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Σχεδόν όλων µας η υποµονή  έφτασε στα όρια της, 
για την κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους 
µήνες, στον ∆ήµο µας,  σε ότι αφορά τα προβλή-

µατα της καθηµερινότητας, χωρίς ακόµα να γνωρίζουµε 
τις συνέπειες από την µη πραγµατοποίηση συνεδριάσε-
ων  του ∆ηµοτικού συµβουλίου, εξ αιτίας  ελλείψεως 
απαρτίας, από αδικαιολόγητες απουσίες  δηµοτικών 
συµβούλων.  Συνεπώς  είναι   απόλυτα φυσιολογικό,  να 
περιµένουµε την «λύτρωση»,  από τον νέο ∆ήµαρχο 
Σπύρο Βρεττό  και το νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Μα θα πουν κάποιοι πως θα συµβεί αυτό, αφού το 
εκλογικό σύστηµα δεν  έδωσε  στον νέο ∆ήµαρχο την 
πλειοψηφία που χρειάζεται.  Τελικά όλοι  οι αµφισβητίες 
θα διαψευστούν.  

Η νέα κυβέρνηση του  Κυριάκου Μητσοτάκη,   βάζει 
τέλος  στις ακυβερνησίες των  ∆ήµων και των Περιφερει-
ών  µε  νοµοθετική ρύθµιση που  περιλαµβάνεται στο δι-
υπουργικό νοµοσχέδιο που θα πάρει εντός ηµερών τον 
δρόµο προς τη Βουλή. Η νοµοθετική παρέµβαση του 
ΥΠΕΣ που θα λύνει τα προβλήµατα από την εφαρµογή 
της απλής αναλογικής, εστιάζεται στα παρακάτω σηµεία:
● Θέσπιση δυνατότητα σύµπραξης δηµοτικών παρατά-
ξεων (στις οποίες συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά η πα-
ράταξη του ∆ηµάρχου ή Περιφερειάρχη), οι οποίες λογί-
ζονται ως ενιαία παράταξη για τη λειτουργία των οργάνων 
των ΟΤΑ, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε 
µιας από αυτές. 
● Εξασφάλιση πλειοψηφίας του ∆ηµάρχου και του Περι-
φερειάρχη στις επιτροπές (Οικονοµική Επιτροπή και Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής στους ∆ήµους). 
● Εξασφάλιση πλειοψηφίας του ∆ηµάρχου και του Περι-
φερειάρχη σε όλα τα νοµικά πρόσωπα που έχει ο ΟΤΑ 
(ΝΠ∆∆,  ΝΠΙ∆, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, κλπ).
● Προσαρµογή του τρόπου ψήφισης του Προϋπολογι-
σµού των ΟΤΑ  και εισαγωγή νέας διαδικασίας η οποία δί-
νει στις υπόλοιπες τη δυνατότητα διαφωνίας επί τεκµηρι-
ωµένης αντιπρότασης. Σε περίπτωση µη αποδοχής αντι-
πρότασης µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του 

Συµβουλίου ισχύει η πρόταση / εισήγηση της Οικονοµι-
κής Επιτροπής.
● Μειώνεται η θητεία των Αντιπεριφερειαρχών και των 
Αντιδηµάρχων σε 1 έτος, ενώ δίνεται η δυνατότητα αιτιο-
λογηµένης αντικατάστασής τους µετά τη πάροδο 6 µηνών. 

Οι προθέσεις του νέου δηµάρχου Σπύρου Βρεττού, 
περιέχονται στην παρακάτω δήλωση του: «Η 1η Σεπτέµ-
βρη σηµατοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις Αχαρνές, σηµα-
τοδοτεί και ένα νέο κεφάλαιο όµως για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση, µε βασική αρχή τη συναίνεση και τις συνεργα-
σίες. Εµείς θα βαδίσουµε στο δρόµο, που προγραµµατι-
κά έχουµε χαράξει, καλώντας όλους τους συµπολίτες µας 
να συµπορευτούν µαζί µας, καθώς και τους αιρετούς εκ-
προσώπους να συνδράµουν µε αποκλειστικό γνώµονα 
το µέλλον της πόλης, το µέλλον των παιδιών µας».  

Γιάννης Κασσαβός: «Τηρούµε τις δεσµεύσεις µας

Τα έργα πνοής που υποσχεθήκαµε υλοποιούνται»

Περισσότερα από 500 αιτήµατα  αυτοψίας 
∆ήµος Αχαρνών

Ουσιαστικές 
οι πρώτες εξαγγελίες
του υπουργού Ψηφιακής  
∆ιακυβέρνησης 
Κυριάκου Πιερρακάκη 

Στις 28 Αυγούστου 2019 η ορκωµοσία νέου ∆ηµάρχου  
και  του νέου  ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών

ΘΕΡΜΗ  ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΥΝ  ΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ 
ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  ΣΠΥΡΟ  ΒΡΕΤΤΟ

Καλό  Καλοκαίρι  σε όλους,  το επόµενο φύλλο θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 01 -09-2019

ΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ, ο απερχόµενος ∆ή-
µαρχος Γιάννης Κασσαβός, στις δηλώσεις του λίγο πριν 
την ολοκλήρωση  της θητείας του: «Η ασφαλτόστρωση, 
οριοθέτηση, πεζοδρόµηση µίας τόσο σηµαντικής οδού 
όπως είναι η Λ. Θρακοµακεδόνων επιτέλους ξεκίνησε µε-
τά από 40 περίπου χρόνια! Μετά την έκδοση όλων των 
απαραίτητων αδειών (άδεια ΟΑΣΑ κλπ) ο εργολάβος ξε-
κίνησε τις εργασίες ώστε σε λίγο καιρό να δοθεί στους πο-
λίτες ένας ασφαλής δρόµος. Η εργολαβία αφορά φυσι-
κά κι άλλες οδούς του ∆ήµου που εντός 12 µηνών όπως 
άλλωστε αναφέρει η σύµβαση θα έχουν ολοκληρωθεί. 
Η δηµιουργία δύο µεγάλων κόµβων µε σκοπό την ανά-
σχεση της ταχύτητας για την αποφυγή τροχαίων ατυχη-
µάτων, η κρασπεδοποίηση και η δηµιουργία πεζοδροµί-
ων στην κεντρική οδό Εθν. Αντιστάσεως που οδηγεί στο 
Ν. Νεκροταφείο συνεχίζεται µε αµείωτους ρυθµούς».

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ∆ήµου έχουν καταγράψει περισσότερα από 500 αιτήµατα αυτοψίας από 
συµπολίτες µας που υπέστησαν µικρές ή µεγάλες ζηµιές στις ιδιοκτησίες τους, από τον σει-
σµό της 19 Ιουλίου 2019. Παρότι ο νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός θα βρί-

σκεται στη θέση του επισήµως την 1ηΣεπτεµβρί-
ου, έχει αναλάβει σε συνεργασία µε τους εργα-
ζοµένους του ∆ήµου,  και διαβιβάστηκαν έγκαι-
ρα  τα έγγραφα των 500 πρώτων αιτηµάτων στην 
∆ΑΕΦΚΑ (Γενική ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης  
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) που είναι 
υπεύθυνη γραµµατεία για τέτοια φαινόµενα. Ήδη  
έχουν πραγµατοποιηθεί έλεγχοι σε Παιδικούς 
σταθµούς και Εκκλησίες ενώ από  ξεκίνησαν οι 
έλεγχοι και στις σχολικές µονάδες.

Οι  Συντηρήσεις  Σχολικών µονάδων συνεχίζονται 
Τα  νέα από το ΝΠ∆∆  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ-
∆ΕΥΣΗΣ»   είναι   ότι  εφαρµόζεται κατά γράµµα   η διαχείριση των πιστώ-
σεων που τις διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 
αντίστοιχων σχολείων,  η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για 
την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε εί-
δους εξοπλισµού τους. Επιπροσθέτως  η νεοδιοριζόµενη   διοίκηση   απο-
τελούµενη  από τους  κ.κ.  ΜΙΧΑ  ΙΩΑΝΝΗ  και  ΚΑΛΑΡΓΑΛΗ  ΙΩΑΝΝΗ  
αντιµετωπίζουν   και τα  αποτελέσµατα  του σεισµού  µέσα  από µια  προ-
βλεπόµενη  διαδικασία  ενεργειών - αυτοψίας  µε την τεχνική υπηρεσία  
και ειδικά κλιµάκια  ΚΤΥΠ  ώστε  να προχωρήσουν  στην αποκατάσταση   
τυχών  ζηµιών ενώ  παράλληλα  βάφονται σχολικές µονάδες  ώστε να 
υποδεχτούν τους  µαθητές   το Σεπτέµβριο 
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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

Θράκες, Μακεδόνες, Θεσσαλοί, Αχαιοί, Κρήτες, Κύπριοι, Ίωνες, είµα-
στε όλοι γόνοι των αρχαίων ελλήνων, είµαστε  περήφανοι για τα επι-

τεύγµατα µας ανά τους αιώνες και πρέπει να µείνουµε έτσι. Όσο και να  προ-
σπαθούν οι µισέλληνες να µας αλλοτριώσουν, δεν θα το µπορέσουν. Εί-
µαστε αντίθετοι στον αµοραλισµό, δηλαδή στην ανηθικότητα, στην ανελευ-
θερία πνεύµατος και λόγου, ιδεών, στον φασισµό, δηλαδή στην τυραννία 
και τον ετσιθελισµό. Μέλει σε µας να διαβάσουµε τα διδάγµατα των παπ-
πούδων µας που δεν είναι λάθος.

Η ιδιαιτερότητα που έχουµε εµείς οι έλληνες είναι η εξής: περνά 
ένας οδηγός την διασταύρωση µε κόκκινο φανάρι. Τον σταµατά 

ο τροχονόµος, και του λέγει. Καλά άνθρωπε µου, δεν είδες το κόκκινο 
φανάρι; Και ο οδηγός. Το είδα κύριε τροχονόµε, 
εσάς δεν είδα.

Άλλη έννοια έχει ο προφορικός λόγος και 
άλλη ο γραπτός. Τα γραπτά µένουν. Επί πα-

ραδείγµατι, εάν µου πεις ότι, το τραγούδι αυτό το 
έλεγαν υπέροχα, οι Αδελφοί Κατσάµπα, θα σε ρω-
τούσα. Η µεγάλη, ή η µικρή; Άλλο όµικρον γιώτα 
και άλλο ήττα. Ο κάθε ένας µας δίνει διαφορετική 
ερµηνεία.

∆εν αρκεί µόνο να αγωνίζεσαι για να επιβάλεις την δική σου γνώ-
µη ως δήθεν σωστή. Χρειάζεται να ξέρεις πώς θα χειριστείς όλους 

τους άλλους οι οποίοι θεωρούν την γνώµη σου λάθος. Αυτή είναι  η 
ευρεία αντίληψη. Είναι αυτό που λέγει ο λαός µας. ∆εν είναι κακός ο 
έρηµος, είναι απλά µακάκας.

