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Σε εξέλιξη το έργο της 
αποχέτευσης στον Κόκκινο Μύλο

 Την εικόνα ενός σύγχονου και πιο ασφαλούς 
δρόµου παρουσιάζει,  πλέον,  η λεωφόρος Ιω-
νίας στις Αχαρνές,  µετά τις αναγκαίες εργασίες 
οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε την ασφαλτό-
στρωση του δρόµου. Ο συγκεκριµένος οδικός 
άξονας αποτελεί έναν από τους πιο βεβαρηµέ-
νους κυκλοφοριακά δρόµους της περιοχής 
καθώς συνδέει την Εθνική οδό Αθηνών-Λαµί-
ας µε το κέντρο της πόλης και µέχρι πρόσφατα η κατάσταση τόσο του οδοστρώµατος όσο 
και της ασφάλειάς του δηµιουσργούσε σοβαρά προβλήµατα σε οδηγούς και πεζούς.

Σύγχρονη και ασφαλής η  Λεωφόρος Ιωνίας

Λύση µετά από δεκαετίες στο θέµα της 
αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιο-
χή της Λυκότρυπας, στις Αχαρνές, δίνε-
ται µε τo έργο που βρίσκεται, αυτό το 
διάστηµα, σε πλήρη εξέλιξη, στην περι-
οχή ανατολικά της οδού Φιλαδελφεί-
ας. Το έργο προϋπολογισµού 1.825.000 
ευρώ περιλαµβάνει την κατασκευή κε-
ντρικού αγωγού µε κλιµακωτή διατο-
µή στην οδό Καναπίτσας (παραρεµάτιος δρόµος), ο οποίος φθάνοντας στη νότια οδό 
25ης Μαρτίου θα περάσει το ρέµα της Καναπίτσας στηριζόµενος στο πλάι του σώ-
µατος της υπάρχουσας γέφυρας, θα συνεχίσει στις οδούς Κολοκοτρώνη και Οικο-
νόµου και θα πέσει στον κεντρικό συλλεκτήρα της οδού Λαϊκών Αγώνων.

Κ ΟΝΤΡΑ σε κάθε πρόγνωση και 
πεποίθηση πολλών παροικού-
νταν περί την «Ιερουσαλήµ», για 

το βραχύ µας βίο  και αποφεύγοντας  τις 
πάµπολλες δυσκολίες (αποκλεισµοί από 
δηµοσιεύσεις, ∆ήµου και ∆ηµοσίου, κα-
τάργηση της Ταχυδροµικής ατέλειας) 
που συνάντησε,  η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»  συ-
µπλήρωσε  στις 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, 
ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ συνεχούς και αδιάλειπτης 
κυκλοφορίας.

ΟΚΤΩ  ΧΡΟΝΙΑ  συνεχούς ενη-
µέρωσης περί των τοπικών θεµά-
των αλλά και θεµάτων γενικότερου 
ενδιαφέροντος µε γνώµονα πάντα 
τη σωστή πληροφόρηση και όχι την 
παραπληροφόρηση ή και απόκρυψη θεµάτων, που 
αφορούν στη καθηµερινότητα του κάθε δηµότη και 
κατοίκου των Αχαρνών.

ΌΛΑ  τα  Θρησκευτικά Μυστήρια και οι Εκδηλώσεις, 
για τον κάθε ένα από µας, αποτελούν µια ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓ-
ΜΗ  µε ιδιαίτερη σηµασία  για όλη µας  την ζωή. 

Τόσο  η  καταγραφή, όσο  και η προβολή, έχουν 
µια ξεχωριστή σηµασία και για τους ίδιους και για τις  
επόµενες γενιές. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  της «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ», ευ-
χαριστούµε από καρδιάς, όλους τους Αναγνώστες  
που µας διαβάζουν, όλους  τους  Επαγγελµατίες και 
Καταστηµατάρχες που  µας εµπιστεύονται για την 
προβολή τους,  όλους  τους  ανθρώπους  που  µε 
οποιοδήποτε τρόπο συµβάλουν στην τακτική  έκδο-

ση της κάθε ∆εκαπενθήµερο. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  τους  15.000 

αναγνώστες  της  έντυπης και ηλε-
κτρονικής µορφής, που µας παρα-
κολουθούν  κάθε ∆εκεπενθήµερο. 

(Όλες οι εκδόσεις είναι αναρτη-
µένες στο ∆ιαδίκτυο, στο ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ -  https://
eleftherovima.wordpress.com )

ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ πως θα συνεχί-
σουµε να ενηµερώνουµε τις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ µε τον ίδιο αντικειµενικό τρό-
πο, πάντα στα πλαίσια της ηθικής 
και της αξιοπρέπειας, µε απόλυτο 
σεβασµό στην Ιστορία του Τόπου. 

Χαρακτηριστικός και µε βαρύτητα  ο σχολια-
σµός του συµπολίτης  διακεκριµένου, δηµοσιο-
γράφου,  Γιάννη Σωτηρόπουλου, τον οποίο ευχα-
ριστούµε ιδιαίτερα: «Αγαπητέ Γιώργο, πρώτον η 
«Αχαρναϊκή»είναι η µοναδική τοπική εφηµερί-
δα των Αχαρνών που άντεξε στα δύσκολα χρό-
νια της κρίσης. ∆εύτερον, αποτελεί έναν φωτει-
νό φάρο της έντυπης τοπικής ενηµέρωσης, ιδι-
αίτερα σε µια εποχή που τα παραδοσιακά µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, κυρίως οι εφηµερίδες, 
«γκρεµίζονται» από τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέ-
ρωσης και τα σύγχρονα µέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Εύχοµαι να είναι καλοτάξιδη και να συνε-
χίσει ν' ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των 
αναγνωστών της»

ΜΠΗΚΕ  ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΕΙ  ΤΗΝ  ΕΥΝΟΪΚΗ  ∆ΙΑ∆ΟΣΗ  
ΤΩΝ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, ΟΠΩΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ, BLOG ΚΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟ FACE BOOK

Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» ΣΤΟΝ ΕΝΑΤΟ
ΧΡΟΝΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ !!!

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Καλούνται  οι κάτοικοι  των Θρακοµακεδόνων

να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
προστασία της πόλης από τις πυρκαγιές

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 8

Σωτήρης Αλεπούς 
«Να ανταποκριθούµε άµεσα στο κάλεσµα 
του Παναγιώτη Γρηγοριάδη επιβάλλοντας 
στη ∆ηµοτική  Αρχή να πράξη τα δέοντα 
αποτρέποντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς»

Ξεκίνησαν τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α.) για Πέµπτη 
(5η) συνεχή χρονιά διοργανώνει  τα  ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018. Στα πλαίσια του φεστιβάλ   
πραγµατοποιούνται  καθηµερινά   ποικίλες   εκδηλώσεις  στο διάστηµα από 1- 15 
Σεπτεµβρίου στο ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στον Προφήτη Ηλία (Αχαρ-
νών).  Στο σύνολο των πολιτιστικών εκδηλώσεων συµπεριλαµβάνονται αρχαίο θέ-
ατρο (τραγωδία  και κωµωδία), θεατρικές  και παιδικές παραστάσεις, αφιερώµατα, 
καθώς και η δυναµική παρουσίαση των τµηµάτων της ∆Η.Κ.Ε.Α..

∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

ΣΕΛ. 12-13
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 9ο  

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

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

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

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● 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 ● 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 € ● Σύλλογοι: 50 € ● ∆ήµοι: 10 0 €

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

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

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

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

Είναι αυτονόητο, στην ∆ηµοκρατία ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα να λα-
τρεύει  όποιον θεό, όποιον θρησκεία  θέλει. Η µισαλλοδοξία δείχνει κατω-

τερότητα, η δε προσβολή των θείων, είναι πράξη εχθρική και αιτία διώξεων, που 
φτάνει µέχρι το έγκληµα.

Μπορεί κάποιος να µου εξηγήσει, τι σηµαίνει στην πράξη η φράση του 
πρωθυπουργού µας, αναλαµβάνω την πολιτική ευθύνη για την τρα-

γωδία την συµφορά και τους θανάτους στην Ανατολική Αττική; Μήπως εν-
νοεί, εσείς άντε να κουρεύεστε, εγώ έχω να ασχοληθώ µε την γιορτή της ∆η-
µοκρατίας και την βράβευση µου από τους Σκοπιανούς;  Άγνωστε οι βουλές 
των αριστεριστών.

Οι θρησκείες στον κόσµο µας γεννιούνται βασικά 
για δύο λόγους. Ένας είναι για να κυριαρχούµε 

στους συνανθρώπους µας και ο δεύτερος για να ικανο-
ποιήσουµε την φαντασία µας, µπροστά στην αδυναµία 
µας να αντιµετωπίσουµε τα φυσικά φαινόµενα. Αντί να 
επικαλούµεθα φανταστική βοήθεια καλύτερα να λαµ-
βάνουµε πρόνοια µε βάση την γνώση και την εµπειρία. 
Ότι εξηγείται µε την επιστήµη, παύει να είναι θεϊκό.

Τον αρχηγό του ΛΑΟΣ τον εγκαταλείπουν οι 
οπαδοί του, γιατί είναι πολύ Θεούσα. Είναι γε-

γονός, ότι στην ζωή µας κυριαρχούν τρεις εξουσίες . 
Η πολιτική εξουσία, η  οικονοµική και η θρησκευτική. 
Η πρώτη είναι αρετή και εάν δεν µας ικανοποιεί την 
αλλάζουµε. Οι άλλες δύο δεν είναι αιρετές. Και καλά 
από την οικονοµική εξουσία παίρνουµε, ένα  µεροκά-
µατο και ζούµε. Από την θρησκευτική εξουσία σε τι µας χρησιµεύει; Από  µω-
ρά παιδιά µας εµπνέουν ένα φανταστικό φόβο τον οποίο είναι δύσκολο να 
αποβάλλουµε. Οι ανάγκες της ζωής µας δεν είναι φανταστικές, αλλά πιεστι-
κές, που χρειάζεται γνώση, σωφροσύνη, εµπειρία, έξυπνο χειρισµό.

Αναρωτιέµαι έως πότε ο άσπονδος γείτονας µας κύριος Ερντογάν θα εξα-
πατά τον Τουρκικό λαό µε φτηνά επιχειρήµατα. Υποψιάζοµαι ότι θα έχει 

άσχηµο τέλος.
Ο Γερµανικός λαός, διαχρονικά θα πάθει πάλι µεγάλο χουνέρι(συµ-
φορά), γιατί στα γονίδια του έχει το αισθητά της κυριαρχίας, που µε-

ταφράζεται σε απληστία. Αυτό το πραγµατικό  γεγονός, εγείρει το µίσος των 
λαών εναντίων τους. Έχουν αγοράσει όλη τη χώρα µας. Τι αισθήµατα περι-
µένετε από τους Έλληνες µετά και την ιστορικά  πρόσφατη συµπεριφορά τους 
απέναντί µας. Αυτό δεν είναι προφητεία, είναι απλή λογική.

Επικίνδυνος ναρκισσισµός του κυρίου Βαρουφάκη, µας φόρτωσε την τε-
τραετία 15-18 µε διακόσια δις ευρώ χρέος. Εκείνο που δεν κατάλαβε ακό-

µη και σήµερα, ο κύριος αυτός είναι ότι, τα οικονοµικά δεν βαδίζουν όπως τα θέ-
λει αυτός, αλλά από τις εκατοντάδες συγκυρίες που γεννιώνται από τις φιλικές ή 
εχθρικές σχέσεις των λαών - κρατών, από διεφθαρµένες κυβερνήσεις, από ξεπε-

ρασµένα πολιτικά δόγµατα, από καταπιεστικές δικτατο-
ρίες. Άλλο οι θεωρίες στο βιβλίο, άλλο οι δυσκολίες 
στην εφαρµογή, στην πράξη.

Συνήθως λέµε, είναι µαύρος, είναι νύχτα και 
δεν φαίνεται. Όµως η κυβέρνηση µας είναι 

άσπρη, είναι  µέρα και όλα φαίνονται. Μόνον η φανα-
τίλα, τα γαβ-γάβ της κυβέρνησης δεν τα βλέπουν. ∆εν 
χρειαζόµαστε λαϊκιστές σωτήρες για το έθνος. Χρεια-
ζόµαστε έντιµους, ανιδιοτελείς και ικανούς αρχηγούς.

Στον παράδεισο της Βενεζουέλας του Μαδούρο 
αριστερού δικτάτορα, οι απλοί πολίτες, µετανα-

στεύουν στις γύρω χώρες, για να βρουν τροφή να επιβι-
ώσουν. Στην χώρα µας οι πτυχιούχοι των Ελληνικών πα-
νεπιστηµίων, ο αφρός της νεολαίας µας, µεταναστεύει 
στην Ευρώπη για να επιβιώσει. Ποια χώρα χωρίς νεο-
λαία µε βιολογική ορµή και θέληση για ζωή και προκο-

πή, µπορεί να σταθεί στο σηµερινό ανταγωνιστικό κόσµο µας. Η νεολαία µας πρέ-
πει να επαναστατεί, όχι για το χθες, αλλά για το αύριο.

