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Στάθης  Τοπαλίδης, Πρόεδρος  ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών ( ∆ΗΦΑ)

Ζητήµατα που αφορούν στην άµεση ολοκλήρωση των προληπτικών δρά-
σεων για την καλύτερη αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής και γενικό-
τερα τον συντονισµό και την οργάνωση των εµπλεκόµενων φορέων για 
την προστασία από φυσικές καταστροφές, βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρεί-
ας σύσκεψης η οποία πραγµατοποιήθηκε προχθές  στην Περιφέρεια Αττι-
κής. Η σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή του Γ.Γ. Πολιτικής 
Προστασίας Ν. Χαρδαλιά, των Αντιπεριφερειαρχών και στελεχών της Πε-
ριφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης, στον προγραµµατισµό των αντιπληµµυρικών έργων και την χρη-
µατοδότηση ύψους 150 εκατοµµυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων για έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης και αντιµετώπισης 
των επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή. 

Ο κ. Πατούλης  ζήτησε από τους Αντιπεριφερειάρχες  να παρακολου-
θούν επισταµένα την πορεία υλοποίησης των αντιπληµµυρικών έργων 
και του καθαρισµού των ρεµάτων, προκειµένου να µην υπάρξει η παρα-
µικρή καθυστέρηση. Αναφερόµενος στους δήµους τόνισε ότι οφείλουν, 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, να προχωρήσουν έγκαιρα σε όλες 
τις απαραίτητες εργασίες για τον έγκαιρο καθαρισµό των φρεατίων και γε-
νικότερα των σηµείων που υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος πληµµυρικών 
φαινοµένων. «O κάθε φορέας, Αυτοδιοίκηση και κεντρική ∆ιοίκηση οφεί-
λουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο µέτρο που τους αναλογούν». 

Η νέα Ερώτηση της  Μαρίας  Απατζίδη 

Για τις συντάξεις των Ποντίων
και Βορειοηπειρωτών οµογενών
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∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

Η  ∆ΗΦΑ είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου µε σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών προς τα άτοµα Τρίτης 

Ηλικίας και τα παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, 
 αλλά και την εκπόνηση προγραµµάτων 
(αθλητικών,  πολιτιστικών,  κοινωνικών κ.α.).

Ο  νέος Πρόεδρος Στάθης Τοπολίδης, 
έχοντας πλέον αναλάβει τα καθήκοντα του 
προέδρου της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρ-
νών (∆ΗΦΑ), εξέδωσε Ανακοίνωση – Ενηµέ-
ρωση  για την κατάσταση την οποία παρέλα-
βε, όπου µεταξύ άλλων τονίζονται, τα παρα-
κάτω :  «Στο σύντοµο αυτό χρονικό διάστηµα 
έχουµε έρθει αντιµέτωποι µε πληθώρα προ-
βληµάτων. Πρόκειται για ζητήµατα, τα οποία 
δεν επιτρέπουν την οµαλή λειτουργία της και 
την εκπλήρωση των στόχων που όλοι θέλου-
µε να πετύχουµε. 

Από την πρώτη µέρα προσπαθήσαµε να 
χαρτογραφήσουµε το τοπίο τόσο σε οικονο-
µικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Συγκε-
κριµένα  αναφέρουµε τα εξής: Οι προµήθει-
ες στα περισσότερα προϊόντα έχουν πλέον 
εξαντληθεί. Μεταξύ αυτών είναι: σε ψωµί, 
γάλα, οπωροπωλείο, είδη καθαριότητας, 
αλλά και βενζίνη. Παράλληλα οι οφειλές σε 

κάποιους τοµείς είναι σηµαντικές µε αποτέ-
λεσµα οι προµηθευτές να µη µπορούν να 
µας εξυπηρετήσουν. 

Να  αναφέρουµε,  ενδεικτικά, πως οι 
οφειλές για τρόφιµα, ενοίκια, είδη καθαριότη-
τας, βενζίνη, πετρέλαιο, γραφική ύλη, αµοιβές 
γιατρών – φυσικοθεραπευτών – τεχνικού 
ασφαλείας και ασφαλιστικές εισφορές ανέρ-
χονται στις 500.000 ευρώ.

Οι προβλεπόµενες εισπράξεις µαζί µε την 
επιχορήγηση από το ∆ήµο οριακά.  Την ίδια 
ώρα προκύπτουν ερωτηµατικά για κάποιες 
απευθείας αναθέσεις.  Από τις πρώτες µέρες 
έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε 
όλο το προσωπικό πλέον να βρίσκεται στο 
χώρο εργασίας του, καθώς διαπιστώθηκε πως 
υπήρχαν περιστατικά συνεχούς απουσίας και 
ενασχόλησης σε άλλους τοµείς.

Από αυτή την απλή παράθεση γεγονό-
των γίνεται αντιληπτό από όλους το µέγεθος 
του προβλήµατος. Η διαπίστωση όµως είναι 
το εύκολο µέρος, το δύσκολο είναι η εξεύρε-
ση λύσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση δου-
λεύουµε από την πρώτη στιγµή και ελπίζου-
µε πως οι προσπάθειές µας στο τέλος θα απο-
δώσουν καρπούς».

«Νέα εποχή» για τη ∆ηµοτική Αστυνοµία 

Στην ερώτησή της η βουλευτής. υπενθύµισε πώς 
θεσπίστηκε η σχετική µέριµνα για συντάξεις για 
τους οµογενείς υπερήλικες το 1982 και ανέφερε 
αναλυτικά τα προβλήµατα που υπήρξαν κατά τη 
µνηµονιακή περίοδο από το 2012, οπότε διακό-
πηκαν οι συντάξεις, µέχρι το 2016 που επανήλθαν 
ως επιδόµατα.

Από την πρώτη, κιόλας, στιγµή ήρθε 
αντιµέτωπος µε σωρεία προβληµάτων 
εξαιτίας της σεισµικής δόνησης του Ιου-
λίου, καταφέρνοντας ωστόσο να τα δια-
χειριστεί και να τα ξεπεράσει.  Ο Γιάννης 
Μίχας σε  συνέντευξη του   στο doxthi.gr,  

µίλησε   για τα ζητήµατα λειτουργίας των 
σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, για τα σχέδια του ιδίου και της 
νέας ∆ηµοτικής Αρχής όπως και για τους 
βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθε-
σµους στόχους του.

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητά µας 
η  ασφάλεια  των  πολιτών και 
η Αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής «∆υστυχώς  η τρέχουσα  κατάσταση, καθιστά  

  το έργο µας  δύσκολο εάν όχι αδύνατο….».
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Γιάννης Μίχας, Πρόεδρος Β/βάθµιας  Σχολικής  Επιτροπής : 

«Στόχος µας είναι να αναβαθµίσουµε
τη λειτουργία των σχολείων του ∆. Αχαρνών»

Ένα νέο µέτρο µπαίνει σε λειτουργία από τη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία, έτσι ώστε να «προβληµατίσει» τους δηµό-
τες, µε σκοπό να περιοριστεί η παράνοµη στάθµευση 
στο ∆ήµο Αχαρνών. Συγκεκριµένα για ένα πολύ σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα όσοι σταθµεύουν παράνοµα 
θα λαµβάνουν µια «ενηµερωτική κλήση» χωρίς επι-
βολή προστίµου. Έτσι θα πληροφορούνται για την πα-
ράβασή τους και την επόµενη φορά πλέον θα τους επι-
βάλλεται το αντίστοιχο πρόστιµο.  Το µέτρο έθεσε σε 
λειτουργία ο κ. Μιχάλης Βρεττός, Αντιδήµαρχος Οικο-
νοµικών, Πολιτικού Σχεδιασµού, Πολεοδοµίας και 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας.



Ναζισμός, Φασισμός, Κομουνισμός, αναρχία, είναι 
μια απλοϊκή πράξη. Θα κάνεις με την βία, ότι θέλω 

εγώ, και όχι ότι θέλεις εσύ. Στην Δημοκρατία δεν γίνεται 
καθόλου έτσι. Αυτούς που μας ορίζουν τι πρέπει να κά-
νουμε και τι όχι, δηλαδή τους νομοθέτες, τους εκλέγου-
με οι ίδιοι, με την θέληση μας. Εάν δεν πράττουν σωστά 
τους αλλάζουμε. Η Δημοκρατία δεν είναι το τέλειο πολί-
τευμα, αλλά είναι το λιγότερο οδυνηρό.

Η μητέρα φύση δεν είναι απάνθρωπη. Εμείς χα-
λάμε την ισορροπία της, με τις καταχρήσεις σε το-

ξικές ουσίες, με το αχαλίνωτο σεξ, με τις δραστηριότη-
τες μας, που μολύνουν τον αέρα, το 
νερό, την γη. Μην τα βάζετε με την 
φύση. Λογικεύσετε τις απαιτήσεις 
σας.

Δεν μπορούμε να ανατρέψουμε 
τους κανόνες λειτουργίας  της μη-

τέρας φύσης.  Μπορούμε να συνθηκο-
λογήσουμε με αυτούς. Ο πολιτισμός 
μας τα τελευταία  200  χρόνια στηρί-
χθηκε στον ηλεκτρισμό και τα ορυκτά 
καύσιμα. Φαντάζεσθε αύριο το πρωί, να μην έχουμε αε-
ροπορικές μεταφορές, οδικές ή ναυτιλιακές. Η να ξυ-
πνήσουμε χωρίς   ρεύμα και νερό. Θα γυρίσουμε  στην 
εποχή των σπηλαίων. Η προσαρμογή μας ή η συνθηκο-
λόγηση, είναι πρόβλημα ζωτικό που θα διαρκέσει πολ-
λά  χρόνια. 

Οι άνθρωποι χωρίς περιεχόμενο, οι κενοί, οι 
άδειοι, είναι σαν το άδειο κουτί που το χτυπάς 

από έξω και βγάζει ένα κούφιο θόρυβο.  Όταν μάλιστα 
σε κολλάνε, γίνονται εκνευριστικοί και βαρετοί. Σωστό 
είναι να προσπαθούμε σε όλη μας την ζωή, να αποκτή-
σουμε περιεχόμενο.

Η Ελληνική Παροιμία μας λέγει.  Όπου στρώσει ο κά-
θε ένας μας, εκεί θα κοιμηθεί. Μια απλή στέγη και 

ένα κρεβάτι μονό ή διπλό, είναι δείγμα ότι βαδίζουμε σω-
στά.  Όλα τα άλλα είναι φαντασιώσεις, που τις περισσό-
τερες φορές είναι απατηλές και οδυνηρές. 

Είναι πολύ λάθος να πιστεύουμε, ότι ο αντίπα-
λος στις ιδέες μας, είναι και εχθρός μας που πρέ-

πει να εξοντώσουμε. Μπορεί οι δικές μας ιδέες να εί-
ναι λάθος, μπορεί του αντιπάλου μας. το σωστό θα 
διαφανεί από το αποτέλεσμα των πράξεων μας. Το 
δυστύχημα είναι ότι μετά την ζημιά των πράξεων μας, 
αλλάζουμε  ιδέες.

Όταν συγκρούονται δύο κόσμοι, ο εμπειρικός και 
ο θεωρητικός, σωστός αποδεικνύεται ο εμπειρικός. 

Το πείραμα αποδεικνύει την θεωρεία. Εάν δεν πάθεις 
δεν θα μάθεις.

