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Εθνική τραγωδία: Στους 86
οι νεκροί από τις πυρκαγιές!!!

Όσοι από τους πολίτες παρακολουθούν τη λει-
τουργία του ∆ήµου Αχαρνών θα γνωρίζουν την 
ιδιαίτερη επιµονή µου στην ανάγκη σωστής λει-
τουργίας των θεσµοθετηµένων Οργάνων του ∆ή-
µου.  Η «εµµονή»  µου αυτή έχει τη βάση της στο 
αξίωµα ότι οι αποφάσεις των ∆ηµοτικών Οργά-
νων δεν πρέπει να εξυπηρετούν προσωπικά συµ-
φέροντα, αλλά το συµφέρον του απλού δηµότη.                                     

Ολόκληρο το άρθρο  στη σελίδα 3

H Αχαρναϊκή σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι, το επόµενο φύλλο θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 02-09-2018

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΗΣ  
Οι αποφάσεις του ∆ηµάρχου και των ∆ηµοτικών Οργάνων 
δεν πρέπει  να εξυπηρετούν προσωπικά συµφέροντα!!!

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Εξώδικο και µήνυση κατά της ∆ΕΗ 
από τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη

για τις φωτιές. Ζητά 
έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Γιώργος Αµανατίδης
Με τη σωστή διατροφή 

εξασφαλίζουµε υγεία και ποιότητα ζωής
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 7

Η Ελλάδα θρηνεί για 
την ανείπωτη Εθνική 
Τραγωδία µε τους 86 
– µέχρι τώρα - νε-
κρούς, τους αγνοού-
µενους, τους εκατο-
ντάδες εγκαυµατίες, 
την τεράστια οικολο-
γική καταστροφή, τις 
ανυπολόγιστες υλι-
κές ζηµιές. Στα νοσο-
κοµεία παραµένουν για νοσηλεία 60 ενήλικες, από τους οποίους 11 σε 
κρίσιµη κατάσταση. 

Τριήµερο Εθνικό Πένθος κήρυξε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, 
σε διάγγελµά του προς τον Ελληνικό λαό ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής 
και ∆υτικής Αττικής έχει κηρυχθεί από χθες σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης. Τεράστιες, βιβλικές καταστροφές έχουν υποστεί οι περιοχές που 
«χτυπήθηκαν» από την πύρινη «λαίλαπα». Περίπου 2.000 σπίτια έχουν 
καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σηµαντικές ζηµιές, ενώ το Μά-
τι έχει καεί κατά 98%... Ωστόσο, η καταστροφή που µας συνέβη, γεννάει 
µείζονα ερωτήµατα που πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθούν, ενώ είναι 
προφανές ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που τις έχουν.

Ευχή όλων µας  να µην ξανασυµβεί,  ποτέ ξανά, τέτοια συµφορά!!! 

∆ηµοσιεύθηκε στην 
Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως  ο  Νόµος 

4555/2018 για τη µεταρρύθµι-
ση του θεσµικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε 
πλήρη τίτλο: Μεταρρύθµιση 
του θεσµικού πλαισίου της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης – Εµβά-
θυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενί-
σχυση της Συµµετοχής – Βελτί-
ωση της οικονοµικής και ανα-
πτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

Στα 283 άρθρα του νόµος περιλαµβάνει ιδιαίτερα σηµαντικές 
διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία της Τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, αλλά και στην εφαρµογή της απλής αναλογικής από τις ερ-
χόµενες Αυτοδιοικητικές  Εκλογές, ο πρώτος γύρος των οποίων 
θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφο-
ρία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019.

Μέσω 37 άρθρων αλλάζει ο «Κλεισθένης 1» το σηµερινό 
πλειοψηφικό σύστηµα του Καλλικράτη», καθιερώνοντας την 
απλή αναλογική (άρθρο 27). Παράλληλα µειώνεται η θητεία από 
πέντε έτη που είναι σήµερα σε τέσσερα (άρθρο 5), ενώ  οι εκλογές 
από τον Οκτώβριο  του 2019 µεταφέρονται για τον  Μάιο 2019, 
µαζί µε τις Ευροεκλογές  και η εγκατάσταση των νέων αρχών θα 

γίνει την 1η Ιανουαρίου 2020, µε 
την τρέχουσα ∆ηµοτική περίοδο 
να παρατείνεται για τέσσερις µή-
νες, δηλαδή, από την 30η Αυ-
γούστου 2019 στην 31η ∆εκεµ-
βρίου 2019.  

Ιδιαίτερα για τις ∆ηµοτικές 
εκλογές  θεσµοθετείται:
lΚατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου για 
όλο το ∆ήµο για κάθε συνδυασµό, 
χωρίς προϋποθέσεις υποψηφίων κ.
λπ. ανά ∆ηµοτική Ενότητα.

l Καθιέρωση ελάχιστου αριθµού υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµ-
βούλων ίσου µε τον αριθµό των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου και µέγιστου αριθµού ίσου µε τον αριθµό των εδρών +10%.
l Αποσύνδεση των συνδυασµών που µετέχουν στις εκλογές για 
το (κεντρικό) ∆ηµοτικό Συµβούλιο από τους συνδυασµούς που 
καταρτίζονται σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα για το οικείο Συµβούλιο. 
l  Ενιαίο (όχι παραταξιακό) θα είναι το ψηφοδέλτιο για την εκλο-
γή εκπροσώπων µικρών κοινοτήτων κάτω των 500 κατοίκων. 
l Η απλή αναλογική θα ισχύσει µόνο για την εκλογή των 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τα µέλη του οποίου θα 
εκλέγονται από την 1η Κυριακή, ενώ ο ∆ήµαρχος στην πε-
ρίπτωση που δεν συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία 
θα εκλέγεται σε δεύτερο γύρω.                            

Συνέχεια στη σελίδα   6

Μια µικρή προσέγγιση των νέων δεδοµένων 
έως την εκλογική διαδικασία του πρώτο γύρου

ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ! 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΙ   ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ !!!

Το παλικάρι του  
λαού επιµένει

Για να αποφύγεις µία καταστροφή: Πρώτον πρέπει να έχεις 
την ικανότητα να την προβλέψεις. ∆εύτερον σχέδιο και 
ασκήσεις ετοιµότητας για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή της
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 8ο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του αντίληψη την δική του γνώµη και 
ακολουθεί την πορεία της ζωής του. Το να έχουν δύο άνθρωποι διαφο-

ρετική αντίληψη και γνώµη, δεν σηµαίνει ότι είναι εχθροί. Εχθρότητα δηµιουρ-
γεί, η βία, η απάτη, η αρπαγή, ο εκβιασµός, η ανοµία, το έγκληµα. Η δηµοκρα-
τία είναι σύγκρουση διαφορετικών συµφερόντων και   πιο ωφέλιµη λύση εί-
ναι η ισορροπία των αντιθέτων ροπών, για το καλό του συνόλου των πολιτών.

Όταν ένας άνθρωπος, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία, αποδεχτεί αυθόρ-
µητα µια πολιτική ιδεολογία και στην συνέχεια διαπιστώσει ότι οι 

αρχηγοί του τον πρόδωσαν, τότε γυρίζει στο εντελώς αντίθετο άκρο και γί-
νεται αδίστακτα εκδικητικός. Αυτό έπαθαν τα συ-
ντρόφια του Ρουβίκωνα και κάνουν κάθε είδους 
παραβάσεις ακόµα και εγκλήµατα.

Η απλοϊκή απορία µου είναι η εξής: Είναι τόσο 
κακός και εκδικητικός, ο πανάγαθος θεός που 

πιστεύουµε, ώστε να µας στέλνει φωτιές, πληµµύρες, 
σεισµούς και να µας καίει, να µας πνίγει και να µας σκο-
τώνει; Υποτίθεται ότι στα δύσκολα ζητάµε την βοήθεια 
του και αυτός µας στέλνει το θάνατο.  Παιδιά ελάτε στα 
ίσια σας  και λάβετε πρόνοια για τις συµφορές που δη-
µιουργούµε µε τις δραστηριότητες µας και διαταράσ-
σουµε την ισορροπία της µητέρας φύσης.

Ποιος φταίει για τις συµφορές µας στις φω-
τιές, στις πληµµύρες, στους σεισµούς; Η έλ-

λειψη πρόνοιας ή νόµων; Όχι, φταίει η αυθαιρεσία 
όλων µας και η ανοχή των κυβερνόντων για συλ-
λογή ψήφων.  Το πρόβληµα είναι ότι παρά τις τόσες 
συµφορές, δεν βάζουµε µυαλό. Τον αράπη και εάν 
τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς.

Μια χώρα έχει εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς. Οι εσωτερικοί 
εχθροί είναι πιο ύπουλοι, γιατί στον αγώνα για την νοµή της εξουσίας γί-

νονται αδίστακτοι. Άλλωστε, άλλος ο εντολέας και άλλος ο εκτελεστής.
Αληθές ή αληθινό είναι κάτι που δεν λησµονιέται, που δεν ξεχνιέ-
ται. Για να θυµόµαστε την ιστορία της Μακεδονίας είναι κάτι αληθι-

νό, είναι µια αλήθεια. Ψέµα είναι να λένε η Σλάβοι ότι είναι Μακεδόνες.

Η αρπαχτή η οικονόµα της στιγµής, δεν έχει διάρκεια, δεν είναι 
προκοπή. Στο εµπόριο το µεγαλύτερο κεφάλαιο ή το αϋλο κεφά-

λαιο του εµπόρου είναι, η εµπορική πίστη, δηλαδή να κρατά τον λόγο 
του, ακόµη και µε ζηµία.

Στον κοινοβουλευτισµό, η ρητορεία είναι η τέχνη της πειθούς και 
της δηµιουργίας εντυπώσεων . ∆εδοµένου όµως ότι εκ του αποτε-

λέσµατος κρίνουµε την πράξη, τότε η ρητορεία, µπορεί να είναι λάθος αντί-
ληψη, ή φενάκη, δηλαδή απάτη. Η σωστή αντίληψη από την απάτη είναι 
δύσκολα διακριτή διότι χρειάζεται εµπειρία και έντιµη πρόθεση. Όλοι εί-

µαστε έξυπνοι µέχρι αποδείξεως του εναντίον.
Όταν χάνεις το µέτρο της επικοινωνίας µε τους 
συνανθρώπους σου, µε τον λαό, ξεπερνώντας 

τα όρια της υποκρισίας και της ψευτιάς,  τότε  γίνεσαι 
αυτοκαταστροφικός, γιατί πίστεψες ότι µπορείς να εξα-
πατάς όλους τους ανθρώπους. Παν µέτρον άριστον.

Σε µια  καταστροφή, ψάχνουµε πολύ σοβα-
ρά τα αίτια, για να µην µας ξανασυµβεί. Έναν 

βλάκα απλά τον παραµερίζεις. Όταν όµως στο θε-
σµικό κυβερνητικό σχήµα, υπάρχουν πολλοί βλά-
κες, η καταστροφή είναι από χέρι σίγουρη. Και τότε 
αναρωτιόµαστε. Μα εγώ το έκανα αυτό µε την ψή-
φο µου;

Όταν δεν έχεις φτερά να πετάξεις θα πέσεις 
κάτω από την φωλιά,  θα σε φάει η γάτα. 

Όταν δεν έχεις νύχια δικά σου να ξυθείς θα σε φά-
ει η φαγούρα. Σήµερα η χώρα µας δεν έχει ούτε 
φτερά, ούτε νύχια. Ζούµε µε δανεικά λεφτά. Σω-

στό είναι να καθίσουµε στην φωλιά µας και να προσέχουµε φίλους και 
εχθρούς, που µας επιβουλεύονται.

∆εν µπορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο, γιατί δεν µπορούµε να αλ-
λάξουµε την φύση. Ο φανατισµός είναι δείγµα δουλείας, υποταγής 

και τελικά φασισµός. Μπορούµε µε την λογική, να ηµερέψουµε τα ένστικτά 
µας. Κανείς δεν είναι παντοτινός σαν υλική υπόσταση. Είµαστε όλοι περιο-
ρισµένης διάρκειας. Εκτός από το πνεύµα µας που προάγει την γνώση. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Ο κάθε άνθρωπος έχει την 
δική του αντίληψη την δική 

του γνώµη και ακολουθεί την πο-
ρεία της ζωής του. Το να έχουν δύο 
άνθρωποι διαφορετική αντίληψη 
και γνώµη, δεν σηµαίνει ότι είναι 
εχθροί. Εχθρότητα δηµιουργεί, η 
βία, η απάτη, η αρπαγή, ο εκβια-
σµός, η ανοµία, το έγκληµα. Η δη-
µοκρατία είναι σύγκρουση διαφο-
ρετικών συµφερόντων και   πιο 
ωφέλιµη λύση είναι η ισορροπία 
των αντιθέτων ροπών, για το καλό 
του συνόλου των πολιτών.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Η 23η Ιουλίου ήταν ανάµεσα στις ηµεροµηνίες που οι µε-
τεωρολόγοι είχαν επισηµάνει για επικράτηση καύσωνα 
και ισχυρών ανέµων. Ήταν υποχρεωτικό λοιπόν όλες οι 

αρµόδιες υπηρεσίες κεντρικές και τοπικές να βρίσκονται σε ετοι-
µότητα, όχι µόνο για την κατάσβεση δυνητικών πυρκαγιών, αλ-
λά καταρχήν για την πρόληψή τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συ-
ντονισµένη συνεργασία κεντρικού και τοπικού κράτους και δεν 
επικεντρώνεται µόνο στη δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών και τη 
σχετική προστασία τους.