Το νόµισµα του κράτους εκφράζει, από την µία πλευρά το πρόσωπο 
του εξουσιαστή και από την άλλη πλευρά, το χώρο που εξουσιάζει, 

αυτός. ∆εν εκφράζει όµως το τίµηµα του δικού µας, κόπου, εργασίας. για 
να συντηρηθούµε στην ζωή. Αυτό το ρυθµίζει ο θεσµικός ή ο δυνάστης 
εξουσιαστής. ΕΣΣ∆ , ΚΙΝΑ, ΚΟΥΒΑ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΒΟΛΙΒΙΑ, κλπ. Το λά-
θος είναι, όχι  το τι θέλω εγώ, αλλά το ότι δεν µπορούµε να καταλάβουµε 
το τι είναι  ωφέλιµο για όλους µας.

Επανενθύµιση προς πάσαν κατεύθυνση. Είναι κοινό µυστικό ότι 
από τους τριακόσιους εθνοπατέρες της βουλής η πλειονότητα, 

δεν έχει υπηρετήσει στο ακέραιο την στρατιωτική υποχρέωση για την 
φύλαξη της ελευθερίας της πατρίδος µας. Συνειδητή εκµετάλλευση των 
παράθυρων των νόµων, δολοπλοκίες, βρωµιές, λαδώµατα, αλληλο-
εκβιασµοί, εξαγορές, για έναν µισθό από το δηµόσιο χρήµα, έναν θε-
σµικό θώκο της λειτουργίας του κράτους και εσείς κόψτε το κεφάλι σας. 
∆εν αισθανόµαστε όλοι οι Έλληνες έτσι.

Το βασικό θεώρηµα των κοµµουνιστών είναι. Για να µην σε εκµεταλ-
λεύονται οι καπιταλιστές, δεν πρέπει να εργάζεσαι. Εκατό χρόνια µε-

τά από την εφαρµογή αυτής της αρχής, τα ρετάλια και κατακάθια της θεω-
ρίας, ψάχνουν να βρουν τρόπους, πως αφού δεν εργάζεσαι να βρίσκεις τρο-
φή για να συντηρηθείς στην ζωή. Ζούµε, µόνο οι κουτοί και τα ρολόγια δου-

λεύουν. Τουλάχιστον είναι πιο αληθινό, πιο έντιµο.
Ποτέ δεν λέµε την ηλικία µας αυτή που 
ακριβώς είναι. Λέγουµε, είµαι πενήντα 

και κάτι, εξήντα και κάτι. ∆εν λέµε ψέµατα, γι 
αυτό, µην αισθάνεστε ενοχή. Βέβαια ο ληξίαρ-
χος ποτέ δεν θα µας κάνει τέτοια ερώτηση. 
Οπότε άνετα.

Σε ένα έξυπνο πουλί ανάµεσα µας, που για 
όλα έχει µια απάντηση, άσχετα  αυτή εάν εί-

ναι βλακεία, ή συζητήσιµη, πρέπει να του πούµε, ότι µετά από σένα γεν-
νήθηκαν εξυπνότεροι άνθρωποι. ∆εν είσαι ο µόνος. Άλλωστε ποτέ δεν 
γνωρίζεις το συνάνθρωπός σου πόσα περισσότερα γνωρίζει από σένα. 
Εάν αυτό δυσκολεύεσαι να το καταλάβεις ή δεν σε αφήνει ο εγωισµός 
µου τότε σίγουρα είσαι βλάκας. 

Μιλούσαν δυνατά ως πάντοτε, τρεις  Ροµά πιστιρικάδες. Ένας τέταρτος 
τους λέγει. Ρε σεις πως κάνετε έτσι;  Σαν γύφτοι κάνετε. Αυτό λέγεται πρό-

οδος. Μου θυµίζει τα κανάλια της  T.V., που µαλώνουν τα κοµµατόσκυλα. 
Υπάρχει η σοφία των πτυχιούχων µε τις θεωρίες του κάθε είδους µα-
κάκα, και η σοφία της πείρας από τους γέροντες, που έχουν ζήσει τις 

κάθε είδους δυσκολίες της καθηµερινής µας ζωής.  ∆εν θυµάµαι κανένα 
βιβλίο που να λέγει ότι ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης,  ο ∆ηµόκριτος, ο Πυ-
θαγόρας, ο Πλάτων, ο Αρχιµήδης, τελείωσαν το τάδε Πανεπιστήµιο. Αυ-
τό το γεγονός, δεν πρέπει να βάλει το µυαλό µας να δουλέψει; 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 Από την νέα Κυβέρνηση δεν 
περιµένουµε  κανένα θαύµα. 

Απλά ελπίζουµε σε κάποια βελτίωση 
στην µίζερη ζωή µας. ∆ηλαδή τα ΘΑ 
να γίνουν  ΝΤΑ.   ΝΤΑ σηµαίνει  ΝΑΙ…

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ορκίστηκε η νέα Βουλή το µεσηµέρι της Τετάρτης  17 Ιου-
λίου 2019. «Καλή δύναµη» ευχήθηκε στους 300 βουλευ-
τές της 18ης Συνόδου της Βουλής ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών 

και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυµος, ο οποίος µαζί µε τα µέλη της Ιε-
ράς Συνόδου τέλεσε τον καθιερωµένο αγιασµό και την ορκωµο-
σία.  Η νέα Βουλή εκπροσωπείται από 61 γυναίκες και έξι κόµµα-
τα, ενώ οι 112 είναι νέοι βουλευτές που εκλέχτηκαν για πρώτη φο-
ρά. Από τους 300 βουλευτές, η Νέα ∆ηµοκρατία έχει 158 έδρες, ο 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία 86, το Κίνηµα Αλλαγής 22, το ΚΚΕ 
15, η «Ελληνική Λύση» 10 και η «ΜέΡΑ25» 9 έδρες.

Ψήφο εµπιστοσύνης έλαβε η κυβέρνηση µε 158 «ναι» 
των βουλευτών της Ν∆, µετά την ολοκλήρωση της συ-
ζήτησης για τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρ-

νησης. Την καταψήφισαν καταψήφισαν οι 142 βουλευτές της 
Aντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και 
ΜεΡΑ 25). «Είµαι πεπεισµένος ότι θα τα καταφέρουµε για τη 
φωτεινή Ελλάδα που όλοι αξίζουµε», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός κλείνοντας τη συζήτηση των προγραµµατικών δη-
λώσεων της κυβέρνησης». 

O βουλευτής Ιωαννίνων της Ν∆ Κωνσταντίνος Τασούλας 
είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής, λαµβάνοντας 283 ψή-
φους, αριθµό που αποτελεί και την µεγαλύτερη πλειοψη-

φία που έχει καταγραφεί σε αντίστοιχη ψηφοφορία.  Την εκλογή 
του κ. Τασούλα στήριξαν οι ΚΟ της Ν∆, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, 
της Ελληνικής Λύσης και του ΜεΡΑ25. «Παρών» δήλωσε η ΚΟ 
του ΚΚΕ. Ο νέος πρόεδρος της Βουλής «έσπασε» το ρεκόρ που 
κατείχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τον Ιανουάριο του 2015 
είχε λάβει 235 ψήφους. 

Με 270 ψήφους και 25 «παρών» σε σύνολο 295 ψηφι-
σάντων εξελέγη Γραµµατέας της Βουλής ο Βουλευτής 
∆υτικής Αττικής ο Ευάγγελος Λιάκος, µε την έναρξη των 

εργασιών στην νέα Ολοµέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
Τρίτος Αντιπρόεδρος της Βουλής εξελέγη ο έτερος Βουλευτής 
∆υτικής Αττικής µε την Ν.∆., Θανάσης Μπούρας µε 273 ψή-
φους «υπέρ» και 22 «παρών»…

Πέντε νέα εµβληµατικά έργα ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των προ-
γραµµατικών δηλώσεών της κυβέρνησης στην Ολοµέλεια 

της Βουλής. Εµβληµατικά κτίρια, συγκροτήµατα αλλά και ολό-
κληρες γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
προβλέπεται να αλλάξουν όψη σύµφωνα µε το σχέδιο που ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός. Συγκεκριµένα: 1. Ενοποιείται το Εθνι-
κό Αρχαιολογικό Μουσείο µε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δίνοντας 
νέα ζωή στα Εξάρχεια και την ευρύτερη περιοχή. Ευχαρίστησε το 
ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος που ανέλαβε το κόστος της µελέτης. 2. 
Κατεδαφίζονται οι φυλακές Κορυδαλλού και στη θέση τους δη-
µιουργείται πάρκο και πολυχώρος πολιτισµού για τους νέους και 
τους δηµότες της περιοχής. 3. Ο απρόσωπες εγκαταστάσεις της 
∆ΕΘ µεταµορφώνονται σε ένα πρότυπο εκθεσιακό κέντρο µε χώ-
ρους πρασίνου και τη συνολική αναβάθµιση της εµπειρίας του 
επισκέπτη. 4. Το Βασιλικό Κτήµα στο Τατόι µετατρέπεται σε αγρο-
διατροφική µονάδα µε περιπατητικές διαδροµές ανοιχτό σε 
όλους τους επισκέπτες.

Οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη των νέων προεδρεί-
ων για τις διαρκείς επιτροπές της Βουλής πραγµατοποι-
ήθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Ιουλίου. Τα νοµοσχέδια 

του υπουργείου Υγείας επεξεργάζεται, συζητεί και ψηφίζει κα-
τά κύριο λόγο η διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 
της Βουλής, πρόεδρος της οποίας εξελέγη ο βουλευτής Ανα-
τολικής Αττικής της Ν.∆. Βασίλης Οικονόµου, µε αντιπρόε-
δρο τον Κωνσταντίνο Βλάση και γραµµατέα τον βουλευτή 
της Ν.∆. Ιάσονα Φωτήλα.

  Ποσότητα  ηρωίνης που φθάνει τα δυόµισι κιλά βρήκαν οι 
αστυνοµικοί του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών της Ασφά-
λειας Πατρών, έπειτα από έρευνα που έκαναν στο σπίτι ενός 

37χρονου και ενός 40χρονου, στο Μενίδι Αττικής. Σε βάρος των 
δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν, σχηµατίστηκε δικογραφία 
για διακίνηση, κατοχή και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.  Να 
σηµειωθεί ότι η επιχείρηση των αστυνοµικών του Τµήµατος ∆ίω-
ξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών πραγµατοποιήθηκε µε τη 
συνδροµή αστυνοµικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής 
Αττικής, της ΟΠΚΕ και της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικών Επιχειρήσε-
ων Αττικής. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έντροµοι οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έξω από 
τα σπίτια τους, καθώς η σεισµική δόνηση της Παρα-
σκευής 19 Ιουλίου 2019, µε επίκεντρο την Μαγούλα, 

∆υτ. Αττικής, ξύπνησε µνήµες από τον σεισµό του ’99. Σύµ-
φωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, από τον Καθηγητή Σεισµο-
λογίας κ. Παπαζάχο, ο σεισµός ήταν εντάσεως 5,1 - 5,3 R και 
µικρού εστιακού βάθους (περί τα 12 χλµ σύµφωνα µε το Ευ-
ρωµεσογειακό Ινστιτούτο) για αυτό συνοδεύτηκε από µεγά-
λη ένταση και βοή και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα, 
όπως εξήγησε ο κ. Παπαζάχος. 

