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Από µάχη σε µάχη ο ∆ήµαρχος Αχαρνών που έχει ρίξει όλες του
τις δυνάµεις στην αποκατάσταση της περιοχής 

Μέρα µε τη 
µέρα το ιικό 
φορτίο του 
Κορωνοϊου 
δείχνει  να 
βαίνει αυξα-
νόµενο, πα-
ρατείνοντας 
την παραµο-
νή της Αττικής της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κρήτης στις «κόκκι-
νες» περιοχές. Έτσι τη Τρίτη 24 Αυγούστου, από τα 4.608 νέα κρού-
σµατα που ανακοίνωσε ο ΕΟ∆Υ, οι 1.096 µολύνσεις εντοπίζονται 
στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 402 νέα κρούσµατα 
και στην Κρήτη 344 κρούσµατα.  Να σηµειωθεί ότι προχθές 23 Αυ-
γούστου, ο ΕΟ∆Υ είχε ανακοινώσει 2.628 νέα κρούσµατα, από τα 
οποία τα 642 εντοπίστηκαν στην Αττική, 255 στη Θεσσαλονίκη, 227 
στην Κρήτη, 118 στην Αχαΐα, 94 στη Μεσσηνία, 92 στην Καβάλα.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ 4 ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ 
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΜΕΡΑ  ΤΩΝ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Φούντωσε ξανά ο Κορονοϊός 
µέσω της µετάλλαξης  ∆ΕΛΤΑ

Με ανα-
κοίνωσή 
τ ο υ  τ ο 
υ π ο υ ρ -
γείο Παι-
δείας έκα-
νε γνωστό 
ότι τα σχο-
λε ία  θα 
ανοίξουν 
σε όλη τη χώρα τη ∆ευτέρα 13 Σεπτεµβρίου. Οι µαθητές 
θα προσέρχονται στη σχολική µονάδα µε πιστοποιητικό 
εµβολιασµού (για τους µαθητές 12 ετών και άνω) ή βε-
βαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαµήνου) 
ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, το οποίο 
θα πραγµατοποιείται επίσης δύο φορές την εβδοµάδα.

Από τη Τετάρτη 
1η Σεπτεµβρίου  
2021 ανοίγουν 
ο ι   Πα ιδ ικο ί 
Σταθµοί της ∆η-
µοτικής Φροντί-
δας του ∆ήµου 
Αχαρνών  µε 
αυστηρά υγειο-
νοµικά πρωτό-
κολλα για τους εργαζόµενους, αλλά όχι για τα παιδιά. Οι εργα-
ζόµενοι θα είναι υποχρεωµένοι να κάνουν αυτοδιαγνωστικά 
τεστ (self test) ανά εβδοµάδα, καθώς και να φορούν συνεχώς 
τη µάσκα τους. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ B’ 1944/13.05.2021 από 
την υποχρέωση χρήσης µάσκας εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας 
κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Ο φετινός Αύγουστος έµελε να 
αφήσει το κατάµαυρο σηµάδι 
του στην πόλη µας. Η πύρινη 

λαίλαπα πέρασε από τη Βαρυµπόµπη και 
τους Θρακοµακεδόνες, αφήνοντας πίσω 
της καµένα σπίτια, καµένη γη και κατα-
στραµµένες περιουσίες. Τα επίσηµα στοι-
χεία της καταγραφής δεν έχουν γίνει 
ακόµη γνωστά από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες. Ο στόχος πλέον είναι διπλός. Από 
τη µία η ανακούφιση και η στήριξη των 
πληγέντων και από την άλλη να αποκα-
τασταθεί η κανονικότητα στις πληγείσες 
περιοχές. 

Όπως στη µάχη µε τη φωτιά µπροστά-
ρης ήταν ο Σπύρος Βρεττός, έτσι και τώρα 
µπροστάρης θα είναι ο ∆ήµαρχος. Αυτό 
αποδεικνύεται άλλωστε από τις ενέργειές 
του τις προηγούµενες µέρες. Είναι σηµαντι-
κά άλλωστε τα όσα έχει ήδη πετύχει στους 
τοµείς αρµοδιότητάς του µε σκοπό να κά-
νει όσα πρέπει σε αυτή τη δύσκολη κατά-
σταση. 

Ήδη από τις 4 Αυγούστου µία µέρα µε-
τά τη φωτιά ο ∆ήµος Αχαρνών τέθηκε σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αφού κινή-
θηκαν άµεσα οι διαδικασίες από τον ∆ήµο 
και ο ∆ήµαρχος πίεσε προς πάσα κατεύ-
θυνση. Είναι µια απόφαση η οποία λύνει 
ουσιαστικά τα χέρια των υπηρεσιών σε επί-
πεδο γραφειοκρατίας. Ήδη από την επόµε-
νη µέρα ήταν σε συνεχή επαφή µε τους αρ-
µόδιους υπουργούς, έχοντας µάλιστα συ-
ναντήσει από κοντά τους περισσότερους εξ 
αυτών. Μόλις την περασµένη Τρίτη βρέθη-
κε στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών κ. Πέτσα, περιγράφοντας 
αδρά την κατάσταση. Μάλιστα τον κάλεσε 
και κατάφερε να επισκεφθεί τις πληγείσες 
περιοχές για να σχηµατίσει ιδία άποψη. Πα-

ρόµοια ήταν η κατάσταση και σε άλλους 
τοµείς, όπως τα αντιπληµµυρικά, η αποκα-
τάσταση του δάσους κ.α.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Αχαρνα-
ϊκής ο ∆ήµαρχος από την επαύριο της φω-
τιάς κατέστρωσε ένα εµπεριστατωµένο σχέ-
διο, το οποίο έχει θέσει σε εφαρµογή. Αυ-
τό περιλαµβάνει συγκεκριµένους άξονες 
πάνω στους οποίους κινούνται αιρετοί και 
υπάλληλοι. 

Ο πρώτος εξ αυτών είναι η άµεση απο-
κατάσταση µε τους καθαρισµούς και τις 
αποκοµιδές. Μέχρι το τέλος της εβδοµάδας 
αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη 
και µεγαλύτερη αποκοµιδή καµένων και 
κηπαίων σε Θρακοµακεδόνες (τελείωσε 
από το περασµένο Σάββατο), Βαρυµπό-
µπη, Αδάµες κτλ. Παράλληλα σε συνεργα-
σία µε τους αρµόδιους φορείς φροντίζει για 
την πλήρη αποκατάσταση των δικτύων. 

Ο δεύτερος αφορά τις άµεσες συνέπει-
ες και δη την αντιπληµµυρική θωράκιση. 
Με έγγραφα, ενηµερώσεις και αιτήµατα 
προς το Υπουργείο (για τους ορεινούς 
όγκους) και την Περιφέρεια για τα ρέµατα 

ζητά επίσπευση των διαδικασιών και άµε-
σες ενέργειες. 

Ο τρίτος αφορά τη συµµετοχή στην 
αποκατάσταση του δάσους, που δέχτηκε 
τόσο σοβαρό πλήγµα. Στο συγκεκριµένο 
τοµέα δεν υπάρχουν περιθώρια δράσης 
για τον δήµο, παρόλα αυτά µέσω επαφών 
µε ειδικούς επιστήµονες ενηµερώνεται και 
ζητά προτάσεις, ούτως ώστε να υπάρχει 
τεκµηριωµένη άποψη για το θέµα. Εκεί που 
απαιτεί όµως ενέργειες είναι ό,τι γίνει να συ-
µπεριλαµβάνει και δηµιουργία αντιπυρι-
κών ζωνών για τη µέγιστη προστασία και 
των αστικών ιστών. 

Ο τέταρτος είναι µε τη συγκυρία για να 
µπορέσει να προωθήσει χρόνια ζητήµατα 
της περιοχής. Ο ηλεκτροφωτισµός, η 
ύδρευση, το οδικό δίκτυο, η κατασκευή γε-
φυριών, η οδοποιία, τα πολεοδοµικά σχέ-
δια, είναι µερικά από αυτά τα βασικά προ-
βλήµατα. Πάντα µε βάση τη νοµιµότητα και 
τα προβλεπόµενα ο Σπύρος Βρεττός θέλει 
να προωθήσει χρόνια αιτήµατα, ούτως 
ώστε η αποκατάσταση να έρθει συνοδευό-
µενη από βελτιώσεις.

Σχολεία: Ανοίγουν 13 Σεπτεµβρίου – 
Με πιστοποιητικό εµβολίου ή self test

Έναρξη λειτουργίας Παιδικών Σταθµών 
∆ηµοτικής Φροντίδας ∆ήµου Αχαρνών

✒ Ολόκληρο το Πρόγραµµα Εκδηλώσεων στην σελίδα 6 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ  ΟΙ  ΒΡΑ∆ΙΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά οι Βραδιές Πολιτισµού έρχονται για να 
φέρουν χαµόγελα και διασκέδαση στις Αχαρνές! Από την Πέµπτη 
26 Αυγούστου έως την Κυριακή 19 Σεπτεµβρίου 2021. Ο ∆ήµος 
Αχαρνών και η ∆ΗΚΕΑ προσφέρει ένα πλούσιο θεατρικό και µου-
σικό πρόγραµµα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να απολαύ-
σουν τις καλύτερες παραστάσεις του καλοκαιριού. Κάθε βράδυ το 
∆ηµοτικό Αµφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
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Οι ηγεσίες των λαών καθορίζουν την µοίρα τους. Αυτό 
εξαρτάται από την ωριµότητα του λαού, το ποιους ηγέτες 

εκλέγει. Όµως είναι θέµα του κράτους, το τι εκπαίδευση δίνει 
στο λαό του. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράµµατα 
θα µάθεις.

Στις βουλευτικές εκλογές, όποιο κόµµα έχει κερδίσει 
την µεσαία τάξη, δηλαδή την µάζα, αυτός βγαίνει νικη-

τής. Άσχετα εάν το έχει κάνει µε απάτη, ή µε πραγµατικά έρ-
γα. Οι εξτρεµιστές, οι ακραίοι, περιθωριοποιούνται. 