Από την ανάρτηση του π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, µε-
ταφέροντας τις σκέψεις του  Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρ-
χου  κ. Χρυσοστόµου : «Εν έτει 2018, λίγα χιλιόµετρα 

από το κέντρο των Αθηνών, στο παραθεριστικό προάστιο της 
Αττικής, η τραγωδία που έζησαν οι συνάνθρωποί µας, οι συ-
µπολίτες µας, οι γείτονές µας, οι συγγενείς και οι φίλοι µας, 
µας παραπέµπει σε καιρούς πολέµου, βίας και λεηλασίας. Η 
ασύλληπτη για τους καιρούς µας εθνική τραγωδία, δεν έχει 
να ζηλέψει σε τίποτα ακόµη και την πιο εχθρική εισβολή. Τα 
θύµατα ολοένα και αυξάνονται, µικροί, µεγάλοι, οικογένειες. 
Ο Θάνατος µαρτυρικός, οι τραυµατίες και οι εγκαυµατίες σε 
συνεχή πάλη για τη ζωή. Μια είναι η λέξη, Θρήνος! Θρήνος 
για την Ελλάδα µας, για τους Έλληνες».

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ : Στις  25 Ιουλίου 
2018 και ώρα 16:00 έπιασε φωτιά στο ύψος της οδού Ηµα-
θίας σε πευκόφυτη περιοχή πάνω από κατοικίες... Ευτυ-

χώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρις στην έγκαιρη επέµβαση 
των ανδρών του Πυροσβεστικού Σώµατος που επιχείρησαν µε 3 
οχήµατα. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, συνέβαλαν σε µέγιστο 
βαθµό και εµπόδισαν την επέκτασή της. Επικρατούσε πλήρης 
άπνοια και υψηλή υγρασία λόγω της βροχής του προηγήθηκε 
της πυρκαγιάς. Φωτογραφική κάλυψη από την  Kalogerakis 
photography- “Photoimage”

Ο ∆ήµος  Αχαρνών  αποφάσισε να συγκαλέσει το συµ-
βούλιο πολιτικής προστασίας εκτάκτως την ∆εύτερα 
30/7/2018 στις δέκα!!! προκειµένου να προετοιµαστούν 

και να συντονιστούν, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (πυρ-
καγιές πληµµύρες κλπ), όλες οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες ( ∆ή-
µος, Περιφέρεια, Πυροσβεστική, Αστυνοµία, ∆ασαρχείο κλπ) 

∆ηµοσιεύτηκε στην οµάδα ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙ-
ΚΟΙ: Φρίκη στον δήµο Αχαρνών. Αδέσποτα σκυλιά επιτέ-
θηκαν σε κοπέλα που περπατούσε αµέριµνη στο Ολυµπι-

ακό Χωριό µε αποτέλεσµα να µεταφερθεί αιµόφυρτη από κατοί-
κους στο νοσοκοµείο. Η κατάσταση αναµένεται να πυροδοτήσει 
την οργή των κατοίκων και να ενεργοποιήσει ενέργειες και δρά-
σεις µιας και δεν είναι µεµονωµένο περιστατικό.

Την άµεση σύγκληση ∆ηµοτικού συµβουλίου για τη 
λήψη µέτρων αντιπυρικής θωράκισης ζητά µε δελτίο 
τύπου, η Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών. «Οι πυρκαγιές 

στην Ανατολική και ∆υτική Αττική και σε άλλες περιοχές της 
χώρας που καταστρέφουν δάσος, αγροτικές εκτάσεις, κατοι-
κίες και αφήνουν πίσω νεκρούς έρχονται να θυµίσουν µε τον 
πιο οδυνηρό τρόπο τις σοβαρές ελλείψεις του ∆ήµου µας σε 
αντιπυρική προστασία.»

Γρηγορότερα θα οδηγούνται στην καταστροφή και τον κά-
δο ανακύκλωσης οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχηµά-
των που έχουν τεθεί σε ακινησία. Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆η-

µοσίων Εσόδων βλέποντας το χώρο που οι εφορίες αποθηκεύ-
ουν τις πινακίδες κυκλοφορίας να έχει γεµίσει ασφυκτικά αποφά-
σισε να περιορίσει το χρονικό διάστηµα που οι πινακίδες 
κυκλοφορίας θα παραµένουν στοιβαγµένες στα ράφια των ∆.Ο.Υ. 

Καταργείται το χάρτινο ηλεκτρονικό εισιτήριο µειωµέ-
νου κοµίστρου του ΟΑΣΑ, από την 1η Οκτωβρίου, σύµ-
φωνα µε ανακοίνωση του Οργανισµού. Αυτό σηµαίνει 

ότι οι δικαιούχοι µειωµένου κοµίστρου, όπως άτοµα ηλικίας 
άνω των 65 ετών, φοιτητές, σπουδαστές, πολύτεκνοι, νέοι έως 
18 ετών, κ.α., καλούνται να εκδώσουν προσωποποιηµένη 
ηλεκτρονική κάρτα. 

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης, Νίκος Παππάς και ο γενικός γραµµατέας 
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης Λευτέρης Κρέτσος συ-

σκέφτηκαν  µε την περιφερειάρχη Ρένα ∆ούρου στα γραφεία 
της Περιφέρειας σχετικά µε το Film Office, Αθήνα Τρίτη 17 Ιου-
λίου 2018. µε θέµα : Τα οφέλη που προκύπτουν για την οικο-
νοµία και τις τοπικές κοινωνίες από την προσέλκυση οπτικο-
ακουστικών παραγωγών από το εξωτερικό, καθώς και το θέ-
µα ίδρυσης ενός Film Office στην Αττική, ενός τοπικού δηλα-

δή γραφείου διεκπεραίωσης οπτικοακουστικής παραγωγής.
Από τις 27 µέχρι και τις 31 Ιουλίου θα λειτουργήσει η 
ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής αίτησης για τη χο-
ρήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος. Το 

επίδοµα είναι της τάξης των 1.000 ευρώ και αφορά το ακαδη-
µαϊκό έτος 2017-18.  Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υπο-
βάλουν την αίτηση ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση που 
αποθήκευσαν προσωρινά,  στην πλατφόρµα: https://
stegastiko.minedu.gov.gr/. 

Σύλλογος Εθελοντών Θρακοµακεδονων. Την Παρασκευή 
4 Μαΐου 2018 , οριστικε παρουσία της ∆ικηγόρου του Συλ-
λόγου µας, κύριας Καραγιαννίδη Ευγενία , Προσωρινό ∆ι-

οικητικό Συµβούλιο ως εξής :  Πρόεδρος : Θεόδωρος Ράπτης Αντι-
πρόεδρος : Σπυρίδων Μπίτζας . Γενική Γραµµατέας : Ευαγγελία 
Κασελίµη. Ταµίας : Αγγελική Ζαχαριάδη. λος : Σπυρίδων Νίκας. 

Στον αρµόδιο εισαγγελέα προς εξέταση παραπέµπεται,  
µε απόφαση του ∆.Σ Αχαρνών αρ. 142/ 03-07-2018  , έγ-
γραφο µε θέµα τις δαπάνες της Επενδυτικής Αχαρνών 

επί δηµαρχίας Σ. Ντούρου. Το έγγραφο φέρει ηµεροµηνία 3 
Ιουλίου 2014 και υπογράφεται από την τότε πρόεδρο της 
Επενδυτικής Σοφία Χριστοπούλου και τον τότε ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο της επιχείρησης Αθανάσιο Κούτελα.

Κατά την επίσκεψη του Συλλόγου Κατά της Εγκληµατικό-
τητας, στις αρχές Ιουλίου  στο Υπουργείο Υποδοµών,  όπου 
είχε συνάντηση µε τον Υπουργό κ. Σπίρτζη, πέρα από το θέ-

µα της ενηµέρωσης στα θέµα Εγκληµατικότητας, ενηµερώθηκαν 
ότι στα σχέδια του Υπουργείου είναι α) η δηµιουργία αφετηρίας 
ΜΜΜ στην διασταύρωση των οδών Μόρνου και Λεωφ. ∆ηµο-
κρατίας, β) η ολοκλήρωση του έργου της υπογειοποίησης του ρέ-
µατος της Εσχατιάς και η διαµόρφωση του χώρου, γ) η αστυνό-
µευση των µέσων µεταφοράς και δ) η εγκατάσταση εκπαιδευτι-
κών δοµών για την αναβάθµιση περιοχών του ∆ήµου Αχαρνών.

Να ενηµερώσουµε τους  φίλους αναγνώστες ότι  το 
επόµενο φύλλο της «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ», λόγω διακοπών, 
θα κυκλοφορήσει, ανανεωµένη και πιο δυνατή, την Κυ-

ριακή 2 Σεπτεµβρίου 2018.  Καλές διακοπές σε όλους.
Να θυµίσουµε  στους αναγνώστες τις Θρησκευτικές  πανή-
γυρης  των Ιερών Ναών της Πόλης µας.  Στις  6 Αυγούστου 
πανηγυρίζει το παραδοσιακό εξωκκλήσι Αγίας  Σωτήρας .  

Στις 14 και  15 Αυγούστου πανηγυρίζει  ο  Ιερός Ναός Κοιµήσεως 
Θεοτόκου ( παναγίτσα ) στο κεντρικό Μενίδι.  Στις 23 και 24  πα-
νηγυρίζει  Ιερός Ναός Αγίου ∆ιονυσίου – Νεάπολη Αχαρνές.  Στις 
27 και 28 Αυγούστου πανηγυρίζει  ο Ιερός Ναός Παναγίας Σου-
µελά στον Άγιο Πέτρο.
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ό σοι από τους πολίτες παρακολουθούν τη λει-
τουργία του ∆ήµου Αχαρνών θα γνωρίζουν 
την ιδιαίτερη επιµονή µου στην ανάγκη σω-

στής λειτουργίας των θεσµοθετηµένων Οργάνων του 
∆ήµου. 

Η «εµµονή»  µου αυτή έχει τη βάση της στο αξίωµα 
ότι οι αποφάσεις των ∆ηµοτικών Οργάνων δεν πρέπει να 
εξυπηρετούν προσωπικά συµφέροντα, αλλά το συµφέ-
ρον του απλού δηµότη. 

Με άλλα λόγια, πιστεύω πως η νόµιµη λειτουργία των 
∆ηµοτικών Οργάνων (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, Οικονοµική Επιτροπή κλπ) είναι βασική 
προϋπόθεση για την προστασία των συµφερόντων και 
των δικαιωµάτων του πολίτη. 

Είναι γνωστό πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σήµε-
ρα  ένα πραγµατικά τεράστιο σε έκταση αλλά και σε πο-
λυπλοκότητα φάσµα αρµοδιοτήτων, κυρίως σε ότι αφο-
ρά υποδοµές Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κυκλο-
φορίας και εξυπηρέτησης κοινωνικών οµάδων κάθε ηλι-
κίας. 

Τι συνεπάγεται – σε πρακτικούς όρους- αυτή η τερά-
στια γκάµα αρµοδιοτήτων και τι συγκεκριµένες επιπτώ-
σεις έχει στη ζωή του κάθε πολίτη η σωστή λειτουργία, 
συντήρηση και αναβάθµιση όλων αυτών των υποδοµών;

Είτε µας αρέσει είτε όχι, ζούµε πια στην εποχή της γνώ-
σης και της εξειδίκευσης και συνεπώς καµία προσωπική 
ενασχόληση, τόσο σε επίπεδο αιρετού όσο και σε επίπε-

δο υπηρεσιακού παράγοντα, δεν επαρκεί για να  ανταπο-
κριθεί κανείς επαρκώς στις ποσοτικές αλλά και τις ποιοτι-
κές απαιτήσεις της λειτουργίας ενός ∆ήµου. 

Εν ολίγοις, κλειδί για την ικανοποιητική ανταπόκριση 
ενός ∆ήµου στην σωστή λειτουργία υποδοµών είναι η 
εφαρµογή σύγχρονων κανόνων διοικητικής οργάνωσης 
και λειτουργίας.

Ας δούµε δύο από αυτούς τους βασικούς κανόνες δη-
µοτικής λειτουργίας και ας εξετάσουµε τις σοβαρές επι-
πτώσεις που έχει στη ζωή των κατοίκων η άρνηση της ση-
µερινής ∆ηµοτικής Αρχής να εφαρµόσει αυτούς τους κα-
νόνες.

       Ο πρώτος κανόνας, που πρέπει να υπάρχει στη λει-
τουργία ενός ∆ήµου είναι η ανάγκη τα ∆ηµοτικά Όργανα 
να λειτουργούν και να παίρνουν τις αποφάσεις τους βά-
σει των νόµων που ισχύουν, δηλαδή να εφαρµόζεται η 
αρχή της νοµιµότητας. 

Τι πιο λογικό και προφανές βέβαια, αλλά πείτε το αυ-
τό στον ∆ήµαρχο και στον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου των Αχαρνών που παίρνουν και προσπαθούν 
να υλοποιήσουν οφθαλµοφανώς παράτυπες αποφάσεις!

       Απίστευτο αλλά αληθινό! Και µάλιστα αυτό να γί-
νεται τη στιγµή που η αντιπολίτευση τους εξηγεί ότι η 
απόφαση είναι παράτυπη και συνεπώς κινδυνεύει να 
ακυρωθεί από τους προβλεπόµενους ελεγκτικούς µηχα-
νισµούς. 

Αποτέλεσµα: µερικές ηµέρες µετά, η απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ακυρώνεται από την Αποκεντρω-
µένη ∆ιοίκηση και ο ∆ήµος και οι δηµότες θα πρέπει να 
περιµένουν µερικούς µήνες ή και χρόνο για να ξαναέλθει 
σωστά το θέµα για έργα συντήρησης ή αναβάθµισης των 
απαραίτητων υποδοµών.  