Ο  αναφερόνενος  σεισµός στην Αθήνα, απέδειξε για µια 
ακόµη φορά την αδυναµία σχεδιασµού των δικτύων κι-
νητής τηλεφωνίας ν’ ανταποκριθούν σε µια κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης, όταν π.χ. ξαφνικά άρχισαν να πραγµατο-
ποιούνται πάνω από 20.000 κλήσεις το δευτερόλεπτο (!!!) 
Έτσι, οι 3 εταιρείες-πάροχοι κινητής, έκαναν έκκληση στους πο-
λίτες να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις επικοινωνίες στα απο-
λύτως αναγκαία τηλεφωνήµατα, προτείνοντας να χρησιµοποι-
ούν εφαρµογές του διαδικτύου (ip telephony... πχ WhatsApp, 
Viber, Skype, Zello κλπ). Αντιθέτως, οι ραδιοερασιτέχνες δεν 
είχαµε κανένα πρόβληµα επικοινωνίας... ( Κείµενο του φίλου  
∆ηµήτρη Αλεξίου )

Το κάψιµο αυτοκινήτων έχει εξελιχθεί σε καθηµερινό 
φαινόµενο πλέον στις Αχαρνές. Ακόµα ένα αυτοκίνητο 
τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξηµερώµατα της Παρασκευής 

19 Ιουλίου στη συµβολή των οδών Τσουράπα και Αργοναυ-
τών, στο Μενίδι, όπου επιχείρησαν για την κατάσβεση της φω-
τιάς δύο οχήµατα της πυροσβεστικής, µε έξι πυροσβέστες. Την 
προανάκριση για τη φωτιά ανέλαβε η αστυνοµία.

∆εν θα ήταν υπερβολή,   αν   πούµε  πως  το απερχόµενο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών  είναι σε πλήρη αποσύνθε-
ση,  αφού  βρίσκεται σε αδυναµία να συνεδριάσει. Συγκε-

κριµένα  το τελευταίο εξάµηνο, από τις δέκα περίπου προσκλή-
σεις, µία  συνεδρίαση µε την Τρίτη φορά  πήρε αποφάσεις  για επεί-
γοντα θέµατα λειτουργίας του ∆ήµου.  Άσε που ακόµη εκκρεµεί η 
ψήφιση του προϋπολογισµού. Και βρίσκεται σε αδυναµία,  από  
αδικαιολόγητες απουσίες δηµοτικών συµβούλων. Αν και ο κανο-
νισµός  ρητά αναφέρει, πως  δηµοτικός σύµβουλος που απουσιά-
ζει αδικαιολόγητα σε πάνω από τρεις συνεδριάσεις , τότε ο Πρόε-
δρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κινεί τις διαδικασίες για την άµε-
ση αντικατάσταση των.  Η  διάταξη αυτή τα τελευταία 20 χρόνια , 
δεν εφαρµόστηκε και τα αποτελέσµατα  αποσύνθεσης  τον τέταρ-
το χρόνο κάθε ∆ηµαρχιακής  θητείας  απογειωνόταν,  µε όλες τις 
συνέπειες  για τον ∆ήµο και τον ∆ηµότη. Ας  ελπίσουµε η νέα ∆η-
µοτική Αρχή του Νέου ∆ηµάρχου  Σπύρου  Βρεττού, δεν θα επι-
τρέψει τέτοια φαινόµενα αδικαιολόγητων απουσιών δηµοτικών 
συµβούλων από τις συνεδριάσεις.     
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• 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.

Οι δηµοτικοί σύµβουλοι του δήµου Αχαρνών ανά παράταξη µε 
φωτογραφία και αριθµό ψήφων. Στο όνοµα της παράταξης  
υπάρχει ο αριθµός των ψήφων που έλαβε η παράταξη την πρώ-
τη Κυριακή των εκλογών. 

Οι φωτογραφίες των δηµοτικών συµβούλων προέρχονται 
από τις προεκλογικές ανακοινώσεις  σε εφηµερίδες και σχετικά 
ενηµερωτικά φυλλάδια. Ήδη στις ανωτέρω θέσεις των δηµοτι-

κών συµβούλων φέρονται οι πρώτες µετακινήσεις.
Σε 20 περίπου ηµέρες θα έχουν γίνει οι αλλαγές στο νόµο για 

τη λειτουργία των δήµων και θα προβλέπονται συµπράξεις πα-
ρατάξεων και µεµονωµένων συµβούλων. Μετά την ορκωµοσία 
του δηµοτικού συµβουλίου, που θα γίνει  στις  28  Αυγούστου 
2019,   θα αλλάξουν οι θέσεις των δηµοτικών συµβούλων στις 
µελλούµενες συµπράξεις. 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  ΝΕΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ. ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019



4 Σάββατο 3 Αυγούστου 2019

*∆εξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεµινάρια
∆ιεύθυνση:

Αναστάσιος Καβαλλάρης 
Λεωφόρος Πάρνηθος 388 ● Αχαρναί ● Τηλ.: 210-2464010,  ● Fax:210-2447661 ● Κιν.: 6976604070 ● www.parnispalace.gr

Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

∆ύο διαφορετικοί κόσµοι...
 Παρατηρώντας  τις  φωτογραφίες από τις  
ορκωµοσίες των δύο κυβερνήσεων, κα-
ταλήγουµε σε ένα συµπέρασµα. Πρόκει-
ται ξεκάθαρα για δύο διαφορετικούς κό-
σµους. Βέβαια δεν αρκούσαν µερικές 
φωτογραφίες για να µας το αποδείξουν, 
αλλά σίγουρα µια σύγκριση φωτογρα-
φικών ντοκουµέντων βοηθάει. Ήταν λοι-
πόν Σεπτέµβριος του 2015 όταν η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είχε ορκιστεί για 
δεύτερη φορά, αφού πρώτα είχε υπο-
γράψει ένα πρώτο σκληρό µνηµόνιο, το 
πρώτο µε αριστερή … υπογραφή. Έχο-
ντας φορτώσει όλα τα βάρη της κρίσης 
στο λαό, έχοντας διατηρήσει όλους τους 
µνηµονιακούς νόµους και έχοντας προ-
σθέσει νέα σκληρά µέτρα, οι υπουργοί 
των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,  χωρίς βάρος στην 
συνείδηση τους υπέγραψαν τότε το πρω-
τόκολο στο Προεδρικό Μέγαρο, δίπλα 
στον αρχηγό τους Αλέξη Τσίπρα. Θα έλε-
γε κανείς βέβαια πως µετά από αυτή την 
ορκωµοσία ήρθαν ακόµα περισσότε-
ρες… κωλοτούµπες για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλ-
λά και ακόµα µεγαλύτερα βάρη για τον 
Ελληνικό λαό.

Η στάση που κράτησε  η κυβέρνηση στο 
τέταρτο µνηµόνιο το 2018, στη συµφωνία 
των Πρεσπών και στην τραγωδία στο Μάτι, 
έπαιξαν σίγουρα καθοριστικό ρόλο στην 
απόφαση του κόσµου να της γυρίσει την 
πλάτη. Οι φωτογραφίες αυτές µε τέσσερα 
χρόνια διαφορά αποδεικνύουν πως η στά-
ση του λαού άλλαξε. Αυτό που δεν άλλαξε 
σίγουρα είναι το ύφος και η στάση των βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ωστόσο πλέ-
ον θα  έχουν ως αναµνηστικές αυτές τις φω-
τογραφίες από την ορκωµοσία τους το 2015.

Βεβαίως θυµόµαστε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ όρ-
κος ήταν για τους περισσότερους πολιτικός 
και όχι θρησκευτικός. Στην παρούσα περί-
πτωση ακούστηκαν πολλές ψαλµωδίες στο 
Προεδρικό Μέγαρο και το τελετουργικό τη-
ρήθηκε κατά γράµµα. Η προσπάθεια των 
υπουργών και υφυπουργών της Ν.∆. να 
κρατήσουν χαµηλούς τόνους ήταν εµφανής, 
όµως, στην πορεία θα κριθούν και αυτοί. 
Όπως λέγει το in gr, η αλαζονεία της εξουσί-
ας άλλωστε, αλλάζει τους πάντες… Συνή-
θως προς το χειρότερο…

Υ.Γ. Θαυµάζω αυτούς που πέτυχαν, 
που την Τετάρτη µου θύµισαν τους πολύ  
παλιούς καιρούς, τότε που πήγαινε όλη η 
οικογένεια µαζί την Κυριακή να εκκλησια-
στεί. Έτσι έµοιαζε η ορκωµοσία των νέων 
βουλευτών. Ο Μπαµπάς µπροστά, η Μαµά 
στο πλάι και λίγο πίσω τα παιδιά εντελώς πί-
σω µε ναυτικά τα αγόρια, µε οργάντζες τα 
κορίτσια.  

Οι βουλευτές είναι πετυχιµένοι νοικο-
κυραίοι που κέρδισαν, νίκησαν, πρόδωσαν 
και γιορτάζουν την επιτυχία τους όλη η οι-
κογένεια.  Σωστό; Αρκεί να µην µας λένε µε-
τά πως θυσιάζοντας για τον τόπο και για 
τούτο έγιναν βουλευτές. Χρυσούς σταυ-
ρούς είδαµε στις ορκωµοσίες, σταυρό δεν 
είδα  κανένα να κουβαλάει.

Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ µοιάζει κουρα-
σµένο ασκέρι  στη µέση της ερήµου και 
αναρωτιέται προς τα πού θα πάει για να βρει 
όαση να ξεδιψάσει. Αλλά ας µην υπερβά-
λουµε σε απαιτήσεις: Οι µισοί και πλέον 
από αυτούς πριν από πέντε χρόνια ήσαν 
άγνωστοι, φτωχοί, µπορεί και άσχηµοι. Και 
πριν από δέκα χρόνια, όλοι τους σχεδόν 
κάπως έτσι ήσαν. 

Κυριάκος  Πιερακάκης :  Στόχος η ψηφιακή 
ανασύσταση κράτους και δηµόσιας διοίκησης

Μ ε νοµοσχέδιο που κατατέθη-
κε  την περασµένη  ∆ευτέρα 
στη Βουλή µε στόχο να ψη-

φιστεί έως τις 8 Αυγούστου –στο 
οποίο περιλαµβάνεται επίσης η κα-
τάργηση του ασύλου και η αύξηση 
των αρµοδιοτήτων των δηµάρχων 
για εύρυθµη λειτουργία των ΟΤΑ- αλ-
λάζει όλη η οργάνωση του πρώην 
υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής. 

