίσκονται εκεί  αιώνες τώρα χά-
νονται, γκρεµίζονται ή κουκουλώνονται µε τσιµέντο!!! Ο συ-
µπολίτης Σπύρος Βούλγαρης, εδώ και µήνες αναρτά στο 
Facebook, από ένα µικρό ιστορικό για κάθε ναό και ναϊσκο, 
του ∆ήµου µας και βλέπει και την κατάσταση και την  ιστορι-
κή αξία. Ο ναΐσκος Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος, έχει τοιχογρα-
φίες  ιστορικές και χρήσουν υποστήριξης και ανακαίνισης. Ο 

Σπύρος Βούλγαρης,  ζήτησε την βοήθεια των  βουλευτών της 
Περιφέρειας Αττικής Θανάση Μπούρα και Κώστα Κατσίκη. Και 
οι δύο δεσµεύτηκαν να φέρουν το θέµα στην βουλή, µε την 
πρόταση να χρηµατοδοτηθούν οι εργασίες διατήρησης και 
συντήρησης των τοιχογραφιών αλλά και του ναΐσκου. 

Με λαµπρότητα  πραγµατοποιήθηκε ο εορτασµός των Αγίων Πέτρου και Παύλου στην οµώνυµη ενορία της περιοχής αγίου πέτρου 
Αχαρνών. Η Περιφορά της εικόνας στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στους ώµους των µελών του Συλλό-
γου Πελοποννησίων, παρουσία του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, του ∆ήµαρ-

χου Αχαρνών Γ. Κασσαβού και  συνοδεία πολλών πιστών και υπό τους ήχους της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Αχαρνών.



Με τις δωρεάν εξετάσεις προληπτικής εξέτασης µαστού 
από τους Γιατρούς της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρεί-
ας και την εκδήλωση ενηµέρωσης από την ΜΚΟ «Στό-

χος Πρόληψη» και την Επιστηµονική Μαστολογική Εταιρεία 
Ίαση Στήριξη ολοκληρώθηκε η ενηµερωτική δράση για την 
Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού στον ∆ήµο Αχαρνών. 
Η ενηµερωτική εκδήλωση για την αξία της Πρόληψης του Καρ-
κίνου του Μαστού πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 28 Ιουνίου 
2018 στην Αί-
θουσα ∆ηµο-
τικού Συµ-
βουλίου, ενώ 
την Τρίτη 3 
Ιουλίου 2018 
πραγµατοποι-
ήθηκαν δω-
ρεάν προλη-
πτικές εξετά-
σεις µαστού 
σε πάνω από 40 γυναίκες που ανήκουν σε οικονοµικά ασθε-
νείς οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών. 
Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου ευ-
χαρίστησε τους εργαζόµενους στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πο-
λιτικής και τους  εκπροσώπους, της ΜΚΟ «Στόχος Πρόληψη»”, 
της Επιστηµονικής Μαστολογική Εταιρείας Ίαση Στήριξη, κα-
θώς και τους Γιατρούς της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας, 
που συνέβαλαν ώστε να υλοποιηθεί µια τόσο σηµαντική δρά-
ση προληπτικής ιατρικής στον ∆ήµο Αχαρνών, ενώ όπως τό-
νισε: «Βούληση της δηµοτικής αρχής είναι παρόµοιες δράσεις 
να συνεχίσουν να υλοποιούνται στον ∆ήµο Αχαρνών, προ-
σφέροντας ουσιαστικές κοινωνικές υπηρεσίες πρόληψης και 
προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας, ειδικότερα σε ευπαθείς οµά-
δες πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών». 

Μαθητική Συναυλία του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρ-
νών στην αίθουσα Εκδηλώσεων ∆ήµου Αχαρνών χθες 
∆ευτέρα 25 Ιουνίου 2018. Η Μαθητική Συναυλία του 

Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών είναι µια ακόµη αφορµή, για να 
απολαύσουµε την πλούσια δράση του Λυκείου Ελληνίδων 
και να διαπιστώσουµε την µεγάλη Πολιτιστική συνεισφορά του 
στον ∆ήµο 
Αχαρνών. Το 
Παράρτηµα 
Αχαρνών του 
Λυκείου Ελ-
ληνίδων Λύ-
κειο είναι µια 
διαχρονική 
κοιτίδα Πολι-
τισµού του 
∆ήµου Αχαρ-
νών, όπου πέρα από την διαφύλαξη και διατήρηση της Πολι-
τιστικής µας Κληρονοµιάς, µεταλαµπαδεύει σηµαντικές αν-
θρώπινες αξίες.Αυτή είναι άλλωστε και η µεγάλη Πολιτιστική 
Παρακαταθήκη του Λυκείου Ελληνίδων: η καλλιέργεια αν-
θρώπων που σέβονται την ιστορία, τα έθιµα και τα ήθη του τό-
που µας. Σε µια εποχή που η οικονοµική κρίση, έχει επιφέρει 
και κρίση στις αξίες µας, χρειαζόµαστε πιο πολύ από κάθε άλ-
λη φορά πυλώνες Πολιτισµού και Αξιών, όπως το Λύκειο Ελ-
ληνίδων Αχαρνών.