Την ηµέρα των εκλογών, ακολουθούµε το ρητό, εκ των 
δύο κακών, το µη χείρον βέλτιστο. ∆ηλαδή διαλέγουµε 

αυτό, το κόµµα, που έχει λιγότερη κακοσµία, βρώµα. Θα µου 
πείτε, κανένα δεν µοσχοµυρίζει. Πολύ σω-
στά. Πολλά φαγητά µυρίζουν όµορφα, αλ-
λά αφού τα φάµε, µετά µας πονάει το στοµά-
χι και η κοιλιά.
 Η ρητορική των κοµµάτων της Αντι-

πολίτευσης, σχετικά µε τα τεράστια 
προβλήµατα του κορονοϊού και των πυρ-
καγιών, θυµίζει την ρύση, εδώ καράβια 
χάνονται, βαρκούλες αρµενίζουν. Τέτοια 
απήχηση έχει στους Έλληνες πολίτες. Για-
τί τόση ελαφρότητα. 
 Οι τοπικοί πόλεµοι στην Ασία, των 

ΗΠΑ, για την ηγεµονία τους σε αυτή 
την Ήπειρο, τους έχει στοιχίσει πολλές χιλιά-
δες νεκρούς στρατιώτες και τρισεκατοµµύ-
ρια χρήµατα. Καιρός είναι να αφήσουν τους 
Ασιάτες να τα βρουν µόνοι τους. Άλλωστε 
κανείς δεν θέλει αφέντη στο σπιτικό του.
 Οι Ταλιµπάν είναι ντοπαρισµένοι µε 

τον Ισλαµισµό και τον κοµουνισµό. Είναι φανερό ότι 
ταιριάζει µε τον χαρακτήρα τους. Μια πολύ καλή ευκαιρία 
για τους εµπόρους όπλων. Μια κερδοφόρος αγορά. 
 Οι Ρώσοι που πριν από τριάντα χρόνια θρήνησαν χιλιάδες 

στρατιώτες τους, από Αφγανούς Τσιχανιστές, σήµερα χαϊ-
δεύουν τους Αφγανούς Ταλιµπάν. Βέβαια για να γίνουν προµη-
θευτές του πολεµικού τους εξοπλισµού. Όµως όποιος περιφρο-
νεί την ιστορία, πέφτει πάντα στον ίδιο λάκκο.

 Στην δηµοκρατία, ο κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να εκφρά-
σει την γνώµη του, όσο αντίθετη και εάν είναι µε την κοινή 
λογική. Λογοκρισία επιβάλλουν µόνο οι δικτατορίες.

 Ο αγώνας για την κατάκτηση της εξουσίας, δεν έχει ηθική, 
δεν έχει φραγµούς, δεν έχει έλεος. Είναι στυγνός. Και 

όποιος γνωρίζει πολλά, συνήθως θανατώνεται.
 Οι Τυµβωρύχοι πολιτικοί προσπαθούν να αλιεύσουν 

ψήφους, µέσα από την οδύνη και τον πόνο των πυρό-
πληκτων συµπολιτών µας. Καηµένη Ελλάς, µε τα τέκνα που 
γεννάς.
 Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, σχίζουν τα ιµάτια τους, για-

τί η παρούσα κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε, να προστατέψει 
τους πολίτες από την φωτιά. Είναι αυτό που 
λέµε. Μωρέ δεν κλάνεις Χιώτικα, να µυρίσει 
µαστίχα;
 ∆υστυχώς η σηµερινή αντιπολίτευ-

ση, κάτω από πρωτόγνωρες και κρί-
σιµες καταστάσεις, εκφράζει απόψεις, µό-
νο για ιζήµατα και τυµβωρύχους. Πιστεύω 
πως σε όλα τα κόµµατα υπάρχουν, σώ-
φρονες συµπολίτες.
 Να υπενθυµίσουµε στους Συριζαίους, 

ότι στου κρεµασµένου το σπίτι, δεν µι-
λάνε για σχοινί. Σχετικά 
µε την πυρκαγιά και την 
εκατόµβη στο Μάτι. Λί-
γη τσίπα βρε παιδιά, όχι 
τύφλα και Τσίπρα.
 Αριστερός προο-

δευτισµός, ση-
µαίνει, εµείς και κανέ-

νας άλλος. Όλοι αυτοί οι πιστοί, είναι 
απλά νεογέννητα κουτάβια. Ψάχνουν να 
µάθουν πως λειτουργεί η ζωή µας. Ξεκι-
νούν από την ΚΝΕ και καταλήγουν σε 
Χρυσαυγήτες.
 Η παροιµία λέγει: Ο λύκος και αν εγέ-

ρασε τοµάρι δεν αλλάζει. Η Κίνα χαϊ-
δεύει την Βόρεια Κορέα. Η Ρωσία τους Λευ-
κορώσους και η Κούβα την Βενεζουέλα. Το Ισλάµ τους Ταλι-
µπάν. Χαµένος χρόνος να ψάχνετε το γιατί.
 Ο αγώνας για την εξουσία, δεν έχει κανένα ηθικό φραγ-

µό, είτε δολιότητας, είτε  ψεύδους. Είναι ένα αρχέγονο 
ένστικτο κυριαρχίας. ∆ύσκολο να το αποβάλλουµε. 
 Όπως έλεγε και µεγάλος Αϊνστάϊν, η λογική σε πάει από το 

Άλφα έως το Βήτα. Η φαντασία σε πάει παντού και πουθε-
νά. Η παροιµία λέγει:  Βαδίζω αργά γιατί βιάζοµαι. Αυτό είναι το 
σίγουρο.
 Εάν θέλεις να είσαι συµπαθής, να είσαι πάντα ειλικρινής 

για το εαυτό σου, αλλά όχι για τους φίλους και για τους 
γνωστού σου. Αυτό ποτέ δεν θα τους αρέσει.

Κάποιοι συνάνθρωποί µας, λένε µονίµως, άρες µάρες κου-
φαµάρες. Το πρόβληµα είναι ότι δεν θέλουν να διορθω-

θούν, µε τίποτε. Είναι φανερό ότι δεν µπο-
ρούν να δαµάσουν τον εγωισµό τους. 
 Ένας άνθρωπος που ζει και προ-

βλέπει το σήµερα, είναι όντως ένας 
έξυπνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος 
που προβλέπει µε ακρίβεια το µέλλον, 
είναι ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Τέτοιοι δεν 
υπάρχουν πολλοί και συνήθως είναι 
ασήµαντοι. 

Το πρόβληµα µε τους πλούσιους και 
διάσηµους είναι, ότι κάνουν δεσµούς 

όχι δια βίου, αλλά για µια ξεπέτα. Στο τέλος 
γηράσκουν µόνοι και αξιολύπητοι. Με το 
χρήµα ξεσαλώνουµε. Μας παίρνει τα µυα-
λά. Απλοϊκό λάθος.
 Το χώµα όσο αδύνατο και εάν είναι, 

εάν του ρίξεις λίγους σπόρους και 
νερό, θα βγάλει βλαστάρια. Τα αδρανή υλικά όπως και να τα 

χρησιµοποιήσεις δεν γεννούν καινούρια ζωή. Αυτό συµβαί-
νει όταν αδρανοποιούµε τον εγκέφαλο µας.
 Το αλεξικέραυνο γειώνει τις ηλεκτρικές εκκενώσεις που δη-

µιουργούν µε την σύγκρουσή τους τα σύννεφα. Ο ανεξί-
θρησκος γειώνει όλες τις θρησκείες. Η µητέρα γη µας  τρέφει και 
µας κρατά στην ζωή και αυτήν της δίνει ζωή, ο ζωοδότης ήλιος. 
Εάν για κάποιον παντελώς άγνωστο λόγο σβήσει ο ήλιος, σβή-
νουµε όλοι. Όλα τα άλλα είναι παιδικά παραµύθια, µέχρι να ηλι-
κιωθούµε.
 Το να είναι µια γυναίκα καθαρίστρια, σε έναν οργα-

νισµό του δηµοσίου, το θεωρεί επιτυχία και καµάρι. 
Σε άλλες εποχές θα την λέγαµε παραδουλεύτρα. Είναι 
σωστό να προσαρµοζόµαστε στις ανάγκες και συγκυρίες 
κάθε εποχής, για να επιβιώνουµε. ∆εν είναι καθόλου 
ντροπή. 

Έχει αποδειχθεί στην πράξη, ότι είναι αδύνατο να σω-
φρονίσεις τις µάζες των ανθρώπων. Απλά µπερδεύου-

µε την ελευθερία και τα δικαιώµατα µας, µε την υγεία και την 
ευηµερία µας. Σακατεµένος από ένα θανατηφόρο ιό,  που οι 
πάντες σου έλεγαν φυλάξου, ποιος έχει την υποχρέωση να 
σε σκεφθεί να σε φροντίσει.
 Εάν τυχόν τις φωτιές στην χώρα µας τις βάζουν αντι-

κυβερνητικοί, αυτό δεν θα τους το συγχωρήσει ο λα-
ός, ούτε µε εκατό χρόνια.
 Όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο σιτίζο-

νται από το κράτος, πρέπει υποχρεω-
τικά να εµβολιαστούν, υπακούοντας στην 
εντολή του εργοδότη τους. Άλλη επιλογή 
είναι να παραιτηθούν από το µισθό τους.

Όταν είµασταν µωρά, µας έκαναν 
οι γονείς µας τέσσερα – πέντε εµβό-

λια, για να µην πεθάνουµε ή σακατευ-
τούµε. Και ζήσαµε υγιείς. Σήµερα γιατί 
δεν θέλουµε να εµβολιαστούµε.

Αποκτά κάποιος δικαίωµα, όταν εκτε-
λεί υποχρεώσεις. Ένας τοξικοµανής 

έχει δικαίωµα στην τροφή, στην στέγη και  
επαιτεία, είναι τελείως παράλογο. Στην θε-
ραπεία ναι.