Ο άνθρωπος είναι ανεκτικός στην εθελοδουλία, δηλαδή, στην στέ-
ρηση µέρους της ελευθερίας του, αρκεί να µην του στερήσεις την ιδι-

οκτησία του, από την οποία βιολογικά στέκεται στην ζωή.  Τότε γίνεται σαρ-
κοβόρο θηρίο µε ότι αυτό συνεπάγεται. Αυτό το βιολογικό γεγονός πρέπει 
όλοι οι κυβερνήτες αιρετοί ή όχι να το γνωρίζουν και να το γνωρίζουν και 
να το υπολογίζουν. Μελετώντας και κατανοώντας, τα φυσικά µας ένστικτα 
γίνεσαι σοφότερος και δικαιότερος.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Τι µνηµόνιο, τι µνηµόσυνο. 
Το ίδιο πράγµα είναι. Στο 

µνηµόσυνο  θυµόµαστε τον µακα-
ρίτη λέµε, ο θεός να τον συγχωρέ-
σει, όχι εµείς, και ξεχνιέται. Στο µνη-
µόνιο πώς να ξεχάσεις το χρέος, 
των τριακοσίων δισεκατοµµυρίων 
ευρώ και να συγχωρέσεις τους 
φταίχτες. Απλά λέµε καταραµένοι 
να είναι και εµείς συνεχίζουµε να 
τραβάµε κουπί. Τα παιδιά µας θα 
τους έχουν ξεχάσει, όχι εµείς.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ανακοινώθηκε ο ανασχηµατισµός της κυβέρνησης από 
τον ∆ηµήτρη Τζανακόπουλο. Αµετακίνητοι, έµειναν µε-
ταξύ άλλων, οι υπουργοί Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσα-

καλώτος, Άµυνας, Πάνος Καµµένος και Εξωτερικών, Νίκος Κο-
τζιάς, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ∆ηµήτρης Τζα-
νακόπουλος και ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαµπου-
ράρης. Την θέση του Παναγιώτη Κουρουµπλή στο υπουργείο 
Ναυτιλίας, πήρε τελικά, ο Φώτης Κουβέλης, ενώ επιβεβαιώ-
θηκαν και οι πληροφορίες για τις Κατερίνα Παπακώστα και 
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, που τοποθετήθηκαν στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ως υφυπουργός) και στο 
Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, αντίστοιχα. Συνολι-
κά υπήρξαν 13 νέα πρόσωπα, µε 6 γυναίκες περισσότερες.

Τέλος δόθηκε στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων 
που διεκδικούν µία θέση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, 
µε την ανακοίνωση των βάσεων το απόγευµα της  

δευτέρας 27 -08-2018. Στο 68,35% ανήλθε φέτος το πο-
σοστό επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις για την ει-
σαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα 
στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το 
υπουργείο Παιδείας. Γενική πτώση στις βάσεις εισαγω-
γής στις σχολές µε µεγάλη ζήτηση (ιατρικές και νοµικές) 
καταγράφεται φέτος, ενώ ανοδικά κινήθηκαν βάσεις στις 
στρατιωτικές σχολές, καθώς και στις σχολές τουριστικών 
επαγγελµάτων.

Πτώση καταγράφηκε σε 338 τµήµατα, ενώ είναι χα-
ρακτηριστικό ότι η Ιατρική Σχολή Αθηνών έπεσε για 
πρώτη φορά κάτω από τα 19.000 µόρια. Σύµφωνα µε 

το υπουργείο ο συνολικός αριθµός των υποψηφίων οι οποί-
οι υπέβαλαν µηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 
104.988 (77.814 µε το 90%, 14.296 µε το 10%, 12.878 µε 
τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄)), ενώ πέρυσι ο αριθµός των υποψη-
φίων ήταν 116.173.Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστή-
µια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, στα ΤΕΙ, στις 
Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές και στις Ακαδηµίες της 
Πυροσβεστικής και του Εµπορικού Ναυτικού 71.761, εκ των 
οποίων έκαναν χρήση των ειδικών περιπτώσεων 12.139, 
ενώ το 2012 εισήχθησαν 80615.

Φέτος έµειναν 836 κενές θέσεις (509 µε το 90%, 125 
µε το 10% και 202 µε την κατηγορία των ΕΠΑΛ ΟΜΑ-
∆Α Α΄). Το 2012 είχαν µείνει 1.150 κενές θέσεις.Οι εγ-

γραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήµια, στα Τεχνολο-
γικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδηµίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από την Τετάρ-
τη 11 µέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013 και 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώνεται από τις 
Γραµµατείες των Τµηµάτων. Τα δικαιολογητικά και η διαδι-
κασία εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ηµέ-
ρες µε νεότερο ∆ελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.

Ενδιαφέρον το σχόλιο του συµπολίτη µας εθελοντή πυ-
ροπροστασίας Μπάµπη Ζάχαρη ,  για  τις Πανελλήνιες 
εξετάσεις:  «Στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις και σε 

σύνολο 104.040 υποψηφίων οι 40.000 έγραψαν κάτω από τη 
βάση. Πρόκειται για ένα από µεγαλύτερα αρνητικά ρεκόρ των 
τελευταίων ετών». ∆εν ξέρω αν φταίει η άποψη της σηµερινής 
Κυβέρνησης περί «αριστείας». ∆εν ξέρω αν φταίει η οικονοµι-
κή κρίση. ∆εν ξέρω αν φταίει η διαχρονική άσκηση πειραµά-
των επάνω στην παιδεία. Σίγουρα όµως φταίει η απαξίωση θε-
σµών, η προσδοκία πως «κάπου θα βολευτώ», η κατά σύστη-
µα χρόνια τώρα, επιφανειακή «εκπαίδευση», αλλά το κυριό-
τερο, η κατακρήµνιση του οράµατος των νέων ανθρώπων. Και 
για εµένα προσωπικά, αυτό είναι η µέγιστη καταστροφή που 
µπορεί να υποστεί ένα Έθνος. 

Την ∆ευτέρα  3 Σεπτεµβρίου 2018,  ξεκινούν την λει-
τουργία τους οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί  του ∆ή-
µου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2018-19, χωρίς κα-

νένα πρόβληµα. Από την  επόµενη  ηµέρα, µπορούν να 
προσέλθουν  όσα είναι επανεγγραφές, θα ακολουθήσουν  
όσα είναι µέσω ΕΣΠΑ και  εντός της εβδοµάδος θα ολοκλη-
ρωθούν µε τις νέες εγγραφές.  Σύµφωνα µε  εξαγγελίες του 
Προέδρου  Γιώργου ∆ασκαλάκη, φέτος η ∆ΗΦΑ είναι έτοι-
µη και νέες  δράσεις , όπως η λειτουργία του Παιδικού Σταθ-
µού της Αγίας Παρασκευής,  την λειτουργία  των ΚΑΠΗ  
Αγίας παρασκευής και Ολυµπιακού Χωριού. Επίσης ετοι-
µάζεται και το πρόγραµµα Άθλησης για όλους , που θα ανα-
κοινωθεί τις επόµενες ηµέρες.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία 2018: Το σχολικό έτος εί-
ναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και 
λήγει την 31η Αυγούστου του επόµενου έτους. Το 

διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 
21η Ιουνίου του επόµενου έτους. Η διδασκαλία των µαθη-
µάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 15 Ιουνί-
ου του επόµενου έτους. Όταν η 11η Σεπτεµβρίου ή η 15η 
Ιουνίου είναι αργία, τα µαθήµατα αρχίζουν την επόµενη ερ-
γάσιµη ηµέρα ή λήγουν την προηγούµενη εργάσιµη ηµέ-
ρα αντίστοιχα

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «∆οµή παρο-
χής Βασικών Αγαθών , Κοινωνικό Παντοπωλείο 
∆ήµου Αχαρνών µε κωδικό ΟΠΣ(MIS)5001330  

του επιχειρησιακού προγράµµατος Αττική 2014-2020» 
και ύστερα από  τη τροποποίηση του Κανονισµού Λει-
τουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
σας ενηµερώνουµε  οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν 
να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου 
Αχαρνών , µπορούν να προσέλθουν από   16/8/2018 - 
28/9/2018 ,  και τις ώρες 9:00πµ- 14:00µµ  στο Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει επί των οδών Αχαρ-
νέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου, στην περιοχή 
Προφήτης Ηλίας των Εργατικών Κατοικιών, προκειµέ-
νου να καταθέσουν  σχετική αίτηση µε πλήρη δικαιολο-
γητικά. Πληροφορίες: 210 2463 543/ 213 2123 128
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Σ Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Παραδοσιακά, ο µήνας Σεπτέµβρης σηµατοδοτεί 
όχι µόνον το τέλος του καλοκαιριού και την εί-
σοδο στο φθινόπωρο, αλλά  και την αρχή µιας 

καινούργιας εκπαιδευτικής περιόδου. Αυτό ισχύει για 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, από την πρωτοβάθ-
µια µέχρι και την Πανεπιστηµιακή. 

∆εδοµένου, λοιπόν, ότι ο Σεπτέµβρης είναι κοµβικός 
µήνας για τον σηµαντικότατο χώρο της Παιδείας, θα µπο-
ρούσαµε να τον ανακηρύξουµε, συµβολικά, ως «µήνα 
Παιδείας». Βέβαια, µια τέτοια ανακήρυξη θα είχε ελάχι-
στη πρακτική σηµασία αν δεν συνοδευόταν από δέσµη 
συγκεκριµένων προτάσεων και δράσεων για τη βελτίω-
ση του τοµέα της Παιδείας. ∆ηλαδή;

Το πρώτο πράγµα που χαρακτηρίζει, παγκοσµίως, το 
χώρο της Παιδείας είναι ότι σε αυτόν συµµετέχουν- και 
πρέπει να συµµετέχουν ενεργά – διαφορετικές κοινωνι-
κές και επαγγελµατικές οµάδες. Για όσους δεν αρνούνται 
να χρησιµοποιήσουν την σύγχρονη ορολογία, όλες αυ-
τές οι εµπλεκόµενες οµάδες αποκαλούνται «κοινωνικοί 
εταίροι» µε τον όρο να δηλώνει την ιδιότητα του δικαιώ-
µατος της ενεργού συµµετοχής για το κοινό καλό. 

Οι κοινωνικοί εταίροι που εµπλέκονται στο χώρο της 
Παιδείας είναι και πολλοί και ποικίλοι. Πρώτα από όλα 
είναι οι ίδιοι οι νέοι και τα παιδιά, στους οποίους ένα εθνι-
κό σύστηµα Παιδείας πρέπει να προσφέρει εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες και υποδοµές που ανταποκρίνονται σε πραγ-
µατικές ανάγκες Εκπαίδευσης. Υπάρχουν οι γονείς, που 
αποτελούν το σηµαντικότερο στήριγµα στη ζωή των νέ-
ων ανθρώπων. Υπάρχουν οι Εκπαιδευτικοί µε ρόλο πο-
λύ πιο σύνθετο και απαιτητικό από ό,τι αυτός του παρό-

χου στείρων εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Υπάρχουν οι 
διοικητικοί µηχανισµοί της Κεντρικής εξουσίας µε ιδιαίτε-
ρα σηµαντικές ελεγκτικές αλλά και οργανωτικές και λει-
τουργικές αρµοδιότητες. Υπάρχει, βεβαίως και η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

Αν ανατρέξει κανείς στον «Καλλικράτη» και στον 
«Κλεισθένη» θα διαπιστώσει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
και κυρίως η πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι δή-
µοι, έχουν σοβαρές και κρίσιµες αρµοδιότητες και ευθύ-
νες που ξεπερνούν κατά πολύ τη συντήρηση και επι-
σκευή των σχολικών υποδοµών. Βεβαίως, από µόνο του, 
το αντικείµενο της λειτουργικότητας των σχολικών κτη-
ρίων  είναι  πολύπλοκο και λειτουργικά πολύ απαιτητι-
κό. Αλλά οι αρµοδιότητες των δήµων – και κυρίως οι επι-
πτώσεις από την εν γένει καλή ή ανεπαρκή λειτουργία 
ενός δήµου- έχουν πολύ ευρύτερες επιπτώσεις στην ποι-
ότητα όχι µόνον της παρεχόµενης Παιδείας, αλλά και την 

ποιότητα της ζωής µαθητών, εκ-
παιδευτικών και γονέων των µα-
θητών.

Θεωρώ αδιανόητο να υπάρχουν ∆ήµοι, όπως ο ∆ή-
µος Αχαρνών, που δεν έχουν θεσµοθετήσει την ύπαρξη 
µίας τουλάχιστον ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  κάθε χρόνο µε αποκλειστικό αντικείµενο το 
χώρο της Παιδείας στο ∆ήµο µας. Πρέπει να σταµατήσου-
µε να τρέχουµε πίσω από τα προβλήµατα. Αυτό σηµαίνει 
σοβαρή Οργάνωση, Προγραµµατισµό και παρακολού-
θηση υλοποίησης των αποφάσεων. Η σοβαρή πρόοδος 
δεν µπορεί να έλθει µέσα από πυροτεχνήµατα και ευκαι-
ριακές λύσεις.

Προτείνω λοιπόν να πάρουµε στο ερχόµενο ∆ηµοτι-
κό Συµβούλιο δεσµευτική απόφαση να κάνουµε κάθε 
χρόνο- αρχίζοντας από εφέτος- ειδική συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αποκλειστικό θέµα την θε-
σµοθέτηση οργανωµένης συζήτησης και εξέτασης προ-
βληµάτων και προτάσεων για τα θέµατα Παιδείας στο δή-
µο µας. Στις διαδικασίες θα συµµετέχουν, τόσο σε ατοµι-
κό όσο και συλλογικό επίπεδο αυτοί που λίγο πιο πάνω 
περιέγραψα ως κοινωνικούς εταίρους. 

Πιστεύω βαθύτατα πως µόνο µέσα από οργανωµένη 
και συστηµατική συνεργασία των κοινωνικών εταίρων 
µπορεί ένας ∆ήµος να ελπίζει σε πραγµατική και ουσια-
στική τοπική βελτίωση και κοινωνική ανάπτυξη και πρό-
οδο. 