Ο δεύτερος απαραίτητος κανόνας λειτουργίας είναι η 
διαφάνεια. Στην περίπτωση του ∆ήµου µας η έλλειψη δι-
αφάνειας ήταν ο λόγος για ακύρωση της απόφασης του 
∆ηµάρχου που αφορούσε την κατασκευή Παιδικών Χα-
ρών στο ∆ήµο µας. 

Είναι δεδοµένη η τεράστια κοινωνική σηµασία που 
έχει για τους µικρούς συµπολίτες µας η δυνατότητα να 
παίξουν και να χαλαρώσουν σε µια ασφαλή και όµορφη 
Παιδική Χαρά. 

Θα περίµενε, λοιπόν, κανείς ο ∆ήµαρχος να είναι εξα-
ντλητικά προσεκτικός στην τήρηση της διαφάνειας των  
διαδικασιών ώστε να µην ακυρωθεί η διαδικασία του δι-
αγωνισµού για την κατασκευή αυτών των παιδικών Χα-
ρών. 

Αµ δε! Έκανε τις προδιαγραφές µε τέτοιο τρόπο ώστε 
οι ενδιαφερόµενοι που πήραν µέρος στο διαγωνισµό κα-
τήγγειλαν στην ελέγχουσα αρχή ότι ο διαγωνισµός είναι 
φωτογραφικός υπέρ ενός εργολάβου και η Αποκεντρω-
µένη, αφού εξέτασε την καταγγελία, ακύρωσε την από-
φαση του ∆ηµάρχου!

Υπάρχει κανείς που να µην  καταλαβαίνει γιατί ο ∆ή-
µος µας έχει τέτοιες τεράστιες ελλείψεις σε υποδοµές;

Οι αποφάσεις του ∆ηµάρχου και των ∆ηµοτικών Οργάνων 
δεν πρέπει να εξυπηρετούν προσωπικά συµφέροντα!!!
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

∆ιαθέτει πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ  ποινικό µητρώο 
Από µία άποψη, η ανάδειξη της Αριστεράς στη 
διακυβέρνηση της χώρας είχε θετικές συνέπει-
ες για τον τόπο, υπό την εξής έννοια:  Η άσκη-
ση της εξουσίας αποτέλεσε την ταφόπλακα της 
ουτοπίας. Η αριστερά, για να σταθεί στην Αρχή, 
απαρνήθηκε τον εαυτό της. Τα οράµατα της. Τα 
όνειρά της. Την ιδεολογία της. Άνθρωποι που 
για χρόνια κοµπορρηµονούσαν ότι η πολιτική 
τους σκέψη είναι η πλέον προηγµένη στη χώ-
ρα, ότι «ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός» και 
πως οι ίδιοι αποτελούν το µακράν πεφωτισµέ-
νο κοµµάτι  της κοινωνίας (και τάχα βλέπουν 
πράγµατα που δεν βλέπαµε εµείς), προσγειώ-
θηκαν όµως ανώµαλα στη σκληρή πραγµατι-
κότητα. ΑΛΛΟ  Η ΘΕΩΡΕΙΑ – ΑΛΛΟ  Η  ΠΡΑΞΗ!

Μας κόστισε  κάτι παραπάνω βεβαίως η περι-
έργεια αυτή, ειδικά σε όσους τους ψήφισαν – 80 
δις και πλέον ευρώ αλλά, εν πάση περιπτώσει, 
αριστερά «στα κάγκελα» και στο πεζοδρόµιο δεν 
πρόκειται µάλλον να ξαναδούµε.

Ακόµη και αν αποτελέσει στο µέλλον την αξι-
ωµατική αντιπολίτευση, του τόπου, όπως όλες οι 
δηµοσκοπήσεις προσβλέπουν. Αριστερά να κα-
ταγγέλλει ιδιωτικοποιήσεις, ΟΥΤΕ! Την έχασε την 
παρθενία της στις Σκουριές και στο ελληνικό. Αρι-
στερά να καταγγέλλει, τέλος, ως νεοφιλελεύθερες 
τις µειώσεις συντάξεων, ποτέ ξανά.  Έβαλε το χέρι 
βαθειά στις τσέπες των υπερήφανων γηρατειών, 
και γι’ αυτό και για όλα  του έχει ποινικό µητρώο.

Αυτές τις µέρες, η βίαιη ωρίµανση της Αριστε-
ράς – για να είµαι πιο ακριβής, η επισηµοποίηση 
της µεταβολής- βρίσκεται στη δεύτερη φάση της. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται πλέον και επισήµως κόµµα του 
βαθέως κατεστηµένου. 

Οι µυστικές συµφωνίες του Τσίπρα µε τις 
Η.Π.Α.  από το 2013 και η απόλυτη σύµπλευση 
του  µε την ΜΕΡΚΕΛ  στο παρασκήνιο από το 2015 
και εντεύθεν γίνονται αντιληπτές και από το και 
από τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. 

Στις Η.Π.Α. ο πρωθυπουργός συναντήθηκε 

µα τον πρόεδρο Τράµπ- την εκλογή  µε τον αντι-
πρόεδρο Μάκ Πένς,  τον υπουργό εξωτερικών Ρεξ 
Τίρλεσον, την διευθύντρια του ∆.Ν.Τ. Κριστίν Λα-
γκάρντ. 

Πιο κατεστηµένο δεν γίνεται. (Ασχέτως αν 
ξόρκιζε την εκλογή Τράµπ µε την φράση «ΜΗ µας 
βρει κανένας κακός», και βεβαίως, µετέβει εκεί 
έχοντας στις αποσκευές του την καλή µαρτυρία 
των Σοϊµπλε και Ντάϊσελµπλουµ. Ποιος να το πί-
στευε αυτό!

Αν στα διεθνή ερείσµατα του Τσίπρα προσθέ-
σει κανείς την µεταβολή στον εσωτερικό συσχετι-
σµό (όλα τα κανάλια ευµενώς ουδέτερα υπέρ του, 
πλην ενός, ΣΕΒ, συνδικάτα) έχουµε την εικόνα 
ενός  ισχυρού πρωθυπουργού.

Γράφω την «εικόνα» διότι στην πραγµατικό-
τητα δεν είναι. Ισχυρός είναι ένας πρωθυπουργός 
όταν έχει ερείσµατα στο λαό, όχι στα συστήµατα.  
Ο Ριζοσπάστης που ξέραµε, όµως είναι  παρελθόν, 
στη σκηνή έχει ανέβει ο συστηµικός. Πρόκειται για 
τη µεγάλη παγίδα µιας ηγεσίας που αναζητά απελ-
πισµένα αναγνώριση:  Σκάλες και κόκκινα χαλιά, 
προεδρικούς ξενώνες, πρωτόκολλα και φλας.  Ο 
αποσυνάγωγος γίνεται της συναγωγής.

Καλούµε τον κ. πρωθυπουργό να την απο-
λαύσει της εξουσία. Είναι το ύψιστο αφροδισιακό 
ποτό, κατά του Κίσινγκερ. 

Ωστόσο, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι µε-
τά την ταύτιση του µε το κατεστηµένο, διεθνώς και 
τοπικό, είναι πλέον άλλος. Και ανήκει αλλού. Το 
κοινωνικό µέρισµα που θα διανείµει είναι ένα 
ωραίο άλλοθι για να έχει την συνείδηση του η 
ήσυχη απέναντι στον κοσµάκη που του πίστεψε, 
αλλά δεν τον κάνει ούτε αριστερό, ούτε προοδευ-
τικό Σοσιαλδηµοκράτη  τον κάνει, το πολύ – πο-
λύ και σε κάθε περίπτωση βαθιά συστηµικό. Με 
όποιες συνέπειες θα έχει αυτό στην κάλπη.

Σ.Σ. : Εύχοµαι στους αναγνώστες της «Αχαρ-
ναϊκής» και κατ’ επέκταση της στήλης, καλές δι-
ακοπές. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

Εν έτει 2018...Μια καταστροφή 
που δεν τη χωρά ο ανθρώπινος 
νους κι ένα τεράστιο «Γιατί». Γιατί 
θυσιάστηκαν όλοι αυτοί οι άν-
θρωποι, όλα αυτά τα παιδιά; 

Εν έτει 2018...Κανένα σχέδιο για 
τη διαφυγή των ανθρώπων. Κανέ-
να σχέδιο για την άµεση ενηµέρωσή τους. Αφηµένοι στη τύ-
χη τους. Αν έχεις τύχη επιβιώνεις, αλλιώς καίγεσαι! 

Ούτε καµπάνες χτύπησαν, ούτε σειρήνες ήχησαν, ούτε 
κόρνες ακούστηκαν. Κάποιος ή κάτι για να τους δείξει το 
δρόµο της ζωής και της ελπίδας. Άνθρωποι εγκαταλελειµ-
µένοι σε παραλίες, κοντά σε βράχια, µέσα στη θάλασσα. 

Μια ανείπωτη τραγωδία που θα µπορούσε να είχε απο-
φευχθεί. Μ΄ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο ευέλικτο διασποράς των 
ελάχιστων δυνάµεων, σχέδιο συντονισµού των συναρµόδι-
ων και κυρίως σχέδιο για την άµεση ενηµέρωση των κατοί-
κων στις περιοχές που πλήττονται, αλλά και για την εκκένω-
σή τους. Ένα σχέδιο στοίχισε τη ζωή σε τόσους ανθρώ-
πους....

Εν έτει 2018...Στην Ελλάδα µας η τύχη, όπως φαίνεται, 
δεν είναι µε το µέρος των πολιτών. ∆εν είναι µε το µέρος µας.  
Συλλυπητήρια σε όσους θρηνούν. Συµπάσχουµε µαζί τους.

 Η  Γνώµη µας ... 

Οἱ κότες καί τά ἄλλα ζῶα
Αλέξανδρος 

Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης

Κεντρώων
στην Περιφέρεια Αττικής.

Οἱ πολιτικοί μας διακήρυτταν σχεδόν πάντα, ὅ,τι ἀκολουθοῦ-
σαν ἀνεξάρτητη καί ὑπερήφανη πολιτική, ἔχοντας καλές σχέ-
σεις μέ ὅλους. Ἐπί Ἀνδρέα Παπανδρέου μπορεῖ λεκτικά νά 
προβάλλαμε λαϊκίστικα συνθήματα, ὅπως «ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ τό 
ἴδιο συνδικᾶτο» καί «φονιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικανοί», ἀλλά 
στήν πρᾶξη, ἀκολουθούσαμε ὅ,τι ἤθελαν οἱ δυτικοί μας σύμμα-
χοι, ἀπό τούς ὁποίους καί ἐξαρτώμεθα. Μέ τήν Σοβιετική Ἔνω-
ση καί μετέπειτα Ρωσία εἴχαμε πάντα πολύ καλές σχέσεις, 
ὅπως καί μέ τήν Κίνα, τό Ἰσραήλ, τήν Ἀλβανία καί στενότατους 
δεσμούς μέ τούς Ἄραβες, μέ τήν Λιβύη τοῦ Καντάφι καί γενικῶς 
μέ ὅλες τίς χώρες. Χρησιμοποιήσαμε παραδείγματα χωρῶν, 
οἱ ὁποῖες μεταξύ τους εἶχαν ἐχθρικές σχέσεις.

Δέν θυμόμαστε ποτέ νά ἔχουμε διαρρήξει τούς δεσμούς καί εἰδι-
κῶς μέ μία ἀπό τίς δύο ὑπερδυνάμεις. Γιά νά συμβεῖ αὐτό, θά ἔπρε-
πε α) οἱ λόγοι νά εἶναι ἰδιαιτέρως σοβαροί, β) τά στοιχεῖα τῆς ἐνοχῆς 
νά εἶναι ἀκράδαντα καί γ) νά ἀκολουθηθεῖ ἐνημέρωση-διαμαρτυρία 
«κάτω ἀπό τό τραπέζι», ὥστε νά ἀπομακρυνθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι καί 
τό θέμα νά μήν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ἀπό ὅ,τι φαίνεται καμμία 
ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις δέν ἴσχυσε. Τό νά παρέμβουν οἱ Ρῶσοι 
στά Σκόπια ἔχει κάποια λογική, μήπως καί ἀκυρωθεῖ ἡ συμφωνία 
τῶν Πρεσπῶν. Ἐδῶ ὅμως δέν χρειάζεται προσπάθεια νά πεισθοῦν 
οἱ Ἕλληνες, ἀφοῦ κατά 80% εἶναι ἐξοργισμένοι καί ἀγανακτισμένοι 
μέ τήν ἐθνική προδοσία. Κυρίως δέ, ὅταν ἡ ἐπικύρωση ἀπό τήν ἑλ-
ληνική Βουλή, δέν ἔχει καμμιά ἰδιαίτερη σημασία.