Στις μέρες μας, η αλήθεια με το 
ψέμα μπερδεύονται. Με μόνη 

την διαφορά. Την αλήθεια δεν την ξε-
χνάμε.  Το ψέμα το ξεχνάμε  γρήγορα 
και θυμόμαστε μόνο τον ψεύτη.

Όταν κοιμάστε την νύχτα, να αλ-
λάζετε συχνά πλευρά, γιατί υπάρ-

χει ο κίνδυνος το μυαλό σας να κωλύ-
σει από την μία πλευρά του  κρανίου 
σας και να μην ξεκολλάει. Όπως  πα-

ραδείγματι των ακροδεξιών και των ακροαριστερών. 
Απαράδεκτο.

Ψώνιο λέμε κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος κατα-
φέρνει να μπαίνει στην ελληνική βουλή με το πι-

στεύω, ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μας. αυτό εί-
ναι κουταμάρα. Ο κόσμος μας δεν θα 
αλλάξει ποτέ, γιατί δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε τα ένστικτα που μας δίνει 
η μητέρα φύση.  Κυριαρχία, πλεονε-
ξία, πλουτισμό και άλλα. Ψώνια  πέ-
ρασαν πολλά και θα συνεχίσουν να 
περνούν από τα θεσμικά όργανα του 
κράτους. Πολύ πιο δύσκολα είναι να 
εφαρμόσεις μια σωστή σκέψη, από 
ότι να την εκφράσεις.

Η παροιμία  λέγει: Κόρακας - κορά-
κου μάτι δεν βγάζει. Οι κλέφτες και 

οι ψεύτες αλληλοσυγκρούονται και τα 
συμψηφίζουν. Τον μουτζούρη τον τρώμε εμείς. Όχι ότι 
εμείς, είμαστε οι αθώες περιστερές, να είμαστε δίκαιοι. 
Έτσι είναι η ζωή, και ποιός να την αλλάξει. Όσοι τόλμη-
σαν να την αλλάξουν τους κλείσαμε φυλακή.

Ο  Φίλος μου ο καθηγητής, όταν κάνουμε μια συ-
ζήτηση συχνά μας λέγει.  Όχι παιδιά δεν είμαστε 

άμυαλοι. Έχουμε όλοι μας αρκετό μυαλό στο κεφάλι 
μας. Απλά δεν έχει ποιότητα. Μου θυμίζει τον Αμερι-
κανό πρόεδρο που μετά από 62 χρόνια πάτησε το έδα-
φος της Βόρειας Κορέας.  Βρε παιδιά, μήπως πάτησε τα 
κακά ενός ντόπερμαν; Κάνω αυτή την απλοϊκή σκέψη.

Όταν ακολουθείς μόνο την δική σου γνώμη, και δεν 
ανέχεσαι καμιά αντίθετη γνώμη, τότε σίγουρα θα ξε-

φύγεις. Όταν διακόπτεις τον συνομιλητή σου σε κάθε  του 
λέξη, μην επιτρέποντας του να μιλήσει, ολοκληρώνοντας 
την σκέψη του, τότε  αυτό είναι φασισμός. Για να έχειςσω-
στή κρίση, πρέπει με υπομονή να ακούσει όλες τις γνώ-
μες. Πάντα υπάρχει μέση ή Τρίτη διέξοδος.

Να σας εξομολογηθώ πως εγώ γέρος άνθρωπος, 
τσιγκλάω την γυναίκα μου και την κάνω παπόρι. 

Της λέγω κάτι απλό. Βρε γυναίκα έχεις τρεις μέρες να 
μου γκρινιάξεις  και να με ξεφωνήσεις. Είσαι στα ίσα 
σου ή έχεις πρόβλημα. Να το ψάξουμε το θέμα. Βέβαια 
πηγαίνει στην τηλεόραση για να ξεδώσει.

Η  ζήλεια είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα, που δι-
ακατέχει πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι πα-

ρόλα έχουν κάνει στην ζωή τους, κανείς δεν τους αναγνω-
ρίζει κάποια αξία. Αυτό συμβαίνει από τον κακότροπο χα-
ρακτήρα τους, από την συμπεριφορά τους προς τους συ-
νανθρώπους τους. Και βέβαια καταλήγουν ανεπιθύμητοι 
και ασυμπάθηστοι. Οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν βέβαια.

Όταν συνομιλώ με ένα συμπολίτη ,μου, ποτέ 
δεν προσπαθώ να τον κοντράρω ή να του επι-

βάλω την δική μου γνώμη. Του εκφράζω την 
σκληρή πραγματικότητα που ζούμε, που παρ’ όλη 
την έντιμη πρόθεση μας, αναγκαζόμαστε να συμ-
βιβαστούμε, φυλάσσοντας όσο μπορούμε τα νό-
τα μας. Κανείς δεν μπόρεσε να αλλάξει τον κόσμο 
μας. Όσοι το προσπάθησαν, τους κλείσαμε στην 
φυλακή.

Έχω ένα βιολογικό κουσούρι. Δεν αντέχω την 
αποβλάκωση, είτε αυτή είναι σκόπιμη για λό-

γους καπελώματος, είτε αυτή είναι από άγνοια, δη-
λαδή από αποστήθιση. Αντέχω να ακούω τις γνώ-
μες όλων των συνανθρώπων μου, αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι τις αποδέχομαι όλες.  Η μητέρα φύση 
έχει δώσει σε όλους μας ένα κομμάτι λογικής. Σω-
στό είναι να το χρησιμοποιούμε για το προσωπικό 
μας καλό.

Έχω το χούι όταν συνομιλώ με κάποιον συ-
νάνθρωπό μου, δεν θέλω να του επιβάλω την 

γνώμη μου, αλλά του υποβάλλω  ερωτήσεις, ώστε 
να προβληματιστεί, ότι αυτά που μου λέγει, είναι 
σωστά ή λάθος.  Εκεί ο συμπολίτης μου, μπερδεύ-
εται και αλλάζει συζήτηση για το ποδόσφαιρο. Κα-
ταλαβαίνω ότι θα τα ξανασκεφτεί όλα, όσα μου εί-
πε.  Είναι μια ανώδυνη αλλαγή πεποιθήσεων.

Δεν υπάρχει πιο δυσάρεστη συ-
ζήτηση, και εκνευριστική, από 

του να εκφράζεις κάθε μέρα στους 
φίλους  και γνωστούς σου, τις αρρώ-
στιες σου. Ότι και να έχεις, σωστό εί-
ναι να το γνωρίζεις μόνο εσύ  και να 
το παλεύεις, σιωπηρά. Τώρα εάν η 
δουλειά σου ήταν να λες ψέματα για 
να πουλάς κάτι, μάθε ότι η δυστυχία 
δεν πουλιέται. Άλλαξε τροπάριο.

Πλησιάζεις ένα άνθρωπο, για-
τί ελπίζεις ότι κάτι έχεις να 

κερδίσεις από αυτόν. Αποφεύγεις 
ένα άνθρωπο γιατί τον θεωρείς κατώτερο σου και 
χάνεις τον χρόνο σου. Εάν δεν σε πλησιάζει κανείς 
συνάνθρωπος σου πρέπει να αναρωτηθείς, τι φταί-
ει.  Αυτοί ή εγώ;  

Άααχ … κάνει  η γυναίκα μου, όταν καθόμαστε 
το μεσημέρι για φαγητό. Εγώ της λέγω, πολύ 

λυπητερός ο αναστεναγμός σου. Γιατί; Τι να πω κι 
εγώ ο έρημος, όταν σκέπτομαι όλα τα προβλήματα 
στο καφενείο, όταν παίζω τάβλι. Δεν μπορώ να συ-
γκεντρωθώ.

Ο δάσκαλος της μουσικής λέγει στους μαθη-
τές. Παιδιά, η πιο μελωδική νότα στο πεντά-

γραμμο, είναι η χρήματζόρε. Μα δάσκαλε λέγει 
ένας μαθητής, δεν υπάρχει τέτοια νότα. Και ο δά-
σκαλος : Αγόρι μου, όταν γίνεις μουσικός θα την 
μάθεις.

Γυναίκα, όταν τσαντίζεσαι για κάτι άτσαλο που 
κάνω, να με φιλάς για να εκτονώνεσαι. Τώρα 

ποιος δουλεύει ποιόν, ψάξτε να τα βρείτε.
Ο άνδρας  λέγει στην γυναίκα του.  Χριστιανή 
μου, γιατί στραβώνεσαι τόση ώρα στην τηλε-

όραση, να βλέπεις μαγειρικές συνταγές. Έτσι κι αλ-
λιώς μαγειρεύεις χάλια. Και η γυναίκα. Εσύ γιατί 
βλέπεις τσόντα, έτσι και αλλιώς είσαι χάλιας.

Σχεδόν κάθε μέρα βλέπω τον τελετάρχη του χω-
ριού μας, τον καλημερίζω και τον ρωτάω, πως 

πάνε οι δουλειές; Δόξα το θεό μου λέγει. Έχω έξι – 
επτά στην σειρά. Τον κοιτάζω και του λέγω. Μήτσο σε 
βλέπω λίγο χλωμό, έχεις κανένα πρόβλημα; Μου 
απαντά. Άνθρωπε μου, πήγαινε στην δουλειά σου 
μην ασχολείσαι με μένα. Σωστός.
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 10ο  

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

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

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

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

Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας
Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 

Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιμος, Νίκος Κακογιάννης, Χάρης Δημούτσος  
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας  

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

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

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

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

Ετήσιες Συνδρομές: 
Ιδιώτες: 30 € l Σύλλογοι: 50 € l Δήμοι: 10 0 €

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - 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

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

 Ένα παλικάρι σκεφτόταν 
να παντρευτεί την κοπέ-

λα του και ρωτάει τον πατέρα 
του. Μπαμπά πόσο λες να κο-
στίζει ένας γάμος; Δεν ξέρω 
ακριβώς αγόρι μου, εγώ πά-
ντως, ακόμα πληρώνω.

Μια μητέρα ρωτάει την 
κόρη της: Τι θα γίνει παι-
δί μου, θα τον παντρευ-

τείς τελικά τον Δημήτρη; Καλέ 
μαμά είναι πολύ καλό παιδί, 
αλλά είναι άθεος.  Δεν ξέρει καν 
τι είναι κόλαση.  Μην ανησυχείς 
κορίτσι μου, παντρέψου τον  
εσύ  και θα του μάθουμε εμείς τι 
είναι κόλαση…!!!
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η εκστρατεία καθαριότη-
τας που έχει ξεκινήσει η νέα Δημοτική Αρχή από την πρώ-
τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της. Η Διεύθυνση Κα-

θαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων έχει 
καταστρώσει ένα πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμέ-
νων, το οποίο εφαρμόζει καθημερινά. Από γειτονιά σε γειτονιά 
μεταβαίνουν συνεργεία, συνοδεία φορτηγών και των αντίστοι-
χων μηχανημάτων, προκειμένου να συγκεντρώσουν τόνους 
σκουπιδιών, που έχουν συγκεντρωθεί σε πάμπολλα σημεία της 
πόλης. Πρόκειται για μια τιτάνια προσπάθεια, η οποία θα συνεχι-
στεί αδιάκοπα έως ότου η πόλη καθαρίσει, όπως έχει δεσμευτεί 
και ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός.