 Το κουµπιούτερ ποτέ δεν κάνει λάθος, γιατί ότι του 
λες αυτό κάνει. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη, είτε από 

απροσεξία, είτε εσκεµµένα. Απλά χρειάζεται κατανόηση, 
υποµονή και ψυχραιµία.
 Λιγνάδης, Φιλιππίδης και τόσοι άλλοι που δεν γνωρίζου-

µε. Από όσα ακούς κράτα λίγα, από όσα βλέπεις τα µισά. 
Τα φαινόµενα απατούν. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται από πίσω. 
 Περνώ διαβαίνω για να δω, δυο µάτια αγαπηµένα, ο 

νους µου και ο λογισµός είναι στα περασµένα. Η πρώ-
τη αγάπη, δεν λησµονιέται, µα η ζωή µας βιαστική τρέχει 
και δεν κρατιέται. Μας µένει µόνο η γλυκιά ανάµνηση και 
ένα γιατί.
 Χρόνο µε τον χρόνο, οι ηθικές µας αξίες καταλύονται. 

Γινόµαστε ανεξέλεγκτο κοπάδι. Μια ανθρώπινη κοινω-
νία δεν µπορεί να ζει έτσι. Οδηγούµεθα σε 
αναταραχές και συµφορές. 
 Όταν ένας άνθρωπος είναι ντοπα-

ρισµένος θρησκευτικά ή ιδεολογι-
κά , αργά ή γρήγορα θα φανεί η αρρώ-
στια του. Στην αργκό τους λέµε βλήµα-
τα ή οβίδες.
 Την ζωή µας δεν την ορίζει κανένας 

θεός και κανένας Αλλάχ. Την ορίζου-
µε εµείς µε την νοηµοσύνη µας και την συ-
µπεριφορά µας. Όσοι δεν το καταλαβαί-
νουν αυτό, παραµένουν δέσµιοι, των δό-
λιων και εκµεταλλευτών. 
 Η αλληλεγγύη είναι µια παναν-

θρώπινη διαδικασία. Η συµφορά 
πλήττει όλους µας. Στην σωτηρία συµ-
βάλλουµε όλοι µας. Ποτέ δεν γνωρίζου-

µε, πότε θα είµαστε σε θέση να χρειαζόµαστε βοήθεια.

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός  Εντύπου: 8618 l  Έτος  12ο  

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

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

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

∆ηµιουργικό:  Ιωάννης  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  στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και  Επιστολές  δηµοσιεύονται  

µόνο  ενυπόγραφα. Αποκλείονται  οι πάσης φύσεως καταγγελίες.  
Τα  ενυπόγραφα άρθρα ή κείµενα  ή δελτία τύπου  εκφράζουν µόνο 

την  άποψη  του  γράφοντος. Η  προβολή  φυσικών  προσώπων, προϊόντων
και  υπηρεσιών, γίνεται  επί  πληρωµή, βάσει θεωρηµένου τιµολογίου. 

Ετήσιες  Συνδροµές: 
Ιδιώτες:  30€  l  Σύλλογοι: 50€ l  ∆ήµοι: 100€

Λογ. κατάθεσης :  569 - 002101- 034648  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΛΦΑ 
IBAN : GR21 0140 5690 5690  0210 1034 648
και   0026/ 0611-03-0102111826  ΕUROBANK  

IBAN :  GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή.  
Σηµεία  ∆ιανοµής:  Περίπτερα  Αχαρνών  - ∆ηµαρχείο   -   ΚΑΠΗ  –  ΚΕΠ 

και όλο το δεκαπενθήµερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
οδός Φιλαδέλφειας,  Κεντρική Πλατεία.  Σε όλες  τις  Ενορίες  µε  διανοµέα, 

την ηµέρα έκδοσης. Στους  συνδροµητές  αποστέλλεται   µέσω  Ταχυδροµείου. 
Για να γίνεται  συνδροµητής,  καλέστε  στο   697 2426684.       ∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

∆εν είναι πυροµανείς 
όσοι βάζουν πεντακό-
σιες φωτιές ταυτόχρο-

να σε όλη την χώρα. Είναι άν-
θρωποι που µε είκοσι ευρώ, 
εκτελούν εντολές του χρηµα-
τοδότη τους. Είτε εσωτερικοί, 
είτε εξωτερικοί εχθροί της πα-
τρίδας µας. Οι Τυµβωρύχοι 
πολιτικοί µας, προσπαθούν 
να κερδοσκοπήσουν από τον 
πόνο και την απελπισία του 
λαού µας. (Τυµβωρύχος είναι 
αυτός που κάνει πλιάτσικο 
στους τάφους).

Αυτό που δεν αντι-
λαµβάνονται οι σύγ-
χρονοι στοχαστές και 

φιλόσοφοι είναι ότι, η αν-
θρωπότητα θα συνεχίσει να 
πορεύεται µε ταραχές, δι-
κτατορίες, πολέµους, γιατί 
δεν µπορούµε να δαµάσου-
µε τα βιολογικά µας ένστι-
κτα. Κάνουµε νόµους και 
θεσµούς, οι οποίοι αδρα-
νούν από συνεχείς δόλιες 
και σκόπιµες αναθεωρήσεις. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Όσοι επίδοξοι συµπο-
λίτες µας αγωνίζονται 

να γίνουν κυβερνήτες, πρέ-
πει να τηρούν την απλοϊκή 
συµβουλή. Μην µαζεύεις συ-
νεργάτες, φλούδες και κόλα-
κες, αλλά ανθρώπους µε ρί-
ζες και κορµό. Οι φλούδες 
στεγνώνουν και πέφτουν. Οι 
ρίζες και ο κορµός παραµέ-
νουν βάσεις και όρθιοι για 
πολλά – πολλά χρόνια.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Πρώτη  είδηση  του Αυγούστου:  ∆υστυχώς ο κορονοϊός 
που δεν έφυγε ποτέ, µε την µετάλλαξη του αυτή (∆ΕΛΤΑ) 
«θερίζει» στην κυριολεξία!  Συγκεκριµένα την  Τρίτη 24 Αυ-

γούστου, από τα 4.608 νέα κρούσµατα που ανακοίνωσε ο ΕΟ∆Υ, 
οι 1.096 µολύνσεις εντοπίζονται στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη 
εντοπίστηκαν 402 νέα κρούσµατα και στην Κρήτη 344 κρούσµατα. 
Βέβαια η µάσκα όπως προβλέπεται από τους ειδικούς µας προστα-
τεύει από τις… κακοτοπιές! Την φοράµε όπου πρέπει. Και φυσικά 
το καλό πλύσιµο των χεριών αποµακρύνει την µετάδοση του ύπου-
λου και φονιά covid-19! Το µοναδικό όπλο µας πάνω από όλα εί-
ναι ο εµβολιασµός.

Προχθές ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας ανακοίνωσε τα 
εξής µέτρα: Από την 1η Σεπτεµβρίου προχωράει η εφαρ-
µογή της αναστολής εργασίας για τους υγειονοµικούς 

που δεν έχουν εµβολιαστεί.  Ο υποχρεωτικός εµβολιασµός 
αφορά και ιδιώτες γιατρούς και φαρµακοποιούς. Από 13 Σε-
πτεµβρίου 2021 υποχρεωτικά τεστ για όσους δεν έχουν εµβο-
λιαστεί .Θα κάνουν ένα rapid test την εβδοµάδα µε δαπάνη ερ-
γαζοµένου και 10 ευρώ το τεστ. Οι ανεµβολίαστοι εκπαιδευτι-
κοί και ακαδηµαϊκοί, εργαζόµενοι σε τουρισµό, εστίαση, τηλε-
οπτικές παραγωγές, κινηµατογραφικές παραγωγές. Θα πρέπει 
να κάνουν 2 rapid test την εβδοµάδα. Οι µαθητές 2 self test την 
εβδοµάδα. Οι φοιτητές δυο υποχρεωτικά rapid την εβδοµάδα 
µε δαπάνη του φοιτητή

Τι θα ισχύσει στους κλειστούς χώρους από 13/09 έως 
31/03/2022 : Σε όλους τους κλειστούς χώρους θα µπαίνουν 
µόνο εµβολιασµένοι ή νοσήσαντες . Σε γήπεδα επίσης µόνο 

εµβολιασµένοι. Σε κλειστά θέατρα, µουσεία, αρχαιολογικούς χώ-
ρους και σινεµά. Μόνο εµβολιασµένοι ή νοσήσαντες – Οι ανεµβο-
λίαστοι θα µπορούν να έχουν κάνει ένα rapid test 48 ώρες πριν. 

Κλειστά γυµναστήρια: Μόνο εµβολιασµένοι ή νοσή-
σαντες αλλά και ανεµβολίαστοι µε rapid test 48 ώρες 
πριν. Σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας ο ερ-

γοδότης έχει το δικαίωµα µα γνωρίζει αν οι εργαζόµενοι εί-
ναι εµβολιασµένοι ή ανεµβολίαστοι. Υποχρεωτική µάσκα πα-
ντού τόσο σε κλειστούς αλλά και ανοικτούς χώρους όπου 
υπάρχει συνάθροιση.

∆εύτερη είδηση  του Αυγούστου: Κάηκαν ένα εκατ. στρέµ-
µατα µέσα σε δύο εβδοµάδες στην Ελλάδα. Περισσότερα 
από 1 εκατοµµύριο στρέµµατα κάηκαν µέσα σε δύο εβδο-

µάδες στην  HYPERLINK «https://armyvoice.gr/tag/ellada/» \o 
«Ελλάδα» \t «_self» Ελλάδα, αριθµός ρεκόρ για τη χώρα µετά τις 
φονικές πυρκαγιές του 2007, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Ευ-
ρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφόρησης για τις ∆ασικές Πυρκα-
γιές (EFFIS) που επικαιροποιήθηκαν σήµερα. Από τις 29 Ιουλίου 
έως τις 12 Αυγούστου, 1.008.740 στρέµµατα κάηκαν στην Ελλά-
δα, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που έκανε το Γαλλικό Πρα-
κτορείο µε βάση τα δεδοµένα του EFFIS.Κατά την ίδια περίοδο 
από το 2008 έως το 2020 καίγονταν κατά µέσο όρο περίπου 
27.500 στρέµµατα.