Ας αποτελέσει ο χώρος της Παιδείας την εκκίνηση για 
µια τέτοια ρεαλιστική πορεία τοπικής κοινωνικής ανασυ-
γκρότησης και προόδου.

Σεπτέµβρης, ο µήνας της Παιδείας
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Αλέξης Τσίπρας:  Τέτοιο 
φθινόπωρο µην ξαναρθεί…
Η επιστροφή από τα µπάνια του λαού ση-
µατοδοτεί την αντίστροφη µέτρηση για την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που οδεύει 
στο τέλος της θητείας της µέσα σε κλίµα σή-
ψης και απαξίωσης.

Την 21η Αυγούστου γιόρτασαν την έξοδο 
από το µνηµόνιο και το αξιοποίησαν για να 
πετύχουν την οργάνωση των πολιτικών και 
του εκλογικού τους πανηγυριού. Αντί γι’ αυ-
τό, όµως οι δύο τους το µόνο που µπορούν 
πραγµατικά να οργανώσουν και  πλέον είναι 
η λιγότερο επώδυνη για τους ίδιους έξοδος 
από την κυβέρνηση, µε πρόωρες εκλογές το 
αργότερο µέχρι τον Μάιο, ίσως όµως και πο-
λύ νωρίτερα, δηλαδή στις αρχές του 2019.

Ο δύσκολος χειµώνας που περιµένει τους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει ήδη πίσω του ένα δύσκολο 
καλοκαίρι. Η Εθνική τραγωδία  στο Μάτι, µε 
τους 98 νεκρούς θα ρίχνει βαριά σκιά και θα 
αποτελεί ανοιχτή πληγή για την κυβέρνηση 
µέχρι τις εκλογές. Το βίντεο της σύσκεψης 
υπό τον πρωθυπουργό το µοιραίο βράδυ θα 
παραµείνει µνηµείο ανευθυνότητας και πρό-
κλησης. Το ίδιο και τελικώς αντελήφθησαν 
µα αδικαιολόγητη καθυστέρηση µε την πα-
ραίτηση Τόσκα, του υπουργού που λίγες 
ηµέρες πριν παραιτηθεί δήλωνε ότι ψάχνει να 
βρει ένα λάθος, αλλά δεν το βρίσκει. Αλλά 
τελικά παραιτήθηκε!

Η τραγωδία στο Μάτι, πέραν από την τρα-
γική ανεπάρκεια της κυβέρνησης ανέδειξε 
την αποξένωση της από το λαϊκό αίσθηµα. 
Από τις προκλητικές δηλώσεις Καµένου και 
Πολάκη κατά των  Μ.Μ.Ε. µέχρι της συνέ-
ντευξης τύπου του ιδίου του Αλέξη Τσίπρα, 
αυτό που φάνηκε καθαρά είναι ότι οι ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ έχουν αποκτήσει µέσα σε 3,5 χρόνια κα-

θεστωτική αντίληψη που οι προηγούµενοι 
χρειάστηκαν δεκαετίες για να την αποκτή-
σουν. Και όσο πιο καθεστωτικοί, τόσο πιο 
αποµακρυσµένοι από τους πολίτες.

∆εν είναι, όµως µόνο οι 98 νεκροί που 
βαραίνουν αυτή την κυβέρνηση. Είναι και 
όλα αυτά στα οποία επένδυσε πολιτικά και 
βλέπει να καταρρέουν. 

Το θέµα των Σκοπίων, που πίστευαν ότι 
θα διχάσει την αξιωµατική αντιπολίτευση, δί-
χασε τελικώς  τον κυβερνητικό συνασπισµό 
και έγινε µπούµεραγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο 
για την έξοδο από το µνηµόνιο, όλοι πια γνω-
ρίζουν ότι δεν σηµαίνει και επιστροφή στην 
κανονικότητα.

Με το επιτόκιο δανεισµού να ανεβαίνει, 
την ανεργία να καλπάζει αντί να µειώνεται 
(ενδεικτικός ο Ιούνιος), τον Αµερικανό αντι-
πρόεδρο Πενς  να ακυρώνει την επίσκεψη 
του στη ∆.Ε.Θ. και τον «πάγκο» να µην επι-
τρέπει τίποτα το εντυπωσιακό  για τον επικεί-
µενο ανασχηµατισµό στον Αλέξη Τσίπρα ται-
ριάζει σε αυτή τη  φάση το Ζεϊµπέκικο του 
Βαγγέλη Κορακάκη: «Ότι φαντάστηκα ήταν 
απάτη, κι αν κάτι έλπιζα έχει χαθεί, τέτοιο Φθι-
νόπωρο µην ξαναρθεί…».

Από εδώ και πέρα ο συνήθως απρόβλε-
πτος πρωθυπουργός, που έχει τη φήµη του 
µεγάλου πολιτικού παίκτη, είναι απολύτως 
προβλέψιµος. Θα υποδυθεί τον επιτυχηµέ-
νο ηγέτη που έβγαλε τη χώρα από το µνη-
µόνιο, θα εξαγγείλει παροχές και θα µοιρά-
σει στο τέλος του χρόνου το «µατωµένο» 
πλεόνασµα, ελπίζοντας σε µια σχετικά ευ-
πρεπείς εκλογική ήττα το 2019 και στην σύ-
ντοµη πολιτική του επανάκαµψη από κέντρο 
αριστερές συµµαχίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

Η έξοδος από το µνηµό-
νιο κάτω από τους όρους 
που γίνεται αποκλείει θρι-
αµβολογίες και πανηγυ-
ρισµούς. Τα σκληρά µέ-
τρα µένουν, οι µεταρρυθ-
µίσεις είναι στη µέση, 
επενδύσεις δεν έρχονται και τα χρήµατα των 
τραπεζών βρίσκονται στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και 
η πολιτική να κόβουµε συντάξεις, να βάζουµε φό-
ρους και να διορίζουµε ανθρώπους µε 300€ το 
µήνα, είναι πολιτική εξαθλίωσης και όχι ανάπτυ-
ξης. 

Αυτό που φταίει είναι το κυβερνητικό µοντέλο, 
κυβερνήσεων µε 153 και η οριακή πλειοψηφία 
που αντί να προσελκύει, διώχνει τους επενδυτές. 

Η λύση βρίσκεται σε πολυκοµµατικές κυβερ-
νήσεις 240 βουλευτών που θα εµπνεύσουν εµπι-
στοσύνη σε έλληνες και ξένους. 

Το αφήγηµα του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσο-
τάκη είναι χωρίς αντίκρισµα, γιατί διχάζει την πο-
λιτική µας ζωή.

 Η  Γνώµη µας ... 

 Σκάσε ἐπιτέλους
Αλέξανδρος 

Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης

Κεντρώων
στην Περιφέρεια Αττικής.

Μέ αὐτήν τήν φράση ἐπέκρινε ἕνας νεαρός διάκονος ἀπό τήν Μεσσηνία, 
τόν ὀγδοντάχρονο Μητροπολίτη Καλαβρύτων. Πρίν νά ἐξετάσουμε τίς δι-
αφορές τῶν ἀπόψεων, σημαντικό εἶναι, ὁ τρόπος συμπεριφορᾶς. 

Αὐτό τό εὔμορφο παλληκαράκι λοιπόν, ἰδιαιτέρως καλλωπισμένο, ἄν δέν εἶχε 
ἀκολουθήσει αὐτό τό «ἐπάγγελμα», θά μποροῦσε ἴσως νά ἦταν μοντέλο. Καί 
μιλᾶμε συνειδητά γιά ἐπάγγελμα, γιατί θεωροῦμε ἀπίθανο νά ἔχει ἐπίγνωση τοῦ 
ὑψηλοτάτου λειτουργήματος τῆς ἱερωσύνης. Τό ὀξύμωρο εἶναι ὅ,τι ἐνῶ ὁ διάκος 
προσαγορεύεται «Εὐλαβέστατος», ὁ ἴδιος ἐφάνη ἀνευλαβέστατος καί ἀναιδέστα-
τος. Ἄν δέ, ἐπικροτεῖται ἡ φράση του ἀπό κάποιους Δεσπότες, φοβούμεθα ὅ,τι θά 
γίνει σύνθημα καί ἀφορμή γιά ἀσέβεια στούς ἱεράρχες. Θά πρέπει νά ὑπάρξει κα-
ταδίκη του ἀπό τήν Ἱερᾶ Σύνοδο. 

Γιά τήν οὐσία τοῦ θέματος ἔχουμε τά ἐξῆς: Ψηφίζονται νόμοι ἐκτρώματα οἱ 
ὁποῖοι προωθοῦν, προβάλλουν καί ἐπιβάλλουν τήν ἀνωμαλία, τήν διαστροφή, 
τόν ἐκφυλισμό, τήν ἀθεΐα, τόν ἐθνομηδενισμό καί γενικῶς πλήττουν ὅλες μας τίς 
ἀξίες. Αὐτή ἡ τακτική, ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καί κάποιες δεκαετίες κλιμακωτά, μέ κο-
ρύφωση τά τελευταῖα χρόνια. Τό δυστύχημα εἶναι ὅ,τι ἀπό τήν συνεχῆ προπαγάν-
δα, ἔχει δηλητηριαστεῖ ἕνα σημαντικό κομμάτι τῆς κοινωνίας μας  καί ἔχουν υἱοθε-
τήσει αὐτές τίς ἀρρωστημένες ἀπόψεις, ἤ μένουν ἀπαθεῖς σέ ὑβριστικές πράξεις.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἀντιμετωπίζουμε πολλά δεινά, ὅπως οἰκονομική κρίση, 
πνιγμοί, πυρκαϊές κ.ἄ. Ἐδῶ δημιουργεῖται μία διχογνωμία. Συνδέονται αὐτά τά δύο 
ἤ ὄχι; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅ,τι αὐτοί οἱ ὁποῖοι δέν πιστεύουν στήν ὕπαρξη πνευμα-
τικῶν νόμων, προφανῶς ἐνδιαφέρονται μόνον γιά τήν φυσική διάσταση τῶν πραγ-
μάτων καί δέν τίθεται κανένα ἄλλο θέμα. Οἱ ἄλλοι ὅμως, δέχονται ὅ,τι κάθε σκέψη, 
λόγος καί πράξη, ἔχει τήν φανερή ἐξήγηση, ἀλλά καί τήν ἀφανῆ αἰτία.

Οἱ ἀρχαῖοι στούς ὁποίους ἡ θρησκεία ἦταν ἄρρηκτα συνδεδεμένη σέ ὅλες 
τους τίς ἐκδηλώσεις, πίστευαν ὅ,τι τήν Ὕβρι ἀκολουθεῖ ἡ Νέμεσις. Ὁ Δημόκριτος 
ἔλεγε ὅ,τι «γιά τούς ἀνόητους, δάσκαλος δέν εἶναι ἡ λογική, ἀλλά ἡ συμφορά. Οἱ 

Ἰνδουιστές καί οἱ Βουδιστές, ὑποστηρίζουν ὅ,τι κάθε 
πρᾶξις εἶναι ἀποτέλεσμα αἰτίας τοῦ παρελθόντος (Κάρ-
μα). Τό ἴδιο λένε καί στά ἀγιορείτικα γεροντικά «ἐν ἄλλοις 
πταίομεν καί ἐν ἄλλοις τιμωρούμεθα». Κατά τήν Ἁγία Γραφή, κάθε κακό πού συμ-
βαίνει στόν κόσμο, αἰτία ἔχει τήν ἁμαρτία. Ἐπίσης: «ὅν ἀγαπᾶ Κύριος παιδεύει, 
μαστιγεῖ δέ υἱόν ὅν παραδέχεται». Ὁ Γόρτυνος Ἰερεμίας λέγει: «Ἁμαρτήσαμε καί 
ἡ ἁμαρτία φέρνει τήν τιμωρία». Ὁ Ἐφραίμ Ἀριζόνας: «Γυρίσαμε τήν πλάτη στόν 
Θεό καί θά μᾶς βροῦν συμφορές». Ἄλλος γέροντας: «πρέπει νά πάθουμε καμμιά 
καταστροφή μήπως καί σωθοῦμε». Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης: «Ἡ ἀπομάκρυνση 
ἀπό τό Θεό, ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ τήν οὐσία τοῦ κακοῦ, τῆς 
ἁμαρτίας». Ὁ Ὅσιος Παΐσιος: «Ἡ ἁμαρτία φέρνει τὶς συμφορές». Γιά τήν μεγάλη 
φωτιά τοῦ 1990 στό Ἅγιον Ὅρος, εἶχε πεῖ ὅ,τι ἦταν σκαμπίλι ἀπό τήν Παναγία. 
Ἐπίσης ἔλεγε: «Οἱ ἀκρίδες, οἱ πόλεμοι, ἡ ἀνομβρία, οἱ ἀρρώστιες εἶναι μάστιγα. 
Ὄχι ὅ,τι ὁ Θεός θέλει νά παιδαγωγήση ἔτσι τόν ἄνθρωπο, ἀλλά εἶναι συνέπεια τῆς 
ἀπομακρύνσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Ἐπιτρέπει δέ νά συμβεῖ μιά συμ-
φορά, γιά νά συνετισθοῦν». 