Ωστόσο  παρουσιάστηκαν  φαινόμενα,   ακατανόητης 
συμπεριφοράς από την πλευρά κάποιων  δημοτών.  
Ενώ  το  πρωί έγινε περισυλλογή σκουπιδιών,  μπάζων 

και οικοσκευών, με το που απομακρύνθηκε ένα χιλιόμετρο, 
κάποιοι  εναπόθεσαν στο ίδιο σημείο νέες άχρηστες οικοσκευ-
ές.  Δυστυχώς  τέτοια   φαινόμενα  παρουσιάστηκαν  κι άλλα  
το τελευταίο 20/ήμερο, γεγονός  που  ενόχλησε μεγάλη μερί-
δα  δημοτών, που ζητούν  από τον Δήμαρχο και την Δημοτι-
κή  Αρχή  την επιβολή αυστηρών  προστίμων. 

Δες τε  και την ανάρτηση  του   Axarnea.gr (09-10-2019)  :  
Και η προσπάθεια να γίνει ο Δήμος Αχαρνών καθαρός συ-
νεχίζεται με αμείωτη ένταση. Σύντομα φτάνει η δική μας 

σειρά: πρέπει να μπει τέλος στην ασυδοσία ειδικά από όσους βο-
λεύονταν από την αδιαφορία των Αρχών και άφηναν παντού 
ογκώδη αντικείμενα. Πρέπει να κρατήσουμε το Μενίδι ΜΑΣ 
όμορφο και αξιοπρεπές.  Και το πιο σημαντικό: Τώρα που οι 
Αχαρνές θα γίνουν και πάλι μια περιοχή που θα αξίζει να ζουν τα 
παιδιά μας, ας προσπαθήσουμε όλοι ώστε να μην γεμίσει η περι-
οχή και πάλι με ογκώδη αντικείμενα και σκουπίδια. Να προσέ-
ξουμε πολύ τόσο τη συμπεριφορά από τα δικά μας σπίτια, τις δι-
κές μας επιχειρήσεις όσο και τη συμπεριφορά των γειτόνων μας. 
Ο Δήμος μπορεί να καθαρίσει την πόλη, εμείς πρέπει να την κρα-
τήσουμε για πάντα καθαρή.

Μας χρειάζεται λοιπόν  Κανονισμός Καθαριότητας με 
ισχύ Νόμου!!! Που θα περιλαμβάνει άρθρα, διαχωρι-
σμού, οικιακά σκουπίδια εντός κάδου, οικιακά μπάζα 

και αντικείμενα εκτός κάδου, εποχιακά κλαδέματα, με καθο-
ρισμό ημερομηνιών περισυλλογής και κατόπιν χορήγησης 
σχετικής αδείας από το Τμήμα καθαριότητας του Δήμου. Πρέ-
πει να γίνει σαφές σε όλους τους δημότες, ποια είδη σκουπι-
διών υποχρεούται σε περισυλλογή ο Δήμος και ποια όχι. Με-
τά από αυτά να υπάρχουν για τους παραβάτες αυστηρά πρό-
στιμα, άμεσα βεβαιωμένα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία 
με την Ι.Μ. Ιλίου και το Δήμο Αχαρνών, συμμετέχει στον 
εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολι-

τιστικής Κληρονομιάς 2019. Για το λόγο αυτό, διοργανώνει εκ-
δήλωση με σειρά ομιλιών με θέμα: «Η Συμβολή της Συντήρησης 
στη Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Οι Σωστικές 
Επεμβάσεις στον Τοιχογραφικό Διάκοσμο του Αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου στις Αχαρνές». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου Αχαρνών.

Τις δράσεις της προς την κατεύθυνση της προώθησης 
της φιλαναγνωσίας ανακοίνωσε ο τομέας Πολιτιστικής 
Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών. Στο πλαίσιο 
αυτό δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα της Παιδικής Λέσχης 
Ανάγνωσης που περιλαμβάνει πέντε συναντήσεις στις οποίες 
θα διαβαστούν με τα παιδιά ισάριθμα βιβλία, που θα αποτε-
λέσουν το όχημά τους για νέα ταξίδια. Με γνώμονα την αγά-
πη για τα βιβλία, μπορούμε όλοι μαζί να «συνταξιδέψουμε» 

μέσα από αυτά σε κόσμους φανταστικούς και υπαρκτούς. Ένα 
συναρπαστικό ταξίδι του πνεύματος για μικρούς και μεγά-
λους φίλους. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στη Δημοτι-
κή Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς», Λιοσίων 18. Συμμετοχή 
ΔΩΡΕΑΝ, με προεγγραφή στο τηλ.: 213207253.

Δράσεις με επίκεντρο το παιδί, τον έφηβο και την οικογέ-
νεια διοργανώνει η ενορία του Αγίου Βλασίου Αχαρνών.  
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων : Κατηχητικές συνάξεις Δη-
μοτικού και Γυμνασίου - Σάββατο 10:30.  Νεανικές συνά-

ξεις Λυκείου, φοιτητών, νέων - Παρασκευή 17:30,  Σχολή γονέ-
ων - Τρίτη 17:30,  Ιερά παράκληση και μελέτη Αγίας Γραφής - Τε-
τάρτη 17:30, Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής - Δευτέρα 17:30. 
Σημείωση: Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο πα-
ρεκκλήσιο του Αγίου Κωνσταντίνου, έως ότου ολοκληρωθούν 
τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού.

Με κεντρικό σύνθημα «Επιβιβάσου κι εσύ στο βαγό-
νι της αγάπης Του...» ξεκινούν οι κατηχητικές συνά-
ξεις της ενορίας Αγ. Κωνστα-

ντίνου και Ελένης Κάτω Αχαρνών. 
Ο αγιασμός για την έναρξη της νέ-
ας χρονιάς θα γίνει στον Ιερό Ναό 
την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, 
στις 10:30 και οι συνάξεις θα ξεκινή-
σουν από το Σάββατο 12 Οκτωβρί-
ου. Κατώτερο: Σάββατο 10:00-
11:00. Ανώτερο: Σάββατο 12:30-
14:00

Η Νοδε Βόρειας Αττικής.  Η 
Δημ. Το.  Αχαρνών  Θρακομα-
κεδονων και η Δημ. το Αγιου 

Στεφάνου και η Δημ Το Ωρωπού και 
η Δημ Το Μαραθώνος Μάκρης Σε μία 
συνάντηση με τον Γραμματέα μας κ. 
Στελιο Κονταδάκη εφ’ όλης της ύλης. 
Την Τοπική μας εκπροσώπησε ο Αντι-
πρόεδρος της Τοπικής μας. κ. Μιχα-
λης Γαλιώτης!!!!!

Ο Δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός 
έδωσε το παρών σε κοινή σύ-
σκεψη των Δημάρχων Δυτι-

κής Αττικής με τον Διευθυντή της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής 
Αττικής Ταξίαρχο, Μανώλη Δασκαλάκη και το επιτελείο 
του.«Οι ενέργειές μας στον τομέα της λήψης μέτρων για την 
πάταξη της εγκληματικότητας είναι αδιάκοπες. Οι προσπά-
θειές μας συνεχίζονται καθημερινά και σε κάθε επίπεδο, προ-
κειμένου όσο το δυνατόν συντομότερα να υπάρξουν εμφα-
νή αποτελέσματα», δήλωσε ο Σπύρος Βρεττός μετά το τέλος 
της σύσκεψης.

Ο Σύλλογός κατά της  Εγκληματικότητας, από τον Αύγου-
στο μέχρι και σήμερα και σε συνεργασία με το νέο Δήμαρ-
χο Σπύρο Βρεττό έχει στείλει επιστολές και έχει κάνει συ-

ναντήσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Προστασίας του 
Πολίτη για θέματα που άπτονται της αντιεγκληματικής πολιτικής 
στο Δήμο Αχαρνών και όχι μόνο. 

Περιμένουμε την αλλαγή συγκεκριμένων νόμων από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνοντας πράξη όσα κατ’ 
ιδίαν μας έχουν υποσχεθεί και αναμένουμε από το Υπ.

ΠΡΟ.ΠΟ. τις ανάλογες πρωτοβουλίες όσον αφορά στην επι-
χειρησιακή δράση και στην τήρηση του Μνημονίου Συνερ-
γασίας με το Δήμο Αχαρνών και της δέσμευσή τους, από το 
παρελθόν, για την μεταφορά του Α.Τ Αχαρνών στο σχολείο 
της Αυλίζας.   ΕΜΕΙΣ ΑΠΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !!!!, τονίζει  ο Πρό-
εδρος  κ. Γιώργος  Κουλόγιαννης.

Η «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρ-
νών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννιά (19) Πτυχιού-
χων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μη-
νών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμ-
μάτων «Αθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο, τα Καλλι-
τεχνικά και Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πλατεία Αγ. Νικολά-
ου 3 & ώρες 11:00-19:00. Τηλ.: 210-2478505/507 . Οδός Αρ-
χαίου Θεάτρου & ώρες 15:00-20:00. Τηλ.: 210-2404730

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής 
Ανάπτυξης,  ΝΙΚΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, βάζει τάξη στην ανεξέ-
λεγχτη κατάσταση που επικρατούσε με τις οικονομικές συ-

ναλλαγές στο Νεκροταφείο βάζει με ανακοίνωσή του ο Δήμος 
Αχαρνών, με την οποία ενημερώνει τους δημότες ότι «πλέον δεν 
θα εκτελείται καμία οικονομική συναλλαγή στο χώρο του Νε-
κροταφείου και 0ποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή των δημο-
τών θα διεκπεραιώνεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσι-
ών – Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας (Α’ Όροφος κτηρίου Δημοτι-
κών Υπηρεσιών), όπου θα προσέρχονται με τα παραπεμπτικά, 
που θα λαμβάνουν από το γραφείο εξυπηρέτησης κοινού στο 

νέο Κοιμητήριο».
Ιδιαίτερη τιμή για το 12ο γυ-
μνάσιο Αχαρνών αποτέλεσε η 
επίσκεψη της Γενικής Γραμμα-

τέος του ΥΠΑΙΘ Αναστασίας Γκίκαμ 
την Τρίτη 1η Οκτωβρίου, όπου και 
χαιρέτισε με ενθουσιασμό την προ-
σπάθειά του σχολείου για την ανά-
δειξη ενός «ζωντανού» μνημείου της 
περιοχής μας, του Αδριάνειου Υδρα-
γωγείου, και ενημερώθηκε για την 
δημιουργία δικτύου του σχολείου 
μας με άλλα υδάτινα μνημεία της Ιτα-
λίας και της Ολλανδίας μέσω του 
προγράμματος ERASMUS+ “Heritage 
A w a r e n e s s  D r i v i n g  A c t i v e 
Networks”  (HADRIAN). Η Γενική 
Γραμματέας μετέφερε το ενδιαφέρον 
της Υπουργού Νίκης Κεραμέως και 
μας διαβεβαίωσε για την υποστήριξή 
της στο εγχείρημά μας. Στην συνέχεια 
συναντήθηκε με μέλη του Συλλόγου 
Διδασκόντων και του Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων και εξέφρασε 

την ικανοποίησή της για την μεταξύ τους συνεργασία. Παρόν 
στην προσπάθειά  και ο νέος Δήμαρχος Αχαρνών,Βρεττός Σπύ-
ρος, ο οποίος άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις 
των μαθητών μας αναφορικά με την ανάδειξη του μνημείου, 
και υπογράμμισε το πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια του 
σχολείου μας για την ανάδειξη του μνημείου και των πλεονε-
κτημάτων από την σωστή του προβολή και χρήση.