Ὁ κ. Κοτζιᾶς ξεκίνησε πολύ καλά, ἐν ἀντιθέσει μέ ἄλλους ὑπουρ-
γούς ἐξωτερικῶν, θέτοντας μετ’ ἐπιτάσεως, ὅ,τι τό κυπριακό εἶναι ζή-

τημα εἰσβολῆς καί κατοχῆς. Στήν συνέχεια μέ 
στροφή 180 μοιρῶν, ζοῦμε μιά κωμικοτραγω-
δία στήν ἐξωτερική πολιτική, συγκρινόμενη μέ 
τήν γελοῖα βαρουφακειάδα τοῦ πρώτου ἐξαμήνου τοῦ 2015, ἀπό τήν 
ὁποῖα καταποντιστήκαμε χάνοντας 200 δις. Καί τά οἰκονομικά κάπο-
τε διορθώνονται, Ἐθνικές ὅμως ἀπώλειες ἴσως ποτέ. Πρῶτα πράτ-
τουν δουλικά ὅ,τι ἐπιθυμεῖ ὁ Ἐρντογάν, ἔπειτα τελοῦν τό κακούργη-
μα μέ τά Σκόπια, ἀκολούθως προγραμματίζουν μειοδοσία μέ τήν Ἀλ-
βανία καί στήν συνέχει τά σπᾶνε μέ τήν Ρωσία. Ὁ Ὑπουργός μέ συ-
νεχεῖς ἀπίστευτες δηλώσεις, δείχνει ὅ,τι «ἔχει ξεφύγει τελείως». Δέν 
ἀναφερόμαστε βέβαια στά χειραγωγημένα ΜΜΕ, τά ὁποῖα ὅπως 
ἔφαγαν πακτωλό ἐκατομμυρίων γιά νά ὑποστηρίξουν τό προδοτικό 
σχέδιο Ἀνάν, ἔτσι εἶναι φερέφωνα τῶν ἀφεντικῶν τους μονίμως. 

Στούς Ἀμερικανούς λοιπόν, εἶναι πιστό σκυλάκι, στούς Εὐρω-
παίους ὑπάκουο πρόβατο πού τούς προσφέρει ὅλο μας τό γάλα, 
στούς Σκοπιανούς καί τούς Ἀλβανούς ποντικάκι καί στούς Τούρκους 
τρέμει σάν τό ψαράκι. Καί ξαφνικά φαντασιώνεται ὅ,τι ἡ κότα βρυ-
χᾶται. Ἡ πικρή ἀλήθεια εἶναι ὅ,τι αὐτή εἶναι ἡ πλέον ἀμερικανόδου-
λη, ἀντεθνική καί προδοτική κυβέρνηση πού πέρασε ποτέ ἀπό τήν 
χώρα καί ἔχει γίνει τό σκυλάκι τοῦ κάθε ξένου πού θέλει νά ἀσκεῖ ἐδῶ 
τά συμφέροντά του. Εἴτε οἰκονομικά, εἴτε πολιτικά, εἴτε γεωπολιτικά. 
Καί σέ αὐτήν τήν φάση, ἡ ἐντολή ἦταν νά διαλέξουμε στρατόπεδο, 
μέ ὠμό καί βλακώδη τρόπο, χάνοντας κάθε ἀξιοπρέπεια. Ἔτσι δη-
μιουργοῦμε χωρίς λόγο, ἕναν ἐχθρό, τόν ὁποῖο ἔχουμε πολλαπλῶς 
ἀνάγκη.    

Προσμένουμε πότε θά ἀποκτήσουμε «Ἐλεὺθερη Πατρίδα».  

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

Γιατί θυσιάστηκαν όλοι 
αυτοί  οι άνθρωποι,
όλα αυτά τα παιδιά;

Αλλαγή στο τοπίο των προστίµων για την 
αδήλωτη εργασία επιφέρει ο Νόµος 
4554/2018, για την αντιµετώπιση ενός διαχρο-
νικού προβλήµατος στον εργασιακό χώρο.

Προβλέπεται ότι για κάθε αδήλωτο εργαζό-
µενο επιβάλλεται πρόστιµο 10.500 ευρώ στον 
εργοδότη, το οποίο προσαυξάνεται σε περιπτώ-
σεις υποτροπής και αναδροµική καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών καθώς τεκµαίρεται ότι 
η σχέση εργασίας διήρκεσε τρεις (3) µήνες, εκτός 
εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόµενος αποδείξουν 
διαφορετικά. Με πράξη του αρµόδιου ασφαλι-
στικού φορέα καταλογίζονται, άνευ ετέρου και 
αναδροµικά από την ηµεροµηνία του ελέγχου, 
σε βάρος του εργοδότη το σύνολο των προβλε-
πόµενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Ως βάση υπολογισµού των εισφορών λαµ-
βάνεται ο κατώτατος µισθός ή το κατώτατο ηµε-
ροµίσθιο.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα έκ-
πτωσης του προστίµου, εφόσον προσληφθεί 
άµεσα ο αδήλωτος εργαζόµενος, ενώ η έκπτω-
ση είναι ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης.

Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι, αν, εντός 10 ερ-
γάσιµων ηµερών από την ηµέρα του ελέγχου, ο 
εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργα-
ζοµένου ή των εργαζοµένων που διαπιστώθη-
καν ως αδήλωτοι µε σύµβαση εξαρτηµένης ερ-
γασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιµο 
µειώνεται, ως εξής:

Στο ποσό των 7.000 ευρώ σε περίπτωση 
πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας διάρκειας 
τουλάχιστον τριών µηνών.

Στο ποσό των 5.000 ευρώ σε περίπτωση 
πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας διάρκειας 
τουλάχιστον έξι µηνών και στο ποσό των 3.000 
ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης µε σύµβαση ερ-

γασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η 

οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από 
τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιµο της παραγρά-
φου 1, ανά εργαζόµενο, επιβάλλεται προσαυξη-
µένο ως εξής:

α) κατά 100% για την πρώτη µετά την αρχική 
παράβαση και

β) κατά 200% για κάθε µεταγενέστερη παρά-
βαση από αυτήν της περίπτωσης α΄, που διαπι-
στώνεται σε έλεγχο διενεργούµενο σε διαφορε-
τική ηµεροµηνία.

Αν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και 
του ΕΦΚΑ επιβληθούν σε µία επιχείρηση, εκµε-
τάλλευση ή άλλη εργασία περισσότερα από ένα 
πρόστιµα για αδήλωτη εργασία του ίδιου εργα-
ζοµένου, που προκύπτουν από έλεγχο κατά τη 
διάρκεια της ίδιας ηµέρας, η καταβολή του προ-
στίµου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης επιβολής 
προστίµου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργο-
δότη.

Σε ερώτηση σχετικά µε τη νέα νοµοθετική 
πρωτοβουλία που αλλάζει την αρχιτεκτονική του 
προστίµου για την αδήλωτη εργασία, ο γενικός 
γραµµατέας της ΟΙΥΕ απαντά ότι η προσπάθεια 
της κυβέρνησης είναι σε σωστή κατεύθυνση. 
«∆εν είναι βέβαια πανάκεια» αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο κ. Κυριακούλιας, επισηµαίνοντας ότι οι 
έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να 
ενταθούν και να στοχεύσουν σε συγκεκριµένους 
κλάδους µε υψηλή παραβατικότητα. «Αυτό ισχυ-
ρίζεται και το υπουργείο. Όµως, η εικόνα των επι-
θεωρήσεων εργασίας δείχνει ότι υπάρχει υποστε-
λέχωση, γεγονός που δεν συµβάλλει στην απο-
τελεσµατική καταπολέµηση του φαινοµένου της 
αδήλωτης εργασίας» διαπιστώνει ο γενικός γραµ-
µατέας της Οµοσπονδίας.

Οι νέες διατάξεις για τα πρόστιµα για αδήλωτη εργασία

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Όταν χρειάζεται, είµαστε όλοι εθελοντές !

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α»

Πρίν λίγες ηµέρες, ξεκινήσαµε την 
συλλογή βασικών τροφίµων και 
νερού, για τους πληγέντες. Στο κά-

λεσµά µας, ανταποκρίθηκαν πολλοί συν-
δηµότες αλλά και τοπικές επιχειρήσεις, κά-
νοντάς µας να είµαστε σίγουροι ότι «ο άν-
θρωπος» και η αλληλεγγύη, είναι ακόµα 
βασικό χαρακτηριστικό της Κοινωνίας µας. 
Μιας κοινωνίας που καταλαβαίνει το πρό-
βληµα, τον πόνο και την ανάγκη, κάνοντας 
πράξη ακόµα και από το υστέρηµά της.

Έτσι, η βοήθεια που συγκεντρώθηκε, 
βρήκε τον δρόµο της, προχθές Τετάρτη 25 
Ιουλίου στην Ραφήνα. Εκεί, τα παραδώ-
σαµε απ’ ευθείας στα χέρια των πληγέ-
ντων αλλά ταυτόχρονα, ενισχύσαµε και 
το Κέντρο περισυλλογής στο Κόκκινο λι-
µανάκι, τους άντρες της ΕΜΑΚ και του Πυ-
ροσβεστικού σώµατος.

Οι εικόνες που αντικρύσαµε, ήταν πέ-
ρα από κάθε περιγραφή που θα µπορού-
σε να κάνει κάποιος. 

Ας µείνουµε προβληµατισµένοι, σιω-
πηλοί και αλληλέγυοι, χωρις αυτό να ση-
µαίνει ότι σύντοµα δεν θα έρθει η στιγµή 
να αναζητηθούν τα αίτια και οι υπαίτιοι.

Ένα τεράστιο «Ευχαριστώ» σε όλους 
όσοι µας βοηθησαν: τους δεκάδες ανώ-
νυµους δηµότες, την επιχείρηση της Οικο-
γένειας Τσαγκάρη και την Pizzeria «Πές 
αλεύρι».

∆εσµεύσεις από τον Υπουργό Χρήστο 
Σπίρτζη για τις τρίτεκνες οικογένειες!

Μ ε ανακοίνωσή της η Πανελλαδική 
Οµοσπονδία Τριτέκνων  απέστειλε 
κείµενο µε αφορµή την επίσκεψη 

της Οµοσπονδίας µε εκπρόσωπο την Μαρία 
Χρ. Ναυροζίδου, µέλος του ∆.Σ. της Π.Ο.Τ. 
στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων Χρήστο Σπίρτζη σε θέµατα-προβλήµα-
τα και προτάσεις της οµοσπονδίας για να αντι-
µετωπιστούν τα ζητήµατα που ταλανίζουν οι 
τρίτεκνες οικογένειες.

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής 
«Η Ζεστή Αγκαλιά» δηλώνει την απόλυτη στήριξή του στον αγώνα και τις προτάσεις της 
Π.Ο.Τ. και βρίσκεται πάντα δίπλα στις Τρίτεκνες οικογένειες µε αγωνιστικότητα και απο-
φασιστικότητα για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που τις βαραίνουν. Η µάχη κερδίζεται 
µε επιµονή και απόλυτη προσήλωση στον στόχο και τα ιδανικά µας!

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:
Πραγµατοποιήθηκε, την ∆ευτέρα 2 Ιουλίου 2018, η προγραµµατισµένη συνάντη-

ση της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Τριτέκνων µε τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και ∆ικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη.

Την Οµοσπονδία εκπροσώπησε το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ο.Τ 
και Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής “Η Ζεστή Αγκαλιά” κα. 
Μαρία Χρ. Ναυροζίδου.

Παρουσίασε τις προτάσεις και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τρίτεκνη -οικο-
γένεια στις ηµέρες µας του και του παρέδωσε τις Προτάσεις της Πανελλαδικής Οµο-
σπονδίας Τριτέκνων.

Αφού αρχικά ανέγνωσε και µελέτησε το έγγραφο των προτάσεων της Οµοσπον-
δίας, στη συνέχεια δεσµεύτηκε γενικότερα στα παρακάτω:

-Σχετικά µε τα Τέλη Κυκλοφορίας Αρθρο 35 Ν.3986 είναι αρµοδιότητος του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών.

– ∆εσµεύτηκε προσωπικά ότι για τις προτάσεις 2, 3, και 4 σε συνεργασία µε ∆ηµό-
σιους φορείς θα το υλοποιήσει προκειµένου να βοηθήσει τις Τρίτεκνες οικογένειες.

Η γενικότερη αίσθηση είναι ότι για πρώτη φορά αισθανθήκαµε ότι ένας Υπουργός 
εν ενεργεία ασχολήθηκε µε τα θέµατα – προτάσεις της Οµοσπονδίας διαθέτοντας χρό-
νο και προσωπική τηλεφωνική ενηµέρωση προκειµένου να ικανοποιήσει όσο το δυ-
νατόν περισσότερα από αυτά.
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∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133/2018 τ. Α’ ο νόµος 
4555/2018 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε 
την ονοµασία «Κλεισθένης Ι». Οι ∆ήµοι σύµ-

φωνα µε τον «Κλεισθένη Ι» χαρακτηρίστηκαν:  
• ∆ήµοι Μητροπολιτικών Κέντρων. 
• Μεγάλοι Ηπειρωτικοί ∆ήµοι και ∆ήµοι Πρωτεύου-
σες Νοµών. Με πληθυσµό άνω των 25.000 κατοίκων.