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά τί περιμένουμε; Νά κάνουμε ὅ,τι κάνουμε καί νά τό ξε-
περνᾶμε ἀβρόχοις ποσί; Ἐκεῖ πού διαφωνοῦμε μέ τόν Καλαβρύτων εἶναι ὅ,τι στο-
χοποιεῖ μόνον τόν Τσίπρα. Ὅμως ἡ εὐθύνη εἶναι συλλογική. Ἄλλωστε «κατά τόν 
λαό καί οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ, ὅπως καί οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ». Εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιά 
τόν Ἀμβρόσιο ὅ,τι ἐκφράζει προσωπικές ἀπόψεις. Ἔ καί λοιπόν; Ὅ,τι λέει ὁ ἴδιος 
δέν εἶναι προσωπικές του ἀπόψεις; Βγῆκαν πολλοί καί μίλησαν. Ἐπιτέλους ἔχου-
με χορτάσει ἀπό θέσεις πολιτικολογούντων, ἀθεολογήτων καί ἀγαπολόγων ἱερω-
μένων. Κατά τήν ἐκτίμησή μας, ὅλα αὐτά πού ζοῦμε εἶναι ἀρχή ὠδίνων. Δέν ἔχου-
με δεῖ τίποτε ἀκόμη. Ἀλίμονο ἀπό αὐτά πού θά ἔλθουν.

Ἀδελφέ μας εὐλαβέστατε Διάκονε, πιστεύω νά κατάλαβες ὅ,τι ἐσύ εἶσαι τό σα-
μάρι. Τά γαϊδούρια εἶναι πολλά καί ὁ νοῶν νοεῖτω.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Με το Γενικό Έγγραφο 997346/17.8.2018 
του ΕΦΚΑ κοινοποιείται το µε αρ. 
Φ.10035 /34505/948/2017 έγγραφο του 
ΥΠΕΚΑΑ, µε το οποίο παρέχονται οι 
ακόλουθες διευκρινίσεις για τη µετα-
τροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε 
σύνταξη λόγω γήρατος σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.612/77, όπως ισχύει.

Α. ∆ικαίωµα µετατροπής της σύντα-
ξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω 
γήρατος µε τις προαναφερθείσες ευνο-
ϊκές διατάξεις έχουν:

1. συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας µε 
πάθηση υπαγόµενη στις διατάξεις του 
Ν.612/77 όπως επεκτάθηκε και ισχύει, 
εφόσον η συγκεκριµένη πάθηση υπή-
χθη στις ειδικές αυτές διατάξεις µεταγε-
νέστερα της αίτησης τους για χορήγηση 
σύνταξης λόγω αναπηρίας.

2. συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας οι 
οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης συνταξιοδότησης έπασχαν 
από παθήσεις υπαγόµενες στις συγκε-
κριµένες διατάξεις και ενδεχοµένως 
από άγνοια δεν υπέβαλλαν αίτηµα συ-
νταξιοδότησης λόγω γήρατος. 

Αντίθετα, δεν υφίσταται δυνατότητα 
µετατροπής της σύνταξης λόγω αναπη-
ρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος βάσει 
των διατάξεων του Ν. 612/77 στις ακό-
λουθες περιπτώσεις συνταξιούχων λό-

γω αναπηρίας:
α. ο συνταξιούχος κατά το χρόνο συ-

νταξιοδότησής του λόγω αναπηρίας 
δεν έπασχε από ασθένεια που καλύπτε-
ται από τις εν λόγω διατάξεις, αλλά την 
απέκτησε µεταγενέστερα.

β. ο συνταξιούχος κατά την αίτηση 
συνταξιοδότησής του δεν είχε συµπλη-
ρώσει το ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο 
ασφάλισης για συνταξιοδότηση µε τον 
Ν.612/77, όπως ισχύει.

Β. Επίσης, το ΥΠΕΚΑΑ µε το ανωτέ-
ρω έγγραφο διευκρινίζει ότι ο χρόνος 
συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δεν 
συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση 
των ασφαλιστικών προϋποθέσεων συ-
νταξιοδότησης που ορίζονται από ειδι-
κές διατάξεις (όπως αυτές του 
Ν.612/77).

Αιτήµατα µετατροπής που είχαν 
υποβληθεί και απορριφθεί από τις υπη-
ρεσίες των φορέων που εντάχθηκαν 
στον ΕΦΚΑ εξαιτίας της εφαρµογής δι-
αφορετικών οδηγιών, θα επανεξετα-
στούν µε τα ανωτέρω κριτήρια.

 Στην περίπτωση που πληρούνται οι 
προϋποθέσεις µετατροπής, ως ηµερο-
µηνία έναρξης των οικονοµικών αποτε-
λεσµάτων καθορίζεται η πρώτη µέρα 
του εποµένου µήνα έκδοσης του κοινο-
ποιούµενου εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ, 
δηλαδή η 01/01/2018.

Μετατροπή σύνταξης λόγω 
αναπηρίας σε σύνταξη  γήρατος 

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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ΒΑΡ∆ΑΚΗ ΕΒΙΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  - ΠΑΝ/ΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΑΖΑ ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ   ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΙΡΕΚΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΦΕΚΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΠΑΝ/ΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΠΑΝ/ΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΑΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΦΑΙΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

∆ΕΛΗΜΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ -  ΕΚΠΑ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΠΑΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΛΕΣΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΛΗΜΝΟΣ

ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ  - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΣΑΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ  - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΣΑΜΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ  - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΣΑΜΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ 

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΧΟΛΗ   ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΑΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ∆ΠΘ ΠΑΝ/ΜΙΟ   ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΑ∆ΕΡΟΥ ΕΒΙΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  & ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΜΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΙ∆ΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ∆ΠΘ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗ

ΤΕΡΖΑΝΙ∆ΟΥ ΝΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  -   ΑΣΠΑΙΤΕ

ΚΟΥΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΟΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -  ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙ∆Α

ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -  ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙ∆Α

ΚΟΛΠΑΚΙ∆Η ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙ∆Α

ΑΣΛΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΝΙΖΑΜΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  - ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΥΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  - ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙ∆Α

ΘΥΜΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΟΥ∆ΟΥΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΤΡΑ

ΓΙΑΜΑΚΙ∆ΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  - ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΕΒΙΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ -Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

∆ΕΛΗΜΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΛΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -  ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΙΚΟΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ-ΤΕΙ  ∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΤΣΑΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ-ΤΕΙ  ∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΤΑΝΤΣΟΥΡΑ ΣΕΡΓΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ-ΤΕΙ  ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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Σ την αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των 
Αχαρνών, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η 
ηλιθιότητα, η ανικανότητα, η ανευθυνότητα και η  

αφερεγγυότητα ζουν και βασιλεύουν…
Ηλιθιότητα γιατί δεν αισθάνονται τη δεδοµένη στιγµή,  το 

µέγεθος της καταστροφής που µπορεί να προκληθεί από µία 
ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. 

Ανικανότητα γιατί σχεδιάζουν πάντα µετά την 
καταστροφή. 

Ανευθυνότητα γιατί γι’  αυτούς προτεραιότητα είναι οι 
διακοπές και όχι ο συντονισµός και η πρόληψη τυχόν 
πυρκαγιάς. 

Αφερεγγυότητα γιατί ενώ οι πολίτες των Αχαρνών τους  
εµπιστεύτηκαν τα οικονοµικά και την τύχη της πόλης, στα 
οικονοµικά καταλήστευσαν όλα τα ταµεία και χρέωσαν το 
δήµο πάνω από 100 εκ. ευρώ και άφησαν την  τύχη της 
πόλης στο έλεος του θεού. 

Αµετανόητοι και φανατικοί οπαδοί των παραπάνω για 
δύο δεκαετίες οι εκάστοτε δηµοτικές αρχές, η µία 
συναγωνίζεται την άλλη  στην καταστροφή της πόλης χωρίς 
ίχνος ηθικής. 

Όλα αυτά για να τα διαπιστώσει κανείς δεν χρειάζεται να 
είναι σοφός  ούτε ειδικός, αφού τα µαρτυρούν από µόνα τους 
τα ίδια τα γεγονότα. 

Είναι πλέον επιβεβληµένη ανάγκη χωρίς ούτε λεπτό 
καθυστέρησης µε τη µορφή του κατεπείγοντος να συγκληθεί  
Έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε παρουσία των κατοίκων των 
Αχαρνών και ειδικότερα των Θρακοµακεδόνων και της  
Βαρυµπόµπης ώστε να έχουν πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα σε 
ό,τι αφορά ασκήσεις ετοιµότητας, συντονισµού των 
εµπλεκόµενων υπηρεσιών και των µέσων κατάσβεσης. 

Ο ∆ήµαρχος και η δηµοτική αρχή, οι επικεφαλείς των 

παρατάξεων καθώς και όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι  πρέπει 
να είναι σε επιφυλακή και παρόντες στην πόλη αυτό το µήνα  
που λόγω των έντονων ανέµων ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης 
πυρκαγιάς βρίσκεται στο κόκκινο ώστε  να υπάρχει φυσική 
παρουσία και έγκαιρος συντονισµός  σε περίπτωση που 
προκύψει πυρκαγιά όπως ορίζει ο νόµος. 

Ήδη η δηµοτική αρχή έχει καθυστερήσει µία εβδοµάδα 
την σύγκληση του Έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τη 
µορφή του κατεπείγοντος που της ζητήσαµε και εγγράφως. 

∆εν έχει όµως το δικαίωµα να προσπερνά τόσο 
ανεύθυνα, επιπόλαια και ανοργάνωτα τέτοια ζητήµατα 
µείζονος σηµασίας που µία ανεξέλεγκτη πυρκαγιά θα θέσει  
σε κίνδυνο, τις ζωές των κατοίκων και τις περιουσίες τους  και 
θα σηµάνει την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης µας. 

Εδώ και πέντε µέρες, εφόσον δεν διαφαίνεται καµία 
διάθεση από την πλευρά της δηµοτικής αρχής να πράξει τα 
όσα είναι θεσµικά υποχρεωµένη, επισκέπτοµαι τις περιοχές 
Θρακοµακεδόνων και Βαρυµπόµπης και καλώ τους 

κατοίκους άµεσα  να καταθέσουν µηνύσεις, αγωγές και 
ασφαλιστικά µέτρα που θα καθιστούν  ποινικά υπεύθυνη τη 
δηµοτική αρχή για όλες τις παραλείψεις και τα λάθη που 
µπορεί να προκύψουν εξαιτίας της  αδιαφορίας της. 

Όλοι οι ειδικοί λένε ότι ο µεγάλος παράγοντας αποφυγής 
µιας πυρκαγιάς είναι η πρόληψη, ο  χρόνος και τα µέσα 
αντιµετώπισης. Η πρόληψη για την αποφυγή της πυρκαγιάς και ο 
χρόνος και τα µέσα αντιµετώπισης για να είναι εφικτό να σβήσει. 

Το Μάτι αποτελεί πλέον την τραγωδία του αιώνα για τη 
χώρα µας µε πρωταγωνιστές και ηθικούς αυτουργούς αυτούς 
τους ίδιους που εµπιστεύτηκαν οι πολίτες για την ασφάλειά 
τους µε τα χειρότερα αποτελέσµατα που θα µπορούσαµε να 
έχουµε ποτέ. Αυτή η εθνική τραγωδία θα πρέπει να µας 
παραδειγµατίσει όσο τίποτε άλλο και να θέσουµε επιτέλους 
εαυτούς προ των ευθυνών µας για να αποτρέψουµε πάση 
θυσία µία παρόµοια τραγωδία στην πόλη µας. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των Αχαρνών 
είναι ήδη εκτεθειµένος όπως και σύσσωµη η δηµοτική αρχή 
απέναντι στους πολίτες των Αχαρνών λόγω της µη 
ανταπόκρισής τους στο από 24/7/2018 αίτηµά µας για 
Έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µοναδικό θέµα συζήτησης 
την πρόληψη και αντιµετώπιση τυχόν  πυρκαγιών στην πόλη 
των Αχαρνών. 

Από πλευράς µας, καταθέτουµε εκ νέου την κατεπείγουσα  
πρότασή µας για σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου χωρίς 
ώρα καθυστέρησης και καλούµε τον Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως συµµορφωθεί, ανταποκριθεί 
και αναλάβει τις ευθύνες του µπροστά στο σοβαρότατο 
αίτηµά µας όπως ορίζει ο  νόµος σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης 

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

Καλούνται οι κάτοικοι των Θρακοµακεδόνων να παίξουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία της πόλης από τις πυρκαγιές

• 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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Σ ε λίγες µέρες θα ακούσουµε στη ∆ΕΘ τον πρωθυπουργό να αναγγέλλει το 
γνωστό πλέον από καιρό αφήγηµα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ περί εξόδου 
από τα µνηµόνια. Πολύ θα θέλαµε, ιδίως µετά από ένα δραµατικό και καθό-

λου ξέγνοιαστο για την χώρα καλοκαίρι, να πιστέψουµε στις ηθεληµένες αυταπάτες 
του κ. Τσίπρα και να πανηγυρίσουµε για το υποτιθέµενο τέλος της οκταετούς οικονο-
µικής και κοινωνικής υποδούλωσης στους τραπεζίτες των Βρυξελλών.

Όµως µας εµποδίζουν οι πληγές στο σώµα της χώρας που αντί να επουλώνονται 
µε τον καιρό γίνονται αθεράπευτες.