Με βάση τις νέες αρµοδιότητες, 
 από υπουργείο κρατικών προµηθει-
ών ηλεκτρονικών συστηµάτων -όπως 
είχε εξελιχθεί ως τώρα- η νέα δοµή 
-που συγκροτείται ως υπουργείο Επι-
κρατείας- στόχο έχει να εξαλείψει τις 
«ουρές» στο ∆ηµόσιο,  µε διασύνδε-
ση όλων των βάσεων δεδοµένων και 
κατάργηση περιττών διαδικασιών.   Τα 
πρώτα αποτελέσµατα θα φανούν σε 
ελάχιστους µήνες,  στα τέλη του 2019 
ή αρχές του 2020,  µε στόχο από το 
2021 το σύστηµα να βρίσκεται πλέον 
σε παραγωγική διαδικασία,  απαλλάσ-
σοντας τους πολίτες από γραφειοκρα-
τικό βάρος το οποίο συνοδεύει την 
κάθε καµπής της οικογενειακής,  εκ-
παιδευτικής,  επαγγελµατικής ή βιολο-
γικής τους πορείας.

 Στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
σήµερα είναι το ελληνικό δηµόσιο να 
λειτουργεί στα πρότυπα των θεσµικά 
ανεπτυγµένων κρατών της ΕΕ,   ενόψει 
και του 2021 –µε την συµπλήρωση 200 
ετών ανεξάρτητου εθνικού βίου. Το ∆η-
µόσιο για πρώτη φορά αναλαµβάνει την 

ευθύνη της επικοινωνίας ανάµεσα στις 
υπηρεσίες αντί να φορτώνει στον πολί-
τη την περιττή υποχρέωση να στέκεται 
σε ουρές για να συγκεντρώνει πιστοποι-
ητικά µε σφραγίδες και υπογραφές.

  Ο νέος υπουργός Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης,  Κυριάκος Πιερρακάκης,  ανα-
λαµβάνει σαν βασική αρµοδιότητα να 
επιδιώξει την πλήρη διαλειτουργικότη-
τα στο Κράτος. Παίρνει την εξουσιοδό-
τηση να ξεκινά διαδικασίες απλοποίη-
σης σε όλα τα υπουργεία,  µε τα οποία 
θα συνεργάζεται. 

  Η αρχή θα γίνει µε διασύνδεση 
όλων των Μητρώων που βρίσκονται δι-
άσπαρτα στο ελληνικό Κράτος,  σε ένα 
ενιαίο Μητρώο για κάθε έναν πολίτη και 
για όλους µαζί. Το σχέδιο θα έχει ολο-
κληρωθεί πλήρως το 2023.

  Ηλεκτρονικές αιτήσεις: µε το «ψηφι-
ακό κλειδί» πολλές υπηρεσίες των ΚΕΠ, 
 θα είναι προσβάσιµες µέσω υπολογιστή 
ή κινητού,  ακόµα και εκτός ωραρίου λει-
τουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών 
(βράδυ,  αργίες ή και εν κινήσει από το 
δρόµο).  Στο νέο περιβάλλον που θα οι-
κοδοµηθεί µε πολύ δεσµευτικά χρονο-
διαγράµµατα,  απλοποιούνται εκατοντά-
δες συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες που ακολουθούνται στη ζωή κάθε 
πολίτη:  δήλωση γεννήσεως,  βάπτιση, 
 εγγραφή ή αποφοίτησή από σχολεία και 
πανεπιστήµια,  έκδοση και επανέκδοση 
ταυτότητος ή διπλώµατος οδήγησης κλπ 
εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους,  έκ-
δοση ΑΦΜ,  έναρξη επαγγέλµατος, 
 ασφάλιση ή την συνταξιοδότηση,  έως 
και το τέλος του κύκλου ζωής του.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Κατατέθηκε  στη Βουλή το µίνι φορολογικό νοµοσχέδιο που 
θα περιλαµβάνει τις βελτιωτικές παρεµβάσεις στη ρύθµιση των 
120 δόσεων και τη µείωση του φετινού ΕΝΦΙΑ κατά 22% µε-
σοσταθµικά  και αναµένεται να έχει ψηφιστεί το αργότερο έως 
την 1η Αυγούστου. 

●  Τη µείωση της ελάχιστης µηνιαίας δόσης από 30 ευρώ σε 20 ευ-
ρώ. Η µείωση αυτή, θα δώσει τη δυνατότητα στους µικροοφειλέ-
τες να ρυθµίσουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις. Τη µείω-
ση του επιτοκίου από 5% σε 3% µε το οποίο επιβαρύνεται η οφει-
λή η οποία υπάγεται στη ρύθµιση. Την υπαγωγή στις 120 δόσεις 
όλων των επιχειρήσεων µε βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ χω-
ρίς εισοδηµατικά κριτήρια. Η διάταξη της Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου που προέβλεπε την υπαγωγή στις 120 δόσεις των επι-
χειρήσεων µε τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ καταργείται

●  Τη µείωση του ΕΝΦΙΑ : Ο φετινός λογαριασµός του ΕΝΦΙΑ θα 
είναι ελαφρύτερος για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων κατά 
10% έως 30%. Συγκεκριµένα ο φόρος µειώνεται κατά:  -30% 
για ακίνητα αξίας έως 60.000 ευρώ.   -27% για ακίνητα αξίας 
έως 70.000 ευρώ. -25% για όσους κατέχουν ακίνητα αξίας έως 
80.000 ευρώ.  -20% για ακίνητα αξίας έως 1.000.000 ευρώ.  
-10% για τους έχοντες ακίνητη περιουσίας αξίας άνω του 
1.000.000 ευρώ.  Η πληρωµή και του φετινού ΕΝΦΙΑ θα γίνει 
σε πέντε ίσες µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να κα-
ταβληθεί έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2019.

●  Στην επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων και επαγγελµατι-
ών προχωρά η κυβέρνηση, µέσω του σχεδίου «Λευκό Μητρώο». 
Σύµφωνα µε αυτό συνεπείς επιχειρήσεις και επαγγελµατίες µε την 
πληρωµή των φόρων και σε άλλα ζητήµατα της ασφαλιστικής και 
εργασιακής νοµοθεσίας, θα εντάσσονται στο «Λευκό Μητρώο», 
το οποίο θα τους εξασφαλίζει συγκεκριµένα προνόµια.  Όσοι πλη-
ρούν τα κριτήρια που θα θεσπιστούν, θα απολαµβάνουν µείωση 
του µη µισθολογικού κόστους καθώς και άλλες διοικητικές και 
φορολογικές διευκολύνσεις. 

●  «Κυνήγι»  στους περίπου 35.000 ιδιοκτήτες που µισθώνουν πα-
ράνοµα τα ακίνητά τους µέσω πλατφορµών όπως η Airbnb αρ-
χίζει η ηγεσία του υπουργείου Τουρισµού.  Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες στην πρόσφατη συνάντηση µε τη διοίκηση του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου ∆ιαχειριστών Ακινήτων (ΠΑΣΥ∆Α) ο αρµόδι-
ος υπουργός Χάρης Θεοχάρης εστίασε το ενδιαφέρον του στα 
επίµαχα ακίνητα, ζητώντας µάλιστα να µάθει τον ακριβή αριθµό 
αυτών που λειτουργούν σήµερα χωρίς Αριθµό Μητρώου.

●  Στην υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ σε όλα τα έγγραφα που εκ-

δίδουν τα ΚΕΠ προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών µε διάταξη που 
θα περιλαµβάνεται σε νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί τη ∆ευτέρα στη 
Βουλή. Αυτό, ανακοινώθηκε λίγο µετά την ολοκλήρωση ευρείας σύ-
σκεψης στο κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών, µε τη συµµετοχή των 
υπουργών µε τη συµµετοχή του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεο-
δωρικάκου, του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση και του υπουρ-
γού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.

●  Η ρύθµιση των 120 δόσεων είναι η τελευταία ευκαιρία που δί-
νει το κράτος στον πολίτη, αφού δεν πρόκειται να υπάρξει νέα 
ρύθµιση, επανέλαβε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, 
ενώ χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση µε τις εκκρεµούσες 
συντάξεις του ΕΦΚΑ. Ο υπουργός διευκρίνισε πως η ρύθµιση, 
η οποία ενισχύεται και διευρύνεται, µειώνει τα πρόστιµα του 
παρελθόντος µέχρι και 100%, εξηγώντας ότι θα έχει αφετηρία 
το 2020 και βάθος τετραετίας.

●  Μόνο µε ραντεβού θα µπορούν να προσέρχονται φορολογούµε-
νοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους για λόγους που σχετίζονται µε 
εκκρεµή υπόθεσή τους στα Τµήµατα Ελέγχου των ∆.Ο.Υ., στα Ελε-
γκτικά Κέντρα (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), στη ∆ιεύθυνση Επίλυ-
σης ∆ιαφορών (∆.Ε.∆.) και στις Υπηρεσίες Ελέγχου και ∆ιασφάλι-
σης ∆ηµοσίων Εσόδων (Υ.Ε.∆.∆.Ε.). 

●  Στον ιδιωτικό τοµέα αναµένεται να περάσει σύντοµα το σύνολο 
της αδειοδοτικής διαδικασίας των επενδύσεων, µε το ∆ηµόσιο 
να περιορίζεται στον ρόλο του ελεγκτή των ελεγκτών. Από ιδι-
ωτικές εταιρείες, και συγκεκριµένα από τους µεγάλους ελεγκτι-
κούς οίκους, θα γίνεται και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχε-
δίων που θα υπάγονται στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόµου.  

●  ∆άνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση νέ-
ων επιχειρηµατικών επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων επενδύ-
σεων επιχειρήσεων που στηρίζουν την απασχόληση των νέων και 
την επαγγελµατική ενδυνάµωση των γυναικών θα χορηγήσει η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ελληνικές τράπεζες.

●  Επιχείρηση στήριξης της οικοδοµικής δραστηριότητας και της κτη-
µαταγοράς και φορολογικές ανάσες στους ιδιοκτήτες ακινήτων 
σχεδιάζει η κυβέρνηση µε πέντε µέτρα.  Το σχέδιο φοροελάφρυν-
σης των ιδιοκτητών ακινήτων και αναστήλωσης της οικοδοµής η 
οποία έχει «ζεσταθεί» τους τελευταίους µήνες λόγω του φαινοµέ-
νου της Airbnb και Golden Visa στηρίζεται σε πέντε µέτρα: 

1. Αναστολή για µια τριετία του ΦΠΑ κατά τις µεταβιβάσεις ακινήτων. 
Σήµερα επιβάλλεται σε κάθε µεταβίβαση νεόδµητου ακινήτου 
ΦΠΑ µε συντελεστή 24% µε εξαίρεση την πρώτη κατοικία.  

2. Πάγωµα για µια τριετία του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησί-
ες ακινήτων.  