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία της επιχειρησιακής µονά-
δας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 
αφορά τις µεγάλες δασικές πυρκαγιές του 2021 στη χώ-

ρα µας. Με βάση τα στοιχεία αυτά από τη φωτιά της Βαρυµπό-
µπης κάηκαν 83.700 στρέµµατα ενώ από τη φωτιά της Κερατέας 
5.100 στρέµµατα. Συνολικά δηλαδή στην Ανατολική Αττική έγι-
ναν στάχτη 88.800 στρέµµατα, δηλαδή 88,8 τ. χλµ., µια έκταση 
που είναι κατά τι µεγαλύτερη από την έκταση της Αίγινας που εί-
ναι 87.4 τ. χλµ. Σηµειώνεται ότι η συνολική έκταση της περιφε-
ρειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής είναι 1.513 τ. χλµ. Και στις 
δύο τελευταίες µεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή (Βαρυµπόµπη 
και Κερατέα) έγιναν στάχτη το 5,86% της έκτασης αυτής. 

Η καµένη γη στη δυτική Αττική, αποτέλεσµα της φωτιάς στα 
Βίλια, ξεπέρασε τα 94.000 στρέµµατα σύµφωνα µε την τε-
λευταία µέτρηση. Όπως έδειξε ο δορυφόρος µε βάση το ευ-

ρωπαϊκό σύστηµα Copernicus, που ενεργοποίησε σχεδόν από την 
αρχή της πυρκαγιάς η Πολιτική Προστασία, το Σάββατο (21.08.2021) 
στις 11.38, ο δορυφόρος κατέγραψε ακριβώς 94.324 στρέµµατα 
(9.424,4 εκτάρια). Την ίδια ακριβώς ώρα, στην περιοχή της Κερατέ-
ας, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά επίσης την περασµένη ∆ευτέρα 
(16.08.2021) και πλέον έχει τελειώσει, ο δορυφόρος κατέγραψε 
5.317 στρέµµατα καµένα, που είναι και ο τελικός απολογισµός, χω-
ρίς φυσικά να υπολογιστούν τα καµένα σπίτια, που καταγράφονται 
από τον δήµο και την Περιφέρεια.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 
Στέλιου Πέτσα, επιχορηγούνται ∆ήµοι και Περιφέρειες 
της χώρας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρ-

καγιές των τελευταίων εβδοµάδων. Ο ∆ήµος Αχαρνών που 
επλήγη σηµαντικά απο την πυρκαγιά των τελευταίων ηµερών 
χρηµατοδοτείται µε ποσό 800.000 ευρώ.

Βασίλης Φιλώρας: Ο εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη 
ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Ο Βασίλης Φιλώρας, πα-
τέρας δύο παιδιών, κάτοικος Άνω Λιοσίων, ήταν ο άτυχος 

εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο 
Πολιτεία. Ο 38χρονος Βασίλης Φιλώρας, που συµµετείχε στην κα-
τάσβεση της µεγάλης φωτιάς έχασε τη ζωή του, από χτύπηµα µετά 
από πτώση στύλου της ∆ΕΗ.

Στην άµεση εκχώρηση του ποσού των 60.000 ευρώ προς 
τους πληγέντες από την πυρκαγιά στο ∆ήµο Αχαρνών 
προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοίνωσε 

ο υπουργός Μάκης Βορίδης. Επιπροσθέτως, σηµείωσε ότι θα 
διατεθεί το ποσό των 600 ευρώ έως 6.000 ευρώ για τις άµεσες 
ανάγκες των πυρόπληκτων και έως 8.000 ευρώ για τις επιχειρή-
σεις «προκειµένου στη συνέχεια να προχωρήσουµε στη στεγα-
στική συνδροµή εκείνων που έχασαν τα σπίτια τους».

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες στα πρώην βασιλικά κτήµα 
στο Τατόι, τα µετά το πέρασµα της καταστροφικής φωτιάς.Αντι-
κείµενα µεγάλης αξίας που βρίσκονταν στα πρώην βασιλικά 

ανάκτορα του Τατοΐου, µεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους τα 
ξηµερώµατα της Τρίτης. Πρόκειται για έναν αριθµό έργων τέχνης, κει-

µηλίων και πολύτιµων αντικειµένων τα οποία ήταν ήδη συσκευασµέ-
να σε κοντέινερ. Πολλά από αυτά πλέον βρίσκονται σε ασφαλή χώ-
ρο, ενώ πρόκειται να επιστρέψουν και πάλι στο Τατόι όταν το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες. Με την αναζωπύρωση την  Πέµπτη,  οι φλόγες κα-
τευθύνθηκαν ξανά προς τα πρώην βασιλικά κτήµατα όπου έκαψαν 
τµήµα τους και πέρασαν από τους τάφους που βρίσκονται εκεί.

Οι κάτοικοι των περιοχών Βαρυµπόµπης, Κρυονερίου, 
Αφιδνών, Θρακοµακεδόνων και Ολυµπιακού χωριού δο-
κιµάστικαν  σκληρά  εδώ και ηµέρες από την αδηφάγο πύ-

ρινη λαίλαπα. Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγό-
ρας από την πρώτη στιγµή βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τους ∆η-
µάρχους και τους εφηµερίους ιερείς των πυρόπληκτων περιοχών, 
προκειµένου να συµπαρασταθεί και να ενισχύσει τον αγώνα τους. 
Σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως αναπέµπεται δέη-
ση για την κατάσβεση των µετώπων της φωτιάς και για την σωτη-
ρία των αδελφών µας που σε ολόκληρη την Ελλάδα δοκιµάζονται.

Με  Στέλιο Πέτσα συναντήθηκε 
ο Σπύρος Βρεττός
Μέσω της πλατφόρ-
µας arogi.gov.gr κα-
ταβάλλονται ήδη οι 
πρώτες αποζηµιώ-
σεις σε νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις και 
αγρότες που επλή-
γησαν από τις κατα-
στροφικές πυρκα-
γιές. Ταυτόχρονα, η 
Κυβέρνηση στέκεται 
δίπλα στην Αυτοδιοί-
κηση, µε έκτακτη 
χρηµατοδότηση 
ύψους 11 εκατ. ευρώ 
µέχρι στιγµής, για 
αποκατάσταση υπο-
δοµών (π.χ. αντλιοστάσια, ηλεκτροφωτισµός, οδοποιία, απο-
µάκρυνση καµµένων). Την περασµένη Τρίτη, στο γραφείο του 
Υπουργου έγινε συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών  Σπύ-
ρο Βρεττό και στην συνέχει µαζί επισκέφθηκαν περιοχές του 
∆ήµου του προκειµένου να συντονίσουµε τις ενέργειές µας για 
την αποκατάσταση των ζηµιών σε 4 άξονες:
1. αντιπληµµυρική/αντιδιαβρωτική προστασία ιδίως στα µεγά-
λα ρέµατα που διατρέχουν Θρακοµακεδόνες και Βαρυµπό-
µπη.
2. Έργα αποκατάστασης δικτύου ύδρευσης.
3. Έργα αποκατάστασης οδοποιίας στον οικισµό της Βαρυµπό-
µπης και 
4. Τη συνέχιση των εργασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει για τη 
συλλογή και αποµάκρυνση καµµένων κορµών και την απο-
κατάσταση στον οδοφωτισµό.
Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση εργαζόµαστε για να αποκατα-
σταθούν το ταχύτερο δυνατό οι ζηµιές.

ΕΟΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών, ύστερα από τις πυρκαγιές των τελευ-
ταίων ηµερών στην Αττική που είχαν σαν αποτέλεσµα την καταστροφή 
ενός µεγάλου τµήµατος της ΒΑ Πάρνηθας προκαλώντας τεράστια οικολο-
γική καταστροφή και στην προσπάθειά του να συµβάλει στην προστασία 
του εναποµείναντος «πρασίνου», αποφάσισε να πραγµατοποιήσει τον Σε-
πτέµβριο καθαρισµό στις παρυφές της Πάρνηθας και συγκεκριµένα στο 
τµήµα του δρόµου πάνω από τις ταβέρνες µέχρι και το τελεφερίκ. Καλού-
νται οι εθελοντές, µέλη και φίλοι του Συλλόγου οι οποίοι ενδιαφέρονται 
να συνδράµουν στο έργο αυτό του Ορειβατικού Αχαρνών να δηλώσουν 
τα ονόµατά τους, µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου στα τηλέφωνα του Συλλόγου 
(2102461528, 2102404100), στο e-mail eosa@otenet.gr και στον υπεύθυ-
νο του προγράµµατος καθαρισµού, κ. Γιώργο ∆ήµαινα, στο τηλέφωνο 
6945700023. Αντίστοιχη δράση πραγµατοποιήθηκε και στο παρελθόν, µε 
αποτέλεσµα την τοποθέτηση απαγορευτικών µπαρών πρόσβασης των αυ-
τοκινήτων που µετέφεραν µπάζα στην περιοχή. Σας περιµένουµε.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης  Πολιτικής Προστασίας ο δήµος Αχαρνών
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστα-
σίας κηρύσσεται ο δήµος Αχαρνών της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας 
Αττικής, για την αντιµετώπιση των εκτάκτων ανα-
γκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυ-
ψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που 
εκδηλώθηκαν στις 3 Αυγούστου στην παραπάνω 
περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη έπειτα από εντολή του 
υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης 
Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του γενι-
κού γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου 
Παπαγεωργίου θα ισχύει από την ηµεροµηνία έναρ-
ξης της εκδήλωσης του φαινοµένου και για έξι µή-
νες, δηλαδή έως και 3 Φεβρουαρίου 2022.
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Οενάγων και πελάτης της τράπεζας, άσκησε αγωγή για 
αθέτηση από την τράπεζα του καθήκοντος διαφώτι-
σης, παροχής συµβουλευτικής καθοδήγησης και προ-

ειδοποίησης του πελάτη αυτής, αναφορικά µε την ασφάλεια 
του επενδυθέντος κεφαλαίου του και αιτήθηκε αποζηµίωση 
λόγω αδικοπραξίας στα πλαίσια πληµµελούς εκπλήρωσης 
σύµβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από τράπεζα. Με 
την εφετειακή απόφαση η τράπεζα υποχρεώθηκε και κατέβα-
λε στον πελάτη ως αποζηµίωση, συνολικά το ποσό των 
100.950 ευρώ.