Μας εµποδίζουν τα συνεχιζόµενα capital controls, η βαριά και δυσβάστακτη φο-
ρολογία που στραγγαλίζει κάθε πιθανότητα ανάκαµψης, οι επενδύσεις που βρίσκο-
νται σε µηδενικά επίπεδα, η συνεχιζόµενη ισοπέδωση της µεσαίας τάξης που αποτε-
λεί την ραχοκοκαλιά της κοινωνίας µε την επερχόµενη νέα µείωση των συντάξεων, 
την µείωση του αφορολογήτου, τον άθλιο ΕΝΦΙΑ που έρχεται κι επιπλέον ένα τσου-
βάλι έµµεσων κι άµεσων φόρων, τα χρέη που έχουν επισυσσωρευτεί στις πλάτες των 
Ελλήνων κι απειλούν µε ηλεκτρονικές κατασχέσεις τα σπίτια τους, η άγρια και καλπά-
ζουσα ανεργία που έχει διώξει µια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων στο εξωτερικό 
κι έχει καταδικάσει τη χώρα σε δηµογραφικό µαρασµό σε συνδυασµό µε την παράλ-
ληλη επίθεση στην εθνική µας οµοιογένεια και κυριαρχία µέσω του επιδοτούµενου 
λαθροεποικισµού µε πρώτα θύµατα την Λέσβο, το κέντρο της Αθήνας και πλήθος άλ-
λες περιοχές της χώρας.

Μας εµποδίζουν να συµµεριστούµε τα στηµένα πανηγύρια των κυβερνώντων το 
προδοτικό κουρελόχαρτο των Πρεσπών που παραχωρεί το όνοµα της Μακεδονίας 
σε έναν ξένο λαό, η εκατόµβη στο Μάτι της Αττικής που µας στιγµάτισε ως µέγιστη 
εθνική τραγωδία µε εκατοντάδες θύµατα, αφανισµένες οικογένειες και κατεστραµµέ-
νες ζωές.

Μας εµποδίζει ο ιδεολογικός γενιτσαρισµός που θεσµικά επιτίθεται στο Έθνος, την 
Πίστη του, την ταυτότητα του και την παιδεία του.

Τέλος µας εµποδίζει η πρωτοφανής έκρηξη της εγκληµατικότητας και της ανοµί-
ας µε την παράλληλη χαριστική αποφυλάκιση µε τον νόµο Παρασκευόπουλου πλή-
θους επικίνδυνων ποινικών και µε την παράλληλη «ευµενή» µεταχείριση τροµοκρα-
τών κι αρχιαπατεώνων - καταχραστών χρήµατος για το οποίο µάτωσε ο ελληνικός λα-
ός στα πέτρινα χρόνια των µνηµονίων.

Ο κ.Τσίπρας αντί για έξοδο από τα µνηµόνια θα έπρεπε µε τιµιότητα να εξαγγείλει 
την έξοδο από την εξουσία. Μια έξοδο βέβαια που θα είχε ως τελευταίο κεφάλαιο ένα 
ακόµη ψεύδος µέσα στα τόσα, ένα ακόµη επικοινωνιακό πυροτέχνηµα σαν αυτά που 
µας έχουν πλέον συνηθίσει οι κυβερνώντες.

Έναν άνευ ουσίας ανασχηµατισµό που κράτησε άθικτα τα κοµµατικά κάστρα της 
κυβέρνησης κι έκανε ανοίγµατα µε ανακυκλωµένα και φθαρµένα πολιτικά υλικά του 
χθες, συµπληρώνοντας τις λίστες του µε ακόµη περισσότερους τζογαδόρους και τυ-
χοδιώκτες της καρέκλας.

Η τελευταία πράξη σε ένα θέατρο παραλόγου πριν πέσει η αυλαία.

Άρθρο του  Γιώργου ∆αµάσκου  

Πολιτευτή της Ένωσης Κεντρώων 

Αφήγηµα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
περί εξόδου από τα µνηµόνια

Συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν 
στις ανώτερες κι ανώτατες Σχολές
∆ικαιώθηκαν τόσο οι αγώνες οι δικοί τους όσο και των οικογενειών τους και 
µάλιστα εν µέσω της λαίλαπας της κρίσης που τσάκιζε και τσακίζει τα ήδη λεη-
λατηµένα οικονοµικά των οικογενειών και εν µέσω µιας παιδείας απόλυτα δι-
αλυµένης απ τις πολιτικές των κυβερνώντων.

Κυρίως στήριξη στα παιδιά που έδωσαν τον αγώνα και για διάφορους λό-
γους δεν τα κατάφεραν. Θα έρθουν κι άλλες πιο σπουδαίες µάχες και νίκες στη 
ζωή τους.

Τέλος ελπίδα κι συµπαράσταση στον αγώνα από εδώ κι εµπρός για µία θέ-
ση στον ήλιο για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως και για τις οικογένειες τους. Για να 
µείνουν στο τόπο τους να προκόψουν και να δηµιουργήσουν οικογένειες κρα-
τώντας όρθια την πατρίδα κι εξασφαλίζοντας την συνέχεια και το µέλλον της.

Οι ευχές µας από καρδιάς.
 

Γεώργιος ∆αµάσκος 
Πολιτευτής της Ένωσης Κεντρώων

Σωτήρης Αλεπούς 
«Να ανταποκριθούµε άµεσα στο κάλεσµα 
του Παναγιώτη Γρηγοριαδη επιβάλλοντας 
στη ∆ηµοτική  Αρχή να πράξη τα δέοντα 
αποτρέποντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς»

Μ ε απόλυτη υπευθυνότητα και σοβαρότητα λόγω του σοβαρού κινδύνου που παραµονεύει 
αυτό το µήνα εξαιτίας  των ισχυρών ανέµων για την πρόκληση µίας ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς 
σε Θρακοµακεδόνες και Βαρυµπόµπη  , ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, αυτές τις µέρες 

βρίσκεται στις γειτονιές των εν λόγω περιοχών κάνοντας έκκληση  στους κατοίκους να συσπειρωθούν 
και να οργανωθούν ώστε να αντιδράσουν άµεσα λόγω και της 
παντελούς απουσίας µέτρων για την προστασία τους. 
Πιο συγκεκριµένα:

 Κανείς δεν έχει µεριµνήσει µέχρι τώρα για την 
πραγµατοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας που να αφορούν στην 
έγκαιρη εκκένωση των περιοχών που κινδυνεύουν 
περισσότερο από µία πυρκαγιά και είναι κατοικήσιµες  για να 
µην θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές. 

 ∆εν υπάρχει ολοκληρωµένος σχεδιασµός για τον ενδελεχή 
καθαρισµό όλων των χώρων των περιοχών από κλαδιά, 
χόρτα, ξύλα από εγκαταλειµµένες οικοδοµές, µπάζα  και 
εύφλεκτα υλικά που βρίσκονται αυτή τη στιγµή εκεί.

 ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο συντονισµού υπό τη σκέπη του 
οποίου θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν και κινητοποιηθούν 
ταυτόχρονα όλες οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες την κατάλληλη 
στιγµή. 

 ∆εν υπάρχει σχεδιασµός άµεσου ανεφοδιασµού των 
πυροσβεστικών οχηµάτων σε δύσβατα και κρίσιµα σηµεία για 
την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

 ∆εν υπάρχει σχεδιασµός και πρόβλεψη για άµεση ενίσχυση 
από γειτονικές χώρες µε εναέρια και επίγεια µέσα κατάσβεσης. 

 ∆εν υπάρχει συντονισµός µεταξύ Περιφέρειας και δηµοτικής αρχής και δεν έχει πραγµατοποιηθεί 
καµία συνάντηση µεταξύ των δύο πλευρών ώστε να  µην έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα και 
ξαναβιώσουµε τα όσα συνέβησαν στο Μάτι Αττικής. 

Το χειρότερο από όλα είναι ότι οι άµεσα εµπλεκόµενοι και υπεύθυνοι συντονισµού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε διακοπές µε αποτέλεσµα να βρίσκεται η πόλη και οι ζωές των 
πολιτών απόλυτα εκτεθειµένες στον κίνδυνο που µπορεί να καταστρέψει τα πάντα στο πέρασµά του.

Σύµφωνα και µε τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ∆ηµοσθένη Σαρηγιάννη,  οι διοξίνες από τον καπνό της φωτιάς 
αποβάλλονται από τον ανθρώπινο οργανισµό µετά από 30 χρόνια. Επιπρόσθετα όπως ο ίδιος 
αναφέρει σε πυρκαγιά  εκλύονται βενζόλιο και οι αλδεΰδες, τα οποία είναι καρκινογόνα και 
χρειάζονται τουλάχιστον 20 χρόνια προκειµένου να εκλείψουν από την ατµόσφαιρα. 

Ως κάτοικος της Βαρυµπόµπης  καλώ τους κατοίκους Θρακοµακεδόνων και Βαρυµπόµπης αλλά 
και όλους τους πολίτες των Αχαρνών να ανταποκριθούν άµεσα στο κάλεσµα του Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη,  για να δράσουµε όλοι µαζί από κοινού µε συντονισµό και οργάνωση επιβάλλοντας στη 
δηµοτική αρχή να πράξει αυτά τα οποία είναι υποχρεωµένη και να σταθεί έστω για µία φορά 
υπεύθυνα απέναντι στους πολίτες των Αχαρνών και στην κρισιµότητα της κατάστασης.

Σωτήρης Αλεπούς
Συντονιστής & Υποψήφιος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΩΝ.ΓΙΑΜΠΟΥ∆ΑΚΗ 98 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 13672

ΤΗΛ.2102465678   e-mail :  kritesacharnes@gmail.com

Πρόσκληση Καζανέµατα – Γιορτή Τσικουδιάς
Το Σάββατο 08 Σεπτεµβρίου του 2018 στον προαύλιο φιλόξενο χώρο του Συλλόγου µας Γιαµπουδάκη 98 στο λόφο 

του προφήτη Ηλία στο Μενίδι, θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση αναβίωσης απόσταξης της τσικουδιάς.  Θα µας διασκεδά-
σει το Κρητικό µουσικό συγκρότηµα µε τον  Χαράλαµπο Γαργανουράκη (λύρα), µε το Νίκο Καραβυράκη (λαγούτο) &

Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνης) - λύρα.
Ο νέος πρόεδρος ∆ηµήτρης Γιαννούλης θα τιµήσει εκ µέρους του Συλλόγου τον Χαράλαµπο Γαργανουράκη για την προ-

σφορά του στο Έντεχνο τραγούδι και στην κρητική µουσική παράδοση  Πληροφορίες στα τηλ: 210-2465678 και 
6983498785

Σας περιµένουµε όλους για ένα αξέχαστο Κρητικό ξεφάντωµα.
Ο πρόεδρος                                              ο Γεν. Γραµµατέας

ιαννούλης ∆ηµήτρης                           Φουκαρακης Νικόλαος



Ηλιόπουλος Μιχαήλ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
Κυριακοπούλου Μαργαρίτα  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
∆αµιανού Κατερίνα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
Λεοντίδης Σαράντης  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Kλειτσιώτης ∆ηµήτρης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
Παπαιωάννου Μαρία  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
Γεωργουλοπούλου Θεοδώρα  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ.∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Καψώχα Πανωραία ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ.∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατσούρη Εµµανουέλα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ.∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Βερβελέ Ευαγγελία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ.∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Β.Αθ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ.∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Νίκας Τάσος  ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΙΓΙΟ
Τζανέτου Παναγιώτα  ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Χλήνου Μαριάννα  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
Πέρου Μαρία  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
Λάµπρου Φανή  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
Γιαζιντζή Αντιγόνη  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
Παπανίκα Αννίτα ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑ
Γιαννακάκου Αθηνά   ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
Αργυρίου Κωνσταντίνα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑ
∆αµηλάκος Πέτρος  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑ
Ηλιοπούλου Νικολέτα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μαρινοπούλου Ασηµίνα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
∆.Ελένη ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ
Λαµπριανίδου Μαρίνα ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Κ.Χριστίνα ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ
∆ίελας Χρήστος  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κατσικάρη Σταυρούλα   ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
Τσιάνας Κωνσταντίνος  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑ
Παπαδόπουλος Γιώργος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κ. Θωµάς ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
Χωριανόπουλος Γιώργος ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
Κυριακάκη Άρτεµις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
Μάτσος Αλέξανδρος  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
Μελισσάρη Ελπίδα  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
Χωριανόπουλος Ιωάννης ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ζανέσης Ιωάννης ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
Γ.Ελισάβετ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ.∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Χρηστίδης Νίκος  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
Καλατζής ∆ηµήτρης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
Μαλγαρινού Σέβη  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Σύρµας Σωτήρης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
Τριανταφυλλίδου Άννα Α.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Καλέµης Θανάσης Α.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Βαρδαλά Βίβιαν Α.Ε.Ν. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Βιτάλη Ράνια ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
Ροζής Παναγιώτης  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
Καµπερίδης Μιχάλης   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
Θεοτοκάτος Λουκάς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Λυµπεροπούλου Μαρία  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝ.∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Καραγιώργος Πέτρος  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΡΡΕΣ
Ερίχοβα Αναστασία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ∆ΡΑΜΑ
Μπεσίνης Χάρης  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙ∆Α
Σαββουλίδης Γιώργος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙ∆Α
Κατάρα Γεωργία  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙ∆Α
Παπαζήσιµος Γιώργος  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
Ρέκα Σταυρούλα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑ
Θ.Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑ
Κ.Νίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΑ
Μαγκάφας Σπύρος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Γ.Αννα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πουλιάκης Απόστολος ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Κοντογεωργάκου Αντωνία ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
Χατήρας Αλέξανδρος ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΡΑΜΑ
Λ .A ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
Λ.Μαρία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Φωτοπούλου Μαρία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Παρασκευόπουλος Γιάννης  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Μαντάς Αλέξανδρος ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ∆Α
Τσαµάλης Γιάννης  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Χατζησπύρου Παναγιώτης  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗ
Κ.Ελευθερία ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ
Κουφτάς Γιάννης  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
∆ηµητριάδης Γιώργος  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Πουλής Γιάννης  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Κυριακόπουλος Κ/νος  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
Καρποδίνης Μάρκος  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ
Π.Γιώργος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑ
Βρανίδης ∆ηµήτρης  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
Τσαχµατσίδου Χριστίνα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ
Σιακωτός Γιάννης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ
Μιχαηλίδης Γιάννης ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 2018

*Τα  ονόµατα αναρτώνται κατόπιν ενυπόγραφης 
συµφωνίας των µαθητών

Με εκτίµηση ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
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ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ  2018:  5ος  ΧΡΟΝΟΣ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
1-15

Σεπτεμβρίου

Αρχαία Τραγωδία  και Κωµωδία, Μουσική Θεατρικές  και Παιδικές Παραστάσεις, Αφιερώµατα,  καθώς και η δυναµική παρουσίαση των τµηµάτων 
της ∆Η.Κ.Ε.Α. Η αρχή γίνεται µε την παράσταση «Ανδροµάχη» ενώ στο πρόγραµµα υπάρχει και η παράσταση του καλοκαιριού «Αχαρνής».