Ο ∆ήµος Αχαρνών χαρακτηρίστηκε Μεγάλος 
Ηπειρωτικός  ∆ήµος.
1. Ο ∆ήµος διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την 
Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
την Εκτελεστική Επιτροπή και τον ∆ήµαρχο.
2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποτελείται  από σαράντα 
πέντε µέλη  (45) σε ∆ήµους µε πληθυσµό από εκατό 
χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-
150.000) κατοίκους,
Με τον «Κλεισθένη Ι» οι ∆ηµοτικές Κοινότητες και 
οι Τοπικές Κοινότητες ονοµάστηκαν Κοινότητες. 
Κοινότητες -Όργανα διοίκησης κοινοτήτων
1. Όργανα των κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό άνω 
των τριακοσίων (300) κατοίκων, µε βάση τα στοιχεία 
µόνιµου πληθυσµού της τελευταίας απογραφής της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι:
α) Το συµβούλιο της Κοινότητας.
β) Ο Πρόεδρος του συµβουλίου της Κοινότητας.
Με αυτά τα δεδοµένα ο ∆ήµος Αχαρνών έχει δύο Κοι-
νότητες:
Συµβούλιο Κοινότητας Θρακοµακεδόνων : 7 µέλη
Συµβούλιο Κοινότητας Αχαρνών : 15 µέλη
Σύµφωνα µε τον «Κλεισθένη Ι» : ∆ιάρκεια ∆ηµοτι-
κής περιόδου
1. Ο ∆ήµαρχος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι σύµ-
βουλοι κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τρι-
ακοσίων (300) κατοίκων και οι πρόεδροι των κοινοτή-
των µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοί-
κων, εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια µε άµεση, 
καθολική και µυστική ψηφοφορία.
4. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος: Ο πρώτος 
γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώµατα της 
παρ. 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διε-
νεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπρο-
σώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 

έτους 2019.
Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος
1. Το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνον όσοι είναι εγ-
γεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήµου, κατά τις 
ειδικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας.
Προσόντα εκλογιµότητας για την ανάδειξη των ∆η-
µοτικών Αρχών
1. ∆ήµαρχος µπορεί να εκλεγεί:
α) Ο δηµότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει 
συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την 
ηµέρα διενέργειας των εκλογών 
2. ∆ηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος κοινότητας µε 
µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοί-
κων µπορεί να εκλεγεί: ο δηµότης που έχει την ικανό-
τητα να εκλέγει και έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας του κατά την ηµέρα των εκλογών.
Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα
1. ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι, δη-
µοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι κοινότητας µε µόνιµο 
πληθυσµό άνω των  τριακοσίων {300) κατοίκων: 
δ) ∆ιοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων, ∆ιευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβου-
λοι των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, των 
Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου, 
των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη 

διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµό-
σιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και των 
πάσης φύσεως νοµικών προσώπων των δήµων, οι 
οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα, στους ∆ή-
µους στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτεινόταν η 
αρµοδιότητά τους, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από 
τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.
ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσί-
ου, των ∆ήµων, των Περιφερειών και των Νοµικών 
Προσώπων που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέ-
ων της Γενικής Κυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα. 
στ) Όποιοι συνδέονται µε τον οικείο ∆ήµο, τα νοµι-
κά του πρόσωπα ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία 
αυτός συµµετέχει, µε σύµβαση προµήθειας, εκτέ-
λεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης 
δικαιώµατος εκµετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας µε 
αντικείµενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ ετησίως. 
α) Γενικοί γραµµατείς ∆ήµων και ∆ικηγόροι µε έµµι-
σθη εντολή των δήµων, στους δήµους στους οποίους 
υπηρέτησαν κατά την προηγούµενη των εκλογών αυ-
τοδιοικητική περίοδο.
3.  Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έχουν 
εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωµα τους, ύστερα 

από αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 
1 του άρθρου 236.
Τα κωλύµατα της παρούσας παραγράφου ισχύουν 
για την επόµενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική πε-
ρίοδο. 
8. Όσοι ασκούν καθήκοντα ∆ηµοτικού και Περιφερει-
ακού Συµπαραστάτη µπορούν να είναι υποψήφιοι ∆ή-
µαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, σύµβουλοι ή πρόεδροι 
κοινότητας, στους ∆ήµους όπου υπηρετούν, στις Αυ-
τοδιοικητικές εκλογές της παρ. του άρθρου 9, εφόσον 
παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα 
ανακήρυξης των υποψηφίων.»
Άρθρο 233 : Πειθαρχική ευθύνη
1.Στους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφε-
ρειακούς Συµβούλους, ∆ηµάρχους, ∆ηµοτικούς συµ-
βούλους, συµβούλους Τοπικών ή ∆ηµοτικών κοινο-
τήτων και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, επι-
βάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι µη-
νών και της έκπτωσης.
Ασυµβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. ∆εν µπορούν να είναι ∆ήµαρχοι, ∆ηµοτικοί σύµ-
βουλοι, σύµβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι 
που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οι-
κείου ∆ήµου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου αυτού, των κοινωφελών επιχειρήσεών, εφό-
σον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει το ποσό των 
πεντακοσίων (500) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του ∆ήµου ή των νοµικών προσώ-
πων της παραγράφου 1 εκλεγεί ∆ήµαρχος, δηµοτι-
κός σύµβουλος ή σύµβουλος κοινότητας, οφείλει 
να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερ-
βαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, έως την 
ηµέρα εγκατάστασης των νέων ∆ηµοτικών Αρχών.
Περισσότερη ενηµέρωση στο «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» (https://eleftherovima.wordpress.com)

Κλεισθένης 1: Οι αλλαγές που φέρνει στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση  έως την πρώτη Κυριακή των εκλογών
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Εξώδικο και µήνυση κατά της ∆ΕΗ για την προστασία 
κάθε έννοµου συµφέροντος από το πεπαλαιωµένο 
δίκτυό της που θέτει σε κίνδυνο την περιοχή της 

Πάρνηθας κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης 
«ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Παναγιώτης Γρηγοριάδης. Παράλληλα,
µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ζητά τη σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µε τη µορφή του κατεπείγοντος µε µοναδικό 
θέµα συζήτησης την προστασία και 
επαγρύπνηση για το δρυµό της Πάρνηθας .

Η επιστολή: 
Οργή και αποτροπιασµό προκαλεί για άλλη µία φορά 
η αναλγησία και η ανικανότητα του κρατικού 
µηχανισµού, ο οποίος χωρίς κανένα σχέδιο 
επιχείρησε στις χθεσινές πυρκαγιές, καθιστώντας τον 
εαυτό του συνένοχο στο άγριο έγκληµα µε θύµατα 
ανθρώπινες ζωές.

Η έλλειψη συντονισµού και η ανεπάρκεια 
στρατηγών, υπουργών αλλά και του ίδιου του 
πρωθυπουργού µας έφερε αντιµέτωπους µε τη 
χθεσινή τραγωδία η οποία θα µπορούσε να είχε 
αποφευχθεί αφού οι αρχικές εστίες ήταν ελεγχόµενες 
και δηµιουργήθηκαν κατά τις πρωινές ώρες.

Ήδη από προηγούµενες φορές που πυρκαγιές 
είχαν κοστίσει ανθρώπινες ζωές, οι ειδικοί επιστήµονες είχαν επιστήσει 
την προσοχή του κρατικού µηχανισµού ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει 
να υπάρχει συντονισµένος σχεδιασµός από όλα τα υπουργεία.

Η Αστυνοµία από πλευράς της διαθέτει καλά εκπαιδευµένο 
προσωπικό εναέριων µέσων, το οποίο θα µπορούσε να έχει αξιοποιηθεί 
για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των παγιδευµένων πολιτών 
ώστε να κατευθυνθούν µε ασφάλεια σε σηµεία συγκέντρωσης όπου θα 
γίνονταν η περισυλλογή τους.

Τα µεγαλύτερα όπλα σε τέτοιες καταστάσεις είναι ο χρόνος 
αντίδρασης για να προληφθεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς και βάσει των 
καιρικών συνθηκών που επικρατούν ο επανασχεδιασµός του τρόπου 
αντιµετώπισης.

Η ανείπωτη τραγωδία που κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασµα της, 

κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και στη δική µας πόλη που το 
µεγαλύτερο κοµµάτι της αποτελείται από τον εθνικό δρυµό της Πάρνηθας 
και αποτελεί έναν από τους τελευταίους πνεύµονες πρασίνου της Αττικής.

Καλώ τους πολίτες των Αχαρνών σε άµεση κινητοποίηση 
απαιτώντας τη διεξαγωγή Έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
µοναδικό θέµα την προστασία του δρυµού της Πάρνηθας και των 
γύρω περιοχών µέσω:

• Ασκήσεων ετοιµότητας και επιχειρησιακών 
σχεδιασµών

• Ελέγχου των πυροσβεστικών κρουνών και 
επέκταση του δικτύου τους σε περιοχές όπου η 
πρόσβαση των πυροσβεστικών οχηµάτων καθίσταται 
δυσχερής

• Ελέγχου όλων των χώρων πλησίον του δρυµού 
οι οποίοι µπορεί λόγω ρίψης µπαζών και εύφλεκτων 
υλικών να προκαλέσουν φωτιά

• Εντατικοποίηση των περιπολιών στο δρυµό της 
Πάρνηθας από τους εµπλεκόµενους φορείς

• Επανασχεδιασµού των αντιπυρικών ζωνών και 
άµεσος καθαρισµός των υπαρχουσών

• Κλήτευσης εκπροσώπου της ∆ΕΗ προκειµένου 
να εξασφαλίσουµε την άµεση αποκατάσταση των 
ηλεκτρικών συρµάτων του δικτύου της, 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.

Ως Επικεφαλής Παράταξης, έχω ήδη προβεί στις ακόλουθες 
ενέργειες:

α) Αποστολή εξώδικης όχλησης και µήνυσης κατά της ∆ΕΗ 
προστατεύοντας κάθε έννοµο συµφέρον του δήµου µας.

β) Αποστολή αιτήµατος προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αχαρνών για σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τη 
µορφή του κατεπείγοντος µε µοναδικό θέµα συζήτησης την προστασία 
και επαγρύπνηση για το δρυµό της Πάρνηθας .

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
τη διατροφή. Ο άνθρωπος, καταβάλλει καθηµερινά 
µεγάλη προσπάθεια σε κάθε τοµέα της ζωής του. Το 

ίδιο πρέπει να κάνει και στο κοµµάτι που αφορά τη σωστή 
διατροφή του. 

Η πολυετής εµπειρία που έχω αποκτήσει µέσα από την προώθηση και 
το εµπόριο βιολογικών προϊόντων,  συµµετέχοντας σε παγκόσµια 
εκπαιδευτικά σεµινάρια, µε έχουν διδάξει ότι η σωστή διατροφή µπορεί να 
κάνει θαύµατα. 

Ειδικότερα όταν δίνουµε στον 
οργανισµό µας, βιολογικές τροφές  και 
µάλιστα όταν τις συνδυάζουµε σωστά 
µπορούµε να καταπολεµήσουµε µε τη 
βοήθεια της φύσης σχεδόν όλες τις 
ασθένειες που µπορεί να ταλαιπωρούν 
έναν άνθρωπο. 

Η δηµιουργία ενός φορέα ο οποίος 
θα έχει ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα όσον αφορά το πόσο 
σηµαντικό και ουσιαστικό ρόλο παίζει στη 
ζωή µας η διατροφή, έχει µεγάλη αξία.

Ένας τέτοιος φορέας, θα έχει τη 
δυνατότητα να οργανώνει εκπαιδευτικά 
σεµινάρια και ηµερίδες στα σχολεία της 
περιοχής,  προκειµένου να ενηµερώνονται οι µαθητές για τη µεγάλη αξία 
της σωστής διατροφής, η οποία θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Ως υπεύθυνος της δηµοτικής παράταξης «Νέα ∆ύναµη», για θέµατα 
που άπτονται της αξίας της διατροφής και του ρόλου της στη ζωή του 
ανθρώπου, έχω ήδη έρθει σε επαφή µε ειδικούς επιστήµονες µαζί µε 
τους οποίους θα ξεκινήσουµε να σχεδιάζουµε τη δηµιουργία του φορέα 
που θα έχει ως µοναδικό σκοπό την ενηµέρωση και την πρόληψη των 
συνεπειών της κακής διατροφής στον ανθρώπινο οργανισµό. 

Απώτερος σκοπός µας είναι να επικοινωνήσουµε το µήνυµα ότι 
µέσα από τη σωστή διατροφή εξασφαλίζουµε υγεία και ποιότητα ζωής. 

Γιώργος Αµανατίδης
Τοµεάρχης Ποιότητας Ζωής- 

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Εξώδικο και µήνυση κατά της ∆ΕΗ από τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη
για τις φωτιές. Ζητά έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Με τη σωστή διατροφή εξασφαλίζουµε 
υγεία και ποιότητα ζωής

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Το παλικάρι
του λαού
επιµένει....
Για να αποφύγεις
µία καταστροφή:
Πρώτον
πρέπει να έχεις
την ικανότητα
να την προβλέψεις 
∆εύτερον σχέδιο
και ασκήσεις ετοιµότητας
για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπισή της
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Η ΠΕΝΑ
Bιβλιοπωλείο - Είδη Γραφείου - ∆ώρα

ΈΝΤΥΠΑ 

 Είδη  Γραφείου

 Είδη Ζωγραφικής

 Είδη Νηπίου 

 Κασετίνες 

 Πορτοφόλια 

 Αναλώσιµα

– Τιµές ασυναγώνιστες, χονδρική - λιανική
– Εξυπηρέτηση µε ευγένεια και ανθρώπινο πρόσωπο

∆ΩΡΑ

 Σχολικά

 Τσάντες

 Βιβλία

 Κλασέρ

 Παzλ

 FAX
 Φωτοτυπίες

Είδη  Γραφείου

Είδη Ζωγραφικής

Φωτοτυπίες

Πάρνηθος 185 • Αχαρνές • Τ.Κ. 13675 • Τηλ. 210 2404118  
E-mail:  dimitrisstoulis@gmail.com

Παράταση λειτουργίας του Τµήµατος
Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής
Αττικής µε έδρα τον ∆ήµο Αχαρνών
Σύµφωνα µε απόφα-
ση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολί-
τη κ. Νίκου Τόσκα 
που δηµοσιεύθηκε 
σ τ ο  Φ Ε Κ 
2779/Β/12-7-2018 πα-
ρατείνεται η λειτουρ-
γία του Τµήµατος 
Αστυνοµικών Επιχει-
ρήσεων ∆υτικής Αττι-
κής που έχει την έδρα του στον ∆ήµο Αχαρνών και έχει 
σαν σκοπό να ενισχυθεί το αίσθηµα ασφάλειας των πολι-
τών στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Το Τµήµα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής 
που εδρεύει στον ∆ήµο Αχαρνών ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 
2017 στο πλαίσιο λήψης µέτρων τάξης για την αντιµετώπιση 
της εγκληµατικότητας και παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχαρ-
νών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός χαιρετίζοντας 
την υπουργική απόφαση τόνισε ότι: « Η παράταση λειτουρ-
γίας του Τµήµατος Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττι-
κής µε έδρα τον ∆ήµο Αχαρνών, καταδεικνύει το γεγονός - 
που γνωρίζουν και διαπιστώνουν οι συµπολίτες µας - ότι το 
πρόβληµα της εγκληµατικότητας και παραβατικότητας στον 
∆ήµο Αχαρνών παραµένει. Ωστόσο δείχνει ξεκάθαρα την πο-
λιτική και επιχειρησιακή βούληση του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειες 
κατά της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Ο αγώνας κατά της εγκληµατικότητας είναι µια διαρκής 
προσπάθεια που εκφράζεται µέσα από δράσεις και επιχειρή-
σεις της ΕΛ.ΑΣ. και οφείλει να έχει τα χαρακτηριστικά της δι-
άρκειας, της σταθερότητας και της επιµονής».

 Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης είχε ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µε τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα την Παρα-
σκευή 13 Ιουλίου 2017,  παρουσία του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης κ. ∆ηµήτρη Αναγνω-
στάκη. 

 Κύριο θέµα,  της πολύωρης συνάντησης του ∆η-
µάρχου Αχαρνών µε τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη,  ήταν η αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας και 
Παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών,  µέσω της 
εντατικοποίησης των µέτρων τάξης από την ΕΛ.ΑΣ. 
στον ∆ήµο Αχαρνών,  της εµφανούς αστυνόµευσης και 
της αποτροπής της διέλευσης  τοξικοεξαρτηµένων ατόµων σε περιοχές 

του ∆ήµου Αχαρνών . 
 Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-

βός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνο-
νται  από την ΕΛ.ΑΣ. και το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη τον τελευταίο καιρό και τόνι-
σε πως,  η αντιµετώπιση ενός τόσο πολυσύνθε-
του προβλήµατος που απασχολεί τον ∆ήµο 
Αχαρνών εδώ και αρκετά χρόνια,  απαιτεί,  επι-
µονή,  συνεχή  επαγρύπνηση,  εντατικοποίηση 
των ενεργειών αλλά και στοχευεµένες δρά-
σεις,  ώστε τα µέτρα που λαµβάνονται να γί-
νουν πιο δραστικά και να επιφέρουν απτά απο-

τελέσµατα στην καθηµερινότητα των πολιτών. 

Εντατικοποίηση των µέτρων κατά της  Εγκληµατικότητας από την ΕΛ.ΑΣ. στον ∆ήµο Αχαρνών

Κατασκευή και αποκατάσταση πεζοδροµίων 
σε οδούς του ∆ήµου Αχαρνών
Ένα ευρύ πρόγραµµα 
αποκαταστάσεων ή/και 
κατασκευών πεζοδροµί-
ων βρίσκεται σε εξέλιξη 
από τη ∆ιεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του ∆ή-
µου Αχαρνών σε διάφο-
ρες οδούς και λεωφό-
ρους του ∆ήµου Αχαρ-
νών.  Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόµενος 
από τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσι-
γιάννη, επισκέφθηκαν  τα συνεργεία του ∆ήµου Αχαρνών που εκτε-
λούν εργασίες αποκατάστασης ή κατασκευής πεζοδροµίων στην 
οδό Λιοσίων, πλησίον της κεντρικής πλατείας Αχαρνών και στη λε-
ωφόρο Αθηνών και ενηµερώθηκαν για τις εργασίες στα συγκεκρι-
µένα σηµεία αλλά και για τον προγραµµατισµό των συνεργείων 
αποκατάστασης  στα επόµενα σηµεία.

Αποψίλωση και καθαρισµός κοινόχρηστων
 χώρων στο Ολυµπιακό Χωριό
Ο ∆ήµος Αχαρνών προ-
βαίνει σε συνεχείς καθαρι-
σµούς και αποψιλώσεις 
κοινόχρηστων χώρων 
στο πλαίσιο της Αντιπυρι-
κής Περιόδου 2018  (1η 
Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 
2018), ενώ παράλληλα 
έχει ήδη ενηµερώσει είτε 
µέσω δηµόσιων ανακοι-
νώσεων, είτε µέσω επιστολών τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπω-
τές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του ∆ήµου Αχαρ-
νών για την υποχρέωση τους στον καθαρισµό των οικοπέδων τους. 
Αποψιλώσεις και καθαρισµούς κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή 
του Ολυµπιακού Χωριού πραγµατοποίησε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλο-
ντος του ∆ήµου Αχαρνών.



Χαρούµενη γιορτή για όλους ήταν το κλείσιµο 
των καλοκαιρινών καλλιτεχνικών δράσεων

Μ ια χαρούµενη γιορτή γεµάτη διασκέδαση τραγούδι και χορό ήταν το κλεί-
σιµο των καλοκαιρινών καλλιτεχνικών δράσεων κατανεµηµένων σε δύο 
15/νθήµερες περιόδους από 18 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 2018, για παιδιά της 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας τα οποία συµµετείχαν στο καλοκαιρινό 
παιδαγωγικό πρόγραµµα της ∆Η.Κ.Ε.Α. µε δραστηριότητες όπως, θεατρικό παιχνίδι, 
χειροτεχνίες, µουσική, κεραµική, ζωγραφική και δηµιουργική απασχόληση. 

Υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση τω ν καθηγητών του δηµιουργικού τοµέα της 
∆Η.Κ.Ε.Α. και του ∆ηµοτικού Ωδείου όλα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία µίας πρώτης επα-
φής µε καλλιτεχνική δραστηριότητα και κυρίως, µέσα από το παιχνίδι να ανακαλύψουν 
την κλήση τους και την προτίµησή τους στον χώρο των καλλιτεχνικών µαθηµάτων, έχο-
ντας ως όφελος την δηµιουργική ενασχόληση αλλά και τον προσανατολισµό εκείνον που 
θα τα βοηθήσει στην µετέπειτα επιλογή τους για σπουδή πάνω στην µουσική, στο θέατρο 
ή την ζωγραφική. 

Η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. κ. Μαρία Ναυροζίδου ασφαλώς παρούσα κατά την αποχαι-
ρετιστήρια γιορτή συνεχάρη όλα τα παιδιά και ευχαρίστησε τους γονείς για την συµµετο-
χή τους στο πρόγραµµα τονίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της καλλιτεχνικής δραστηριότη-
τας στην ισορροπηµένη ανάπτυξη της παιδικής προσωπικότητας.

Ετήσια παράσταση µπαλέτου 2018 µε 
την  ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς  

Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης της σχο-
λικής χρονιάς και µε ιδιαίτερη επιτυχία 
η σχολή µπαλέτου της ∆Η.Κ.Ε.Α. πα-

ρουσίασε στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσε-
ων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών την ετήσια παρά-
σταση κλασικού και σύγχρονου χορού που έγι-
νε το Σάββατο 23 – 06 – 2018, σε σκηνικά Μαρί-
ας Γκίκα και Λίζας Λαζάρου, κοστούµια Μαρίκας 
Βικάτου, ήχο και φωτισµό Κώστα Αµπαρτζάκη, 
ξύλινες κατασκευές Στάθη Σαββάλα, µουσική 
προετοιµασία Σοφίας Σβιτλίτσα και Νίκου 
Μπουρνέλη. 

Το καλωσόρισµα έκανε ο κ. Κώστας Αµπαρτζάκης και ακολούθησε ο χαιρετισµός της προέ-
δρου της ∆Η.Κ.Ε.Α.  κ. Μαρίας Χρ. Ναυροζίδου η οποία αφού πρωτίστως ευχαρίστησε και συνε-
χάρη όλους ανεξαιρέτως τους συνεργάτες, τους συντελεστές και τους γονείς των παιδιών, αφενός 
απέδωσε τα εύσηµα στις κ.κ. Μπέττυ ∆ηµάκου και Έφη Κατάρα για την διδασκαλία και καλλιτε-
χνική προσφορά τους, αφετέρου δεσµεύτηκε για την περαιτέρω βελτίωση υλικοτεχνικών υποδο-
µών στην τάξη του µπαλέτου.  Η παράσταση ξεκίνησε παρουσιάζοντας ενδεικτική δουλειά της τά-
ξης πρώτης σχολικής ηλικίας µε κλασικό ρεπερτόριο και κορυφώθηκε µε  το σύγχρονο 
«Experience» δίνοντας την ευκαιρία στις προχωρηµένες σπουδάστριες να καταδείξουν την χάρη 
και την αρµονία µέσα από την έκφραση και την τεχνική της κίνησης του ανθρώπινου σώµατος, πά-
ντα σε συνδυασµό µε πανέµορφη και υποβλητική µουσική του λόγιου χοροδράµατος.

Την παράσταση τίµησαν µε την παρουσία τους, ο Αντιδήµαρχος Τοπικής Ανάπτυξης κ. Γιαννα-
κόπουλος ∆ηµήτριος και ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητος κ. Συρινίδης Θεόδωρος.

Η αυλαία των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων «Νύχτες 
πριν… τα Σοφόκλεια 2018»  

Με ιδιαίτερη επιτυχία έκλεισε η αυλαία 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Νύ-
χτες πριν… τα Σοφόκλεια 2018» µε 

την θεατρική παράσταση Γκόλφω Forever των 
οποίων την ευθύνη διοργάνωσης είχε η 
∆Η.Κ.Ε.Α. για το σύνολο των παραστάσεων, 
κυρίως θεατρικών, που παρουσιάστηκαν από 
20 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2018 στο ∆ηµοτικό 
Αµφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και στο ∆η-
µοτικό Αµφιθέατρο «Σοφοκλής».

Η θεατρική παράσταση Γκόλφω Forever µία 
κωµωδία από το θίασο Μαρκίζα του ∆ήµου Αγ. 
Αναργύρων Καµατερού µε τους καταπληκτικούς 
ηθοποιούς που µας έκαναν να ξεφύγουµε από 
την καθηµερινότητα και να γελάσουµε µέχρι δα-
κρύων.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
όπως έχει ήδη σχολιάσει, «οι  Νύχτες πριν… τα 
Σοφόκλεια θα αποτελέσουν κι εφέτος έναν ξεχω-
ριστό και ιδιαίτερο πολιτιστικό πρόλογο του µε-
γάλου φεστιβάλ ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ του ∆ήµου Αχαρ-
νών», ενώ η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. κ. Μαρία 
Ναυροζίδου ως υπεύθυνη των πολιτιστικών δράσεων δηλώνει µε ικανοποίηση «Θεωρώ ελά-
χιστο δείγµα αναγνώρισης να ευχαριστήσω καθέναν ξεχωριστά και όλους µαζί εκείνους που 
εργάστηκαν υποδειγµατικά όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, προκειµένου να έχουµε τα επιθυ-
µητά αποτελέσµατα ανάλογα των προσδοκιών µας». 

Ο κύκλος των εκδηλώσεων ξεκίνησε µε την ευκαιρία του εορτασµού της παγκόσµιας ηµέ-
ρας µουσικής µε την ορχήστρα Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών και ακολούθησαν, το Σαιξπηρι-
κό Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας µε το 8ο Γυµνάσιο Αχαρνών, παραστάσεις από το θέατρο σκι-
ών Σπυρόπουλου,  η έκθεση εικαστικών τµηµάτων της ∆Η.Κ.Ε.Α., η κινηµατογραφική ταινία 
Φερδινάνδος, το παιδικό µιούζικαλ ΧΑΝΑ ΖΟΟ και έκλεισε η αυλαία µε την Γκόλφω Forever 
σε σκηνοθεσία Χρυσούλας Σούρα.

Θερµά συγχαρητήρια σε όλους τους συµµετέχοντες για την άξια προσπάθεια και ραντε-
βού την 1η Σεπτέµβριου στα «Σοφόκλεια 2018»!

Φωτορεπορτάζ  από τις  εκδηλώσεις  µας   «Νύχτες  πριν … τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ  2018»



Την Κυριακή 15 Ιουλίου η Ι.Λ.Ε.Α. τέλεσε τρισάγιο 
στη µνήµη των αδίκως εκτελεσθέντων από τους Γερ-
µανούς συντοπίτες µας το καλοκαίρι του ‘44. Σε µια 

σεµνή τελετή που έλαβε χώρα στην Αγία Τριάδα Πάρνηθας 
εψάλη επιµνηµόσυνη δέηση για τους εκτελεσθέντες. Στη συ-
νέχεια αναφέρθηκε στο γεγονός ο ∆ηµήτρης Γιώτας, ο οποί-
ος ανέλυσε τη βαθύτερη ιστορική αιτία των εκτελέσεων αυ-
τών ιδωµένων στο ευρύτερο πολιτικό και πολεµικό κλίµα 
που επικρατούσε στην Ευρώπη τότε. Ακολούθως τον λόγο 
έλαβε η Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Α., Ειρήνη Λιόση, η οποία µετά 
από σύντοµη ιστορική αναδροµή στα γεγονότα του καλοκαι-
ριού του 1944 αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διατήρησης 
της ιστορικής µνήµης. Τέλος, ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ή-
µου Φυλής και µέλος της Ι.Λ.Ε.Α., Αργύρης Αργυρόπουλος, 
τόνισε ότι είναι επιβεβληµένο να ερµηνεύσουµε τις σύγχρο-
νες πολιτικές εξελίξεις υπό το πρίσµα της Ιστορίας µας. Στην 
τελετή παρευρέθησαν η Πρόεδρος του “Αριστοτέλη” Αργυ-
ρώ Ζησίµου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας (Παράρτηµα Αχαρνών - Φυλής) Παναγιώτης Καζανάς, η Πρόεδρος της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών Ει-
ρήνη Μπαϊρακτάρη, ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Γιαννακόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του ΣΥΝΠΑ Βασίλης Λαζά-
ρου, σύσσωµο το ∆.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α., καθώς και µέλη των οικογενειών των πεσόντων. Η Ι.Λ.Ε.Α. ευχαριστεί τους 
συνδιοργανωτές συλλόγους και ιδιαιτέρως τον Σπύρο Σερέπα για την πολύτιµη συµβολή του.