Σε µια σεµνή τελετή πραγµατοποιήθηκε η ονοµατοδο-
σία του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου σε «Βασίλειος Κου-
κουβίνος», την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, όπου ο ∆ή-

µαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, εφαρµόζοντας την υπ’ αριθµ. 
226/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προχώρη-
σε στα αποκαλυπτήρια τιµητικής πλάκας µε το όνοµα του αεί-
µνηστου ∆ηµάρχου και σε κλίµα συγκινησιακής φόρτισης 
των παρευρισκοµένων, κατά τον σύντοµο χαιρετισµό του ση-
µείωσε: «Σή-
µερα δίδεται 
και στην πρά-
ξη το όνοµα 
του µεγάλου 
αναµορφωτή 
της πόλης µας 
στο ∆ηµαρ-
χείο του ∆ή-
µου µας. Σε ένδειξη αναγνώρισης του µεγέθους του, ως άν-
θρωπο και ως ∆ήµαρχο, µε τις αρχές και τις αξίες που µας 
κληροδότησε, συνεχίζουµε δυναµικά το έργο που ξεκίνησε. 
Από σήµερα, το ∆ηµαρχείο µας παίρνει το όνοµα του αείµνη-
στου ∆ηµάρχου Βασίλειου Κουκουβίνου, του ανθρώπου 
που άφησε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη ιστορία του τό-
που µας και εργάστηκε µε αφοσίωση για την πρόοδο και την 
ανάπτυξή του.»
Στη συνέχεια, ακολούθησε η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου, όπου κατά την έναρξή της τα παιδιά του 
αείµνηστου ∆ηµάρχου, ∆ηµήτρης και Πία, προχώρησαν σε 
δωρεά ενός απινιδωτή, στη µνήµη του πατέρα τους, µε σκοπό 
να σωθεί η ζωή συνανθρώπων µας, όταν απροσδόκητα βρε-
θούν σε δύσκολη κατάσταση. 

Τα παιδιά του χορευτικού τµήµατος της Ευξείνου Λέσχης 
Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης» ξεκίνησαν 
το χορό και λάµπρυναν µε την παρουσία τους τα ΕΥΚΛΕΙ-