Η Γιορτή Πολιτισµού !!!  Στο ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» ∆ιεύθυνση: Οδός  Βωµού Αρτέµιδος – Λόφος  Προφήτη Ηλία  - Αχαρνές 

Προπώληση Εισιτηρίων : 

Γραφεία  ∆ΗΚΕΑ:

Πλ. Αγ. Νικολάου 3 – Αχαρνές 

Τηλ. 210 2478507 .  Ώρες  10: 00 – 15:00 

Φίλες και φίλοι

Η «επένδυση» στον Πολιτισµό 
είναι µια συνειδητή στρατηγική 
επιλογή για τη δηµοτική αρχή 
και όπως κάθε χρόνο, το Φεστι-
βάλ Πολιτισµού του ∆ήµου 
Αχαρνών «ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ» µετα-
τρέπει την πόλη µας σε «Κέντρο 
Πολιτισµού» για τους συµπολί-
τες µας αλλά και για τους πολί-
τες όµορων δήµων.

Στον απόηχο του Καλοκαι-
ριού, το ανοιχτό θέατρο «Μίκης 
Θεοδωράκης» στον λόφο του 
Προφήτη Ηλία, θα φιλοξενήσει 
και φέτος σπουδαίες θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες και άλ-
λα δρώµενα, που έχουν σαν 
στόχο την Πολιτιστική ανάδειξη 
του ∆ήµου Αχαρνών αλλά και 
τη διασκέδαση και ψυχαγωγία 
των συµπολιτών µας.

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Αχαρνών έχοντας 
δώσει τα διαπιστευτήρια της για 
τέσσερεις συνεχόµενες χρονιές, 
εγγυάται ότι το Φεστιβάλ Πολι-
τισµού «Σοφόκλεια 2018» θα 
αποτελέσει και φέτος ένα από 
τα σηµαντικότερα πολιτιστικά 
γεγονότα στον ∆ήµο Αχαρνών.

Η πρόσκληση σε αυτό το 
«ταξίδι» – γιατί ο Πολιτισµός εί-
ναι ένα διαρκές ταξίδι – είναι 
ανοιχτή. Απευθύνεται σε µι-
κρούς και µεγάλους και χρησι-
µοποιεί σαν  «όχηµα», παρα-
στάσεις αρχαίου δράµατος, θε-
ατρικές παραστάσεις από κορυ-
φαίους θιάσους, παιδικές 
παραστάσεις, αλλά και συναυ-
λίες, που αναµένεται να ενεργο-
ποιήσουν τις αισθήσεις και τα 
συναισθήµατά µας. 
Σας εύχοµαι ολόψυχα 
καλή διασκέδαση!

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός
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ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ  2018:  5ος  ΧΡΟΝΟΣ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
Αρχαία Τραγωδία  και Κωµωδία, Μουσική Θεατρικές  και Παιδικές Παραστάσεις, Αφιερώµατα,  καθώς και η δυναµική παρουσίαση των τµηµάτων 

της ∆Η.Κ.Ε.Α. Η αρχή γίνεται µε την παράσταση «Ανδροµάχη» ενώ στο πρόγραµµα υπάρχει και η παράσταση του καλοκαιριού «Αχαρνής».
Η Γιορτή Πολιτισµού !!!  Στο ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» ∆ιεύθυνση: Οδός  Βωµού Αρτέµιδος – Λόφος  Προφήτη Ηλία  - Αχαρνές 

Περίπτερο ∆Η.Κ.Ε.Α.

Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, «Άγιος Βλάσσης» 

• Ώρες : 10:00 – 13:00 και 18:-19:30

ΚΕΠ  Θρακοµακεδόνων • Κοινοτικό Γραφείο Τηλ. 210 2432350

Αγαπητοί συνδηµότες

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του 
∆ήµου Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α.) για Πέµπτη 
(5η) συνεχή χρονιά διοργανώνει  τα  ΣΟ-
ΦΟΚΛΕΙΑ 2018.

Ως  Προέδρος  στα πλαίσια  του Φε-
στιβάλ  πολιτιστικού,  σας καλωσορίζω 
στα «ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018» όπου συµπί-
πτει µε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς.

Στα πλαίσια του φεστιβάλ  θα πραγ-
µατοποιηθούν ποικίλες δραστηριότητες 
στο διάστηµα από 1- 15 Σεπτεµβρίου στο 
ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» 
στον Προφήτη Ηλία (Αχαρνών).

Στο σύνολο των πολιτιστικών εκδη-
λώσεων συµπεριλαµβάνονται αρχαιά 
τραγωδία  και κωµωδία , θεατρικές  και 
παιδικές παραστάσεις, αφιερώµατα,  κα-
θώς και η δυναµική παρουσίαση των 
τµηµάτων της ∆Η.Κ.Ε.Α., δίνοντας την 
υπόσχεση ότι θα προσφέρουν ανάσα 
ψυχαγωγίας µε στιγµές γέλιου και συγκί-
νησης ,πολιτισµού και παιδείας στους 
συνδηµότες µας, όσο και για το ευρύ 
κοινό. 

Ξεχωριστή ενότητα θα αποτελέσει 
και η παρουσίαση των  εκδηλώσεων - 
παραδοσιακού κυρίως χαρακτήρα - που 
συνδιοργανώνονται και υποστηρίζονται 
από τοπικούς φορείς και συλλόγους του 
∆ήµου Αχαρνών.

Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω και 
να συγχαρώ από καρδιάς όλους τους 
εργαζόµενους που συνέβαλαν µε την 
προσωπική, όσο και τη συλλογική εργα-
σία τους στην υλοποίηση του φεστιβάλ  
«ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018»   προβάλλοντας µε 
σεβασµό, ειλικρίνεια και πίστη όλες εκεί-
νες τις  δυνάµεις που θα προωθήσουν 
την Παιδεία και τον Πολιτισµό σε Τοπικό, 
Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Αχαρνών

Μαρία  Χρ. Ναυροζίδου
∆ηµοτική Σύµβουλος Αχαρνών

ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ

ZOUBA
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62
ΧΡΟΝΙΑ

Α) ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ (3ο) ΟΡΟΦΟ 
ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 20 & 
∆. ΠΟΥΡΑΙΜΗ 18, ∆ΙΑΓΩΝΙΩΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ): 
ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ∆ΥΟ 
(2) ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΝΑ (1) ΧΩΛ ΥΠΟ-
∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ∆ΙΘΑΛΑΜΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, 
ΕΚΑΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 58 ΚΑΙ 68 
τ.µ., ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

Β) ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ (2ο) ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΚΤΗ-
ΡΙΟΥ: ΕΝΑ (1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΣ-
ΣΕΡΕΙΣ (4) ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΝΑ (1) ΧΩΛ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ∆ΙΘΑΛΑΜΗ ΤΟΥΑΛΕ-
ΤΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 100 τ.µ. ΤΟ ∆ΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘ-
ΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, 20 τ.µ., ΣΤΟΝ ΑΥ-
ΛΕΙΟ-ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ. 
 
Γ) ΣΤΟ (ΗΜΙ)ΥΠΟΓΕΙΟ: ΕΝΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 133 τ.µ., ΚΑΤΑΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΗΣ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο. ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣ-
ΒΑΣΙΜΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑ-
ΚΗΣ, ΤΗΛ. 6934252122 & ΕΜΑΙL: 

ipapadimitrakis@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Σ ύσκεψη της Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου 
Αχαρνών συγκάλεσε την 

∆ευτέρα 30 Ιουλίου ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. Η 
πρόσκληση που εστάλη την Τε-
τάρτη 25 Ιουλίου σε όλα τα µέλη 
του Συντονιστικού Οργάνου και 
ενώ βρισκόµαστε στην κορύφω-
ση της αντιπυρικής περιόδου, εί-
χε ως σκοπό να συντονιστούν και 
να εντοπιστούν τυχόν παραλεί-
ψεις στην πυροπροστασία του 
∆ήµου, αλλά και να καλυφθούν 
οι όποιες ελλείψεις. 

Στην σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε υπό την προεδρεία του 
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων και Υπεύθυνου Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Παναγιώτη Πολυµενέα τονίστηκε πως: «Ο σχεδιασµός για 
την Αντιπυρική Περίοδο 2018 έχει ξεκινήσει από τα τέλη Απριλίου 
του 2018 από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Προστασίας του ∆ή-
µου Αχαρνών και έχει εκφραστεί µέσω, δηµόσιων ανακοινώσεων, 
ασκήσεων πυροπροστασίας, έλεγχο των πυροσβεστικών κρουνών 
στον ∆ήµο Αχαρνών, ενώ εντός ολίγου θα επανέλθει σε λειτουρ-
γία (ύστερα από 10 χρόνια) του συστήµατος πυρόσβεσης των 20 
εκτοξευτήρων νερού στην οδό Μακεδονίας στους Θρακοµακεδό-
νες.» 

Τα µέτρα που έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα ανέπτυξε ο Γενικός 
Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Θανάσης Κατσιγιάννης στα οποία εντάσ-
σονται µεταξύ άλλων τα παρακάτω:  
1. Τέθηκε σε λειτουργία το σύστηµα πυρόσβεσης εκτοξευτήρων νε-
ρού στους Θρακοµακεδόνες 

2. Άσκηση πυρασφάλειας στον 
6ο Πυροσβεστικό Σταθµό στο 
Ολυµπιακό Χωριό 
3. ∆ηµόσια Ανακοίνωση και αφί-
σα για την Αντιπυρική Περίοδο 
2018 (Μάιος – Οκτώβριος)
4. ∆ηµόσια Ανακοίνωση για τον 
καθαρισµό των οικοπέδων 
5. Σύµβαση προµήθειας ειδών 
ατοµικής προστασίας, για τις ανά-
γκες του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας & ∆ιαχεί-
ρισης Κρίσεων
6. Σύµβαση προµήθειας πετρε-
λαιοκίνητου πυροσβεστικού συ-

γκροτήµατος αντιπυρικής προστασίας 
7. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για ανάγκες πυρασφάλειας 
8. Σύµβαση εργασιών ελέγχου και επισκευής στο δίκτυο πυρο-
προστασίας στην ∆.Ε. Θρακοµακεδόνων 

Στην σύσκεψη παρευρέθηκαν οι Αντιδήµαρχοι κκ. Σταύρου, 
και Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος ∆ΗΦΑ κ. ∆ασκαλάκης, ο ∆ι-
οικητής της 123 Σµηναρχίας Τεχνικής Βάσης κ. Χριστόπουλος, 
ο ∆ιοικητής του ΑΤ Αχαρνών κ. Συρµαλής, ο ∆ασάρχης κ. Ζα-
ρείφης, ο Αν. Προϊστάµενος Πολ. Προστασίας Αν. Αττικής κ. 
Γιώτης, εκπροσωπώντας τον ΣΥΝ.ΠΑ. ο κ. Λαζάρου, οι Προϊ-
στάµενοι Τµήµατος Σχεδιασµού & Ωρίµανσης ∆ράσεων της ∆ι-
εύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών κ.Γιώτης, ∆ι-
εύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Βαλκάνος και ∆ηµο-
τικής Αστυνοµίας κ. ∆ουλάµη, εκπρόσωποι της Πολιτικής Προ-
στασίας Ολυµπιακού Χωριού καθώς και των Εθελοντών 
∆ασοπυρόσβεσης Βαρυµπόµπης. 

Σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών
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Έναρξη µαθηµάτων  στις  12 Σεπτεµβρίου 2018
Συγχαρητήρια στους  µαθητές µας για την επιτυχία τους 

στις  εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας, Μάιος 2018,  σε όλα  τα επίπεδα.

F.C.E. CAMBRIDGE 
1. ABTAIA  MARINA B

2. COBIANOY  THEODORA B1

ESB B2
1. ANNA MARIA PERIZOK  PASS
2. MAYROPOULOS DIMITRIOS 

PASS WITH DISTINCTION

EUROPAKSO   BASIC 
1. LASKI HELEN EXCELLENT

2. TRIANTS BASILIS NERYGOOD
3. TALASLOGLOY NIKOLAOS EXCELLENT

Το ∆/Σ του συλλόγου : Λούκη Νότα , Γκολέµη Έλενα, Γαντζία Μαρία, Λούκη Τζέλα, Λιγνού Κατερίνα, Μπαναγή Κατερίνα, Λούκη Χριστίνα.
 

Πληροφορίες στα Τηλέφωνα :  Λούκη Τζέλα : 6979.575.233.  Γκολέµη Έλενα : 6983.784.805 

Ο Σύλλογος «Παραδοσιακή 
Αναβίωση Αχαρναϊκή Κληρονοµιά»  

για ακόµα  µία χρονιά  
είναι µαζί σας . Σας ευχόµαστε 
καλό Φθινόπωρο και  καλή 

σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά .

Με  αφορµή την έναρξη της νέας 
περιόδου, σας καλούµε  να γνωριστούµε 

προσφέροντας  τον πρώτο µήνα στα 
χορευτικά τµήµατα χωρίς   υποχρέωση 

εγγραφής .

Οι εγγραφές αρχίζουν από 3-9-2018 



Κάθε χρόνο εορτάζετε  µε επισηµότητα, µε-
γαλοπρέπεια και µε θρησκευτική κατάνυξη 
και τιµάµε στις 15 Αυγούστου την Παναγία 

µας µε επιβλητικότητα και µε βαθιά ριζωµένη θρη-
σκευτική πίστη από τις χιλιάδες προσκυνητών 
που συρρέουν κάθε χρόνο από όλους  τους  όµο-
ρους  ∆ήµους, για να τιµήσουν τη µνήµη της και 
να ζητήσουν τη συµπαράσταση και τη Βοήθεια 
της. 

Πλήθος πιστών  και ευλαβών Χριστιανών,  πα-
ραβρέθηκε απόψε στον Μέγα πανηγυρικό Εσπε-
ρινό, που τελέστηκε  το απόγευµα  της Τρίτης,   14 
Αυγούστου 2018,  στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θε-
οτόκου Αχαρνών, όπου  χοροστάτησε ο   Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Αιγύ-
πτου κ.κ. Θεόδωρος, τον οποίο πλαισίωναν ιερείς 
της Μητροπόλεως Ιλίου - Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως, παρουσία και του Αρχιερατικού Επιτρό-
που κ.κ. Εµµ. Σέρβου.Κατά την ακολουθία, εψά-
λησαν τα εγκώµια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, 
όπως ψάλλονται στα Ιεροσόλυµα.

Ο κ. Θεόδωρος  στην οµιλία του αναφέρθηκε 

στην Θεία δόξα µε την οποία είναι στολισµένη η 
Υπεραγία Θεοτόκος, από τη στιγµή της Σαρκώσε-
ως του Κυρίου µέσα στο σώµα της. 

Ο Μέγας Εσπερινός ολοκληρώθηκε µε τη µε-
γαλειώδη λιτάνευση του Επιταφίου της Παναγίας 
στους γύρω δρόµους,  µε τα νεαρά κορίτσια µε τα 
ροδοπέταλα και την Φιλαρµονική του ∆ήµου,  
ενώ τον υποδέχθηκαν στη γειτονική ενορία του 
Αγίου Βλασίου, όπου πλήθους πιστών βρισκόταν 
στον προαύλιο χώρο.

Λίγο πριν την απόλυση ο προϊστάµενος του 
Ναού π. Θεολόγος Σκορδίλης απηύθυνε ευχαρι-
στίες προς  όλους  όσους  τίµησαν µε την παρου-
σία τους  και λάµπρυναν τον εορτασµό της Υπερα-
γίας Θεοτόκου, της Παναγίας µας. 

Να σηµειώσουµε  πως από πλευράς επισήµων 
διακρίναµε, τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου  Κώστα Ρούσσα,  τον  Αντιδήµαρχο  Γεώργιο 
Σταύρου, την Πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ  Μαρία Ναυ-
ροζίδου,  τον πρόεδρο της Αρωγής Νίκο Γκασού-
κα, τους  δηµοτικούς συµβούλους  Ελένη Σαξανί-
δη και  Στέργιο Πεδιαδίτη.  

Στο χώρο του µικρού µεν ιστορικού δε ξωκλη-
σιού της Μεταµόρφωσης του  Σωτήρος στο τέρ-
µα της οδού Αγίου Φανουρίου,  τελέστηκε την 

παραµονή 5 Αυγούστου 2018,  µέγας πανηγυρικός 
Εσπερινός µετά αρτοκλασία, έγινε λιτάνευση της εικό-
νας, διαβάστηκε η ευχή των σταφυλιών που ουσιαστι-
κά-στο παρελθόν-επέτρεπε τη βρώση τους και στήθη-
κε µια υπαίθρια γιορτή µπροστά στο χώρο της πηγής 
που αναβλύζει από το βιωµατικό και ψυχαγωγικό πάρ-
κο Paradise Park, όπως κάνει κάθε χρόνο.

Η γιορτή της Μεταµόρφωσης της Σωτήρος έχει µια 
ξεχωριστή ιστορικότητα στην πόλη των Αχαρνών που 
χρονολογείται αρκετούς αιώνες πριν από το σήµερα. 
Κατά την παράδοση δεν έπρεπε να κόβουν και να δο-
κιµάζουν σταφύλια πριν την 6η Αυγούστου-γιορτή της 
Μεταµόρφωσης της Σωτήρας - γιατί πάθαιναν θέρµες. 
Την µέρα της γιορτής, ξεκινούσαν όλοι για το Ναό του 
Σωτήρα στο Χαµόµυλο, µε σταφύλια από τα αµπέλια 
τους και τα έφερναν στο ναό. Εκεί, ο ιερέας ευλογού-
σε τους νέους καρπούς και µοίραζε στο εκκλησίασµα 
ένα µικρό τσαµπί από τα «σωτηρεµένα σταφύλια”. Στο 
εξής µπορούσαν να τα γεύονται άφοβα χωρίς τον κίν-
δυνο της θέρµης.
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Με ευλάβεια και κατάνυξη γιορτάστηκε η Κοίµηση 
της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Σουµελά στις Αχαρνές. Παναγία µου Σουµελά του 

Πόντου Μάνα και Κυρά Γλυκύτατη Παρθένα, εις τον Αγώ-
να της Ζωής βοηθάµε και εµένα. Η Κοίµηση της Υπεραγϊας 
Θεοτόκου στον Ι.Ν. Παναγίας Σουµελά στις Αχαρνές γιορ-
τάζεται 28 Αυγούστου, την ηµέρα που η Ορθόδοξη Ρωσία 
γιορτάζει την Κοίµηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. 27 Αυγού-
στου παραµονή και ώρα 7 µ.µ., έγινε η πανηγυρική θεία λει-
τουργία και στις 9 µ.µ. η περιφορά του επιταφίου. 

Ο Ποντιακός Λαός και εφέτος τίµησε την Παναγία Σου-
µελά, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι του Πόντου η Κυ-
ρά. ∆ύο χιλιάδες πιστοί µικροί και µεγάλοι, ακολούθησαν 
την περιφορά του επιταφίου. Στο τέλος της περιφοράς του 
επιταφίου όλοι οι πιστοί µαζί µε τους επισήµους πέρασαν 
κάτω από τον επιτάφιο και ασπάζοντας τον Τίµιο Σταυρό του 
προϊστάµενου του Ι.Ν. Πάτερ Γρηγόριου Πιγκάλοβ. 

Ανήµερα της  εορτής 28 Αυγούστου ώρα 7 π.µ. έγινε η 
πανηγυρική λειτουργία, όµως λόγω βροχής το βράδυ ανα-
βλήθηκε η περιφορά της εικόνας.

Πως σώθηκε η εικόνα της Παναγίας Σουµελά
Στην καταστροφή της Μικρός Ασίας οι Τούρκοι αλλό-

θρησκοι κατέστρεφαν ότι έβρισκαν µπροστά τους, έφτασαν 
ακόµη να βάλουν φωτιά στην εκκλησία της Παναγίας Σου-
µελά που είχε φτιάξει ο Ποντιακός λαός, όµως δύο θαρρα-
λέοι άνδρες όρµησαν µέσα στις φλόγες αρπάζοντας την ει-
κόνα και µέχρι να έρθουν στην Ελλάδα την είχαν κριµένη. 
Μετά από χρόνια µεταφέρθηκε στην Βέροια.

  Ρεπορτάζ του ∆ιονύση Σταθόπουλου



Ένα εκτεταµένο, ευρύ και ολοκληρωµέ-
νο πρόγραµµα επισκευών και συντηρή-
σεων σε 48 σχολικές µονάδες πραγµα-

τοποιεί, για πρώτη φορά, ο δήµος Αχαρνών. 
Σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώνονται οι εργα-
σίες επισκευών και συντηρήσεων στο 15ο ∆η-
µοτικό Σχολείο Αχαρνών στην περιοχή της 
Λαθέας, µε την πλήρη επισκευή της στέγης 
του σχολείου.

Το έργο «Επισκευή και Ενεργειακή Ανα-
βάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων 
Χώρων ∆ήµου Αχαρνών» προϋπολογισµού 
1.300.000 ευρώ αφορά απαιτούµενες εργα-
σίες όπως:

Κατασκευή κεραµοσκεπών σε σχολεία και 
σε αίθουσες σχολείων όπου απαιτείται, των 
οποίων οι στέγες παρουσιάζουν ζηµιές.
• Στεγανοποίηση δωµάτων από πλάκα ή κε-

κλιµένων στεγών και την αποκατάσταση διαρ-
ροών.
• Επίστρωση µε µάρµαρο των βαθµίδων που 
έχουν καταστραφεί καθώς και την επικάλυ-
ψη τους µε αντιολισθητική ταινία.
• Χρωµατισµό εξωτερικών επιφανειών, σε 
κτίρια µε στοχευµένη και ιδιαίτερη επεξεργα-
σία των επιφανειών αυτών λόγω της προχω-
ρηµένης αποσάθρωσης των επιχρισµάτων.
• Χρωµατισµό εσωτερικών επιφανειών δια-
φόρων κτιρίων µε χρήση οικολογικών χρω-
µάτων
• Επίστρωση µε πλακίδια δαπέδου και τοίχου 
από πορσελάνη στις τουαλέτες- αίθουσες κα-
θώς και την τοποθέτηση πλαστικών πλακιδί-
ων για την διάστρωση πλαστικού δαπέδου.
• Κατασκευή νέων µεταλλικών και ξύλινων 
θυρών

• Κατασκευή κιγκλιδωµάτων απλού σχεδίου 
και την τοποθέτησή των σε παράθυρα και 
πόρτες σχολικών συγκροτηµάτων.
• ∆ιάστρωση επιφανειών αύλειων χώρων µε 
ασφαλτικό τάπητα.
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Με κάθε ιεροπρεπεια τιµήθηκε η 
ανάµνηση της µετακοµιδής του 
λειψάνου του Αγίου ∆ιονυσίου 

από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο, στον 
Ιερό Ναό του Αγίου στις Αχαρνές. Στον 
Εσπερινό χοροστάτησε ο Μητροπολί-
της Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρας πλαισιοµένος από κλη-
ρικούς τόσο της Μητροπολεως Ιλίου 
όσο και άλλων µητροπολεων. Στο λό-
γο του ο κ. Αθηναγορας τόνισε τα χαρα-
κτηριστικά της προσωπικότητας του 
Αγίου, πως µπορεί να γίνει παράδειγµα 
προς µίµηση για τον καθένα µας για να 
βρούµε ευλογηµενες διεξοδους στην 
κοινωνία µας µε τους άλλους.

Αµέσως µετά ακολούθησε η λιτα-
νευση της εικόνας του Ακοιµητου Πρέ-
σβη όπως είναι γνωστή στην ενορία από 
την κατάληξη του απολυτικιου του Αγί-
ου. Την ποµπη αποτελούσαν η Φιλαρ-
µονικη του ∆ήµου Αχαρνών, τµήµα του 
ενοριακου Συλλόγου της Παραδοσια-
κής Αναβίωσης Αχαρνών µε παραδοσι-
ακές επτανησιακές στολές, οι λαµπαδη-
φοροι, η εικόνα του Αγίου πλαισιοµένη 
από τους ιερείς και στην κορυφή των οι-
κείο Ιεραρχη. Ακολούθησαν εκπρόσω-
ποι του ∆ήµου Αχαρνών και πλήθος κό-
σµου από κάθε σηµείο της Αττικής που 
ευλαβειτε τον Άγιο της Συγγνώµης.

Κατά την επιστροφή στον αυλειο 
χώρο του ναού τελεσθηκε η λιτή της 
αρτοκλασιας. Ακολούθως ο προϊστά-
µενος του ναού Πρωτοπρεσβυτερος 
Αναστάσιος Σαργέντης ευχαρίστησε εκ 
µέρους του Εκκλησιαστικου Συµβου-
λίου και των µελών της Φιλοπτωχου 
∆ράσεως τον µητροπολίτη Ιλίου κ.

Αθηναγορα για την παρουσία του και 
την επί οκταετία πατρικη του αγάπη για 
την ενορία, τους ιερείς, τους τοπικούς 
άρχοντες, την Αστυνοµία για την ασφα-

λή λιτανεια, το Σύλλογο Παραδοσιακη 
Αναβιωση Αχαρνών καθώς και την Φι-
λαρµονικη η οποία στο τέλος παιανισε 
τον Εθνικό Ύµνο που εψαλλαν όλοι οι 

παρευρισκοµενοι. Στο τέλος προσκυ-
νώντας την εικόνα του Αγίου οι πιστοί 
λάµβαναν την αρτοκλασία τους µαζί µε 
κεράσµατα.