Η τράπεζα άσκησε αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασής. 
Το ∆ικαστήριο του Αρείου Πάγου απέρριψε την αίτηση αναίρεσης 
και έκρινε ότι υπήρχε υποχρέωση της Τράπεζας για ενηµέρωση 
των συναλλασσόµενων, ανεξαρτήτως προέλευσης και βαθµού 
εµπειρίας, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει ειδικές επί σύνθετων 
οµολόγων πληροφορίες, ούτως ώστε να διευκολύνεται η συγκρι-
σιµότητα των προϊόντων αυτών µε οµοειδή, αµιγώς καταθετικά ή 
αµιγώς επενδυτικά, καθώς και η κατανόηση των πιθανών ειδικά 
ισχυόντων γι’ αυτά κινδύνων και της αναµενόµενης απόδοσής 
τους. Η αµελής συµπεριφορά της προστηθείσας υπαλλήλου της 
τράπεζας, η οποία συνιστά παρανοµία, ήταν κατά τα διδάγµατα 
της κοινής πείρας πρόσφορη να προκαλέσει το ζηµιογόνο αποτέ-
λεσµα το οποίο και προκάλεσε.

Πιο συγκεκριµένα, υπάλληλος της τράπεζας, υπό τις εντολές 
και οδηγίες της τελευταίας, τελώντας σε σχέση πρόστησης µε αυ-
τή και λειτουργώντας στο πλαίσιο των καθηκόντων του, δεν προ-
σέφερε στον πελάτη επαρκή, σαφή και ειδική, για το είδος των 
συνθέτων οµολόγων (perpetual bonds) πληροφόρηση, αναγκαία 
για τα προταθέντα σε αυτόν επενδυτικά προϊόντα, αλλά, αντιθέ-
τως, του παρείχε ανεπαρκή και παραπλανητική πληροφόρηση, 
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τον επενδυτικό 
κίνδυνο που αναλάµβανε.

Η παράβαση των εκ του Κώδικα ∆εοντολογίας των Ε.Π.Ε.Υ. 
υποχρεώσεων της Τράπεζας, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 914, 
922, 281, 288, 297 και 298 του ΑΚ, στοιχειοθετεί την αµελή συ-
µπεριφορά της προστηθείσης υπαλλήλου της, η οποία συνιστά 

παρανοµία και η οποία, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, 
ήταν πράγµατι πρόσφορη να προκαλέσει το ζηµιογόνο αποτέ-
λεσµα, το οποίο και προκάλεσε στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
προτείνοντας σε αυτόν την αγορά των επιδίκων οµολόγων και, 
στη συνέχεια, διενεργώντας για λογαριασµό του τις επίµαχες 
αγοραπωλησίες.

Με βάση τις διατάξεις του Κανονισµού ∆εοντολογίας των Εται-
ριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο οποίος τύγχανε εφαρ-
µοστέος κατά τον χρόνο συνοµολόγησης της επίδικης σύµβασης, 
δηµιουργούνται, ενδεικτικά, ζητήµατα ευθύνης µιας Τράπεζας, αν 
δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους 
συγκεκριµένων επενδυτικών επιλογών του, αν δεν πραγµατοποι-
εί µε την κατάλληλη υποστήριξη των εξειδικευµένων συµβούλων 
της τεχνική ανάλυση της µελλοντικής κίνησης των κινητών αξιών 
που περιλαµβάνει το προτεινόµενο επενδυτικό πρόγραµµα, ή αν 
δεν ενηµερώνει µε απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς 
τις αποδόσεις των προτεινοµένων για επένδυση τίτλων. Η παρά-
βαση των διατάξεων του εν λόγω Κανονισµού συνιστά παρανο-
µία υπό την έννοια της διάταξης του άρ. 914 του ΑΚ. Εφόσον, επο-
µένως, η εν λόγω παρανοµία, διαπραχθείσα µε υπαιτιότητα, επι-
φέρει αιτιωδώς ζηµία στον επενδυτή, υποχρεώνει την παρανο-
µούσα Τράπεζα σε αποζηµίωση.

Περαιτέρω, κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου, τα λεγόµενα 
«perpetual bonds», δηλαδή «οµόλογα ατελεύτητης διάρκειας», 
άλλως, «διηνεκή» ή «αιώνια» ή «αόριστης διάρκειας», δεν είναι 
απλά στη σύλληψη και στη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, 
συνεπώς οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυµες εταιρεί-
ες υπέχουν ιδιαιτέρως αυξηµένη υποχρέωση ενηµέρωσης του 
εκάστοτε πελάτη τους επενδυτή, δεδοµένου ότι η χρήση και κυ-
κλοφορία των perpetual bonds ως οµολόγων αποδίδει µια ψευ-
δή, εικονική εικόνα, ικανή να παραπλανήσει τον οποιονδήποτε, 
ακόµη και τον πιο βαθύ γνώστη επενδυτή, ως προς τη νοµική φύ-
ση και τη λειτουργία τους.

Επ’ αυτών και επί όλων των σύνθετων τραπεζικών προϊόντων 
εφαρµόζεται επιπλέον και η υπ’ αριµ. 2501/31.10.2002 Πράξη του 
∆ιοικητή της ΤτΕ (ΦΕΚ Α’, 277), βάσει της οποίας η ενηµέρωση των 

συναλλασσόµενων, οποιασδήποτε προέλευσης και βαθµού 
εµπειρίας, πρέπει να περιλαµβάνει ειδικές επί συνθέτων οµολό-
γων πληροφορίες, ούτως ώστε να   διευκολύνεται η συγκρισιµό-
τητα των προϊόντων αυτών µε οµοειδή, αµιγώς καταθετικά ή αµι-
γώς επενδυτικά, καθώς και η κατανόηση των πιθανών ειδικά ισχυ-
όντων για αυτά κινδύνων και της αναµενόµενης απόδοσης τους.

Βάσει των πραγµατικών περιστατικών που έγιναν δεκτά, σύµ-
φωνα µε την προσβαλλόµενη απόφαση, αποδείχθηκε ότι και οι 
τρεις επενδυτικές επιλογές του πελάτη καθίσταντο πολύπλοκες, 
εµπεριέχοντας, συγχρόνως, υψηλό οικονοµικό κίνδυνο.

Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι η τράπεζα παρέλειψε, ενώ υποχρε-
ούνταν προς τούτο, να ενηµερώσει τον πελάτη της σχετικά µε τα 
χαρακτηριστικά των επενδύσεων, που υπέδειξε σε αυτούς να επι-
χειρήσουν, µε αποτέλεσµα ο συγκεκριµένος επενδυτής να µην 
έχει κατανοήσει, τουλάχιστον, τον κίνδυνο να υποστεί απώλεια 
του κεφαλαίου του, ο οποίος, όπως καταδείχθηκε, συνδεόταν βά-
σιµα  µε τις επενδυτικές επιλογές εκ µέρους τους. 

Από τη συµπεριφορά αυτή της τράπεζας, που  συνίστα-
ται  στην  αθέτηση  του καθήκοντος διαφώτισης, παροχής συµ-
βουλευτικής καθοδήγησης και προειδοποίησης του πελάτη αυ-
τής, αναφορικά µε την ασφάλεια του επενδυθέντος κεφαλαίου 
του, εξεταζόµενη υπό το πρίσµα των κανόνων των άρθρων 281 
και 288 του ΑΚ σε συνδυασµό µε το Ν.2396/1996, προκύπτει 
υπαίτια πληµµελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής, που 
απορρέουν από τις συναφθείσες συµβάσεις.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 100.950 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΑ ΓΙΑ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

-  ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί
Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510

e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

Οι νοµικοί σύµβουλοι της εφηµερίδας µας
Χαρά Τσελαλίδου & Χρύσα Τσελαλίδου σας ενηµερώνουν

για τα επίκαιρα νοµοθετικά και νοµολογιακά ζητήµατα
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Και ξαφνικά φωτιά, όλα τούµπα για τη 
µεγάλη απειλή, όλοι µαζί µε µάσκα 
και χωρίς, ενωµένοι για τον κοινό 

εχθρό, που πια είναι ορατός, έχει χρώµατα, 
σε καίει παντού στη ψυχή και στο µυαλό. 

Εκεί, κάπου σε ένα γραφείο στους Θρακο-
µακεδόνες η κ. Μαρία, ακούραστη εθελόντρια 
προσφοράς για τον κόσµο της περιοχής, άγρυ-
πνη τρίτη µέρα, αγωνίστρια χωρίς αγωνία, αι-
σιόδοξη µε το χαµόγελο και την καλή λέξη στα 
χείλη, δίνοντας κουράγιο σε όλους, κάνοντας 
αστεία, δίνοντας αγάπη.

Να λίγο πιο κάτω τα παιδιά των εθελοντι-
κών οµάδων από περιοχές του ∆ήµου Αχαρ-
νών, ο Παναγιώτης, ο Νεόφυτος µε το γιο του, 
ο Κώστας, ο Παύλος και άλλοι µε φλόγα στα 
µάτια και καθαρή µατιά στον αγώνα του εθε-
λοντισµού, στα µετόπισθεν της προσφοράς µε 
τις δωρεάν προµήθειες µικρών και µεγάλων.  

Πιο πέρα, στην πλατεία της Βαρυµπόµπης 
ένας µυώδης νέος µε τατουάζ στα δυο χέρια 
και αυτός εθελοντής, 4 µέρες άυπνος, προτρέ-
ποντας τον να πάει να κοιµηθεί, απαντούσε 
«τι λέτε ρε παιδιά, θα πάω µόνο όταν σταµα-
τήσει η φωτιά, ο κόσµος έχει ανάγκες εδώ». 