∆ΙΑ 2018. Μιας γιορτής που κάθε χρόνο εξελίσσεται σε ένα όµορ-
φο αντάµωµα των Ποντίων και διοργανώνεται µε µεράκι από τα 
µέλη της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν Ευ-
κλείδης». Η Ποντιακή Ψυχή µεταλαµπαδεύεται από γενιά σε γενιά 
και παραµένει άσβεστη και καθ’ όλα ενεργή.  Τα παιδιά που καµα-
ρώνουµε στις γιορτές και τις εκδηλώσεις, καλούνται να κρατήσουν 
ζωντανές τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα των Ποντίων και εκ 
του αποτελέσµατος φαίνεται ότι τα καταφέρνουν µια χαρά!
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ 
Συγχαρητήρια στον ανιψιό µου Χρήστο Τσανικίδη του Νικολάου, γιο 
του πρώτου µου ξαδέρφου, κάτοικο Αχαρνών,  που αποφοίτησε µε 9,7 
από το  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων µηχανο-
λόγων  και κατόπιν τον πήραν µε υποτροφία ένα από τα καλύτερα πα-
νεπιστήµια στον κόσµο το πανεπιστήµιο της Κολούµπια στη Νέα Υόρ-
κη στο Μανχάταν. 17 Αυγούστου ξεκινά . 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   ΓΚΟΥΝΤΗΣ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ και της ΗΛΙΑΝΑΣ, το γένος 
ΚΟΣΜΑ που γεννήθηκε στο ΒΟΛΟ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ και  η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΠΑ-
ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και 
της ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ το γένος ΛΙΑ-
ΚΟΥΤΣΟΥ, που γεννήθηκε στην 
ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ και κατοικεί 
στις Αχαρνές θα έλθουν σε γάµο 
που θα πραγµατοποιηθεί στον Ι.Ν. 
Αγ. Τριάδος ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΩΝ στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   
του    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   και  της  ΝΑΝΤΕΖ-
ΝΤΑΣ   το γένος  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΒΑ  που 
γεννήθηκε  στο ΣΟΥΧΟΥΜΙ – ΑΠΧΑ-
ΖΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ  και κατοικεί  στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ     και  η   
MAVROPOULOU   CATHERINE  του   
ΟΜΑΡ  και  της   NUNU  το γένος  
PAROULAVA      που  γεννήθηκε  στην  
ΓΕΩΡΓΙΑ    και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ   πρόκειται να  έλθουν σε γά-
µο που θα γίνει στον Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΟΥΜΕΛΑ  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΑΧΣΑΝΙ∆ΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ του  
ΗΛΙΑ  και της ΣΕΡΑΦΕΙΜΗΣ, το 
γένος ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  που γεν-
νήθηκε στο  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ και  η  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  του  
ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γέ-
νος  ΚΑΣΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε 
στο ΜΑΡΟΥΣΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και κα-
τοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  θα έλθουν σε γάµο που θα 
πραγµατοποιηθεί στο  ΠΕΡΙΣΤΕ-
ΡΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του  
ΛΕΩΝΙ∆Α  και  της ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ, το 
γένος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ   που γεννή-
θηκε στο  ΣΟΥΧΟΥΜΙ – ΑΠΧΑΖΙΑΣ  
– ΓΕΩΡΓΙΑΣ  και κατοικεί στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ και  η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ  ΝΤΙΑ-
ΝΑ   του  ΖΑΪΡ  και της   ΜΑΡΙΝΑΣ  
το γένος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ, που 
γεννήθηκε στο ΣΟΥΧΟΥΜΙ  -  ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  θα έλθουν σε γάµο που 
θα πραγµατοποιηθεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της ΚτΥπ ΑΕ 
και της εργολήπτριας εταιρείας για τη µετεγκατάστα-
ση του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, δροµο-

λογείται η οριστική λύση για το κτιριακό πρόβληµα του σχο-
λείου. Η σχετική σύµβαση υπογράφτηκε την Παρασκευή 29 
Ιουνίου 2018 στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, πα-
ρουσία του Υπουργού κ.  Χρήστου Σπίρτζη, του ∆ιευθύνο-
ντα Συµβούλου της “Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ” κ. Βασίλη Κα-
ραγιάννη, του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Αχαρνών κ. 
Θανάση Κατσιγιάννη, του Προέδρου της Πρωτοβάθµιας Σχο-
λικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών κ. Κώστα Καρυδάκη, 
της ∆ιευθύντριας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής κ. Βασιλικής Ξυθάλη, του ∆ιευθυντή του σχολείου κ. 
Μιχαήλ Βάσσου, του Πρόεδρου της Ένωσης Συλλόγων Γο-
νέων Αχαρνών κ. Σωτήρη Κουφογεώργου και της Προέδρου 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου κ. Κυ-
ριακής Μπαλιούση.
Προκειµένου να κατασκευαστεί ένα νέο κτίριο στον υπάρχο-
ντα χώρο του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείο Αχαρνών, ο ∆ήµος 
Αχαρνών είχε προκρίνει τη λύση της προσωρινής µετεγκατά-
στασης του σχολείου και όχι της απορρόφησης των µαθητών 
του 21ου ∆ηµοτικού σε πλησιέστερα δηµοτικά σχολεία του 
∆ήµου Αχαρνών, λύση που έγινε αποδεκτή και εφαρµόστη-
κε από την ΚτΥΠ ΑΕ.  

Για τον λόγο αυτό, ο ∆ήµος Αχαρνών παραχώρησε οικόπε-
δο στην οδό Γ.  Βλαχογιάννη και σε απόσταση περίπου 600 
µέτρων από το υπάρχον σχολείο. 
Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, στον νέο χώρο θα ανεγερθεί ένα 
λειτουργικό και ασφαλές σχολείο ελαφριάς κατασκευής σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
Στη συνέχεια οι µαθητές τους 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών θα µετεγκατασταθούν στον νέο χώρο. 
Μόλις ολοκληρωθεί η µετεγκατάσταση των µαθητών, στον 
υπάρχοντα χώρο του 21ου ∆ηµοτικού θα γίνει η ανέγερση 
ενός νέου κτιρίου υψηλών προδιαγραφών, που θα στεγάσει 
µόνιµα το 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών. Ο χρόνος αποπε-
ράτωσης του νέου κτιρίου υπολογίζεται γύρω στα 2 χρόνια. 