Εκτεταµένο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα επισκευών στα σχολεία των Αχαρνών

Εργασίες επισκευής στο 15ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αχαρνών στη Λαθέα

Εργασίες επισκευής στο 6ο & 
12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών Επισκευές και συντηρήσεις στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων 
στο 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΙΧΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   του  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   και της  ΚΑΤΙ-
ΝΑΣ, το γένος  ΜΠΑΡΚΑ   
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΠΕΤΙΝΗ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
και της  ΑΛΙΚΗΣ  το γένος  
ΛΙΟΤΣΟΥ, που γεννήθηκε 
στο ΑΓΡΙΝΙΟ  και κατοικεί 
στις Αχαρνές θα έλθουν σε 
γάµο που θα   γίνει  στους 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ -   
ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΘΩΜΑΝΙΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ    
του    Ο∆ΥΣΣΕΑ   και  της  ΣΤΕΦΑ-
ΝΙΑΣ    το γένος  ΤΣΙΚΑΪ   που γεν-
νήθηκε  στους ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ – 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ   και κατοικεί  στη ΜΕ-
ΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  – ΑΤΤΙΚΗΣ     και  η   
ΜΕΝΤΖΗ∆ΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ   του  ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ    και  της   ΕΙΡΗΝΗΣ  το 
γένος  ΚΩΣΤΟΥΛΑ    που  γεννήθη-
κε  στην  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ   και κατοικεί στην ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗ  – ΑΤΤΙΚΗΣ   πρόκειται 
να  έλθουν σε γάµο που θα γίνει   
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   του  
ΒΑΛΙΚΟ  και της ΣΡΠΟΥΧΙ, το 
γένος ΤΟΖΑΛΑΚΙΑΝ,  που γεν-
νήθηκε στο ΕΡΕΒΑΝ – ΑΡΜΕΝΙ-
ΑΣ    και κατοικεί στην ΝΙΚΑΙΑ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η  ΕΜΙΝΙ∆ΟΥ  
ΙΟΥΛΙΑ   του  ΝΙΚΟΛΑΪ  και της 
ΓΚΑΛΙΝΑ   το γένος  ΚΟΡΟΤΚΙΧ, 
που γεννήθηκε στο ΤΙΟΥΜΕΝ 
της ΡΩΣΙΚΗΣ Οµοσπονδίας    και 
κατοικεί στην  ΝΙΚΑΙΑ  – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ   θα έλθουν σε γάµο που 
θα πραγµατοποιηθεί στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΚΡΕΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
του ΗΛΙΑ     και  της  ΖΑΧΑ-
ΡΩΣ, το γένος  ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ     
που γεννήθηκε στη ΣΠΑΡΤΗ   
–  ΛΑΚΩΝΙΑΣ   και κατοικεί 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και  η   ΣΤΑΡΑΚΗ   ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΑ   του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   
και της  ΑΣΗΜΙΝΑΣ   το γένος  
ΓΙΑΝΤΑΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  θα 
έλθουν σε γάµο που θα  γί-
νει στην ΚΗΦΙΣΙΑ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΟΛΥ-
ΧΡΟΝΗΣ   του  ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥΣ   και  της  ΣΟΦΙΑΣ, το 
γένος  ΤΣΙΠΙ∆ΟΥ   που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κατοι-
κεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και  η   ΤΟΥΣΗ   ΜΑΡΙΑ    του  
ΧΡΗΣΤΟΥ  και της  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  
το γένος  ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ, που 
γεννήθηκε στον ΧΟΛΑΛΓΟ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ   και  κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  θα έλ-
θουν σε γάµο που θα  γίνει στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝ-
∆ΡΕΑΣ – ΜΗΝΑΣ     της   ∆Ι-
ΟΝΥΣΙΑΣ  το γένος  ∆ΡΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ   που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ    και κατοικεί 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και  η    ∆ΟΥΒΙΚΑ  ΒΕΝΕΤΑ   
του  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ   και της  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ   το γένος  ΚΑ-
ΠΕΡΩΝΗ, που γεννήθηκε 
στην  ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  θα έλθουν σε γάµο 
που θα  γίνει στην ΚΗΦΙΣΙΑ  

13674

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Παράκληση: Να προτιµάτε για δηµοσίευση της Αγγελίας του Θρησκευτικού σας Γάµου, την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα 

«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα στο  697 2426684 ή στείλτε την στο mail: acharnaiki@gmail.com.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 08/09   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ µε λεωφορείο 20.00µµ

….ΣΕΦΕΡΛΗΣ 
..ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΕΛΦΙΝΑΡΙΟ “GREECE THE MUSICULT” 

19-23/09 5ήµερη εκδροµή
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ Αριδαίας

28/9-1/10 4ήµερη εκδροµή στην Μυτιλήνη

13-14/10 2ήµερη εκδροµή Τήνος 

22-29/09 8ήµερο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ∆ΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
(ΟΧΡΙ∆Α-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΣΠΛΙΤ-ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι)

13/10-21/10 9ήµερη εκδροµή ΣΙΚΕΛΙΑ – ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ  
(ΜΑΤΕΡΑ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ)

27/10-1/11 6ήµερη εκδροµή Επετειακή εκδροµή Οκτωβρης 2018!
Πανόραµα Ιλλυρικής  ΑΛΒΑΝΙΑΣ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 

Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Οθωµανική περίοδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018

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

Τα νέα  ∆ιοικητικά Συµβούλια  τόσο της ∆ΗΜ.Τ.Ο.  
Νέας ∆ηµοκρατίας Αχαρνών, όσο και της  Ν.Ο.∆.Ε.  
Βόρειας Αττικής, σε αµέριστη συνεργασία µεταξύ των, 
κατάφεραν  να συγκατοικήσουν  µαζί, µε τα Γραφεία 
των  δίπλα – δίπλα  στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
(Απέναντι του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου).

Από την  1 Σεπτεµβρίου 2018,  τα  Γραφεία θα 
λειτουργούν καθηµερινά από ώρα  18:00 έως 21:00, 
όπου  τα  µέλη και οι φίλοι  της Νέας ∆ηµοκρατίας του 
∆ήµου Αχαρνών, µπορούν να προσέρχονται  τόσο 
για ενηµέρωση όσο και για την υποβολή, αιτηµάτων, 
προβληµάτων και τοπικών θεµάτων.

Το ∆. Σ. της ∆ΗΜ. Τ.Ο. Ν.∆.Αχαρνών

Πρόεδρος: Γεωργία Βλάχου
Γραµµατέας: Γεώργ.  Χριστακόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κων/νος  Βλαχοδήµος

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης  Γαλιώτης
Ταµίας: ∆ηµήτρης Καλογράνης

ΜΕΛΗ:  Βρεττός  ∆ηµήτρης, 
Γκίκα  Ευθαλία,

Κοζανίτης ∆ηµήτρης, 
Παναγοπούλου Νίκη,
Στρουµπάκου Κορίνα,
Πλανουδάκη Σεβαστή.

Το ∆. Σ. της   Ν.Ο.∆.Ε.  Ν.∆.  Βόρ. Αττικής  

Πρόεδρος: Φρόσω  Σακελαρίου 
Μέλη: Οικονόµου Ευθύµιος, 

Βουρδόλης  Θεόδωρος,
Βάθη Γεωργία,

Παπαχρήστου Κων.,
Λάσκαρης Ηλίας,
Ευγενίδη Αθηνά,

Χουζούρης Ιωάννης,
Παρασκευοπούλου Σεβαστή,

Νοτάκης Μιχαήλ

∆ΗΜ. Τ. Ο.  ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 

 Κεντρική Πλατεία Αχαρνών. Τηλ. 210 2320974

∆ΗΜ.Τ.Ο. Ν.∆. ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Ν.Ο.∆.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΖΙ ∆ΙΠΛΑ – ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
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40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  8  Σεπτεµβρίου  2018 και ώρα   09.00 π.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου 

και Ελένης - Άνω Λιόσια, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπηµένου µας Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑ  ΤΟΥ   ΓΕΩΡΓ.
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ισιδώρα και Γιάννης  Βάθης,

Μαρία και Ευάγγελος Καµτσιούρης 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χρήστος , ∆ηµήτρης, Χρήστος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΚΥΡΙΑΚΗ   9  Σεπτεµβρίου  2018 και ώρα 09.30 π.µ., 40 
/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θεοτόκου   - 
Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

Συζύγου,  Πατέρα, Παππού, Προππάπου, Αδελφού και Θείου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ   ΝΤΑΣΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευθυµία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία και Γεώργιος, Αργυρώ και Αλέξανδρος,  
Ελευθερία και ∆ηµήτριος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ – ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ – ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ – 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η Οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια 
στο κυλικείον του Ιερού Ναού. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  2 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ.,  
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρ-
νές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συ-

ζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΙΩΑΝΝΟΥ   ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ  : Σταµατίνα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Παντελής Βούλγαρης, Σοφία  και  ∆ηµήτρης Κταποδάς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Ιωάννα

ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ :  Αναστασία ∆ηµοσθ.. Τούντα, Ελένη Μαρίνη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ  ΙΝ VIVO

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  2  Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Υιού, Αδελφού   και  Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννα (το γένος Παν. Βρεττού)
Η ΜΗΤΕΡΑ : Κωνσταντίνα Παπανικολάου

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Ρέα Κούκου, Μαίρη  και  Γρηγόρης Γκιόκας
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ∆ηµήτρης Κούκος 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ∆ΕΧΘΕΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ
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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

ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
& ΛΑΠΑΡΟΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝ∆ΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Dr Αχιλλέας Πλουµίδης

MD. BSc. MSc.   PhD. FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ιστόµου 5-7 . Μαρούσι • Τ.Κ. 15125
• Τηλ. 210 6157015 • Kιν. Γραµµετείας:  6977 404050

Α.  Μεταξά  33, Γλυφάδα. Τ.Κ. 16674
Τηλ. 210 8985140 • Φαξ :210 8985141• Προσωπικό  κιν. : 6944 298138
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

2/9/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆Ι-

ΟΝΥΣΗΣ  Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 

210/2477442

3/9/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟ-

ΦΙΑ   Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210/2403004

4/9/2018  ΤΡΙΤΗ ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆ΟΚΙΑ 

Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

5/9/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-

ΓΕΛΙΚΗ   Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος.  

Τ. 210/2316737

6/9/2018  ΠΕΜΠΤΗ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-

ΡΗΝΗ  Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210/2440487

7/9/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 

210/2467050

8/9/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 

ΡΟΥΣΛΑΝ   Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 

210/2444771

9/9/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕ-

Ο∆ΟΣΗΣ  Ηρώων Πολυτεχνείου 51. 

ΤΗΛ. 210/2477711

10/9/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-

ΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  Λ.Θρακ/δόνων 117. 

ΤΗΛ.210/2430204

11/9/2018  ΤΡΙΤΗ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ-

ΡΙΑΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 

ΤΗΛ.210/2316792

12/9/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ  Αριστοτέλους 200-202.  ΤΗΛ. 

210/2477292

13/9/2018  ΠΕΜΠΤΗ ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 22. 

ΤΗΛ. 210/2466608

14/9/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΣΙΣΚΟΥ-

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 

ΤΗΛ. 210/2404494

15/9/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 

210/2444418

16/9/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑ  ∆εκελείας 90.  ΤΗΛ. 210/2477724

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 02/09/2018 ΕΩΣ 16/09/2018

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  εντός Σχεδίου Πόλης,  πέντε 
οικόπεδα των 400 τ.µ.,  ενιαία, µε παλιά 
κατοικήσιµο οικία των 58 τ.µ.. Με κεντρική 
θέρµανση – Μπόϊλερ - Ηλιακό. Αποθηκευτικούς 
χώρους 100 τ.µ. και πλέον. Με παραγωγικά – 
οπωροφόρα δένδρα και προ πάντων σταθερή 
περίφραξη.  Πληροφορίες  στο  Τηλ. 6976 836287.

ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΡΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

● Το γραφείο τελετών Παπαδόπουλος Μπάµπης στις Αχαρνές οργανώνει επικήδειες τελετές 
µε σεβασµό στις επιθυµίες και τα θρησκευτικά έθιµα σας.

● Λειτουργεί όλο το 24ωρο, στις Αχαρνές και εκτός από κηδείες αναλαµβάνει 
στολισµούς, µνηµόσυνα, µεταφορές, αποτεφρώσεις και εκµισθώσεις νεκροφόρων οχηµάτων.

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ (Σαλαµίνος) 23- ΑΧΑΡΝΕΣ .T.K. 13674 ● Τηλ: 6981 068 099 ● E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα  25 τ.µ. και 33 τ.µ.   στην  Κεντρική πλα-
τεία Αγ. Βλασίου 22. Τιµή  λογική. Τηλ. 210 2469087, 6937108661. 4∆204. 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ : To Parnis Palace hotel & suites 4star αναζητεί καµαριέρες για 
µόνιµη απασχοληση.   Τηλ. Επ. 210 2464010 και 6976 604070. 5∆103
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λατζιέρα και Σερβιτόρος για Ταβέρνα στο Μενίδι. Τηλ.: 6947 
257551. 4∆204
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε  µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνα-
σίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 5∆200
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές γυµνα-
σίου – Λυκείου. Εικοσαετής εµπειρία – Μεταδοτικότητα – Τιµές λογικές. Τηλ. 
6972 695300. 4∆200.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από κάτοχο tkt teaching knowledge 
τεst (πτυχίο διδασκαλίας) και proficiency  σε προσιτές τιµές. Τηλ.: 6974 
962940. 6∆205   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  παραδίδονται από έµπειρη καθηγήτρια 
30ετους πείρας. 8 ευρώ την ώρα. Τηλ : 6988 935604  - 210 2319153 . 6∆205
 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισµός  Φροντιστηρίου, Καρέκλες και θρανία εντελώς 
καινούργια. Τηλ. 6976 070409. 4∆204.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● 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

∆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 ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ :  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 ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ : 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 

Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

■ Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
■ Αρτηριακή Υπέρταση
■ ∆υσλιπιδαιµίες
■ Λοιµώξεις
■ ∆ιακοπή καπνίσµατος

   Ιατρείο: Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (Έναντι Ι.Ν. Αγ. Βλασίου)
   Τηλ.:  213 0447235 • Κιν. 6976 432 424

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις




	AXR_0109_024_CMYK