3. Έκπτωση φόρου ίση µε το 40%- 50% της δαπάνης για ενεργειακή, 
λειτουργική ή αισθητική αναβάθµιση των κτιρίων. 

4. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός της διετίας.  
5. Βελτιώσεις στον θεσµό της Golden Visa.  
●  Οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας  : Οι αναµενόµε-

νες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που αφορούν τα 
αναδροµικά ποσά των περικοπών του παρελθόντος που ήδη έχουν κρι-
θεί αντισυνταγµατικές, η µείωση των εισφορών των ελεύθερων επαγ-
γελµατιών κατά 25% σε βάθος τετραετίας, η απονοµή των εκκρεµών 
συντάξεων, η αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συ-
στήµατος µε την ενιαία και αλληλοσυµπληρούµενη διάρθρωση του συ-
στήµατος των τριών πυλώνων και η αλλαγή του νόµου Κατρούγκαλου.

●  Απόφαση ΑΑ∆Ε για τους συνεπείς : Επιταχύνεται και διευκο-
λύνεται η επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις που εµφανίζουν 
υψηλό βαθµό συνέπειας, µε απόφαση του ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε 
(Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων), Γιώργου Πιτσιλή. Στο 
ίδιο πλαίσιο, και µε σκοπό τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων επι-
στροφής εντός της προθεσµίας των ενενήντα ηµερών, εκδόθη-
κε Εγκύκλιος και Οδηγίες προς τις ∆ΟΥ για τη διαχείριση από 
τις υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε των αιτηµάτων επιστροφών ΦΠΑ και 
εισοδήµατος κατόπιν ελέγχου. 

●  Εντολή ελέγχων για αδήλωτη εργασία : Εντολή ελέγχων για αδήλω-
τη εργασία παντού έχει δώσει στον ΕΦΚΑ ο υπουργός Εργασίας, Γιάν-
νης Βρούτσης. Στο «µικροσκόπιο» µπαίνουν εστιατόρια, ταβέρνες, µε-
ζεδοπωλεία, µπαρ και συνεργεία, µέχρι πρατήρια, κοµµωτήρια, µε-
ταφορές, εµπόριο και εταιρείες καθαριότητας και «σεκιούριτι». 

●  Πληθαίνουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι η συχνότητα των ελέγ-
χων για την αδήλωτη εργασία, την εισφοροδιαφυγή και την ει-
σφοροαποφυγή είναι µεγάλη σε επιχειρήσεις που εµφανίζουν χα-
µηλή παραβατικότητα και σχετική συµµόρφωση.  

●  Καταργείται, έπειτα από 22 χρόνια λειτουργίας, το Σώµα ∆ίωξης Οι-
κονοµικού Εγκλήµατος καθώς, µε βάση το σχετικό Π.∆. µε το οποίο 
«κλείνουν» γενικές γραµµατείες, θα συγχωνευθεί στη νέα Γενική Γραµ-
µατεία Φορολογικής Πολιτικής και ∆ηµόσιας Περιουσίας που υπάγε-
ται απευθείας στον υφυπουργό Οικονοµικών Απ. Βεσυρόπουλο.  Με 
το ίδιο Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.84/2019) καταργείται η θέση του ει-
δικού γραµµατέα της Επιθεώρησης Εργασίας και συγκροτείται Γενική 
Γραµµατεία Εργασίας, ενώ καταργείται η αυτοτέλεια της γενικής γραµ-
µατείας Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων και της ειδικής γραµ-
µατείας Σ∆ΙΤ, οι οποίες συγχωνεύονται σε µία νέα γραµµατεία. 
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Ο Κυρ. Μητσοτάκης εξήγγειλε 
την αναβάθµιση  των πρώην 
Βασιλικών κτηµάτων στο Τατόι
Ο νέος πρωθυπουργός, στις προγραµµατικές του δη-
λώσεις το Σάββατο 20 Ιουλίου, στην Βουλή, εξήγγει-
λε µεταξύ άλλων την συνολική ανάπλαση του πρώ-
ην Βασιλικού Κτήµατος στο Τατόι.Το Τατόι είναι ένα 
καταπράσινο µέρος που βρίσκεται λίγα µόλις χιλιόµε-
τρα από το κέντρο της Αθήνας και πολλοί είναι οι Αθη-
ναίοι που το επιλέγουν για µια σύντοµη και κοντινή 
απόδραση στη φύση. Χώρος ιδανικός για περπάτηµα και χαλάρωση από την καθηµερινότητα της πόλης. 
Μέχρι σήµερα όµως το πρώην Βασιλικό Κτήµα στο Τατόϊ παραµένει δυστυχώς αναξιοποίητο. 

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την πλήρη ανάπλαση του πρώην Βασιλικού Κτήµατος στο Τατόι το 
οποίο θα ανοίξει για τους πολίτες. Θα δηµιουργηθεί µικρή ξενοδοχειακή µονάδα, ειδικό µουσείο, ενώ θα 
λειτουργήσει παράλληλα πρότυπη αγροδιατροφική µονάδα για προϊόντα «ειδικής ετικέτας».

Όσον αφορά δε τους κήπους του αυτοί θα αξιοποιηθούν και θα αποκτήσουν διαδροµές περιπάτου, 
ώστε ο χώρος να αναζωογονηθεί και να καταστεί επιτέλους φιλόξενος για το κοινό. Όλοι καταλαβαίνου-
µε την σηµασία αυτού του έργου για την περιοχή µας. Η ανάπλαση των Βασιλικών κτηµάτων θα δώσει 
νέες θέσεις εργασίας σε πολλούς συνανθρώπους µας, θα αυξήσει την επισκεψιµότητα  στην περιοχή µας 
και θα δώσει ξανά ζωή σε ένα χώρο που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην νεότερη ιστορία της χώρας µας. 

Ο Σπύρος Βρεττός σε συνεχείς διαβουλεύσεις
για τις ζηµιές από τον εγκέλαδο

Μετά τη σεισµική δόνηση 
της 19ης Ιουλίου, ο νεο-
κλεγείς ∆ήµαρχος Αχαρ-

νών Σπύρος Βρεττός, αν και δεν έχει 
αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, 
βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύ-
σεις για την οµαλή λειτουργία των 
υπηρεσιών του ∆ήµου αλλά και 
την εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών 
που έχουν υποστεί ζηµιές από τον 
εγκέλαδο, ενώ επισκέπτεται παιδι-
κούς σταθµούς, σχολεία, εκκλησί-
ες, δηµοτικά κτήρια και γενικότερα 
γειτονιές και σπίτια των Αχαρνών 
για να ενηµερωθεί ο ίδιος για την 
ασφάλεια των κτιρίων. 

Πιο συγκεκριµένα, ο Σπύρος Βρεττός 
συνοδευόµενος από τον νεοκλεγή ∆ηµοτι-
κό σύµβουλο Νίκο ∆αµάσκο βρέθηκε στο 
∆ηµαρχείο Αχαρνών όπου συναντήθηκε µε 
τον Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ήµου κ. Νικο Γε-
ωργακόπουλο και τον προϊστάµενο πολιτι-
κής προστασίας, Βασίλη Παπαδόπουλο 
όπου  ενηµερώθηκε για την κατάσταση των 
δηµοτικών εγκαταστάσεων. Ο νεοκλεγείς 
∆ήµαρχος ζήτησε τη διευκόλυνση των ∆η-
µοτών που διαπιστώνουν ζηµιές στα κτίρια 
τους  δίνοντας τους δυνατότητα να αιτούνται 
αυτοψία χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία 
τους αλλά επικοινωνώντας µε ένα απλό τη-
λεφώνηµα στο ∆ήµο Αχαρνών όλο το 
24ωρο και δηλώνοντας τα στοιχεία τους.  

Με την πρωτοβουλία του ίδιου έχει 
αναρτηθεί έκτακτη ανακοίνωση στην επί-
σηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών ενώ 
όσοι από τους συνδηµότες µας έχουν άµε-
ση ανάγκη (π.χ στέγαση) µπορούν να το 
δηλώνουν στους ίδιους τηλεφωνικούς 
αριθµούς. (210 2415300-301 (όλο το 

24ωρο) ή στη γραµµή ∆ηµότη 210 
2415478 (08:00-15:30)).

Όσον αφορά τα ∆ηµοτικά κτίρια ζήτησε 
κλιµάκια µηχανικών να πραγµατοποιήσουν 
ελέγχους στους παιδικούς  Σταθµούς ώστε 
να λειτουργήσουν κανονικά την ∆ευτέρα 
αλλά και την άµεση ανταπόκριση των αρµο-
δίων ώστε τα σχολεία να είναι ασφαλή να 
υποδεχθούν τους µαθητές τον Σεπτέµβριο, 
κάτι που τόνισε και σε τηλεφωνική συνοµι-
λία µε τον Πρόεδρο της ΚΤΥΠ, κ. Μπιτάκο 
και τον ∆ιευθύνοντα σύµβουλο της ΚΤΥΠ, 
κ. Χαρωνίτη.

Μεταξύ άλλων ο Σπύρος Βρεττός επι-
σκέφθηκε και το νέο νεκροταφείο Αχαρ-
νών το οποίο έχει υποστεί ζηµιές όπως και 
ιερούς ναούς της πόλης µας.

Σε δηλώσεις του τόνισε: «Έχω επικοινω-
νήσει ήδη µε τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής 
Προστασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά και όλους 
τους αρµοδίους τονίζοντας την ανάγκη να 
στηριχθεί γρήγορα και άµεσα ο ∆ήµος Αχαρ-
νών και οι κάτοικοί του, ώστε να σταλούν 
άµεσα κλιµάκια µηχανικών για την καταγρα-
φή των ζηµιών.»

Σχόλιο Σπύρου Βρεττού για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα Βασιλικά κτήµατα
Από την πρώτη στιγµή εγώ και η παράταξή που είχα την τιµή να είµαι επικεφαλής είχαµε δώσει ιδιαίτε-
ρη σηµασία στην προσέλκυση επενδύσεων σε µία τόσο όµορφη και κοµβική περιοχή όπως στις Αχαρ-
νές. Με χαρά άκουσα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στις προγραµµατικές δηλώσεις του για την 
αξιοποίηση του Βασιλικού κτήµατος.

Ως νέα ∆ηµοτική Αρχή τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που 
αφορούν ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους ∆ηµότες των Αχαρνών και αναβάθµιση του οδικού και συ-
γκοινωνιακού δικτύου. Θα καταθέσουµε προτάσεις µε  σεβασµό κυρίως στο περιβάλλον και στην προ-
βολή της ιστορικής αξίας του χώρου αλλά και ως προτύπου αγροτοβιοµηχανικής µονάδας. Ο συγκε-
κριµένος χώρος αποτελεί ένα υψηλό τουριστικό προϊόν για την χώρα που µπορεί να συµβάλλει στην 
τοπική ανάπτυξη αλλά και για όλη την Αττική, ένας χώρος που θα διεκδικήσουµε να επανέλθει στον 
∆ήµο µας.