Στις Αχαρνές έχει μεταφερθεί, πλέον, το 2ο Κέντρο Εκπαι-
δευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ανατολικής Ατ-
τικής, το οποίο στεγάζεται προσωρινά σε αίθουσες του 5ου 

ΓΕΛ Αχαρνών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μόνιμης 
στέγασής του, σε δικό του κτίριο, από την Περιφερειακή Αυτοδι-
οίκηση. Το 2ο ΚΕΣΥ Ανατ. Αττικής  δέχεται νέα αιτήματα διερεύ-
νησης – αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών ανα-
γκών και παρεμβάσεων στα γραφεία του ( 5ο ΓΕΛ Αχαρνών, Αγί-
ας Άννας, Αχαρνές τηλ. 2102315410)  κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
9-12, μόνον από γονείς/κηδεμόνες με φωτοτυπία ταυτότητας και 
προηγούμενες γνωματεύσεις, αν υπάρχουν. Μέχρι τις 21/10 θα 
δεχόμαστε μόνο κάθε Δευτέρα. Το 2ο ΚΕΣΥ παρέχει υπηρεσίες  
που σχετίζονται και με την ατομική  Συμβουλευτική και τον Επαγ-
γελματικό  Προσανατολισμό στους μαθητές Β΄και Γ΄Λυκείου. Για 
ραντεβού επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 2315410.

Το  Newsletter , είναι  το νέο σύστημα ενημέρωσης  του Γραφείου Τύπου  του Δήμου Αχαρνών, 
προς τα τοπικά  Μέσα  Ενημέρωσης  και όχι  μόνο. Με τον τρόπο αυτόν αποστέλλονται τα Δελτία 
Τύπου  με τις απαραίτητες φωτό, για την ενημέρωση των  δημοτών, οι οποίοι μπορούν  να τα βλέ-
πουν και από τα κινητά τους τηλέφωνα. Ενδεικτικά δες τε την τελευταία αποστολή: 
Newsletter  09-10-2019 
Προς :  AA7DAYS, ACHARNES.INAGREECE, DIMOS, Parnes, focus1, focus2, focus3, ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΜΕ-
ΝΙΔΙΑΤΗΣ, ΑΧΑΡΝΑΙΚΑ, ΜΕΝΙΔΙΑΤΙΚΑ, ΑΧΑΡΝΕΑ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΙΡΕΤΟΣ, ATTICA, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
εγώ, ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ, ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΕΝ, ΚΑΛΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΟ.
Ο αγώνας για τον καθαρισμό της πόλης συνεχίζεται
http://www.acharnes.gr/content/section-3886

• Δράσεις προώθησης της φιλαναγνωσίας από τον Δήμο Αχαρνών
http://www.acharnes.gr/content/section-3884
• Σύσκεψη με συμμετοχή Δημάρχων της Δυτικής Αττικής για μέτρα κατά της εγκληματικότητας.               
http://www.acharnes.gr/content/section-3883
• Συνάντηση με φιλόζωους των Αχαρνών είχε ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αραμπατζής.
http://www.acharnes.gr/content/section-3882
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ - Ενεργές Δράσεις
http://www.acharnes.gr/content/section-3880
• «Νέα εποχή» για τη Δημοτική Αστυνομία
http://www.acharnes.gr/content/section-3879
• Οδηγίες για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων http://www.acharnes.gr/content/section-3878

Newsletter  από  το  Δήμο Αχαρνών | Γραφείο Τύπου   press1@acharnes.gr               
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Η  εφαρμογή των Νόμων 
κατά περίπτωση και τόπων ;
Οι  Νόμοι του Κράτους  ψηφίζονται από 
την Νομοθετική εξουσία και έχει θεσμο-
θετηθεί  η Εκτελεστική Εξουσία για την 
Εφαρμογή τους, με όργανα την Δικαιο-
σύνη και τα Σώματα Ασφαλείας. Οι Νό-
μοι βάσει του Συντάγματος αφορούν 
όλους  τους πολίτες του χωρίς διακρί-
σεις.  Παρά ταύτα όμως, κάτι  όμως, κάτι 
δεν πάει καλά σε αυτή την περίπτωση 
των διακρίσεων. Αφορμή παίρνουμε εν 
προκειμένω από την αναγγελία κάποιων 
Αστυνομικών Δελτίων, όπου αναφέρο-
νται  στην παράνομη κατοχή όπλων. 

Διαβιβάζουμε σε  Δελτίου Τύπου π.χ. 
ότι συνελήφθη ο τάδε και ο δείνα, γιατί σε 
κατ’ οίκων έρευνα βρέθηκε να κατέχει ένα 
κυνηγετικό όπλο ή ένα ειδικό μαχαίρι ή 
ένα πεπαλαιωμένο πιστόλι.  Τέτοιες περι-
πτώσεις πολλές και διάφορες που σηκώ-
νουν πολύ κουβέντα, η οποία   καταλήγει 
σε εύλογα ερωτήματα.  Σημειώνουμε επ’ 
αυτού την επιβουλή ποινής σε δύο πρώην  
βουλευτές της Χρυσής Αυγής, γιατί σε κά-
ποιο γάμο πυροβόλησαν στον αέρα κατ’ 
έθιμο, ενώ στην Κρήτη δεν τολμάει κανέ-
να  Δικαστήριο να κηρύξει ενοχή για το 
ίδιο παράπτωμα.

Έχει επισημανθεί πολλές φορές,  η   
ανάγκη υλοποίησης ενός Σχεδίου Αυτοά-
μυνας του Κράτους από την Πολιτοφυλα-
κή ή Παλλαϊκής Άμυνας. Το περιβάλλον 
που υφίσταται στη χώρα μας, όπου  ΤΡΙΑ  

ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  ΛΑ-
ΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ,  
ζουν ανάμεσα μας, λέει πολλά. Αν δε λά-
βουμε υπ’ όψη μας ότι το δόγμα πολέμου 
έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία, η πε-
ρίπτωση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα.

Όπως διαπιστώνεται καθημερινά όλο  
και περισσότερο, οι δημιουργία εστίας πο-
λέμου σε μια Ανεξάρτητη και προβληματι-
κή χώρα, αποτελεί την πιο εύκολη υπόθε-
ση για τους Πράκτορες  ξένων Δυνάμεων, 
όπου έχουν στόχο την Αποσταθεροποίη-
ση Κρατών, ακόμα και την άλωση τους 
από Ισλαμιστές ή  άλλες Ανορθόδοξες Δυ-
νάμεις.  Τα Μέτωπα αναρχίας στην Συρία, 
στο Ιράκ, την Ουκρανία και την Αφρική, 
αποτελούν ένα δείγμα του τι μπορεί να 
συμβεί ανά πάσα στιγμή.

Κανονικά δια  Νόμου, αν οι Κυβερνή-
σεις ήταν Εθνικές με την κυριολεξία των λέ-
ξεων, θα έπρεπε να είχαν θέσει σε εφαρμο-
γή το Σχέδιο Παλλαϊκής Άμυνας και οι Πο-
λίτες που είχαν ορισμένα εχέγγυα ασφα-
λείας, να έχουν το Ελεύθερο να έχουν 
όπλα, όπως οι πολιτοφύλακες των ΗΠΑ.

 Όσο για τους Νόμους , μπορεί η Αστυ-
νομία να συλλάβει τον οποιονδήποτε με 
ένα παράνομο λιανοτούφεκο, ΑΛΛΑ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ 
ΣΚΕΦΘΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.  

Είναι δίκαιη, λοιπόν, η Εφαρμογή 
του Νόμου; 

*Δεξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεμινάρια
Διεύθυνση:

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

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

Η  Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, 
δημοσίευσε την Παρασκευή (04/10) πέντε αποφάσεις που 
φέρνουν σαρωτικές αλλαγές σε συντάξεις εισφορές, κα-
θώς και νέο Ασφαλιστικό.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις αυτές αφορούν τη λειτουργία 
του ΕΦΚΑ (εισφορές αυτοαπασχολουμένων, ύψος ανταπο-
δοτικής σύνταξης), τη λειτουργία του ενιαίου ταμείου επικου-
ρικών συντάξεων (ΕΤΕΑΕΠ) καθώς και τις περικοπές που επι-
βλήθηκαν το καλοκαίρι του 2016 στις επικουρικές συντάξεις 
με τη σχετική ΚΥΑ της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για όσους συ-
νταξιούχους είχαν ως άθροισμα κύριας και επικουρικής σύ-
νταξης πάνω απο 1.300 ευρώ μεικτά. Ειδικότερα, η Ολομέ-
λεια του ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία συνταγματικό τον ενιαίο 
ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ και την υπαγωγή σε αυτόν του συ-
νόλου των ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων. 
Συγκεκριμένα, έκρινε ότι είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές 
αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, η δημιουργία ενός 
φορέα για όλους με το σκεπτικό ότι αντιμετωπίζουν τους 
ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους (γήρας, ασθένειες, θάνατος). 
Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μπλο-
κάκια, κ.λπ.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο 
υπολογισμού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμε-
νους και τους ελεύθερους επαγγελματίες (μπλοκάκια) σε σύ-
γκριση με τους μισθωτούς απασχολούμενους. Δηλαδή, έκρι-
νε αντισυνταγματικό το όριο του 20% των εισφορών που 
προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ενώ για τους μισθωτούς 
το ανάλογο ποσοστό είναι 6% και το υπόλοιπο καλύπτεται 
από τον εργοδότη. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό του 20% για 
τους αυτοαπασχολούμενους έχει ήδη μειωθεί με νεότερο νο-
μοθετικό πλαίσιο. Επίσης, σε αυτό το θέμα το ΣτΕ έκρινε ότι 

στον νόμο Κατρούγκαλου υπάγονται όλοι και οι παλαιοί και 
οι μελλοντικοί απασχολούμενοι. Ανεξάρτητα από το πότε ξε-
κίνησαν να εργάζονται. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον ασφα-
λισμένοι πολλών ταχυτήτων. 
Αναλογιστικές μελέτες

Κατά πλειοψηφία το ΣτΕ έκρινε συνταγματικές τις διατά-
ξεις του νόμου Κατρούγκαλου σε ό,τι αφορά τις κύριες συ-
ντάξεις διότι είχαν προηγηθεί αναλογιστικές μελέτες. Ειδικό-
τερα, είχε γίνει αναλογιστική μελέτη από την αρμόδια Αρχή 
και επίσης είχε υπάρξει και έγγραφο που πιστοποιούσε τη σο-
βαρότητά της από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Αντίθετα, για 
τις επικουρικές συντάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι 
σχετικές διατάξεις, η πολιτεία οφείλει άμεσα να νομοθετήσει 
εκ νέου. Κατά συνέπεια, κρίνονται αντισυνταγματικές και ακυ-
ρώνονται οι αποφάσεις για τις επικουρικές και για τις παλαιές 
και για τις μελλοντικές.
Υπολογισμός επικουρικών συντάξεων

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν κατά 
πλειοψηφία αντισυνταγματική τη διάταξη για τον υπολογισμό 
των επικουρικών συντάξεων. Ειδικότερα, κρίθηκε αντισυ-
νταγματική η περικοπή των επικουρικών συντάξεων άνω των 
1.300 ευρώ, καθώς αντίκεινται στη συνταγματική αρχή της 
ισότητας και της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, τα 1.300 ευ-
ρώ υπολογίζονται ως μικτά. Δηλαδή, κύρια σύνταξη, επικου-
ρική, εισφορά αλληλεγγύης, προ φόρων και λοιπά.
Αναπλήρωση συντάξεων

Το ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικό το πο-
σοστό αναπλήρωσης των συντάξεων -κυρίως για τις μεγάλες 
συντάξεις και τους συνταξιούχους που έχουν εργαστεί πολ-
λά χρόνια- ειδικότερα το ανώτατο πλαφόν αναπλήρωσης 
46,8% για 42 χρόνια ασφάλισης.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ

ΝΟΜΙΚΑ ζητήματα
Σας ενημερώνουν οι νομικοί σύμβουλοι της εφημερίδας μας 

Χαρά Τσελαλίδου & Χρύσα Τσελαλίδου
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ΣΠΑΝΙΑ   ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
   ΧΑΡΙΖΩ!!!  ΚΤΗΜΑ  2200  Τ.Μ.  ΜΕ ΟΙΚΙΑ

  – ΑΠΟΘΗΚΕΣ   ΚΑΙ   ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ   ∆ΕΝ∆ΡΑ. 