∆ροµολογήθηκε η   ανέγερση νέου  κτιρίου για το 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο

Με αγάπη  
Ευρώπη Κοσµίδη

Πολιτική Μηχανικός
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40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ   5 Αυγούστου 2018 και ώρα 09.30 

π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργί-
ου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-
µένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΛΕΚΚΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ελένη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία  και  Σωτήρης Φυτάς. 
Γεώργιος  και  Ειρήνη Λέκκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Αιµιλία, ∆ηµήτρης, Ελένη
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Ιουλίου 2018 και ώρα 09.00 π.µ,  

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-
κου – Αχαρναί,   για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-
µένου µας Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΑΠΤΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Κωνσταντίνος  και  Αθανασία Ράπτη, 

Σοφία  και  Ευάγγελος Γκίκας,  Γεώργιος  και  Σταυρούλα Ράπτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Πόπη  και  ∆ιονύσης, Κατερίνα, Κατερίνα,

∆ήµητρα, Κωνσταντίνος, Χρήστος, Βασίλης
Η ∆ΙΣΕΓΓΟΝΗ : Σοφία 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το   ΣΑΒΒΑΤΟ   28  Ιουλίου   2017 και ώρα 9.00 π.µ.  
ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου  - 

Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΛΕΡΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευανθία
Ο  ΥΙΟΣ :  Σωτήρης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Σοφία χήρα Ισιδ. Καλέρη, Ελευθερία χήρα Ιωάν. 
Γκίκα, Βασιλική χήρα Σπυρ.  Φυτά, ∆ήµητρα χήρα Χρηστ. 

Σαρλή, Βασιλική χήρα Αναστ.  Σαρλή.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   κυλικείο του Ναού

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Ιουλίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – 
Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΠΑΝ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αντυ   Μεντζέλου, Κωνσταντίνος Μενζτέλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Σταυρούλα, Παναγιώτης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο   κιλικίο   του «ΝΑΟΥ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ   5  Αυγούστου  2018 και ώρα 9.30 π.µ. 
ΕΤΗΣΙΟ    ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θεοτόκου  
- Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας  Υιού, Αδελφού,  Θείου, Ανηψιού και Εξαδέλφου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΥ)  ΑΝΑΣΤ.  ΒΛΑΧΟΥ  
Η  ΜΗΤΕΡΑ : Αικατερίνη Αν. Βλάχου ( Το γένος Παν. Φυτά)

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Παναγιώτης και Μαρία Βλάχου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  :  Αναστάσιος, Αλέξανδρος

 ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΘΕΙΕΣ – ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθη-
καν στο  πένθος µας, για την απώλεια του αγαπηµένου µας, Συζύ-

γου, Πατέρα, Παππού, Προππάπου, Αδελφού  και  Θείου. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΥΤΙΝΟΥ
Σ.Σ επίσης ευχαριστούµε όλους όσοι, κατέθεσαν  

στέφανο στη σορό του

Η  οικογένεια  του

Τελούµε τη  ΚΥΡΙΑΚΗ 30  Ιουλίου 2018 και ώρα 9.00 π.µ., 40 / ΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου   - Αχαρνές, για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου,  Πατέρα, 

Παππού, Προππάπου, Αδελφού και Θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΥΤΙΝΟΥ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Παναγιώτα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Χαράλαµπος και Χαρίκλεια, Αλεξάνδρα και Νικόλαος Λάσκος,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αθανάσιος, Παναγιώρα,  Μαρία - Ελένη

Η Α∆ΕΛΦΗ: Κατερίνα
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ : Ευάγγελος, Χριατιάνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   22  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 και ώρα 09.30 π.µ. ΕΤΗ-

ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον  Ιερό Ναό Αγίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕ-
ΝΗΣ (οδός Μόλας)  – Άνω Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς,  και  Θείας

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (ΤΖΕΛΗΣ) χήρας Γ. ΠΡΙΜΙΚΙ∆Η
(Το γένος  Χρήστου Ντούρου)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μιχάλης και  Αγγελική Πριµικίδη, Σοφία χήρα Γ. Κού-
τρα, Χρήστος  και  Σοφία Πριµικίδη, Ιωάννης και  Άννα Πριµικίδη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ –
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ 15  Ιουλίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ. 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- 

Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας, Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και  Θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  ΠΙΓΚΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  ∆ηµήτριος

 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Παναγιώτα και  Φώτης Σερεµέτης, 
Ευαγγελία  και  ∆ηµήτρης Πουλιέζος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ∆ηµήτρης, Μάριος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε   το  ΣΑΒΒΑΤΟ   4  Αυγούστου 2018 και ώρα 09:30 π.µ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Αχαρναί,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας 