Οφείλουµε να διεκδικήσουµε αυτά που µας αξίζουν και θα το κάνουµε, όπως θα το κάνουµε και 
για το καζίνο της Πάρνηθας και το κτήµα Αµυγδαλέζας.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων µας την 1η Σεπτεµβρίου θα θέσουµε θέµα στο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο για προτάσεις από όλες τις Παρατάξεις αλλά θα γίνει και διαβούλευση ώστε να έχουµε προτά-
σεις από όλους τους Συνδηµότες µας!

Γιατί η Ανάπτυξη της Πόλης µας είναι υπόθεση όλων…
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Πανηγύρισε ο Προφήτης  Ηλίας 
Με διήµερο  
πρόγραµµα 
θρησκευτικών 
και  πολιτιστι-
κών εκδηλώ-
σεων  γιορτά-
στηκε  και φέ-
τος  η µνήµη 
του  Προφήτη 
Ηλία - Εργατι-
κών Κατοικι-
ών Αχαρνών 
στις  19 - 20 
Ιουλίου 2019. 
Το παραδοσι-
ακό πανηγύρι 
του προφήτη 
Ηλία,  διοργα-
νώθηκε και 
εφέτος  µε µε-
γάλη επιτυχία, 
από τους δύο 
νέους Εφηµε-
ρίους, τον Αρχιµανδρίτη  Συµεών Αυγουστάκη και τον  π. 
Αλέξανδρο Τουλουµτζόγλου. 

Την παραµονή τελέστηκε, Μέγας Αρχιερατικός εσπερι-
νός, χοροσταντούντος του Μητροπολίτη  και στη συνέχεια 
στο προαύλιο του ναού στήθηκε το παραδοσιακό πανηγύ-
ρι. Ανήµερα  τελέστηκε  Πανηγυρική   Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία και  το απόγευµα    πραγµατοποιήθηκε  η  περιφο-
ρά της   Ιεράς  Εικόνας,  γύρω από τον λόφο, µε την συνο-
δεία της φιλαρµονικής του ∆ήµου.

Ακολούθησε ολονύχτιο γλέντι  για τους εκατοντάδες επι-
σκέπτες.   

Πανηγυρικός  εσπερινός  
Αγίας Άννης Αχαρνών
Μέγας Πανη-
γυρικός, Αρχι-
ερατικός Εσπε-
ρ ινός  στην   
εορτή της Κοι-
µήσεως της 
Αγίας Άννης 
στον οµώνυ-
µο Ιερό Ναό 
των Αχαρνών, 
µε την παρου-
σία του Σεβα-
σ µ ι ω τ ά τ ο υ 
Μητροπολίτου Ιλίου 
Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως, κ. Αθηναγόρου, το 
απόγευµα  της 24ης Ιουλί-
ου 2019. Στην ακολουθία 
του εσπερινού, όπου χο-
ροστάτησε ο Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης, πραγ-
µατοποιήθηκε η εις Αρχι-
µανδρίτη χειροθεσία του 
προϊσταµένου του Ιερού Ναού της Αγίας Άννης Αχαρνών, 
πατρός Στυλιανού Τζινευράκη.

Εις το κήρυγµα του, ο Σεβασµιώτατος κ. Αθηναγό-
ρας, αναφέρθηκε στους τρόπους µε τους οποίους ο 
ψαλµός, Ψαλώ τω Θεώ µου έως Υπάρχω, γίνεται προ-
σευχή, η ικεσία, η δοξολογία προς τον Θεό. Τους 
ύµνους απέδωσε χορός, υπό την διεύθυνση του Άρχο-
ντος Πρωτοψάλτου Χουρµουζίου Νταραβάνογλου. 
Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας 
Άννης, παρουσία των εκπροσώπων της τοπικής αρχής, 
πλήθους κόσµου από την ενορία, καθώς και µε την φι-
λαρµονική του ∆ήµου, όπου παιάνισε καθ’ όλη την δι-
άρκεια της ακολουθίας.  (Αναδηµοσίευση από 
orthodoxianewsagency.gr)

Εσπερινός  Αγίας Παρασκευής, 
Άνω Αχαρνών
Σε κλίµα θρη-
σκευτικής κατά-
νυξης και µε την 
παρουσία εκα-
τοντάδων πι-
στών τελέστηκε 
παραµονή της 
εορτής της Αγί-
ας Παρασκευής, 
στις Άνω Αχαρ-
νές, ο πανηγυ-
ρικός Εσπερινός 
µε Λιτάνευση 
και Αρτοκλα-
σία, στην οµώ-
νυµη ενορία 
στις Αχαρνές.

Στον εσπερι-
νό συµµετείχαν 
πολλοί πατέ-
ρες, χορός Ιερο-
ψαλτών, άγηµα της Πολεµικής Αεροπορίας, τοπικοί φορείς 
και πλήθη φιλεόρτων χριστιανών, ενώ  την εικόνα  κράτη-
σαν  η χορευτική οµάδα του Συλλόγου Κρητών και υπό τη 
συνοδεία της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Αχαρ-
νών. Ακολούθησε  µεγάλη  µουσικοχορευτική βραδιά.

Ο Εσπερινός στο Παρεκκλήσιον 
της Αγίας Παρασκευής 
Μέσα σε κλίµα κατάνυξης  και µε την παρουσία πολλών πι-
στών τελέστηκε ο Μέγας εσπερινός  στο παρεκκλήσιο του 
Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου,  Αγίας Παρασκευής, δίπλα της  κε-
ντρικής πλατείας Αχαρνών, από το ιερατείο Ι.Ν. Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου, του Αρχιµανδρίτου π. Θεολόγου Σκορδίλη, 
του π. Χαράλαµπου Τριαντόπουλου και του π. Γεωργίου 
Χαλκιά, µε  αρτοκλασίες και θείο κήρυγµα. Πλήθος πιστών, 
συνόδευσε την λιτάνευση της ιεράς εικόνας.

Με λαµπρότητα τα ονοµαστήρια 
του Μητροπολίτης µας  κ.κ.  Αθηναγόρα

 
Με ιδιαίτερη λαµπρότητα τιµήθηκε η µνήµη του Αγίου Αθη-

ναγόρου του απολογητού, κατά την οποία άγει τα ονοµαστήρια 
του ο Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας.

Στον πανηγυρικό εσπερινό που τελέστηκε στην Ιερά Μονή Γε-
νεσίου της Θεοτόκου Ντάρδιζας χοροστάτησε ο Μητροπολίτης 
Θηβών κ. Γεώργιος, ενώ συγχοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Και-
σαριανής κ. ∆ανιήλ, Κορωνείας κ. Παντελεήµων, Θεσσαλιώτιδος 
κ. Τιµόθεος, Μεγάρων κ. Κωνσταντίνος, οι επίσκοποι Αβύδου κ. 
Κύριλλος, Θεσπιών κ. Συµεών, Ευρίπου κ. Χρυσόστοµος και ο 
εορτάζων µητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας.

Ο Μητροπολίτης Θηβών αναφέρθηκε εν συντοµία στον άγνω-
στο, στο ευρύ κοινό, Άγιο Αθηναγόρα που όπως είπε «ήταν για 
την εποχή του ένα δυνατό ανάστηµα και ένα δυνατό πνεύµα και 
υπερασπίστηκε τους χριστιανούς µε την περίφηµη απολογία του 
αλλά και µε την όλη του βιωτή». Παράλληλα ευχήθηκε εκ µέρους 
όλων των αρχιερέων στον εορτάζοντα µητροπολίτη Ιλίου, να συ-
νεχίζει να δίνει την µαρτυρία Χριστού, ενώ αναφέρθηκε στην πο-
λυετή κοινή τους διακονία στην µητρόπολη Θηβών και Λεβαδεί-
ας. Μετά το πέρας του εσπερινού ο κ. Αθηναγόρας δέχθηκε τις ευ-
χές των πολλών παρευρισκοµένων πιστών, οι δε αδελφές της Ιε-
ράς Μονής προσέφεραν σε όλους κεράσµατα. Έψαλε βυζαντινή 
χορωδία υπό την διέυθυνση του Πρωτοψάλτη του Μητροπολι-
τικού Ναού Θηβών κ. Αντωνίου Τσαρουχά.

Την κυριώνυµη ηµέρα πλήθος πιστών προσήλθαν στον Ιερό 
Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Πετρουπόλεως για να συµπροσευχη-
θούν και να ευχηθούν στον Ποιµενάρχη τους το «Έτη πολλά».

Στον Όρθρο χοροστάτησε ο µητροπολίτης Σταγών κ. Θεόκλητος ενώ της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο κ. Αθηνα-
γόρας και συλλειτουργούντες ήταν οι µητροπολίτες Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ∆ηµητριάδος κ. Ιγνάτιος, Πειραιώς κ. Σε-
ραφείµ, Χαλκίδος κ. Χρυσόστοµος, Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κ. Θεόδωρος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστοµος, Κηφισίας κ. Κύ-
ριλλος, Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ, Γλυφάδας κ. Αντώνιος, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιµόθεος, Περιστερίου κ. Κλήµης και ο Επίσκο-
πος Ανδρούσης κ. Κωνστάντιος.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Ιλίου, Αρχιµ. Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στην αυθεντική πίστη και στο πως πρέπει να εκφράζεται, αλλά και στο πρόσωπο του µύστη της πίστης και της αγά-
πης Αγίου Αθηναγόρα. Επίσης, αναφέρθηκε στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Ιλίου, τόνισε ότι συµπληρώνει µια δεκαε-
τία καρποφόρου αρχιερατείας, µε πλούσιο ποιµαντικό έργο σε τοµείς όπως της Νεότητας, της φιλανθρωπίας, της ιερα-
ποστολής, της Θείας Λατρείας και της σύγχρονης επιστήµης.

Ο κ. Αθηναγόρας από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους αρχιερείς και τον κόσµο που τον τίµησε µε την παρουσία 
του, ενώ µετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας µοίρασε ο ίδιος το αντίδωρο, δεχόµενος τις ευχές των πιστών, για έτη 
πολλά. Στον Όρθρο και τη Θ. Λειτουργία έψαλε η βυζαντινή χορωδία «Καλλικέλαδος Σάλπιγξ» υπό τη διεύθυνση του 
Πρωτοψάλτη και Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής κ. Λεωνίδα ∆ούκα.
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Ο Εσπερινός  Αγίου Παντελεήµονα 
Με ευλάβεια 
και θρησκευτι-
κή κατάνυξη η 
περιφορά της 
Εικόνας στον 
Άγιο Παντελεή-
µονα στο Νέο 
Κ ο ι µ η τ ή ρ ι ο 
Αχαρνών. Βασι-
κά και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του Αγίου Παντελεήµονα ήταν η αγάπη και 
η προσφορά στους συνανθρώπους του. Χαρακτηριστικά, τα 
οποία είναι διαχρονικά απαραίτητα, αλλά ιδιαίτερα κρίσιµα 
στις δύσκολες στιγµές

Παρουσία του εφοπλιστή Αθανάσιου 
Μαρτίνου, ο εορτασµός 
της Αγίας Άννης στον Μαραθώνα

Με ιδιαίτερη λαµπρότητα τελέστηκε ο αρχιερατικός Εσπερι-
νός, στον Ιερό Ναό της Κοιµήσεως της Αγίας Άννης στον Μα-
ραθώνα, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Κηφισιάς, 
Αµαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλου.