∆ιότι τα πέντε και πλέον είναι εντός σχεδίου οικόπεδα των 400 τ.µ.: 
Α. Με παλιά  κατοικήσιµη κατοικία 58 τ.µ. µε  κεντρική θέρµανση, ηλιακό, µπόϊλερ, µε αποθήκες

πλέον  των 100 τ.µ., µε σταθερή περίφραξη ύψους  δύο µέτρων από τσιµεντόλιθους σε µήκος
και πλάτος των 260 τ.µ. (Με σενάζια τριπλά και τσιµεντένιες κολώνες ανά 10 µέτρα, αξίας 65.000€). 

Β. Με καρποφόρα – παραγωγικά  δένδρα όπως : 
Λεµονιές, Πορτοκαλιές, Συκιές, Μανταρινιές, Καρυδιές,

Ροδιές, Μουσµουλιές, Βερυκοκιές, Ελιές για το λάδι της χρονιάς και Αµπέλι µε ποικιλία σταφυλιών.

Με όλα τα παραπάνω και άλλα έξτρα,  ∆ωρίζεται - Χαρίζεται 
ολόκληρο  το  Κτήµα , ΜΟΝΟ  100.000  Ευρώ.

Αντικειµενικής αξίας 350.000 Ευρώ ήτοι  κάτω από τα 2/3 αυτής.

Γι’  αυτό το λόγο,  δεν λέγεται  Ευκαιρία,  αλλά Χάρισµα...
 Όποιος  προλάβει,  θα είναι πολύ τυχερός!!!

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  6976 836287 και 6974 537283
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Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι 
μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ’ ό,τι 
έχω ζήσει μέχρι τώρα... Έχω περισσότερο παρελ-
θόν από ό,τι μέλλον.

Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που του έδω-
σαν ένα γεμάτο μπολ με κεράσια: τα πρώτα τα κατα-
βρόχθισε με λαιμαργία, αλλά όταν παρατήρησε ότι 
του απέμεναν λίγα, άρχισε να τα γεύεται με βαθιά 
απόλαυση.

Δεν έχω πια χρόνο να ασχοληθώ με τις μετριότη-
τες.

Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου 
παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί.

Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να κα-
ταστρέψουν εκείνους που θαυμάζουν, να υποτιμή-
σουν τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν τη θέ-
ση τους, το ταλέντο τους και την τύχη τους.

Μισώ να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που 
γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα.

Δεν έχω χρόνο για ατέλειωτες φλυαρίες, για 
άχρηστες συζητήσεις θεμάτων που σχετίζονται με τις 
ζωές των άλλων που δεν αποτελούν μέρος της ζωής 
τους.

Δεν έχω πια χρόνο για να διαχειριστώ τις ευαισθη-
σίες των ανθρώπων που παρά τη χρονολογική τους 
ηλικία είναι ανώριμοι.

Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις 
όπου συζητούνται πράγματα που γνωρίζω από πριν 
ότι δε θα καταλήξουν πουθενά.

Δεν μπορώ να δεχτώ και να ανεχτώ τους καιρο-
σκόπους.

Οι άνθρωποι δεν συζητούν πια για το περιεχόμε-

νο, μετά βίας κάνουν λόγο απλά για τις ετικέτες. Ο 
χρόνος μου είναι σπάνιος για να συζητώ για τους τίτ-
λους, τις ετικέτες. Θέλω την ουσία, η ψυχή μου βιάζε-
ται...

Δεν υπάρχουν πια πολλά κεράσια στο μπολ...
Θέλω να ζήσω δίπλα σε ανθρώπους που παρα-

μένουν άνθρωποι. Που ξέρουν να γελούν με τα λά-
θη τους. Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους. Που 
δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από την 
ώρα τους. Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους. 
Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν 
μαζί με την αλήθεια και την ειλικρίνεια.

Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη 
ζωή.

Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέ-
ρουν να αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων... Άν-
θρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της ζωής 
τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς με απαλά αγγίγ-
ματα στην ψυχή.

Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την έντα-
ση που μόνο η ωριμότητα μπορεί να σου χαρίσει.

Σκοπεύω να μην πάει χαμένο κανένα από τα κε-
ράσια που μου απομένουν... Είμαι σίγουρος ότι ορι-
σμένα θα είναι πιο νόστιμα απ’ όσα έχω ήδη φάει.

Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποι-
ημένος και σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και τους 
αγαπημένους μου.

Εύχομαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος γιατί με 
κάποιον τρόπο θα φτάσεις κι εσύ...

Mario Coelho Pinto de Andrade

Όμορφα λόγια, που  
ομορφαίνουν την ζωή μας

Επιμέλεια ανάρτησης στο FB: 
Γιώργος Χηνόπουλος

Χειρουργός, 
MS Αισθητικής Ιατρικής

Ο πολύτιμος Xρόνος των Ώριμων Ανθρώπων

Για τις συντάξεις των Ποντίων και Βορειοηπειρωτών ομογενών

Η νέα Ερώτηση της  βουλευτού  
Μαρίας  Απατζίδη 
Στις  23 Σεπτεμβρίου 
2019 η Μαρία Απατζί-
δη, βουλευτής Ανατο-
λικής Αττικής με το Μέ-
ΡΑ25 κατέθεσε ερώτη-
ση στον Υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και στον 
Υπουργό Οικονομι-
κών σχετικά με την 
ανάγκη να λαμβάνουν 
οι ομογενείς υπερήλι-
κες από τον Πόντο, τη 
Βόρεια Ήπειρο και αλλού υψηλότερες συντάξεις που θα τους επιτρέπουν 
την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.  Στην ερώτησή της η βουλευτής Μαρία Απα-
τζίδη υπενθύμισε πώς θεσπίστηκε η σχετική μέριμνα για συντάξεις για τους 
ομογενείς υπερήλικες το 1982 και ανέφερε αναλυτικά τα προβλήματα που 
υπήρξαν κατά τη μνημονιακή περίοδο από το 2012, οπότε διακόπηκαν οι 
συντάξεις, μέχρι το 2016 που επανήλθαν ως επιδόματα. 

Σημείωσε ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016, το πλή-
ρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε 360 Ευρώ για όσους έχουν 
συμπληρώσει στην Ελλάδα α) δεκαπέντε (15) έτη συνεχόμενης μόνιμης και 
νόμιμης διαμονής και β) 35 πλήρη έτη διαμονής, ενώ μειώνεται κατά 1/35 για 
κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα. Αυτό σημαί-
νει ότι πολλοί από όσους λαμβάνουν το επίδομα δεν μπορούν εξ αντικειμέ-
νου να το λαμβάνουν στην ολοκληρία του, αλλά μόνο μέρος του, που προς 
τα κάτω μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 150 Ευρώ περίπου. Δημιουργείται έτσι 
το ζήτημα ότι τα επιδόματα αυτά είναι υπερβολικά μικρά και δεν επαρκούν 
για την αξιοπρεπή διαβίωση των υπερηλίκων ομογενών. Πρόκειται για ένα 
ζήτημα που αφορά στην αξιοπρέπεια μιας ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας αλ-
λά και στην ισότητά της με τους άλλους Έλληνες». Η βουλευτής Μαρία Απα-
τζίδη ρώτησε τι μέριμνα θα υπάρξει για τις συντάξεις των Ποντίων και Βορει-
οηπειρωτών ομογενών και τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστούν ελάχιστες 
συντάξεις από 360 ευρώ και άνω για όλους τους υπερήλικες ομογενείς, ώστε 
να μπορούν αυτοί να ζουν με αξιοπρέπεια.
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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.

Γιάννης Μίχας: Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε 
τη λειτουργία των σχολείων του Δ. Αχαρνών
Γνωρίζει τα θέματα των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών 

όσο λίγοι καθώς βρίσκεται για 2η φορά στη θέση του προέδρου 
σχολικής επιτροπής από το καλοκαίρι του 2019, αναλαμβάνοντας 

την ακέφαλη επί διμήνου σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης.  Από την πρώτη, κιόλας, στιγμή ήρθε αντιμέτωπος με σωρεία 
προβλημάτων εξαιτίας της σεισμικής δόνησης του Ιουλίου, καταφέρ-
νοντας ωστόσο να τα διαχειριστεί και να τα ξεπεράσει. Ο Γιάννης Μί-
χας μιλά στο doxthi.gr για τα ζητήματα λειτουργίας των σχολείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα σχέδια του ιδίου και της νέας Δη-
μοτικής Δρχής όπως και για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρό-
θεσμους στόχους του.

n Τι βρήκατε με την ανάληψη των καθηκόντων σας στα σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Αχαρνών;
Λόγω της παραίτησης της παλιάς προέδρου της Δευτεροβάθμιας υπήρξε 
ένα μεγάλο διοικητικό κενό καθώς ήταν- επί δύο μήνες- ακέφαλη. Λογι-
κό ήταν, λοιπόν, να συναντήσουμε συσσωρευμένα προβλήματα κυρίως 
σε κτιριακά θέματα των σχολικών μονάδων. Σε συνδυασμό, φυσικά, με 
λειτουργικά και τρέχοντα προβλήματα καθώς υπάρχουν πολλοί βανδα-
λισμοί το καλοκαίρι λόγω εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά 
ανέλαβα λίγες ημέρες πριν τον σεισμό.

n Ο σεισμός του Ιουλίου έφερε στο προσκήνιο σοβαρά κτιριακά προ-
βλήματα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
Θα λέγαμε πως η σεισμική δόνηση του Ιουλίου έβγαλε τα προβλήματα 
των κακοτεχνιών των σχολείων κυρίως σε τοιχοποιία. Υπήρχαν, όμως, και 
ζημιές ψυχολογικού χαρακτήρα, δηλαδή μικρές ζημιές, που έπρεπε να επι-
διορθωθούν για να μπουν οι μαθητές στην τάξη. Τα σημαντικότερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν στο 1ο ΓΕΛ Αχαρνών και το 7ο Γυμνά-
σιο Αχαρνών όπου και έγιναν οι κατάλληλες επισκευές από την Τεχνική 
Υπηρεσία του δήμου.

n Κύριε Μίχα, τα κλιμάκια της ΚΤυΠ επισκέφθηκαν τα σχολεία των 
Αχαρνών; Εντόπισαν προβλήματα;
Μετά από μεγάλο αγώνα τα κλιμάκια της ΚΤΥΠ Α.Ε επισκέφθηκαν όλα 
τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και τα περισσότερα της Πρωτοβάθμι-
ας. Βρίσκονταν σε επαφή με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Όταν 
διαπιστωνόταν ότι οι ζημιές δεν ήταν σημαντικές, τότε αναλάμβανε η 
Τεχνική αμέσως. Επειδή, όμως, ακούστηκαν διάφορα θα ήθελα να ξε-