Πιο πάνω µέσα στα καµένα, οι υδροφό-
ρες του ∆ήµου µε το κανονάκι που ποτίζουν 
τα δέντρα στις πλατείες, τώρα να σβήνουν τη 
φωτιά των δέντρων και τα καντήλια, όχι των 
προσευχών µας, αλλά της κατάρας που την 
προκάλεσε.  

Από το πουθενά φωνές, «εδώ, εδώ φω-
τιά» σε σπίτι κοντά στα καµένα, µια αυτοσχέ-
δια υδροφόρα µε ένα πιεστικό µηχάνηµα, 
σπασµένα µπρος-πίσω φανάρια, µπόλικο κα-
πνό στην εξάτµιση και µε δυο παλικάρια 22 
ετών και οδηγό µεσήλικα, να δίνουν τον αγώ-
να τους χωρίς φόβο αλλά µε πάθος, εκεί που 
οι ιδιοκτήτες του σπιτιού δεν είχαν φροντίσει 
δίπλα στο δάσος να έχουν εγκαταστήσει έστω 
ένα υποτυπώδες σύστηµα πυρόσβεσης. Ενώ, 
στο διπλανό στενό η υδροφόρα του ∆ήµου να 
επιχειρεί σε ένα άλλο σπίτι, κάνοντας µια κυ-
ρία του σπιτιού να δακρύσει όταν άκουσε ότι 
είµαστε από το ∆ήµο Αχαρνών. Ποιος ξέρει, 
ίσως να ήταν ένας από εκείνους που πριν µερι-
κούς µήνες ζητούσαν να διαχωριστεί η κοινό-
τητά τους από το ∆ήµο, µα η ίδια η ζωή εκείνη 
την ηµέρα µας ένωνε µπροστά στο κακό.       

Στο οδοιπορικό αυτό δεν αντικρίσαµε µό-

νο τον αγώνα και την αγωνία των εθελοντών 
πυρόσβεσης και πυροσβεστών, αλλά και τους 
εθελοντές ζωόφιλους να περισυλλέγουν µε τα 
αυτοκίνητα τους, εγκαταλελειµµένα ζώα σε 
δρόµους και αυλές σπιτιών, περιστέρια τυ-
φλωµένα ή καµένα και όχι µόνο. 

Είδαµε µπλόκα της Αστυνοµίας, περίεργα 
συµβάντα από Fakenews, πυροσβέστες να 
ανεβαίνουν µάντρες για να σβήσουν σπίτια 
που καίγονταν, είδαµε τις υδροφόρες του ∆ή-
µου και της πολιτικής προστασίας να γεµίζουν 
µε νερό τεράστιες δεξαµενές, στα δυτικά των 
Θρακοµακεδόνων, για να µπορούν τα ελικό-
πτερα να ανεφοδιάζονται νερό για την πυρό-
σβεση.                                    

Παντού φίλοι, αιρετοί του ∆. Αχαρνών, o 
Σπύρος Β, ο Μιχάλης Β, ο Στάθης Τ, ο Γιώργος 
Σ, ο Γιώργος Π, ο Άγγελος Α. κι άλλοι πολλοί, 
ο καθένας στο ρόλο του µε ένα κοινό στόχο, 

ακούραστοι και άγρυπνοι, παντού σε όλα τα 
µέτωπα το ανθρωπίνως δυνατόν. 

Ο   HYPERLINK «https:/ /www.
g n o m i k o l o g i k o n . g r / a u t h q u o t e s .
php?auth=15» ΟυίνστονΤσώρτσιλ έλεγε ότι, 
«Κερδίζεις τα προς το ζην από αυτά που παίρ-
νεις. Κερδίζεις τη ζωή από αυτά που δίνεις».

Στο γρανάζι της αλυσίδας αιτιών και απο-
τελεσµάτων µιας καταστροφής, οι ευθύνες βα-
ραίνουν όλους µας, ανάλογα µε τη θέση που 
κατέχουµε στην κοινωνία που ζούµε. Το ζη-
τούµενο αλλά και το µεγαλειώδες είναι να ζού-
µε αγωνιζόµενοι για να αλλάξουµε τουλάχι-
στον τη ζωή των παιδιών µας σε ένα πλανήτη 
που ήδη καταστρέφεται. 

 Υ.Γ. Ο  Γιώργος Κουλόγιαννης, είναι Πρό-
εδρος του Συλλόγου κατά της Εγκληµατικότη-
τας  και µέλος της Επιτροπής του ∆ήµου κατά 
της Παραβατικότητας.

Είδα και Έζησα, το  µέτωπο της φωτιάς…
Του Γιώργου Κουλόγιαννη 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ
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Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά οι Βραδιές Πολιτισµού έρχονται 
για να φέρουν χαµόγελα και διασκέδαση στις Αχαρνές!
Από την Πέµπτη 26 Αυγούστου έως 

την Κυριακή 19 Σεπτεµβρίου 2021,  ο 
∆ήµος Αχαρνών και η ∆ΗΚΕΑ προ-

σφέρει ένα πλούσιο θεατρικό και µουσικό 
πρόγραµµα, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
όλους να απολαύσουν τις καλύτερες παρα-
στάσεις του καλοκαιριού. 

Κάθε βράδυ το ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης» θα φιλοξενεί µια δια-
φορετική παράσταση, ενώ θα υπάρξει και πα-
ράλληλο πρόγραµµα σε άλλες περιοχές του 
∆ήµου µας. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα 
µπορούν όλοι να ενηµερώνονται για το πρό-
γραµµα, ενώ θα µπορούν να το προµηθεύο-

νται και από κεντρικά σηµεία της πόλης. Στο 
πρόγραµµα περιλαµβάνονται και δωρεάν πα-
ραστάσεις, συνεργασίες µε την Περιφέρεια Ατ-
τικής, ενώ από την πλευρά της ∆ΗΚΕΑ και του 
∆ήµου έχει γίνει επιδότηση του εισιτηρίου, 
προκειµένου να δοθεί σε όλους η δυνατότητα 
συµµετοχής.

Σε όλες τις εκδηλώσεις για την είσοδο ∆ΕΝ 
απαιτείται πιστοποιητικό εµβολιασµού ή rapid 
test. Η είσοδος του κοινού θα γίνεται ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε χρήση µάσκας και θα τηρούνται 
σχολαστικά όλα τα µέτρα για τη διασφάλιση 
της υγείας όλων µας σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του ΕΟ∆Υ. 
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Η  µαχητική  παρουσία του ∆ήµου µας, στα µέτωπα  της  φωτιάς,  µας  γλύτωσε από  µεγαλύτερη  καταστροφή  
Η πόλη µας πέρασε από άλλη µια δύσκολη κατάσταση. ∆υ-

στυχώς από εδώ ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης που για µια 
σχεδόν εβδοµάδα χτύπησε βάναυσα την ανατολική αττι-

κή. Ξεκινώντας από το µεσηµέρι της Τρίτης 3 Αυγούστου 2021 
συνεχίστηκε σε άλλους ∆ήµους και ξαναχτύπησε τη Βαρυµπό-
µπη και τους Θρακοµακεδόνες έως την Παρασκευή. Μια µεγάλη 
καταστροφή τόσο σε περιουσίες συνδηµοτών µας, όσο και στο 
δάσος. ( Εκατοντάδες οι φωτό, καθηµερινά στο FB, αλλά  

Η τελική αποτίµηση της διαχείρισης της κατάστασης θα γίνει βέ-
βαια από την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική που είναι 
οι καθ’ ύλην αρµόδιοι και αυτοί που έχουν τον απόλυτο έλεγχο της 
κατάστασης. Άλλωστε είχαν επιταχθεί και οι υδροφόρες του ∆ήµου 
προκειµένου να συνδράµουν τις επίγειες δυνάµεις. 

Προσπαθώντας όµως να εκτιµήσουµε την κατάσταση αναφορι-
κά µε την παρουσία του ∆ήµου, το πρόσχηµα είναι αδιαµφισβήτητα 
θετικό. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε πως στα έγκυρα  Μέσα Κοινωνικής 
∆ικτύωσης, αλλά και σε µεγαλύτερα Μέσα Ενηµέρωσης µόνο θετι-
κά ακούστηκαν για τη συµβολή του ∆ήµου Αχαρνών και του ∆η-

µάρχου Σπύρου Βρεττού. 
Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός, από την πρώτη στιγµή  βρέθηκε 

στο σηµείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, για να δώσει κατευθύνσεις και 
να συντονίσει. Με συνέπεια, προσοχή όπως αρµόζει η κατάσταση, 
χωρίς κραυγές και µε σύνεση αντιµετώπισε την κατάσταση. Φροντί-
ζοντας πρώτα από όλα να µην κινδυνεύσει κανένας δηµότης φρόντι-

σε να ενηµερώσει για τις εκκενώσεις που αποφάσιζε η Πυροσβεστι-
κή. Παράλληλα κινητοποίησε όλο το µηχανισµό του ∆ήµου, ενώ 
ήταν διαρκώς σε επικοινωνία µε άλλους δηµάρχους για να έρθουν 
οχήµατα. 

Αδιάκοπες ήταν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες µε Υπουργούς και 
τους διοικητές της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής για να αντιµε-
τωπιστεί η κατάσταση µε τη δέουσα προσοχή. ∆εν θα ήταν υπερβο-
λή να πούµε πως όλη αυτή την εβδοµάδα την πέρασε στους δρό-
µους, καθώς εθελοντές και όχι µόνο τον εντόπισαν πολλές φορές 
ακόµη και µέσα στη νύχτα να γυρίζει στους δρόµους της Βαρυµπό-
µπης, στο Κατσιµίδι και αλλού…, παρά  την υπερβολική θερµοκρα-
σία των 45ο  

Στο πλευρό του οι συνεργάτες του, το σύνολο των Αντιδηµάρ-
χων, η Πολιτική Προστασία, η Κοινωνική Πολιτική όλοι από την πρώ-
τη στιγµή στο καθήκον, για να αντιµετωπιστεί η δύσκολη κατάστα-
ση. Μια κατάσταση που κανείς συνδηµότης µας δεν αµφιβάλλει ότι 
θα ήταν πολύ χειρότερη, εάν δεν υπήρχε αυτή η µαχητική παρουσία 
του Σπύρου Βρεττού και του ∆ήµου µέσα στα πύρινα µέτωπα. 