Πλήθος πιστών, ανάµεσα τους και ο µεγάλος ευεργέτης 
της περιοχής , εφοπλιστής κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, κατέκλυ-
σαν τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού, για να προσκυνή-
σουν την Ιερά Εικόνα και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Άννης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η θέρµη µε την οποία ο 
κόσµος υποδέχθηκε, χαιρετούσε και ευχαριστούσε τον κ. 
Αθανάσιο Μαρτίνο, για όλα όσα έχει προσφέρει µέχρι σή-
µερα στην περιοχή, µε τον ίδιο να τους χαιρετά όλους.

Ο  εσπερινός στην 
Αγία Παρασκευή Ανάκασας

Με λαµπρότητα τελέσθηκε το απόγευµα  πέµπτης 
25 Ιουλίου 2019 πανηγυρικός εσπερινός επί τη 
µνήµη της Αγίας οσιοπαρθενοµάρτυρος Παρα-
σκευής στον οµώνυµο προσκυνηµατικό ναό στην 
Ανάκασα.  Χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ηλιου-
πόλεως (Αιγύπτου) κ. Θεόδωρος, µε τη συµµετοχή πολλών κληρικών από τις όµορες ενορίες. 

Το θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης κ. Θεόδωρος,  αναφέρθηκε στο µαρτυρικό βίο της αθληφόρου Πα-
ρασκευής, τόνισε πως «η Αγία, µας καλεί να συνειδητοποιήσουµε ότι είναι καλό το φως των οφθαλµών, όµως 
είναι καλύτερο και σπουδαιότερο το φως της ψυχής, και  οφείλουµε να σκεφθούµε την οµολογία ενώπιον 
του Χριστού και να γίνουµε µάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Η Αγία Παρασκευή γίνεται ιατρείο ψυχών και 
σωµάτων και µας προβάλλει την δυνατότητα της οµολογίας, για να δούµε την πυξίδα που είναι ο Χριστός». 
Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής του προσκυνηµατικού ναού, τόσον αρχιµανδρίτης π. Ιωάννης Ράπτης, όσον  ο 
εφηµέριος  π. Παναγιώτης Τσιλιβερδής,  ευχαρίστησαν τον µητροπολίτη Ηλιουπόλεως που ελάµπρυνε την 
πανήγυρη µε την παρουσία του.   (Αναδηµοσίευση από orthodoxianewsagency.gr)

Το  Σώµα Οδηγισµού 
στο ΠΙΚΠΑ  Βούλας
Το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού  Αχαρνών απο-
τελούµενο από πολλές κυρίες και παιδιά επισκε-
φτήκαµε το ΠΙΚΠΑ της Βούλας όπου µας υπο-
δέχτηκε η υπεύθυνη προσωπικού και της παρα-
δώσαµε, ρουχισµό τρόφιµα γλυκίσµατα ... στη 
συνέχεια επισκεφτήκαµε πολλές αίθουσες των 
παιδιών µιλήσαµε µε αρκετά από αυτά. Βγήκα-
µε στους κήπους του ιδρύµατος περπατήσαµε 
µαζί τους,  τους δώσαµε πολλή χαρά και εισπρά-
ξαµε περισσότερη..!! Αφού παραµείναµε 2 ώρες 
ΠΕΡΙΠΟΥ αποχωρήσαµε αφού τους υποσχεθή-
καµε ότι θα ξαναπάµε..

Ορκίστηκαν οι νέοι Υπαστυνόµοι Β΄ της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε τελετή στη Σχολή Αξιωµατικών
Τον καθιερωµένο όρκο έδωσαν οι (141) νέοι Υπαστυ-
νόµοι Β’, που αποφοίτησαν από τη Σχολή Αξιωµατι-
κών της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά τη διάρκεια τε-
λετής που πραγµατοποιήθηκε  το απόγευµα της  25 
Ιουλίου 2019, στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στους 
Θρακοµακεδόνες Αττικής.

Τα ξίφη στους νέους Αξιωµατικούς επέδωσε η 

Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Προ-
κόπιος Παυλόπουλος, παρουσία του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ως 
εκπροσώπου της Κυβέρνησης, του Αναπληρωτή 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γεώργιου Κου-
µουτσάκου, του Υφυπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη, Ελευθέριου Οικονόµου, του Γενικού Γραµµα-

τέα ∆ηµόσιας Τάξης, Κωνσταντίνου Τσουβάλα και 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας Αντιστρα-
τήγου Μιχάηλ Καραµαλάκη.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ. Αθηνα-
γόρας, συνεπικουρούµενος από τον Πανοσιολογιώτα-
το Αρχιµανδρίτη – Ταξίαρχο Νεκτάριο Κιούλο.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας του  Θρησκευτικού 

σας Γάµου, την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα  
«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Με την πράξη αυτή γίνε   ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατή-

ρηση της Ιστορίας του τόπου µας. Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα 
στο  697 2426684  ή στείλτε την στο mail: acharnaiki@gmail.com.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
του  ΠΑΥΛΟΥ  και της ΕΛΕΝΗΣ  το γέ-
νος  ΓΙΑΝΝΙ∆Η   που γεννήθηκε στην   
ΤΑΣΚΕΝ∆Η – ΟΥΣΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  και κα-
τοικεί  στα  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
και  η  ΣΑΡΒΑΝΙ∆ΟΥ   ΟΛΓΑ του ΛΕΟ-
ΝΤΙΟΥ   και της  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ  το γένος  
ΚΥΒΕΛΙ∆Η, που γεννήθηκε στο ΑΘΗ-
ΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στα  ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως θα 
έλθουν σε γάµο   που θα τελεστεί στα   
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ  του  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ   και της  ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ   
το γένος  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ   που γεν-
νήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί  
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  και  η   
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ  ΑΝΝΑ  του ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ    και  της   ΓΚΑΛΙΝΑ  το γένος  
ΠΡΟΧΟΡΟΒΑ, που γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως 
θα έλθουν σε γάµο   που θα τελεστεί 
στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ  
του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ   και της  ΑΝΝΑΣ  το 
γένος  ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ  που γεννήθηκε 
στην  ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  και  η   ΧΑΡΑ-
ΚΑ  ΜΑΡΙΑ   του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   και  
της   ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  το γένος   ΜΟΥΛΑ, 
που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως θα έλθουν 
σε γάµο   που θα τελεστεί στις    
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΑΠΑΖΙ∆ΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ   και της  ΓΚΑΛΙΝΑΣ  το γένος  
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΝΙ∆Η   που γεννήθηκε 
στη  ΡΩΣΙΑ   και κατοικεί  στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  και  η   ΜΠΟΓΝΤΑ-
ΝΤΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ    του   ΜΑΓΚΝΤΙ    και  
της   ΝΑΧΕΝΤ   το γένος  ΣΕΝΤΧΟΜ , 
που γεννήθηκε στις  ΑΧΑΡΝΕΣ -   
ΑΘΗΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως 
θα έλθουν σε γάµο   που θα τελεστεί 
στις    ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

ΤΡΙΤΗ  27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019  - 
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΩΡΑ:  07:00 π.µ .– Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ: 18:00 µ.µ. – Ιερά Αγρυπνία και η Ακολουθία του Επιταφίου της
Υπεραγίας Θεοτόκου κατά το Ιεροσολυµήτικο Τυπικό.
ΩΡΑ : 21:00 – Λιτανεία του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΤΕΤΑΡΤΗ    28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019 
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΕΝ∆ΟΞΟΥ  ∆ΕΣΠΟΙΝΗΣ 
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 

ΩΡΑ: 07:00 π.µ.:  Όρθρος  και  Πανηγυρική  Θεία  Λειτουργία.
ΩΡΑ:  19:00 µ.µ.– Μέγας Μεθεόρτιος  Πανηγυρικός   Εσπερινός  και  η   
Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουµελά και του Ιερού Επι-
ταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Λείψανα των θαυµατουργών Αγίων 
Ματρώνας και 
Σεραφείµ του Σαρώφ προς 
προσκύνηση στις Αχαρνές  

Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουµελά Αχαρνών 
εκτίθεται προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα 
µεγάλων Ρώσων Αγίων: Οσίου Σεραφείµ του 
Σαρώφ, Αγίας Ματρώνας της Αόµµατης, 
Μόσχας,  Αγίων Φιλαρέτου και Θεοδοσίου,  
Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ   και  Αγίου 
Λουκά.  Καθώς επίσης  και  η  Ιερά  εικόνα  ΙΝΑ 
ΩΣΙΝ ΕΝ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί µπορούν να λαµβάνουν 
την ευλογία των Αγίων καθηµερινά, αφού ο 
Ιερός Ναός Παναγίας Σουµελά παραµένει 
ανοιχτός καθηµερινά από 8:00 π.µ. µε 13:00 
µ.µ. και από τις 5:00 µ.µ. µέχρι 8:00 µ.µ.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου 

ΑΧΑΡΝΕΣ  - Πανόραµα 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο  190 τ.µ., ελιές, εντός σχεδίου, επικλινές, Σ.∆. 0,6, Σ.Κ. 0,4, 17 

Χ 11, πρόσοψη 17 µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, θέα βουνό - δάσος, ελεύθερο 
και για αντιπαροχή, µεσίτες δεκτοί.  Η περιοχή είναι αναπτυσσόµενη και διαθέτει 

ύδρευση και αποχέτευση ΕΥ∆ΑΠ.  Το οικόπεδο χαρίζεται µε την προϋπόθεση 
εξόφλησης ή µεταβίβασης του στεγαστικού δανείου, που λήφθηκε για την 
αγορά του οικοπέδου.  Εναλλακτικά το οικόπεδο ανταλλάσσεται µε άµεσα 

εκµεταλλεύσιµο ακίνητο. ∆εκτές εναλλακτικές προτάσεις. 
Πληροφορίες :  Τηλ. 6947 154949.  4∆223
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49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760 
E-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

 
 

 

ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens e-mail:info@perrakistours.gr
Tel:210-2469576 , 210-2464760,  6977625869

2/8 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «ΠΑΡΑΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»
Ι.ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ “Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ”  ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Προσκύνηµα και ελεύθερος χρόνος Εισιτήριο:10 €  Αναχώρησης: 16:00  Επιστροφή: 21:00

8ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΣΕΡΒΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 30/8 – 6/9 Εισιτήριο:500€  ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

22/9 /ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΝΟΣ
Εισιτήριο: 55 €  µε λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

27/09 – 30/09 /ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Εισιτήριο: 160  €  µε µεταφορές, ακτοπλοϊκά και διανυκτέρευση