καθαρίσω ότι για να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα και να γίνουν οι 
κατάλληλες εργασίες πρέπει να ολοκληρωθεί, πρώτα, η μετασεισμική 
ακολουθία. Κι αυτό ακριβώς πράξαμε. Δεν κάναμε βεβιασμένες ενέρ-
γειες αλλά ακολουθήσαμε τη σειρά των πραγμάτων όπως μας υπέδει-
ξαν οι αρμόδιοι.

n Έχετε σκοπό σε ανύποπτο χρόνο να κάνετε έναν έλεγχο στατικότη-
τας όλων των σχολικών κτιρίων, τουλάχιστον όσον αφορά στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση;
Από τις αρχές Ιουλίου είχα ζητήσει να συμπληρωθεί ένα μητρώο σχολεί-
ων όσον αφορά στο κατασκευαστικό σκέλος ή καλύτερα να ενημερωθεί, 
ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα των υποδομών. Ο στόχος είναι πέ-
ρα από τις αποπερατώσεις και τις επισκευές, να υπάρξει φύλαξη των σχο-
λείων με κάποιον τρόπο, γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε τα σχολεία από 
βανδαλισμούς. Βεβαίως είναι πολλά τα σχολεία. Αυτό που έχουμε ζητή-
σει από τη νέα δημοτική αρχή είναι να υπάρξει ένα συνεργείο σχολείων 
ώστε να μειωθεί το κόστος συντήρησης των σχολικών μονάδων. Να απα-
σχολούνται αποκλειστικά στις Σχολικές Επιτροπές. Ωστόσο για να εξασφα-
λιστεί όπως θα θέλαμε, η λειτουργία όλων των σχολείων της πόλης χρει-
αζόμαστε επιπλέον 30% χρηματοδότηση από το Υπ. Εσωτερικών. Η Σχο-

λική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως γνωρίζετε, είναι εφαρ-
μοστής της πολιτικής που χαράσσει η Αντιδημαρχία Παιδείας. Δηλαδή 
διαχειρίζεται τα χρήματα για να λειτουργήσουν τα σχολεία.

n Κύριε Μίχα, ο χειμώνας πλησιάζει και υπάρχει εύλογη ανησυχία 
από τους γονείς αν έχουν ρυθμιστεί τα θέματα, προμήθεια πετρελαί-
ου κλπ, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα.
Ήδη, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες ώστε τα σχολεία να είναι προετοι-
μασμένα για τους κρύους μήνες. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει η συντήρηση 
των καυστήρων με μια παλιά σύμβαση που βρήκαμε, ενώ στο επόμε-
νο διοικητικό συμβούλιο θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί η προμή-
θεια πετρελαίου.

n Και οι μακροχρόνιοι στόχοι! Ποιοι είναι κ. Μίχα;
Η πόλη των Αχαρνών έχει γιγαντωθεί. Χρειαζόμαστε νέα σχολεία και προ-
βλέπεται στο πρόγραμμα της νέας δημοτικής αρχής η διεκδίκησή τους. 
Επίσης, θα προσπαθήσουμε να προσληφθούν επιπλέον καθαρίστριες 
ώστε να μην χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο, να κάνουμε συμβάσεις. Αν 
υπήρχαν σχολικοί φύλακες, σωστή συντήρηση και νέες σχολικές μονά-
δες τότε θα ήμασταν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
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Το Δ.Σ. του 
Ομίλου Φί-
λων Δημοτι-

κής Πινακοθήκης 
Αχαρνών, είχε τη χα-
ρά εχθές το βράδυ 
να συναντηθεί σε φι-
λικό κλίμα με τον 
Δήμαρχο  Σπύρο 
Βρεττό, τον Αντιδή-
μαρχο  Νίκο Δαμά-
σκο και τον Γεν. 
Γραμματέα του Δή-
μου Δημ. Λάππα, 
στο Μεζεδοπωλείο 
«Νώντας». Μεταξύ  
κρασιού και μεζέ-
δων, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη Δημοτική μας 
Πινακοθήκη, αλλά και τον Δήμο μας, εν γένει.  Το Δ.Σ. εκ-
φράζει την ικανοποίησή του τόσο για το ενδιαφέρον που 
επέδειξε η νέα Δημοτική Αρχή για το μείζον ζήτημα της με-
ταστέγασης της Δημοτικής Πινακοθήκης σε ένα κτίριο αντά-
ξιο των έργων του ζωγράφου μας κ. Χρήστου Τσεβά όσο και 
για την θετική στάση της απέναντι στις επερχόμενες δράσεις 
του Ομίλου. Αξίζει να αναφέρουμε το Δ.Σ του Ομίλου  Πρό-
εδρος  Ρένα Κουμπούρη και ακολουθούν οι Γιώργος Χασά-
νης,  Γιάννης Μίχας,  Κων/νος  Νιώρας, Χρήστος Αναγνω-
στόπουλος, Τάσος  Φυτάς, Μαρία- Παναγιώτα  Βρεττού,  Αγ-
γελική Βαρελά και Αναστασία – Βασιλική Τσαμάλη. 

Ε.Γ.Ε.  Πα-
ρ ά ρ τ η μ α 
Αχαρνών. Ξε-

κινήσαμε …Με πολ-
λές αγκαλιές και με 
πολλές ευχές, στη 
πρώτη μας Φθινο-
πωρινή συνάντηση, 
χαρήκαμε ιδιαίτερες 
στιγμές αλληλοενημέρωσης, χαράς και αισιοδοξίας για μια 
καλή και δημιουργική συνέχεια στη πορεία μας. Τα εκπαι-
δευτικά τμήματα ξεκινούν : ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ – ΛΑΪΚΩΝ ΧΟ-
ΡΩΝ τη Δευτέρα 30/9 και κάθε Δευτέρα 6.30΄ και Πέμπτη 
7.30΄, και ΧΟΡΩΔΙΑΣ τη Πέμπτη 3/9 και κάθε Πέμπτη 6.00΄ 
μμ. Για το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ επικοινωνήστε, δηλώστε συμ-
μετοχή στην Αναστασία 2102433407 -6932301641 και  για 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ στην Αθανασία τηλ. 2102444363 
-697286498, Σας περιμένουμε …

Το Δ. Σ του Συλλόγου Θεσσαλών, στον απόηχο της πρώ-
της μας χορευτικής εκδήλωσης για τη φετινή χρονιά, στις  
28 Σεπτεμβρίου 2019,   το Δ. Σ του Συλλόγου Θεσσαλών 

θα ήθελε να ευχαρι-
στήσει όλους εσάς 
που ήρθατε και μας τι-
μήσατε με την παρου-
σία σας. Επίσης όλους 
εσάς που ξέρουμε ότι 
θα θέλατε να είστε 
εδώ, αλλά οι μικρές 
αναποδιές στάθηκαν 
εμπόδιο και δεν τα κα-
ταφέρατε.  Ευχαρι-
στούμε πολύ τους κα-
λεσμένους μας, τον 
βουλευτή Καρδίτσας 
με τη Ν.Δ,  Γεώργιο 
Κωτσο, τον Δήμαρχο 
Αχαρνών  Σπύρο 
Βρεττό, τους  αντιδη-
μάρχους Μιχάλη Βρεττό και Νίκο Δαμάσκο  τους δημοτικούς 
συμβούλους, τους εκπροσώπους που ήρθαν και στήριξαν με το 
δικό τους μοναδικό τρόπο αυτή την εκδήλωση. Να είμαστε γε-
ροί πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε!!!!!

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ!!! Με την ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
Αχιλλέας  Νταγιάντας. Στην κατάμεστη αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών στις 

29/09/2019 έγινε η 
καθιερωμένη τελετή 
αγιασμού, από τον 
Λαογραφικό – Μου-
σικο – Χορευτικό 
Σύλλογο, «Ο  Κοκ. 
Μύλος».  Τιμήθη-
καν,  ο σεβαστός 
Πρωτοπρεσβύτερος 
Αθανάσιος Νικολού 
για την πολυετή δια-
κονία του στην ενο-
ρία Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης 
στον Κόκκινο Μύλο 
και στον σύλλογό 
μας, και τα παιδιά 
που εισήχθησαν στα 
Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της χώ-
ρας μας. Ευχόμαστε 
Καλές σπουδές και 
μια ζωή γεμάτη δη-
μιουργικότητα που 
να συνδέει την Επι-
στήμη με την Αν-
θρωπιά!!!   

Χρυσό μετάλλιο στον Εθνικό Ευεργέτη Αθανάσιο Μαρτίνο

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπου-
λος απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο του Ζαππείου στον 
εφοπλιστή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, κατά την εκδήλωση 
για τον Εθνικό Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, που πραγ-
ματοποιήθηκε με την ευκαιρία της Ημέρας Μνήμης των 
Εθνικών Ευεργετών στο Ζάππειο Μέγαρο. Απευθυνό-
μενος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο επισήμανε την εμβλη-
ματική κοινωνική προσφορά του, σημειώνοντας ότι 

έχει αναδειχθεί, κατά γενική ομολογία, σε αυθεντικό 
Ευπατρίδη, ο οποίος συνεχίζει επαξίως την μεγάλη πα-
ράδοση των Εθνικών Ευεργετών. «Παράδοση, η οποία 
συνδέεται αρρήκτως με την όλη πορεία και την ενεργό 
στήριξη του Νεώτερου Ελληνικού Κράτους, καθ’ όλη 
την διαδρομή του, ιδίως δε σε χαλεπούς καιρούς» πρό-
σθεσε ο κ. Παυλόπουλος και ευχήθηκε στον κ. Μαρτί-
νο καλή συνέχεια στο μεγάλο κοινωνικό του έργο.

Ευχαριστήριο από τον Πρόεδρο  του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών

Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου, ο Πρόεδρος κ. Δημή-
τρης Γιαννούλης, ευχαριστεί όλους όσους μας τίμησαν με 
την παρουσία τους στο γλέντι του Συλλόγου μας για τη 
«ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ»  το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019. 

Η παρουσία του Κρητικού στοιχείου, το Κρητικό Συ-
γκρότημα των Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη, το 
παραδοσιακό ρακοκάζανο, οι παραδοσιακοί μεζέδες και ο 
διαμορφωμένος και φιλόξενος χώρος του Συλλόγου μας, 
δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και μας χάρισαν 
μια μοναδική βραδιά.

Στην αρχή της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα μουσικά 

και τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου τα οποία καταχει-
ροκροτήθηκαν από τους παρευρισκομένους. Στη συνέχεια 
ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους και   αναφέρθηκε στις δρα-
στηριότητες και  στις μελλοντικές επιδιώξεις  του Συλλόγου.   

Αμέσως μετά ξεκίνησε το γλέντι και η πίστα έμεινε γεμά-
τη μέχρι το πρωί.

Παρόν ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός ο οποί-
ος χαιρέτησε τους καλεσμένους μας, επαίνεσε το Σύλλογο 
μας για τις δραστηριότητές του και υποσχέθηκε τη συμπα-
ράστασή του στο πολιτιστικό μας έργο. Παρόντες επίσης 
Αντιδήμαρχοι και διευθυντικά στελέχη του Δήμου, Βουλευ-

τές, Πολιτευτές, Πρόεδροι και στελέχη Κρητικών Συλλόγων 
και Σωματίων και άλλοι πολλοί. 

Ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκδήλωσης που πά-
ντα είναι δίπλα μας και στηρίζουν την προσπάθειά μας: 

Περισσότερα για την εκδήλωση στο Facebook στη σελί-
δα του Συλλόγου μας : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ - Η 
ΚΡΗΤΗ.