O ∆ήµος Αχαρνών ευχαριστεί όλους τους ∆ήµους, οι οποίοι κατά 
τη διάρκεια των πυρκαγιών της περασµένης εβδοµάδας συνέδρα-
µαν µε προσωπικό και µέσα στην κατάσβεσή της. 

Η πλειονότητα των ∆ηµοτικών Αρχών επικοινώνησε είτε µε 
τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό είτε µε τους αντιδηµάρχους, προκει-
µένου να αποστείλουν υδροφόρες και προσωπικό προς εξυπηρέ-
τηση των πυροσβεστικών δυνάµεων.

Ενδεικτικά και µόνο κατά τις κρίσιµες ώρες στους δρόµους της 
Βαρυµπόµπης και των Θρακοµακεδόνων κατά τις κρίσιµες ώρες 
βρέθηκαν οχήµατα από τους ∆ήµους: Αγίων Αναργύρων – Καµα-
τερού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, Βύρωνα, Γλυφάδας, ∆ιονύ-
σου, Ελευσίνας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ηρακλείου, Θήβας, 
Κηφισιάς, Κρωπίας, Μεταµόρφωσης, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 

Χαλκηδόνας, Νέας Σµύρνης, Παιανίας, Παλαιού Φαλήρου, Πει-
ραιά. Όλοι αυτοί, αλλά και µια σειρά από φορείς, όπως για παρά-
δειγµα ο ΣΥΝΠΑ, προσέτρεξαν σε βοήθεια την κρίσιµη στιγµή. Η 
ανταπόκρισή τους και η αλληλεγγύη που επέδειξαν όλοι αυτοί, 
αλλά και άλλοι (από τους οποίους ζητάµε συγνώµη εάν εκ παρα-
δροµής δεν τους συµπεριλάβαµε σε αυτή τη λίστα) µας κάνουν να 
πιστεύουµε πως ο δρόµος που θα βαδίσουµε γίνεται πιο εύκολος, 
όταν περπατάµε χέρι χέρι. 

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ∆ήµους που τις ώρες της 
µάχης µε την πυρκαγιά συνέδραµαν µε προσωπικό και µέσα. Η αλ-
ληλεγγύη που επέδειξαν είναι οδηγός για την επόµενη µέρα. Θα 
είµαστε πάντα δίπλα τους, τιµώντας τη στήριξή τους, αλλά ελπίζω 
να µη χρειαστεί ποτέ να το πράξουµε σε ανάλογη κατάσταση». 

Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της βαθιά σηµάδια. Πάνω από 100 σπίτια έχουν υποστεί ζηµιές, 
ενώ αρκετά από αυτά είναι ακατοίκητα. Οµοίως έχουν πληγεί περίπου 30-35 επιχειρήσεις. Τα 
ακριβή νούµερα δεν έχουν δοθεί ακόµη στη δηµοσιότητα από τις επίσηµες υπηρεσίες, κάτι που 
αναµένεται να συµβεί µετά και τη δεύτερη καταγραφή. Υπολογίζεται πως οι αιτήσεις για απο-
ζηµίωση θα ξεπεράσουν τις 180 συνολικά σε όλες τις κατηγορίες. 

Παράλληλα η καταγραφή περιλαµβάνει και χιλιάδες καµένα στρέµµατα δάσους. Η φωτιά της 
Βαρυµπόµπης, όπως την έχουν ονοµάσει τα Μέσα, έκαψε συνολικά 80.000 στρέµµατα δασικής έκτα-
σης, στο σύνολο όµως των δήµων που πέρασε.  Σηµαντικές ήταν οι ζηµιές που προκλήθηκαν και 
στις υποδοµές. Από τον ∆Ε∆∆ΗΕ εκτιµάται ότι κάηκαν ένας τεράστιος αριθµός από κολώνες που 
υπολογίζεται 1.000-1500 σε όλους τους δήµους. Πάντως η ανταπόκριση ήταν άµεση και ήδη από 
την Τετάρτη συνεργεία είχαν ξεκινήσει την αποκατάσταση. Παροµοίως προβλήµατα δηµιουργήθη-
καν και στο δίκτυο ύδρευσης, που όµως αποκαταστάθηκαν σχετικά σύντοµα. 

Από εκεί και πέρα η αποκατάσταση συνεχίζεται µε αµείωτους ρυθµούς. Με τη συµβολή της Πε-
ριφέρειας αλλά και εξωτερικών συνεργείων ολοκληρώνονται οι καθαρισµοί από καµένα και κη-
παία και στους δρόµους της Βαρυµπόµπης, ενώ από την περασµένη εβδοµάδα τελείωσαν στους 

Θρακοµακεδόνες, που είχαν µικρότερο όγκο. Αυτό είναι ένα πρώτο απαραίτητο βήµα για να απο-
κατασταθεί στο µέτρο του δυνατού η κανονικότητα. 

Η ∆ηµοτική Αρχή έχει πλέον στρέψει όλη της την προσοχή στα αντιπληµµυρικά έργα, καθώς 
δεν υπάρχει η χρονική πολυτέλεια για καθυστερήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρετ-
τός έχει κινήσει γη και ουρανό, προκειµένου να βρει λύσεις ανάµεσα στους φορείς που µπορούν να 
συνδράµουν σε αυτή την κατεύθυνση.  

Αυτό πάντως που όλοι οι κάτοικοι του Βόρειου τοµέα επισηµαίνουν είναι πως η κατάσταση θα 
ήταν πολύ χειρότερη, εάν δεν είχαν γίνει τόσο σχολαστικοί καθαρισµοί από τον ∆ήµο, ο οποίος µε 
συνεχή δουλειά για δύο µήνες είχε καθαρίσει όλους τους δρόµους από κηπαία και κλαδιά. 

Ευχαριστήρια  Ανακοίνωση  του ∆ήµου Αχαρνών, σε όσους συνέδραµαν στην κατάσβεση πυρκαγιάς

Σοβαρές  ζηµιές προκάλεσε η φωτιά  σε Βαρυµπόπη και Θρακοµακεδόνες 

«Συµπληρώθη-
καν έντεκα µέρες 
από τη µέρα που 
ξέσπασε η κατα-
στροφική πυρκα-
γιά της 3ης Αυ-
γούστου, η οποία 
άφησε βαθιές 
πληγές στον ∆ή-
µο µας. Ευτυχώς 
η επόµενη µέρα 
µας βρίσκει όλους εδώ, χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Καταστράφηκαν όµως 
περιουσίες, καταστράφηκε µια µεγάλη δασική έκταση, κάηκαν ζώα αδέσπο-
τα και δεσποζόµενα. Για τα αίτια της πυρκαγιάς και την αποτελεσµατικότητα 
της διαχείρισης της κρίσης, θα αποφανθούν σύντοµα οι αρµόδιοι φορείς.

Στην κρίση µας βοήθησαν πολλοί. ∆ήµοι, φορείς, εταιρείες κ.α. Αυτή τη 
στιγµή όµως εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους απλούς αν-
θρώπους συνέδραµαν τόσο στην αντιµετώπιση της φωτιάς, όσο και όσους 
βοήθησαν στην κρίση που ακολούθησε. Οι µεµονωµένοι εθελοντές και οι 
εθελοντικές οργανώσεις που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγµή στο µέ-
τωπο της φωτιάς έπαιξαν καταλυτικό ρόλο να σωθούν περιουσίες. Μαζί µε το 
προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και άλλων υπηρεσιών του ∆ή-
µου έµειναν και πάλεψαν προσπαθώντας να σώσουν σπίτια, επιχειρήσεις, κή-
πους και καλλιέργειες. Είδα µε τα µάτια µου πολλά παιδιά να παλεύουν να µη 
χαθεί ένα δέντρο, είδα υπαλλήλους να σβήνουν φωτιές για ώρες. Μπορώ να 
σας απαριθµήσω δεκάδες ακόµη παραδείγµατα. Η επόµενη µέρα βρήκε πά-
λι εθελοντές και δηµοτικούς υπαλλήλους στο δρόµο. Μαζεύοντας είδη πρώ-
της ανάγκης, συγκεντρώνοντας και κατανέµοντας κάθε προσφορά βοήθειας, 
φροντίζοντας για τη σίτιση πυρόπληκτων, πυροσβεστών και αστυνοµικών 
που εξακολουθούσαν να επιχειρούν. Την ίδια ώρα οι υπηρεσίες από το επό-
µενο πρωί ξεκίνησαν την προετοιµασία για να τρέξουν όλες οι διαδικασίες, για 
αποζηµιώσεις, καταγραφές, επιδιορθώσεις, αποκαταστάσεις. Μια σύνθετη 
υπόθεση που απαιτεί πολλή δουλειά και συνεργασία. Λίγες µόλις µέρες χρει-
άστηκαν για να πραγµατοποιηθεί ένας µεγάλος όγκος εργασιών, που ίσως 
ανακουφίσει λίγο τους πληγέντες συνδηµότες µας.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε εθελοντές και προσωπικό είναι το λιγότερο που 
µπορούµε να τους δώσουµε. Ξέρουµε όµως πως δεν θέλουν κάτι παραπά-
νω. Η διάθεση προσφοράς, η ενσυναίσθηση και το πνεύµα αλληλεγγύης ήταν 
τα όπλα µας στη µάχη µε την πυρκαγιά, θα είναι τα όπλα µας και στην προ-
σπάθεια που ξεκινήσαµε για να ξαναφτιάξουµε ό,τι χάσαµε».