Με ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη η περιφορά της Εικόνας στον Άγιο Παντελεήµονα στο Νέο Κοιµητήριο Αχαρ-
νών. Βασικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Αγίου Παντελεήµονα ήταν η αγάπη και η προσφορά στους συνανθρώ-
πους του. Χαρακτηριστικά, τα οποία είναι διαχρονικά απαραίτητα, αλλά ιδιαίτερα κρίσιµα στις δύσκολες στιγµές.

Μεγάλη συµµετοχή σηµείωσε η κοινωνική δράση δωρεάν 
Μαστογραφικού Ελέγχου για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού 
στον ∆ήµο Αχαρνών, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη 11 Ιου-

λίου 2018 και ολοκληρώθηκε το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018.  Η συ-
γκεκριµένη κοινωνική δράση, εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράµ-
µατος “Ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου µα-
στού”, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και υλοποιήθηκε µε 
τη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου 
Αχαρνών και µε χορηγό την εταιρεία ESSITY και τα προϊόντα ΤΕΝΑ.  
Η Πράσινη Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας εγκαταστάθηκε στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών (11-12 Ιου-
λίου 2018) και στο Ολυµπιακό Χωριό (13-14 Ιουλίου 2018), προσφέ-
ροντας δωρεάν Μαστογραφικό Ελέγχου σε πάνω από 150 γυναίκες 
που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών.  
Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών κ. Γιώρ-
γος Σταύρου επισκέφθηκε τον χώρο που είχε εγκατασταθεί η Πράσι-
νη Κινητή Μονάδα Μαστογράφου στο προαύλιο του ∆ηµαρχείου 
και ευχαρίστησε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπροσώπους της Ελλη-
νικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Ενηµερώθηκε επίσης για τη διαδικα-
σία της εξέτασης αλλά και για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος «Ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνω-
σης του καρκίνου µαστού», αναφέροντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και οι εργαζόµενοι στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολι-
τικής του ∆ήµου Αχαρνών, έχουν την επιθυµία της περαιτέρω συνεργασίας µε την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
για την προώθηση και ανάδειξη δράσεων προληπτικής ιατρικής στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 
2017, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Βλασίου στην κεντρική 

πλατεία του ∆ήµου Αχαρνών, τελέ-
στηκε Αρχιερατικό Μνηµόσυνο για 
τους πεσόντες στην Κύπρο κατά την 
τουρκική εισβολή το 1974, παρου-
σία του ∆ηµάρχου Αχαρνών, εκ-
προσώπων, του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, και της Κυπριακής Πρε-
σβείας στην Ελλάδα, καθώς και εκ-
προσώπων των τοπικών αρχών 
του ∆ήµου Αχαρνών, των Σωµά-
των Ασφαλείας και οργανώσεων 
αγωνιστών στην Κύπρο το 1974. 

Μετά την τέλεση του µνηµόσυ-
νου, ακολούθησε οµιλία µνήµης 
από τον Συντονιστή του Εµπορικού 
Κέντρου της Κυπριακής Πρεσβείας 
στην Ελλάδα κ. Ιωσήφ Κυπραίου 
και στη συνέχεια έγινε κατάθεση 
στεφάνων στο µνηµείο του Μενιδι-
άτη οπλαρχηγού  Μήτρου Λέκκα 
από: τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Πρεσβεί-
ας κ. Ιωσήφ Κυπραίο, τον Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής κ. Μάκη Βορίδη, τον ∆ιευθυντή 
∆ιοίκησης της 123 Σµηναρχίας Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ) Σµήναρχο (Ι) Μιλτιάδη Φα-
κίτσα, τον ∆ιοικητή της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας Αστυνοµικός ∆ιευθυντής κ. Βασίλειο 
Βράντζα, το µέλος του ∆.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αγωνιστών Κύπρου 1974 κ. Χρή-
στο Πανταζώνα και µέλη του Συνδέσµου Πολεµιστών και Τραυµατιών Κύπρου 1974, υπό 
τους ήχους της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Αχαρνών.

Με αφορµή την ηµέρα µνήµης για τα γεγονότα στην Κύπρο το 1974, ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Σε ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισµένο κλίµα, ο ∆ήµος 
Αχαρνών τέλεσε και φέτος Αρχιερατικό Μνηµόσυνο για τους πεσόντες στην τουρκική εισβο-
λή στην Κύπρο το 1974. Μια εκδήλωση µνήµης, όπου δηλώνουµε ρητά και κατηγορηµα-
τικά ότι, τα γεγονότα της Κύπρου το 1974, παραµένουν ένα διαχρονικό πλήγµα για όλον τον 
Ελληνισµό και έχουµε ιερή υποχρέωση, να µην τα ξεχνούµε και να µη τα λησµονούµε».
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49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760
E-mail : :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΗΝΟΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05/08 (ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 55 €        
                                             

ΣΕΡΒΙΑ ΕΝΝΙΑΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 9/08 ΜΕ 17/08 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 485 €                

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 18/09 ΜΕ 23/09

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 200 €               

ΠΡΩΙΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 €                
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ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ  ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  και της  
ΜΑΡΙΑΣ, το γένος  ΛΑΖΑΡΙ∆Η  
που γεννήθηκε στο  ΤΣΙΜΚΕΝΤ 
– ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η  ΣΕ-
ΤΕΛΙ∆ΟΥ  ΕΛΕΝΗ  του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της  ΒΕΡΑΣ  το 
γένος  ΜΠΛΙΤΕΝΚΟ, που γεν-
νήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και 
κατοικεί στις Αχαρνές θα έλ-
θουν σε γάµο που θα   γίνει  
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΣΤΑΝΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
του    ΘΩΜΑ   και  της  ΕΙΡΗΝΗΣ   
το γένος  ΠΑΪΤΕΡΗ  που γεννή-
θηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  
στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ     και  
η   ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΙΑ  
του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ   και  της   
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  το γένος  ΣΚΕ-
ΝΤΖΑ   που  γεννήθηκε  στην  
ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   πρόκειται 
να  έλθουν σε γάµο που θα γί-
νει   στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΤΣΕΡΙΟΝΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  του   
ΙΩΑΝΝΗ  και της ΑΣΠΑΣΙΑΣ, το 
γένος ΡΟΚΑΝΑ  που γεννήθηκε 
στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α – ΗΛΕΙΑΣ   
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ και  
η AMBROSIE MIHAITA (ΜΙΧΑ-
ΪΤΣΑ)  του  IOAN και της 
EYGENIAS  το γένος  PETREA, 
που γεννήθηκε στη  ΡΟΥΜΑ-
ΝΙΑ   και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ   θα έλθουν σε γάµο 
που θα πραγµατοποιηθεί στο  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του  
ΑΝ∆ΡΕΑ   και  της ΕΛΙΣΑΒΕΤ, το 
γένος ΤΑΞΙ∆ΟΥ   που γεννήθηκε 
στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και 
κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ και  η  
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ  ΠΩΛΙΝΑ   του  ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και της   ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
το γένος  ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΟΥ, που 
γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ   και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
θα έλθουν σε γάµο που θα  γίνει 
στον Άγιο Ιωάννη Ρώσσο – 
ΠΡΟΚΟΠΗ  - ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΙΟΣΗΣ   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  του  ΠΕ-
ΤΡΟΥ  και της  ΜΑΡΙΑΣ, το γένος  
ΝΤΟΥΡΟΥ   που γεννήθηκε στο  
ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοι-
κεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  
η  ΚΟΡΑΣΙ∆Η  ΙΩΑΝΝΑ   του  
ΣΤΑΥΡΟΥ  και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
το γένος  ΚΟΡΑΣΙ∆Η, που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στην ΚΕΑ – ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ  θα έλ-
θουν σε γάµο που θα   γίνει  στην 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ  
ΣΤΗΝ ΚΕΑ – ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

Σε κατανυκτι-
κή ατµόσφαι-
ρα και µε µε-

γάλη συµµετοχή των 
κατοίκων των Αχαρ-
νών τελέστηκε Μέ-
γας εσπερινός και 
ακολούθησε λιτά-
νευση της Ιερής εικό-
νας της Αγίας Παρα-
σκευής, στις Άνω 
Αχαρνές, παρουσία 
του ∆ηµάρχου Γιάν-
νη Κασσαβού, αντι-
δηµάρχων και δηµο-
τικών συµβούλων.

Μέγας πανη-
γυρικός και 
Αρχιερατι-
κός εσπερι-

νός, χοροστατού-
ντος του Σεβασµιω-
τάτου Μητροπολί-
του Ιλίου, Αχαρνών  
και Πετρουπόλεως, 
παρουσία εκατοντά-
δων πιστών , ο Ιερός Ναός Αγίας Άννας τίµησε την µνήµη 
της πολιούχου  της συνοικίας της. 

Με  διήµερο παραδοσιακό πανηγύρι ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλία στις Αχαρνές  

Με εκκλησιαστική λαµπρότητα γιόρτασε και 
εφέτος  ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλία στις Αχαρ-
νές  τον προστάτη  της  ενορίας,  τον Ζηλωτή  
Προφήτη Ηλία τον Θεσβίτη το διήµερο 19 και 20 

Ιουλίου 2018, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που επιµε-
λήθηκε ο νεαρός Αρχιµανδρίτης και  προϊστάµενος  του 
Ναού, πατήρ Συµεών Αυγουστάκης.

Την  παραµονή τελέστηκε Μέγας Αρχιερατικός 
εσπερινός. Χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επί-
σκοπου Αβύδου κ.κ. Κύριλλος πλαισιωµένος από αρ-
κετούς  Κληρικούς  των Ι.Ν. του ∆ήµου µας και παρου-
σία εκατοντάδων πιστών. Στον  Θείο λόγο που κήρυξε 
ο Επίσκοπος Κύριλλος, ο οποίος αναφέρθηκε µε θερ-
µά λόγια στη µεγάλη µορφή του Προφήτη Ηλία του 
Θεσβίτη, ο οποίος αποτελεί σπουδαίο παράδειγµα και 
πρότυπο για όλους τους Χριστιανούς.

Ακολούθησε  το παραδοσιακό  χορευτικό πρό-
γραµµα,  µε  Ποντιακούς, Κρητικούς και νησιώτικους 
σκοπούς, µε τα συγκροτήµατα  των  καλλιτεχνών Σταύ-
ρο  Σαββίδη και Σταύρο  Γαµπιεράκη. 

Ανήµερα της εορτής  τελέστηκε  η  Θείας Λειτουργί-
ας,  ιεροργούντος του ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Ιλίου - Αχαρνών και Πετρουπόλεως  κ.κ. Ιωαν-

νικίου, ο οποίος κήρυξε και τον θείον λόγο. Ενώ  πλή-
θος πιστών  έσπευσε να τιµήσει τον µέγιστο των Προ-
φητών Προφήτη Ηλία.

Το απόγευµα  εψάλει µεθεόρτιος εσπερινός, ιερορ-
γούντος του ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλί-
ου - Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Ασπρολούκου 
και ακολούθησε η λιτάνευση  της εικόνας του  προφή-
τη Ηλιού,  παρουσία  των τοπικών αρχών, πολλών πι-
στών, µε προµποµπό την Φιλαρµονική του ∆ήµου. Με-
τά την  λιτανευτική ποµπή, τελέστηκε η ευλόγηση των 
άρτων. 

Στην σύντοµη οµιλία του, ο Προϊστάµενος του Να-
ού Αρχιµανδρίτης π. Συµεών  Αυγουστάκης, εξέφρασε 
λόγους ευχαριστίες προς τον Επίσκοπο Αβύδου, στους 
Ιεροκήρυκες της Ιεράς µητροπόλεως, τους ιερείς, τους 
ιεροψάλτες, τους εκπροσώπους των αρχών, την φιλαρ-
µονική  και όλους τους παρισταµένους πιστούς, ευχό-
µενος ο Προφήτης Ηλίας,  να σκορπίζει τη χαρά και την 
ελπίδα που σκορπούσε στους δικαίους της εποχής του.

Στη  συνέχεια  ξεκίνησε το  παραδοσιακό πρόγραµ-
µα της βραδιάς µε το συγκρότηµα  του Παναγιώτη Λά-
λεζα και του Θοδωρή Τασούλα, όπου ο χορός και το 
γλέντι κράτησε µέχρι τις πρωινές ώρες.

Με ιδιαίτε-
ρη κατάνυ-
ξη εορτά-

στηκε το θαυµα-
τουργικό εκκλη-
σάκι της Αγίας 
Π α ρ α σ κ ε υ ή ς , 
πλησίον της  Κε-
ντρικής Πλατείας 
του Αγίου Βλασί-
ου, όπου συλλει-
τούργησαν και οι 
ιερείς της Κοιµήσε-
ως  Θεοτόκου και 
του Αγίου Βλασί-
ου, µε κορυφαία 
στιγµή την λιτά-
νευση της Ιεράς ει-
κόνας.