8 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΟΧΡΙ∆Α – ΑΛΒΑΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:   28/09 – 5/10        &      19/10 – 26/10 
Εισιτήριο: 475 €  ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* ΜΕ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ/ ΣΥΜΗ-ΡΟ∆ΟΣ/3ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
 
8 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΣΕΡΒΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ  
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  30/10 – 6/11 Εισιτήριο:425  €  ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4*,3* ΜΕ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 
ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΤΥΜΒΟ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:08:30  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:13:30  Εισιτήριο: 5 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
■ 02/09 – 06/09   ■ 01/10 – 05/10 
Εισιτήριο 200€ Στη τιµή περιλαµβάνεται πρωινό, ένα γεύµα (µεσηµεριανό ή βραδινό) και 
Μεταφορά

Τέρµα Λεωφ. Τατοΐου ● Βαρυµπόπη
● Τηλ. Κρατήσεων: 6976 604070 ● www.ktimaleonidas.gr

Από το 1928
παράδοση στο Καλό Φαγητό

Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

∆ιεύθυνση:
Αναστάσιος Καβαλλάρης 
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   18  Αυγούστου  2019  και ώρα  09.30 
π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Μεγίστων  

Ταξιαρχών – Χαραυγή  – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπηµένου µας, Συντρόφου,  Πατέρα, Αδελ-

φού και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΣΤΑΜΑΤΗ 
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ  ΤΟΥ :  Ευφροσύνη 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ :  Ιωάννης  και Κυριακή 
ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ – ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ 

Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  10  Αυγούστου  2019  και ώρα  09.00 π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως   Θεοτόκου(Παναγίτσα) – Αχαρνές, για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Πατέρα,  Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟ  ΙΩΑΝ.   ΦΥΤΑ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Ιωάννης και Ευστρατία  Φυτά, 

Επιστήµη και Απόστολος  Τριβέλας
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ :  Φανή, Χρήστος, Ηλίας

ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ :  Σταµατίνα και Αναστάσιος  Λέκκας,  
Ελένη χήρα Γεωργ. Φυτά, ∆ηµήτριος και Αγαθή  Φυτά,  Παναγιώ-

τα  χήρα   Νικ. Φυτά, 
 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο  ΛΟΥΤΣΗ  

ΤΕΛΟΥΜΕ την  Κυριακή  25  Αυγούστου  2019  ώρα   09.30  π.µ.,    40/
ΉΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό   Ναό ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ   Πα-
ναγίτσα - Αχαρνές  υπέρ  Αναπαύσεως  Της  Ψυχής Του  Πολυαγαπηµένου  

Μας Συζύγου,  Πατέρα,  Αδελφού,  Παππού, Προπάππου  και  Θείου    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ    ΚΑΤΑΡΑ 
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Αλεξάνδρα

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ: Μαρία  και  Βασίλειος  Γκάγκας, Κωνσταντίνα  χήρα  Γεωργίου  
Κούφη, Ελένη  και  Κωνσταντίνος  Γκιούρκας, ∆ηµήτρης  και  Μαρία  

Κατάρα, Ειρήνη  και  Παναγιώτης  Κατσαρέας, Κωνσταντίνος  Κατάρας
 ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ -  ΤΑ  ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην αίθουσα του Ιερού ΝΑΟΥ

ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 - ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - FAX : 210 2445551 - ΚΙΝ. 6944 315 215
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα 22 τ.µ.και 
33 τ.µ. στην κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου 
22. Τηλ. 210 2469087 και 6937 108 661. 
5∆225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Λυόµενος οικίσκος Βαρέου τύπου 
σε τιµή ευκαιρίας . Τηλ. 6973 5931186. 4∆224

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά από κότες 
ελευθέρας βοσκής, για µικρούς και µεγάλους, 
10 ευρώ η καρτέλα. Τηλ. 6976 836287 και 
6974 937283. 6∆230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βρεφονηπιοκόµος για ηµιαπασχό-
ληση βρέφους 15 µηνών µε προοπτική πλή-
ρους απασχόλησης. Τηλ επικοινωνίας 
6970462976. Επιθυµητή η αποστολή βιογρα-
φικού στο gommerf@gmail.com. 4∆227.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα, ή αλλοδαπή να µι-
λάει καλά ελληνικά, για βραδινή βάρδια - πα-
ρέα ηλικιωµένης. Τηλ. 6932 507777. 4∆225.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε συστάσεις, ζητά να 
προσέχει κατάκοιτους, κυρίους ή κυρίες, ανα-
λαµβάνει σιδέρωµα µε την ώρα, καθώς και 
καθαρισµό σπιτιών. Τηλ. 210 2445829 και 
6981035626. 5∆225.

ΕΛΛΗΝΙ∆Α κυρία ζητεί εργασία, ως Οικιακή 
βοηθός, Νοσοκόµα, Φροντίδα ηλικιωµένων. 
Τηλ. 210 2114107574 και 6945 506329. 
4∆214.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ µε µεγάλη εµπειρία αναλαµβάνει 
ραψίµατα από την αρχή και επιδιορθώσεις. 
Τηλ. 210 2461482. 6∆213.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για την ταβέρνα ΕΛΑ-
ΤΟΣ  Λεωφ. Καραµανλή 5 – Πάρνηθα. Τηλ. 
210 2469525. 5∆230.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτε-
ρα µαθήµατα, σε µαθητές Γυµνασίου – Λυ-
κείου. Εικοσαετής εµπειρία, µεταδοτικότητα. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 5∆227.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδί-
δει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυ-
κείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864789. 
10∆234

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού 
- Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 
6972 601252.  6∆232

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλι-
κού Παν/µίου, µε master και πολύ µεγάλη 
εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα για όλα τα 
επίπεδα (PROFICIENCY, LOWER, ETC.) - µα-
θητές, υποψηφίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών 
Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας, Ξεναγών, 
εργαζοµένους, επαγγελµατίες, εµπορική αλ-
ληλογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθο-
δική εργασία. Τηλ. 6907653300. 5∆230.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

 ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ:  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ µε σταθερή 
περίφραξη εντός σχεδίου 2.200 τ.µ., µε 
κατοικία 65 τ.µ., αποθήκες 100 τ.µ., καρπο-
φόρα δένδρα, στην περιοχή Αγίου Πέ-
τρου Α΄. ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ 150.000 ευρώ. 
Τηλ. 6976 836287. 12∆210.

  ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από αγρόκτηµα, λάστιχα και 
σωλήνες ποτιστικών, ένα φορτηγάκι σε 
αρίστη κατάσταση και ένας Λυόµενος οι-
κίσκος. Τιµές ευκαιρίας.  Τηλ. 210 2441370 
και 6973 593186. 6∆230.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, ότι στις  15  Αυγούστου  2019, ηµέ-
ρα   Πέµπτη,   θα πραγµατοποιηθεί εις τον Ναό µας ο  εορτασµός  της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, 
σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

ΤΕΤΑΡΤΗ   14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019  (παραµονή ) 
Ώρα:  7:30 π.µ. : Όρθρος και Θεία Λειτουργία για τα παιδιά- Θεία κοινωνία. 
Ώρα:  19:00 µ.µ.: Μέγας  Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, µετ’ αρτοκλασίας 
Ώρα : 9:00 µ.µ. : Ιερά Λιτάνευσις  του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου 

ΠΕΜΠΤΗ    15   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019
Ώρα: 7:00 π.µ. : Όρθρος   της Εορτής  και  ακολούθως  Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Ώρα: 9:00 µ.µ. : Πανηγυρική Παράκλησης της Θεοτόκου

Εκ του  Ιερού Ναού  



14 Σάββατο 3 Αυγούστου 2019

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

3/8/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΕ-
ΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Φιλώτα 50 
Θρακοµακεδόνες. ΤΗΛ. 
2102430183
4/8/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΧΡΗΣ-
ΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ Αριστο-
τέλους 132. ΤΗΛ. 
2102462255
5/8/2019  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΧΡΟ-
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
(κληρ.) Αγ. Κων/νου 4 Κ. 
Μύλος. Τ. 2102316673
6/8/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΛΥΒΙΖΟΥ 
ΜΑΡΙΑ Λεωφ. Καραµανλή 
38-40 .ΤΗΛ. 2102446460
7/8/2019  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΑ-
ΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ Αρι-
στοτέλους 185  ΤΗΛ. 
2102477442
8/8/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΓΚΑ-
ΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος 
118. ΤΗΛ. 2102403004
9/8/2019  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● 
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φι-
λαδελφείας 239 Κ. Μύλος . 
ΤΗΛ. 2102316737
10/8/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● 

ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ Αγ. 
Τριάδος 1. ΤΗΛ. 
2102440487
11/8/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΓΕΡ-
ΜΕΝΗ  ΕΥ∆ΟΚΙΑ Πάρνη-
θος 102. ΤΗΛ. 2102476440
12/8/2019  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΧΑ-
ΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κιουρ-
κατιώτη 25. ΤΗΛ. 
2102462194
13/8/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΙΟΡ∆Α-
ΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρώων 
Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 
2102477711
14/8/2019  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ. 
Θρακοµακεδόνων 117. 
ΤΗΛ. 2102430204
15/8/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● 
ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ 
Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 
2102444771
16/8/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Φιλαδελφείας 328. Κ.Μύ-
λος Τ. 2102316792
17/8/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● 

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αριστοτέλους 200-202.  
ΤΗΛ. 2102477292
18/8/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΣΙΣ-
ΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥ∆Ο-
ΞΙΑ Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 
2102404494
19/8/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● 
ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
Λ. Θρακοµακεδόνων 22. 
ΤΗΛ. 2102466608
20/8/2019 ΤΡΙΤΗ ● ∆ΕΛΗΣ-
ΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ. Θρακο-
µακεδόνων 81. ΤΗΛ. 
2102444418
21/8/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ∆Α-
ΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 
90.  ΤΗΛ. 2102477724
22/8/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● 
ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ Φι-
λαδελφείας 41. ΤΗΛ. 
2102448787
23/8/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 
2102465660
24/8/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● 

ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ Πάρνη-
θος 23. ΤΗΛ. 2102464914
25/8/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΛΥ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Λιοσί-
ων 104.   ΤΗΛ. 2102462282
26/8/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● 
ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑ ∆ηµ. ∆έδε 18. ΤΗΛ. 
2102467040
27/8/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΒΑΝ∆Ω-
ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν. Αντι-
στάσεως 117. ΤΗΛ. 
2102442311
28/8/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΟ-
ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σαλα-
µίνος 36. ΤΗΛ. 2102463245
29/8/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΒΑΡ-
ΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσί-
ων 66.  ΤΗΛ. 2102407650
30/8/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● 
ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 
Πάρνηθος 95.  ΤΗΛ. 
2102445975
31/8/ 2019  ΣΑΒΒΑΤΟ ● 
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  
Κορδελιού & Βαρελά. 
ΤΗΛ.2102476847

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 3/8/2019 ΕΩΣ 31/8/2019
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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

Σάββατο 3 Αυγούστου 2019
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