Και του χρόνου με υγεία.

Ο  Πρόεδρος
Δημήτρης Γιαννούλης
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Παρουσία 
τ ο υ 
Υ π ο υ ρ -

γού Εξωτερικών 
Ν. Δένδια πραγ-
ματοποιήθηκε 
την  Τετάρτη 9 
Οκτωβρίου η ορ-
κωμοσία της νέα 
πολιτικής Διοίκη-
σης του Αγίου Όρους. Τον νέο πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους 
κ. Αθ. Μαρτίνο και τον Υπ. κ. Αρίστο Κασμίρογλου, όρκισε ο π. 
Αναστάσιος Βλαβιανός, Διευθυντής Προσωπικού της Ιεράς Αρχι-
επισκοπή Αθηνών. Μετά το πέρας της ορκωμοσίας ο Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Δένδιας, ευχήθηκε στον κ. Μαρτίνο και κ. Κασμί-
ρογλου καλή θητεία στο Αγιον Όρος. Ρεπορτάζ από Romfea.gr

Την Τρίτη Ηλικία 
τίμησε ο δήμος 
Αχαρνών και η 

Δημοτική Φροντίδα 
(ΔΗΦΑ) διοργανώνο-
ντας προς τιμή των με-
λών των ΚΑΠΗ, μια με-
γάλη γιορτή με μουσική 
και χορό. Παρουσία του 
Δημάρχου Αχαρνών, 
Σπύρου Βρεττού και του 
Προέδρου ΔΗΦΑ, Στά-
θη Τοπαλίδη, δόθηκε η 
ευκαιρία στους ανθρώ-
πους της Δημοτικής Αρ-
χής να συνομιλήσουν 
μαζί τους για τα προβλή-
ματα που αντιμετωπί-
ζουν στην καθημερινό-
τητά τους αλλά και να δι-
ασκεδάσουν όλοι μαζί σε μία ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα. 

Στην αφετηρία του 
36ου Γύρου της 
Πάρνηθας βρέθη-

κε το πρωί της Κυριακής 
(30/9) ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών κ. Σπύρος Βρεττός. Στο 
πλαίσιο αυτής της ιστορικής 
διοργάνωσης συνεχάρη 
τους διοργανωτές, ενώ επεσήμανε τη σημασία του μαζικού αθλητισμού, 
αναφερόμενος ιδιαίτερα σε όσους έχουν κάνει τον αθλητισμό μέρος της 
ζωής και της καθημερινότητάς τους.  Στο διάστημα της παρουσίας του είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει με δημότες, αλλά και με μικρά παιδιά που και 
αυτά με τη σειρά τους συμμετείχαν στην πετυχημένη διοργάνωση. 

Η Εύξεινος Λέ-
σχη Αχαρνών 
και Αττικής «Ο 

Καπετάν Ευκλείδης «ξε-
κίνησε δυναμικά τη νέα 
σεζόν», διοργανώνο-
ντας την Κυριακή 22 Σε-
πτεμβρίου,στην κεντρι-
κή αίθουσα εκδηλώσεων την καθιερωμένη της αιμοδοσία.  Μέ-
λη και φίλοι της Λέσχης προσήλθαν για να ενισχύσουν την προ-
σπάθεια μας να γίνει θεσμός το κοινωνικό αυτό έργο. 
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους αιμοδότες μας αλλά και όσους 
δεν τα κατάφεραν τελικά να δώσουν αίμα. 

Στον Τύμβο του 
Σοφοκλή βρέ-
θηκε το από-

γευμα του Σαββάτου ο 
Δήμαρχος Αχαρνών κ. 
Σπύρος Βρεττός, όπου 
παρακολούθησε το 
πρόγραμμα του εορτα-
σμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομίας. Τη 
διοργάνωση είχε αναλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Ατ-
τικής σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών για την Ανάδειξη του 
Αρχαίου Θεάτρου ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ και το 3ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών. 
Περιλάμβανε δε ξενάγηση στον Τύμβο του Σοφοκλή και θεατρι-
κό δρώμενο από τους μαθητές του 3ου ΓΕΛ με αποσπάσματα 
από αρχαίες τραγωδίες.

Παρουσία πολλών συγγενών και φίλων, πραγματοποί-
ησε, το απόγευμα της Πέμπτης 19 Σεπτεμβρίου 2019, τα 
εγκαίνια του ιατρείου του ο ορθοπαιδικός- στρατιωτικός 

ιατρός Ιωάννης Πανάς. 
Στον άνετο χώρο του ια-
τρείου, στον πρώτο 
όροφο του κτιρίου που 
βρίσκεται πάνω από το 
γνωστό κατάστημα 
ΧΑΡΤΟΡΑΜΑ, στη συμ-
βολή των οδών Πάρνη-
θος και Αριστοτέλους, ο Ιωάννης Πανάς ευχαρίστησε τους πα-
ρευρεθέντες και δεσμεύτηκε ότι θα θέσει εαυτόν στην υπηρεσία 
των ασθενών του. Κάτι που κάνει και στο 401 Γενικό Στρατιωτι-
κό Νοσοκομείο, όπου υπηρετεί, με το βαθμό του Ταγματάρχη, 
ως Επιμελητής Α’ στην Ορθοπαιδική Κλινική. 

Με μια ιδι-
αίτερη εκ-
δήλωση ο 

Δήμος Αχαρνών 
συμμετείχε στον 
εορτασμό της Πα-
γκόσμιας Ημέρας 
των ζώων. Στον 
προαύλιο χώρο 
του Δημαρχείου η Διεύθυνση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυ-
ξης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Aγγελος Αραμπατζής διορ-
γάνωσαν μια σειρά δράσεων με πρωταγωνιστές τα ζώα συντρο-
φιάς. Οι μαθητές από σχολεία των Αχαρνών που επισκέφθηκαν 
το χώρο είχαν την ευκαιρία να δούνε εκπαιδευμένους σκύλους, 
να ενημερωθούν για τη σωστή συμπεριφορά προς τα ζώα, να 
παρακολουθήσουν αγωνίσματα.  Το Δήμο εκπροσώπησε ο Αντι-
δήμαρχος Οικονομικών κ. Μιχάλης Βρεττός, ο οποίος τόνισε  
πως «η αγάπη που δείχνουμε στα ζώα πρέπει να είναι καθημερι-
νή και όχι υπόθεση μιας μέρας το χρόνο».

Γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια Ελεύθερης Ξάνθης
Τα 100 χρόνια Ελεύθερης Ξάνθης γιορτάστηκαν την Κυριακή  6  
Οκτωβρίου 2019 από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Ξανθιωτών 
Αττικής και τον Δήμο Ξάνθης στην Αθήνα. Το πρόγραμμα των 
εορταστικών εκδηλώσεων, ξεκίνησε με Δοξολογία στη Μητρό-
πολη Αθηνών  και τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο δη-
μοσιογράφος Τάσος Κοντογιαννίδης , ενώ σε πομπή, αμέσως με-
τά, τα λάβαρα των συλλόγων με νέες που φορούσαν παραδοσι-
ακές φορεσιές  και οι συμμετέχοντες, έφτασαν στην Πλατεία Συ-
ντάγματος,  συνοδευόμενοι από τη Φιλαρμονική του Δήμου 
Αθηναίων, όπου στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη,  πραγμα-
τοποιήθηκε κατάθεση Στεφάνων. Δυναμικό παρόν είχαν  τα μέλη 
και οι φίλοι από τον Δήμο Αχαρνών, του Συλλογου  Κιμμεριω-
τών Ξάνθης , καθώς  και το Τμήμα Σημαιοφόρων  του Μουσικο-
χορευτικού Συλλόγου «Κοκ. Μύλος».     https://xanthidaily.gr                                                                                                                                      
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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. Δημοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   
του   ΜΙΧΑΗΛ   και της  ΕΛΕΝΗΣ   το 
γένος  ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ, γεννημένος 
στο  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  - ΚΡΗΤΗΣ  και κά-
τοικος ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΚΡΗΤΗΣ  και  η   
ΘΕΟΦΑΝΑΚΗ    ΣΤΑΜΑΤΙΑ   του 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ    και  της  ΚΥΡΙΑΚΗΣ    
το  γένος  ΣΠΑΘΑΡΟΒΑ, γεννημένη 
στην ΑΘΗΝΑ  και κάτοικος ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να έλ-
θουν σε γάμο που  θα γίνει στα  
ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ    του    ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΥ    και της   ΑΓΑΠΗΣ  το γένος  ΚΑ-
ΜΑΡΙΤΗ   που  γεννήθηκε  στην  ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  κατοικεί  στα   ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ     και η  ΒΕΡΜΙΣΟ-
ΓΛΟΥ   ΜΑΡΙΑ   του  ΙΩΑΝΝΗ  και της   
ΣΟΦΙΑΣ  το  γένος   ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ,  
που   γεννήθηκε    στην  ΝΙΚΑΙΑ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ    και κατοικεί  στα   ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γάμο 
που  θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  ( Ι.Ν. Προ-
φήτη Ηλία) – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤ.  ΑΤΤΙΚΗΣ «Η Ζεστή Αγκαλιά»
Πλατεία  Αγ. Νικολάου 3 -  Αχαρνές  • Τηλεφωνο : 2130 353677

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκλογοαπολογιστικής  Γεν.  Συνέλευσης  2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Συλλόγου μας,  καλεί τα  μέλη του, σε Εκλογοαπολογιστι-
κή  Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου  2019  και  ώρα 18:00 μ.μ.   στα γραφεία 

του συλλόγου, στον Προφήτη Ηλία,  Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
πρώτη πλατεία Εργατικές Κατοικίες, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

• Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων  2017-2019
• Έγκριση  Οικονομικού απολογισμού 

• Ανάδειξη του Νέου Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα πραγματο-
ποιηθεί, δεύτερη το Σάββατο  12 Οκτωβρίου  2019  και ώρα 18:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο. Αν και 

πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα γίνει  τελικά  Τρίτη, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019   και ώρα 
11.00 μ.μ., στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, οπότε η Γ.Σ. θα θεωρηθεί 

ότι έχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρεθούν.
Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας τις θεωρημένες κάρτες σας.