Στην σκιά της πρωτόγνωρης εθνι-
κής τραγωδίας που πλήττει τα τε-
λευταία 24ωρα την Αττική, τιµήθη-

κε από την Μητρόπολη Ιλίου η µνήµη του 
Αγίου Αθηναγόρου του απολογητού. Στο 
αρχιερατικό συλλείτουργο που τελέστηκε 
στον Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Πετρουπό-
λεως, οι ιεράρχες συγκεντρωθηκαν προκει-
µένου να συµπροσευχηθούν µε αφορµή τα 
ονοοµαστήρια του οικείου Μητροπολίτη κ. 

Αθηναγόρα, ανέπεµψαν δεήσεις για την 
ανάπαυση των ψυχών των δεκάδων θυµά-
των της τραγωδίας αλλά και την επούλωση 
των τραυµάτων των 150 και πλέον τραυµα-
τιών. Ειδική µνεία µάλιστα στις καταστροφι-
κές πυρκαϊές έκανε κατά το κήρυγµα ο Μη-
τροπολίτης Μάνης Χρυσόστοµος.

Συµµετείχαν επίσης οι Μητροπολίτες 
Πειραιώς Σεραφείµ, Χαλκίδος Χρυσόστο-
µος, Ηλιουπόλεως (Αιγύπτου) Θεόδωρος, 

Κηφισίας Κύριλλος, Θεσσαλιώτιδος Τιµό-
θεος και ο Επίσκοπος Μεθώνης Κλήµης. 
Μετά την Θεία Λειτουργία ο κ. Αθηναγόρας 
δέχθηκε ευχές από κληρικούς και λαϊκούς 
της επαρχίας του.

Προηγήιηκε ο  αρχιερατικός εσπερινός 
στην Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Ντάρ-
διζας, όπου χοροστάτησε ο Επίσκοπος Σα-
λώνων Αντώνιος και κήρυξε ο Μητροπο-
λίτης Καισαριανής ∆ανιήλ.
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40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΚΥΡΙΑΚΗ  29  Ιουλίου 2018 και ώρα 9.00 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου   - Αχαρ-
νές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συ-

ζύγου,  Πατέρα, Παππού, Προππάπου, Αδελφού και Θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΥΤΙΝΟΥ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Παναγιώτα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Χαράλαµπος και Χαρίκλεια, Αλεξάνδρα και Νικό-
λαος Λάσκος,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αθανάσιος, Παναγιώτα,  Μαρία – Ελένη
Η Α∆ΕΛΦΗ: Κατερίνα

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ : Ευάγγελος, Χριστιάνα, Ματθαίος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

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 

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Αυγούστου 2018 και ώρα 9.00 π.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας, Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ
(Το γένος Ιωαν. Ντούρου)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Πέτρος  και  Αικατερίνη Παπαλίτσα, 
Σωκράτης Παπαλίτσας 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Χριστίνα, Ελένη 
ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ   -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί  συλλυπητήρια στο καφενείο του    «ΛΟΥΤΣΗ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 12  Αυγούστου2018 και ώρα  9.30 

π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµέ-

νης µας, Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΙΣΙ∆ΩΡΑΣ   ΧΡΗΣΤ.  ΝΙΚΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Χρήστος 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αικατερίνη  και  Γεώργιος  Γκίκας,
Αθανάσιος  και  Παγώνα  Νίκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Καλλιόπη  και Κωνσταντίνος,  
Χριστίνα και  Αναστάσιος, Ισιδώρα, Ευαγγελία

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο καφέ   «IN VIVO» 

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»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ, όλους  τους ευσεβείς συµπολίτες µας, τους 
στενούς και µακρινότερους συγγενείς, τους αγαπηµένους φίλους – 
συναδέλφους – συνεργάτες, ιδιαιτέρως την καλή του παρέα.  κ.κ. 

Γιώργο Καπετάνιο, Τάκη Παγώνα(φαρµακοποιούς), Σπ. Σουρλαντζή,  
Χρήστο Ντούρο, Αλ. Τριβέλλα, Σαρ. Παγώνα, που «τα πίνανε µαζί στα 
ταβερνάκια κατά την διάρκεια της ασθένειας του», για την συµµετοχή 

τους στην απώλεια του αγαπηµένου σε όλους  µας 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ   ΓΑΒΡΙΗΛ
Επίσης  ευχαριστούµε όσους κατέθεσαν χρήµατα 

στο Εργαστήρι» στη Μνήµη του.  
ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΣΗ σε όλους

Η  οικογένεια  του

Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  11  Αυγούστου  2018 και ώρα 9.00 π.µ.,   ΕΤΗ-
ΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θεοτόκου ( Παναγί-
τσα) - Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας Συζύγου,  Πατέρα, Υιού,  Αδελφού, Εξαδέλφου, Θείου και Φίλου

ΙΩΑΝΝΗ  ΘΕΟΦ.  ΓΑΒΡΙΗΛ 
(Πολιτικού Μηχανικού)

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Φωτεινή
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Θεοφάνης και Μαρία 

Η Α∆ΕΛΦΗ:   Αριστέα 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : Αθανάσιος και Αστέρω Καγκέλη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ – ΤΑ ΞΑ∆ΕΛΦΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΟΙ  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ – ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
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40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε   το  ΣΑΒΒΑΤΟ  25 Αυγούστου  2018 και ώρα 9.00 π.µ., 40 / 
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίου και Ελέ-
νης   - Κάτω Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-

µένου µας Συζύγου,  Πατέρα, Παππού,  Αδελφού και Θείου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ  ΝΟΜΙΚΟΥ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελπίδα 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Φραντζέσκος και Μαρία, Ελένη και ∆ηµήτριος, 
Ευαγγελία και ∆ηµήτριος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Κωνσταντίνος, Ελπίδα, Ελπίδα, 
Παρασκευάς, Γεώργιος, Κωνσταντίνα

ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος - Βασιλική, Γεώργιος – Ελένη, Μαρία
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθη-
καν στο  πένθος µας, για την ξαφνική  απώλεια της πολυαγαπηµένης 

µας,  Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΚΙΚΑ
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε όσους  κατέθεσαν  στέφανο 
στη σορό της   καθώς και όσους  έδωσαν χρήµατα για 

την «Αρωγή» για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες.

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   19  Αυγούστου  2018 και ώρα  9.30 π.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 

Αχαρνές , για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας, 
Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΚΙΚΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Χρήστος 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αικατερίνη , Αντώνιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αγγελική, Ευαγγελία – Αικατερίνη, Χριστίνα - Ευφραιµία

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ 

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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 29/7/2018   ΚΥΡΙΑΚΗ 
l ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ  Φιλαδελ-
φείας 64 ΤΗΛ. 210/2467050

30/7/2018   ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ Πλ. Θρακ/δό-
νων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 
210/2432259

31/7/2018   ΤΡΙΤΗ l ΖΕΡ∆ΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κληρ.) Αγίου ∆ιονυ-
σίου 36. ΤΗΛ. 210/2441644

1/8/2018   ΤΕΤΑΡΤΗ l ΤΣΙΡΟ-
ΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λεωφ.Θρα-
κοµακεδόνων 242. Τ. 
210/2435820

2/8/2018   ΠΕΜΠΤΗ l ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Εθν. Αντιστά-
σεως 20. ΤΗΛ. 210/2409494

3/8/2018   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΒΑΡ-
∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ ∆εκελείας 51. 
ΤΗΛ. 210/2448377

4/8/2018   ΣΑΒΒΑΤΟ l ΚΑΛΑ-
ΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθη-
νών 23. ΤΗΛ. 210/2465432

5/8/2018   ΚΥΡΙΑΚΗ l ΜΑΥ-
ΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λεωφ.
∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 
210/2312615

6/8/2018   ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56. 
ΤΗΛ. 210/2477556

7/8/2018   ΤΡΙΤΗ l ΧΑΣΑΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ  Κιουρκατιώτη 25. 
ΤΗΛ. 210/2462194

8/8/2018   ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΧΥ-
ΛΑ ΞΕΝΗ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 
210/2465660

9/8/2018   ΠΕΜΠΤΗ l ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 
41.  ΤΗΛ. 210/8087990

10/8/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΑ-
ΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκε-
λείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

11/8/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΚΟΚΟ-
ΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Αρι-
στοτέλους 86. ΤΗΛ. 
210/2468746

12/8/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΚΟΥ-
ΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 
210/2406400

13/8/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΦΙΛΙΠ-
ΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. 
Αθηνών 40. ΤΗΛ. 210/2461015

14/8/2018  ΤΡΙΤΗ l ΠΕΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 
23. ΤΗΛ. 210/2464914

15/8/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΧΑ-
ΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λε-
ωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 
210/2465432

16/8/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΠΑΓΩ-
ΝΑ ΑΡΓΥΡΩ   Λεωφ. Θρακοµα-
κεδόνων 10.  ΤΗΛ. 
210/2443437

17/8/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΑΡ-
ΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Θηβαίου 20. 
ΤΗΛ. 210/2468482

18/8/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-
54. ΤΗΛ. 210/2400171

19/8/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΓΩ-
ΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Πλ. Αγίου Νικο-
λάου 5. ΤΗΛ. 210/2467156

20/8/2018   ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΓΚΙΚΑ 
ΣΟΦΙΑ  ∆ιαγόρα 30. ΤΗΛ. 
210/2448558

21/ 8/2018  ΤΡΙΤΗ l ΣΕΝΟΥ-
ΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ  Κύπρου 76. 
ΤΗΛ. 210/2469800

22/8/2018   ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΛ-
ΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   ∆εκελείας 70. ΤΗΛ. 
210/2445844

23/8/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΣΦΑ-
ΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ  Λεωφ. Θρακο-
µακεδόνων 154. ΤΗΛ. 
210/2434055

24/8/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΦΥ-
ΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Πάρνηθος 83. 
ΤΗΛ.210/2468376

25/8/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΡΑΠΤΗ 
ΜΑΤΙΝΑ  Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 
210/2462102

26/8/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΣΤΕΦΑ-
ΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Λεωφ. ∆η-
µοκρατίας 272. ΤΗΛ. 
210/2310318

27/8/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΣΤΡΑ-
ΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  Ελ. Βενιζελου 78 .
ΤΗΛ. 210/2440400-800

28/8/2018  ΤΡΙΤΗ l ΦΙΤΣΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ   Ελ. Βενι ζέλου 59. 
ΤΗΛ. 210/2448143

29/8/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΠΕΡΑ-
ΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  Φιλώτα 50 Θρακ/
κεδόνες . ΤΗΛ. 210/2430183

30/8/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΧΡΗΣΤΙ-
∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ  Αριστοτέλους 
132. ΤΗΛ. 210/2462255

31/8/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l

ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.  (κληρ.) 
Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 
210/2316673

1/9/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΛΥΒΙ-
ΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  Λεωφ. Καραµανλή 
38-40. ΤΗΛ. 210/2446460

2/9/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΠΟΥΤ-
ΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ  Αριστοτέλους 
185. ΤΗΛ. 210/2477442

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 29/07/2018 ΕΩΣ 02/09/2018

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ  µονοκατοικία 110 τ.µ. σε οικόπεδο 
270 τ.µ. στο κέντρο του Μενιδίου, µε καλοριφέρ, ηλιακό, Μπόϊλερ 
και συντελεστή δόµησης 1,2. Τιµή ενοικίασης 450 ευρώ και τιµή 
πώλησης 140.000 ευρώ συζητήσιµη. Τηλ. 210 2464898. 4∆199.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Μενίδι 60 τ.µ. . Τιµή 
ευκαιρίας. Τηλ. 6970 505149. 4∆199.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ : To Parnis Palace hotel & suites 4star αναζητεί καµα-
ριέρες για µόνιµη απασχοληση.   Τηλ. Επ. 210 2464010 και 6976 
604070. 5∆103
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

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

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

ΟΙΚΙΑΚΗ  ΒΟΗΘΟΣ  ζητεί εργασία. Τηλ. 6945 506329. 4∆203

ΕΥΚΑΙΡΙΑ:  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ µε σταθερή περίφρα-
ξη εντός σχεδίου 2.200 τ.µ., µε κατοικία 65 τ.µ., απο-
θήκες 100 τ.µ., καρποφόρα δένδρα, στην περιοχή 
Αγίου Πέτρου Α΄. ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ 165.000 ευρώ. 
Τηλ. 6976 836287. 12∆210.

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ : Λ. Φιλαδέλφειας 84 & Μπόσδα
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ :   213 2072300-2, 210 2415300-2
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : 213 2072452
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα : 213 2072453
Γραφείο Τύπου :  213 2072527 / 523
Αντιδήµαρχος ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ : 213 2072 312
Αντιδήµαρχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ :  213 2072 354
Αντιδήµαρχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :  213 2072 441
Αντιδήµαρχος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : 213 2072 356
Αντιδήµαρχος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 2072 504
Αντιδήµαρχος ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 2133 105
Αντιδήµαρχος ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : 213 2072 381

Αντιδήµαρχος ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 213 2072424

Οικονοµικές Υπηρεσίες : 213 2072351

Τεχνικές Υπηρεσίες : 213 2072441

Τµήµα  Μητρώου – ∆ηµοτολόγιο : 213 2072 330-6

Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής : 213 2123127

Καθαριότητα  Β. Τοµέα : 213 2140307 

Καθαριότητα  Ν. Τοµέα: 213 2072471

Τµήµα Περιβάλλοντος :  213 2172 540

Τµήµα Πολεοδ- κων  Εφαρµογών:  213 2072415

∆.Η.Φ.Α. :  210 24066630

∆Η.Κ.Ε.Α. : 210 2478507

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
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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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