ΕΛΕΝΗΣ (Χήρας) ΑΘΑΝ.     ΚΑΤΡΑΝΗ 
(Το γένος Αναστασίου Φυτά)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αναστασία - Βασιλική   και   Γεώργιος Τσαµάλης, 
Ιωάννης  και  Μαρία Κατράνη - Γεωργία Κατράνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστόφορος  και  Χριστίνα Τσαµάλη

Αθανάσιος  και  Αργυρώ   Τσαµάλη, Αθανάσιος Ιωάννου Κατράνη
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ:  Αναστασία - Γεώργιος – Ιάσονας

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ  

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

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

l Τηλ.: 210 2401073
l Κιν:  697 2323235

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

• Χειρουργική καταρράκτη
• ∆ιαθλαστική χειρουργική

• Μελέτη γλαυκώµατος 
• Παθήσεις αµφιβληστοειδή  ώχρας κηλίδας

• Παιδιατρική οφθαλµολογία
• Εφαρµογή φακών επαφής

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

Πάρνηθας 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13674, 1ος όροφος

 Τηλ. 210 2403403
 Κιν. 6946 791668

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

13674
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40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ   5 Αυγούστου 2018 και ώρα 09.30 

π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργί-
ου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-
µένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΛΕΚΚΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ελένη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία  και  Σωτήρης Φυτάς. 
Γεώργιος  και  Ειρήνη Λέκκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Αιµιλία, ∆ηµήτρης, Ελένη
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Ιουλίου 2018 και ώρα 09.00 π.µ,  

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-
κου – Αχαρναί,   για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-
µένου µας Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΑΠΤΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Κωνσταντίνος  και  Αθανασία Ράπτη, 

Σοφία  και  Ευάγγελος Γκίκας,  Γεώργιος  και  Σταυρούλα Ράπτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Πόπη  και  ∆ιονύσης, Κατερίνα, Κατερίνα,

∆ήµητρα, Κωνσταντίνος, Χρήστος, Βασίλης
Η ∆ΙΣΕΓΓΟΝΗ : Σοφία 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το   ΣΑΒΒΑΤΟ   28  Ιουλίου   2017 και ώρα 9.00 π.µ.  
ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου  - 

Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΛΕΡΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευανθία
Ο  ΥΙΟΣ :  Σωτήρης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Σοφία χήρα Ισιδ. Καλέρη, Ελευθερία χήρα Ιωάν. 
Γκίκα, Βασιλική χήρα Σπυρ.  Φυτά, ∆ήµητρα χήρα Χρηστ. 

Σαρλή, Βασιλική χήρα Αναστ.  Σαρλή.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   κυλικείο του Ναού

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Ιουλίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – 
Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΠΑΝ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αντυ   Μεντζέλου, Κωνσταντίνος Μενζτέλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Σταυρούλα, Παναγιώτης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο   κιλικίο   του «ΝΑΟΥ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ   5  Αυγούστου  2018 και ώρα 9.30 π.µ. 
ΕΤΗΣΙΟ    ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θεοτόκου  
- Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας  Υιού, Αδελφού,  Θείου, Ανηψιού και Εξαδέλφου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΥ)  ΑΝΑΣΤ.  ΒΛΑΧΟΥ  
Η  ΜΗΤΕΡΑ : Αικατερίνη Αν. Βλάχου ( Το γένος Παν. Φυτά)

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Παναγιώτης και Μαρία Βλάχου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  :  Αναστάσιος, Αλέξανδρος

 ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΘΕΙΕΣ – ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθη-
καν στο  πένθος µας, για την απώλεια του αγαπηµένου µας, Συζύ-

γου, Πατέρα, Παππού, Προππάπου, Αδελφού  και  Θείου. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΥΤΙΝΟΥ
Σ.Σ επίσης ευχαριστούµε όλους όσοι, κατέθεσαν  

στέφανο στη σορό του

Η  οικογένεια  του

Τελούµε τη  ΚΥΡΙΑΚΗ 29  Ιουλίου 2018 και ώρα 9.00 π.µ., 40 / ΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου   - Αχαρνές, για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου,  Πατέρα, 

Παππού, Προππάπου, Αδελφού και Θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΥΤΙΝΟΥ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Παναγιώτα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Χαράλαµπος και Χαρίκλεια, Αλεξάνδρα και Νικόλαος Λάσκος,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αθανάσιος, Παναγιώτα, Μαρία - Ελένη

Η Α∆ΕΛΦΗ: Κατερίνα
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ : Ευάγγελος, Χριατιάνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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