Σε περίπτωση που θέλετε να τις θεωρήσετε θα υπάρχει άτομο να σας εξυπηρετήσει. 
Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος
Μαρία Χρ. Ναυροζίδου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε μέσα από την  καρδιάς μας, όλους εσάς που  συμπαρασταθή-

κατε  στο βαρύ πένθος μας, για  τον ξαφνικό θάνατο του Λατρευτού μας 

ΙΩΑΝΝΗ    Χρ.  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ελευθερία 

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ  : Χριστίνα και Κων/νος  Γκιόκας, 
Τάκης   και Ελένη  Παπαχρήστου
Χριστίνα και Χρήστος  Δαμάσκος
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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 

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

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

14-18/10  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (5 ΗΜΕΡΕΣ)
Εισιτήριο 200€ Στη τιµή περιλαµβάνεται πρωινό και ένα γεύµα ,Μεταφορά

27, 28/10    ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 
Εισιτήριο 17€

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

3/11  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ
Εισιτήριο 17€

7 – 8 /12   ∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΟΝ «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»        
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ & ΣΤΟ «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΣΑ 
Εισιτήριο 70€  ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5*ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
19/10 ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  «∆ΕΙΠΝΟ ΗΛΙΘΙΩΝ» Εισιτήριο: 20€ 
(Εισιτήριο και µεταφορά µε πούλµαν)  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  16:30

23/10  ΘΕΑΤΡΟ  BROADWAY, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ» Εισιτήριο: 22 €
(Εισιτήριο και µεταφορά µε πούλµαν)  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  17:30

02/11   ΘΕΑΤΡΟ  ΠΑΛΛΑΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΩΝΑΣΗΣ – ΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΑ» 
Εισιτήριο: 22 €  (Εισιτήριο και µεταφορά µε πούλµαν)  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  18:15

16/11  Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ«ΚΙ ΑΠΟ ΣΜΥΡΝΗ…ΣΑΛΟΝΙΚΗ»  
Εισιτήριο: 23 €  (Εισιτήριο και µεταφορά µε πούλµαν)  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  18:15
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40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Οκτωβρίου 2019  και ώρα   08.30  π.μ., 
40/ ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον   Ιερό   Ναό  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

Αχαρνές, για  την  Ανάπαυση  Της  Ψυχής, 
Του  Πολυαγαπημένου  Μας , Αδελφό και Θείο 

        
ΧΡΗΣΤΟΥ   ΜΕΤΑΞΑ

  
ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ: Παρασκευή και  Ιωάννης  Μπούκουρας, 

Χριστίνα και Γεώργιος  Θαρουνιάτης, 
Μιχάλης και Βασιλική  Μεταξά,

Διονύσιος και Χρυσούλα  Μεταξά,  
Αναστάσιος και Βαρβάρα  Μεταξά. 

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ  ΦΙΛΟΙ 
ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα  δεχτεί  συλλυπητήρια  στην  αίθουσα  του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   27 Οκτωβρίου  2019 και ώρα   09.30 

π.μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως  Θεοτό-
κου   – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυαγαπη-
μένου μας,  Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Προπάππου και Θείου.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΤΣΟΥΡΑΠΑ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Κατερίνα και Παναγιώτης Μιχαήλ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Νίκος, Αλεξάνδρα και Λουκάς

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ : Παναγιώτης 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφέ  «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ».

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  20  Οκτωβρίου 2019  και  ώρα  09.30  π.μ.
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό  Κοιμήσεως Θεοτόκου 
– Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς  και  Θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  Χήρας  ΧΡΗΣΤ.  ΠΟΥΡΑΪΜΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Σεβαστή  και  Ηλίας Παρασκευόπουλος 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αικατερίνη Παρασκευόπουλου, 
Χρήστος Παρασκευόπουλος,  Αλκιβιάδης Παρασκευόπουλος

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 
στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 
- ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - FAX : 210 2445551 - ΚΙΝ. 6944 315 215
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ΕΤΗΣΙΟ   ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   27   Οκτωβρίου   2019  και ώρα  9.30 π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπηµένης µας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗ  ΧΗΡΑ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ∆Ε∆Ε
(Το γένος Γεωργίου Ράπτη)

Η  ΚΟΡΗ: Λίλα   Τριβέλλα - Ράπτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  - ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Μαίρη  Χρήστου Ράπτη, Φανή Χρ. Τριβέλλα,
Όλγα ∆ηµ. ∆έδε, Θεµιστοκλής Βαρελάς

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ «Ραντεβού της ΜΑΡΙΩΣ»

6/ΜΗΝΟ    ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  Τελούµε  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25  Οκτωβρίου  2019 – παραµονή εορτής 
Αγίου ∆ηµητρίου -  και ώρα 9:30 π.µ. 6/ΜΗΝΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον 
Ιερό Ναό  Αγίου ∆ηµητρίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

της πολυαγαπηµένης µας,  Συζύγου, Αδελφής  και  Θείας

ΕΥΤΥΧΙΑΣ    ΠΡΙΜΠΑ
«Πρεσβυτέρας»

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:  Ιερεύς  Κωνσταντίνος   Πρίµπας

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο  καφές θα προσφερθεί  στο Πνευµατικό Κέντρο του Ναού

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ    26  Οκτωβρίου  2019 και ώρα   09.00 
π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  Γεωργί-

ου   – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυαγαπηµέ-
νου µας,  Συζύγου, Πατέρα, Παππού  και Θείου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΝΙΚ.   ΜΑΡΙΝΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Νίκος και Μαριάννα
Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ  :  Γιώργος

ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ: Βασιλική χήρα  ∆ηµ. Ρωµέση, Πόπη και Ευθύµιος  Ρούλιας
  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφέ  BROOK έναντι  Ναού.

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ 20  Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ.  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής
της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ( ΛΙΤΣΑΣ ) ΓΕΩΡ. ∆ΑΜΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  ∆ήµητρα και  Χρήστος Κουντουριώτης, 

Παναγιώτης ∆αµάσκος, Φραντζέσκα ∆αµάσκου 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Κωνσταντίνος  και  Όλγα Κουντουριώτη,

Γεώργιος Κουντουριώτης
Ο ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟΣ :  Χρήστος Κουντουριώτης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο ΤΟΥ « ΝΑΟΥ »

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 109.   Τηλ. 210 2462249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Το Εκκλησιαστικόν Συµβούλιον του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Αχαρνών, έχει   την τιµήν 
να  προσκαλέσει  Υµάς,  όπως τιµήσετε  δια της  παρουσίας Υµών, την  Πανήγυρη του Ιερού 

Ναού   Αγίου ∆ηµητρίου, κατά  το κάτωθι πρόγραµµα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Ώρα :  07:00 π.µ.    Όρθρος και   Πανηγυρική   Θεία Λειτουργία, 
Ώρα : 18:00 µ.µ.  Μέγας Πανηγυρικός  Αρχιερατικός  Εσπερινός, χοροστατούντος του   

Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου, Ιλίου,  Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου, 
µετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγµατος.

Ώρα: 19:30 µ.µ.  Λιτάνευση  της Θαυµατουργού  Ιεράς  Εικόνος  του  Αγίου.
    

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ

Ώρα : 07:00 π.µ.    Όρθρος και   Πανηγυρική   Θεία Λειτουργία,  µετ’ αρτοκλασίας και 
Θείου Κηρύγµατος.  Ιερουργούντος του Ιεροκήρυκος   της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, 

Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. Ιωαννικίου.
Ώρα :  18:00 µ.µ. Μεθεόρτιος  Εσπερινός  και Παράκλησις  εις τον Άγιον.

Εκ του  Ιερού Ναού
Ο  Εφηµέριος

Πρωτ.  Κων/νος  Πρίµπας   



14 Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  κοκόρια  ελευθέρας  βοσκής,  20 
Ευρώ έκαστος. Τηλ. 6976 836287  4Δ232
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα, 36 τ.μ. στην κεντρι-
κή πλατεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 
και 6937 108 661. 6Δ234.
ΟΙΚΙΑΚΗ  Βοηθός , ζητεί εργασία για 4-5 ώρες  
την ημέρα με 5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 21ο 211 
4107574 και 6945 506329. 4Δ232.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα 36 τ.μ. στην Κεντρι-
κή Πλατεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 
2469087 και 6937 108 661. 6Δ232.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΑ, ζητάει εργα-
σία για φύλαξη και φροντίδα ηλικιωμένων  
οκτάωρη απασχόληση. 30/ετής εμπειρία. 
Κατά προτίμηση στο Δήμο Αχαρνών. Συζη-
τήσιμες και προτάσεις από  στους  γειτονι-

κούς  Δήμους. Τηλ. 6944 965950. 6Δ232.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα ισόγειο με υπόγειο  συ-
νολικα  450 τ.μ. στην οδό  Αγίου Διονυσίου. Τηλ. 
6944 589 444.  4Δ230.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά από κότες ελευθέρας βο-
σκής, για μικρούς και μεγάλους, 10 ευρώ η καρτέλα. 
Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283. 6Δ230.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για την ταβέρνα ΕΛΑΤΟΣ  Λεωφ. 
Καραμανλή 5 – Πάρνηθα. Τηλ. 210 2469525. 5Δ230.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για οικιακές εργασίες, 4 – 5 
ώρες την ημέρα και με αμοιβή 5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 
6976 836287. 4Δ229.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ με συστάσεις, ζητά να προσέχει κα-
τάκοιτους, κυρίους ή κυρίες, αναλαμβάνει σιδέρωμα με 
την ώρα, καθώς και καθαρισμό σπιτιών. Τηλ. 210 
2445829 και 6981 035626. 5Δ231.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  για  ενοικίαση  οικία ή διαμέρισμα  δύο δωμα-
τίων, με κουζίνα και μπάνιο στις Αχαρνές. Τηλ. 210 
4107574 και 6945 505329. 4Δ230.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ 
οίκων, Αγγλικά, Γαλλικά, Αρχαία,  Νέα (Εκθέσεων)  και 
Λατινικά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6971 652577.  6Δ232.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθήμα-
τα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 
6942 864 739. 10Δ234
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκεί-
ου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 601252.  6Δ232
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού Παν/
μίου, με master και πολύ μεγάλη εμπειρία, παραδί-
δει μαθήματα για όλα τα επίπεδα (PROFICIENCY, 
LOWER, ETC.) - μαθητές, υποψηφίους Πανε/μιων, 
Ακαδημιών Εμπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας, Ξενα-
γών, εργαζομένους, επαγγελματίες, εμπορική αλλη-
λογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία. 
Τηλ. 6907653300. 5Δ230.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από 

κάτοχο ΤΚΤ ( πτυχίο διδασκαλίας) και C2 ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ . ΤΗΛ 6974962940. 5Δ229
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ  παραδίδονται από 
έμπειρη καθηγήτρια  30ετους  ΠΕΙΡΑΣ – 8  ευρω/ώρα.   
τηλ.6988 935604  &  210 2319153. 6Δ231
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου, Λυκείου – ΕΠΑΛ. Μεγάλη εμπειρία, μετα-
δοτικότητα. Τιμές λογικές. Τηλ. 6931152565. 5Δ231
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου , Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εμπειρία , μετα-
δοτικότητα. Τιμές λογικές. Τηλ. 6931152565

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηματικών

με πολυετή εμπειρία,  παραδίδει 

Μαθήματα, σε  Μαθητές , 

Δημοτικού- Γυμνασίου – 

Λυκείου,  στο δικό τους χώρο. 

Τιμές πολύ προσιτές.  

Τηλ.  210 8072584,  

και 6944 384094.  6Δ234.

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 l ΜΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΣ Λ.Καραμανλή 38-40. 2102446460

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 l ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 2102477442

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 l ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Πάρνηθος 118. 2102403004

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 l ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 l ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙ-
ΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 l ΓΕΡΜΕΝΗ  

ΕΥΔΟΚΙΑ Πάρνηθος 102. 2102476440

Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 l ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. 2102462194

Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 l ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711

Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακομακεδόνων 117. 
2102430204

Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 l ΜΠΟΥ-
ΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ Αγ.Διονυσίου 82. 
2102444771

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 l ΠΑΝΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 l ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙ-
ΟΥ ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 200.-202 2102477292

Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 l ΣΙΣΚΟΥ-
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 
2102404494

Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 l ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακομακεδόνων. 22 
2102466608

Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 l ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακομακεδόνων. 81 2102444418

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 13/10/2019 ΕΩΣ 27/10/2019

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

ΚΗΔΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΡΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

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

l 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 l Τηλ: 6981 068 099 l E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ μπαμπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

 ΣΠΑΝΙΑ 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. 6Δ230.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● Τ.Κ. 13674Για 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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 06.00 έως 09.00 µ.µ.
& ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 10.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ

Ιατρείο: Πάρνηθος 14, Αχαρνές 
Τηλ. 210 2404004 και 6973 459389
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