Ευχαριστήρια δήλωση του ∆ηµάρχου 
Σπύρου Βρεττού προς προσωπικό και εθελοντές

Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει τους πληγέντες συν-
δηµότες µας από τις πρόσφατες πυρκαγιές ότι έχει 
ενεργοποιηθεί η πλατφόρµα αποζηµίωσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  https://arogi.gov.gr,  στην 
οποία πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά όλοι τις 
αιτήσεις τους.  Η πλατφόρµα αφορά την κρατική 
αρωγή για όσους έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές 
του Αυγούστου και η καταληκτική ηµεροµηνία αι-
τήσεων είναι η 30/9/2021. Η Ελληνική Κυβέρνηση 
θεσµοθέτησε µόνιµο µηχανισµό Κρατικής Αρωγής, 
ώστε οι αποζηµιώσεις να δίνονται σύντοµα µε ψηφι-
οποιηµένες διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατία. 
Αφορά: 
– Τους ιδιοκτήτες κατοικιών και λοιπών ακινήτων
– Τα νοικοκυριά για την οικοσκευή τους
– Τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
Περιλαµβάνει: 
– Την πρώτη οικονοµική αρωγή έναντι των τελικών 
αποζηµιώσεων 
– Απαλλαγές από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ
– Επιδότηση στέγασης 
– Το ποσό της πρώτης οικονοµικής αρωγής προκύ-
πτει αυτόµατα µέσα από τη συγκεκριµένη διαδικασία 
και συµψηφίζεται µε το τελικό ποσό της ζηµίας, όπως 
αυτό θα υπολογιστεί από τις αρµόδιες επιτροπές.
– Σε περιπτώσεις που το ποσό που λάβει ο αιτών εί-

ναι µεγαλύτερο της ζηµίας ή δεν επιβεβαιωθεί από 
τις επιτροπές, τότε θα πρέπει να επιστραφεί ως αχρε-
ωστήτως καταβληθέν εντόκως. 
Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται: 
– Οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet
– Τα στοιχεία για το κτίριο που έχει πληγεί (διεύθυν-
ση, χρήση κ.α.)
– Ο αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) του 
αιτούντος
Οι πληγέντες µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονι-
κά τις αιτήσεις τους για:
– Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης για κατοικίες 
και κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικών και νοµικών 
προσώπων. 
– Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης φυσικών προ-
σώπων για αποζηµίωση οικοσκευής.
– Χορήγηση οικονοµικής επιχειρήσεων –συµπερι-
λαµβανοµένων αγροτικών εκµεταλλεύσεων – ένα-
ντι επιχορήγησης για αντιµετώπιση ζηµιών.
– Χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 
2021,2022,2023.
– Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης 
στην περίπτωση που η κύρια κατοικία έχει χαρακτη-
ριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για 
χρήση.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 
30/09/2021. 

 ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ 
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Επιµέλεια: Ευρώπη Κοσµίδη – 
Πολιτικός Μηχανικός, 
Περιφερειακή  Σύµβουλος,
Εντεταλµενη  ∆/νσεων Τεχνικών
Έργων,  Υποδοµών,
Τεχνικού  Ελέγχου & Μελετών
• Τηλ. 6940 405618

Η επόµενη µέρα, τα βασικά βήµατα 
και η άµεση υλοποίηση παρεµβά-
σεων που θα προστατέψουν τις ζω-

ές και τις περιουσίες των πολιτών, βρέθη-
καν στο επίκεντρο σύσκεψης στην Περι-
φέρεια Αττικής µε πρωτοβουλία του Περι-
φερειάρχη Γ. Πατούλη. 
Στη σύσκεψη συµµετείχε ο Καθηγητής ∆υ-
ναµικής Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλο-
γίας και ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστρο-
φών, Πρόεδρος του  Τµήµατος Γεωλογίας 
και Γεωπεριβάλλοντος και ∆ιευθυντής ΠΜΣ 
«Στρατηγικές ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 
Καταστροφών και Κρίσεων» ∆ρ. Ευθύµης 
Λέκκας,  ο ∆ιευθυντής Τεχνικών έργων της 
Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλος και ο ∆ι-
ευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Αν. Αττικής Γ. Ασπρουλάκης.   
Όπως επισηµάνθηκε από τον Περιφερειάρ-
χη Αττικής Γ. Πατούλη: «Η Περιφέρεια Αττι-
κής, σε συνεργασία µε επιστηµονικούς φο-
ρείς, µε σχέδιο και ιεράρχηση είναι έτοιµη 
να υλοποιήσει παρεµβάσεις στις πυρόπλη-
κτες περιοχές. Στόχος µας είναι µε γρήγορες 
διαδικασίες και χωρίς χρονοτριβές να επι-
τευχθεί η θωράκιση των πυρόπληκτων πε-
ριοχών καθώς το επόµενο διάστηµα είναι 
ιδιαίτερα κρίσιµο και επικίνδυνο για την εκ-
δήλωση πληµµυρών». 

Οι 10 παρεµβάσεις που προτείνονται είναι:
1) Ταχεία αποτίµηση των επιπτώσεων της 
πυρκαγιάς στο δοµηµένο περιβάλλον, στις 

υποδοµές, στα δίκτυα (life lines) και στις 
εγκαταστάσεις.  Ιεράρχης επεµβάσεων για 
άµεση αποκατάσταση.
2) Άµεση περιβαλλοντική χαρτογράφηση 
των περιοχών που επλήγησαν. Χαρτογρά-
φηση µε σύγχρονες τεχνολογίες (δορυφο-
ρικά συστήµατα, drones) και επίγηες αποτυ-
πώσεις, ιδιαίτερα των τµηµάτων µε µεγάλη 
περιβαλλοντική σηµασία.
3) Ταχεία αποτίµηση των επιπτώσεων στο 
φυσικό περιβάλλον και ειδικότερά στο 
ατµοσφαιρικό περιβάλλον, στο έδαφος και 
στο υπέδαφος µε έµφαση στις µεταβολές 
στο µικροκλίµα, την µόλυνση του αέρα, την 
ρύπανση του εδάφους και του υπεδάφους  
και την ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση 
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
4) Προτάσεις καινοτόµων αντιδιαβρωτικών 
έργων µε επείγοντα χαρακτήρα, λαµβάνο-
ντας υπόψη την φύση των γεωλογικών σχη-
µατισµών, την φύση του εδάφους, την κλί-
ση του εδάφους, το κλίµα, την φυτοκάλυ-
ψη και χρήσεις γης, την έκθεση των πρανών 
σε διάφορους παράγοντες, την ραγδαιότη-
τα των βροχοπτώσεων, την φύση του υδρο-
γραφικού δικτύου και άλλα.
5) ∆ιερεύνηση του πληµµυρικού κινδύνου 
και ιδιαίτερα του συνολικού κινδύνου που 
προκύπτει π την µεταφορά εδαφικών υλι-
κών την διάβρωση του εδάφους, της µετα-
φοράς υπολειµµάτων καύσης, των ογκω-
δών αντικειµένων κ.τ.λ. Εκτίµηση της εµφά-
νισης πληµµυρικού κινδύνου σε ειδικές πε-

ριοχές.Προτάσεις άµεσων επεµβάσεων και 
κατασκευής καινοτόµων έργων συµβατών 
µε το περιβάλλον για την ανάσχεση πληµ-
µυρικών φαινοµένων.
6) Έρευνα µείωσης κατολισθητικού κινδύ-
νου µε βάση την µορφολογία, την κλίση 
των πρανών, την γεωλογική δοµή, τις αν-
θρώπινες παρεµβάσεις, τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα και την υφιστάµενη σεισµικότη-
τα. Συνθετική αξιολόγηση του υφιστάµενου 
κατολισθητικού κινδύνου ανά περιοχή και 
θέση στις οποίες θα προταθούν καινοτόµα 
έργα αντιµετώπισης.
7) Εκτεταµένη παρακολούθηση των υπόγει-
ων υδροφόρων οριζόντων για µία τουλάχι-
στον διετία, ώστε να διαπιστωθούν προβλή-
µατα και να προταθούν τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα προστασίας.
8) Επαναδιαµόρφωση σχεδίων αποµά-
κρυνσης και εκκένωσης πληθυσµού (κυρί-
ως σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς και 
πληµµύρας) ανά επιµέρους περιοχή, µε την 
συνεργασία ∆ήµων – Περιφέρειας.
9) Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των 
πολιτών για θέµατα ατοµικής προστασίας, 
προστασίας περιουσίας και προστασίας του 
περιβάλλοντος κατά την περίοδο αποκατά-
στασης. 
10) Εκπαίδευση, ενηµέρωση  και κατάλλη-
λη κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσε-
ων, οι οποίες θα αναλάβουν κοµβικό ρόλο 
στο στάδιο της αποκατάστασης της πληγεί-
σας περιοχής.

∆έκα παρεµβάσεις της Περιφέρειας Αττικής για 
τη θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής

Εντατικοποίηση των αντιπληµµυρικών 
έργων και των καθαρισµών ρεµάτων
Έκτακτη σύσκεψη µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό 
όλων των δράσεων έναντι πιθανών συνεπειών από 
τις πυρκαγιές, συγκάλεσε  προχθές ο Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης, στα γραφεία της Περιφέρειας.

Στη σύσκεψη µετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Πολι-
τικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, Οικονοµικών Ν. Πέπ-
πας, ∆υτικής Αττικής Λ. Κοσµόπουλος, οι εντεταλµένοι 
περιφερειακοί σύµβουλοι Θ. Κατσιγιάννης και Ε. Κοσµί-
δη, ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α. 
Καλογερόπουλος, ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Ανατολικής Αττικής Γ. Ασπρουλάκης και ο Εκτελε-
στικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ι. Σελίµης. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν προ-
τάσεις δράσεων που απαιτούνται σε συνεργασία της Πε-
ριφέρειας Αττικής µε τα αρµόδια Υπουργεία Περιβάλ-
λοντος και Εσωτερικών και τις αποκεντρωµένες ∆ιοική-
σεις που είναι αρµόδιες για τα έργα ορεινής υδρονοµί-
ας, τις ορεινές κοίτες των ρεµάτων και τις ορεινές 
λεκάνες απορροής. Παράλληλα έγινε αποτίµηση των 
υδραυλικών-αντιπληµµυρικών έργων που εκτελεί η 
Περιφέρεια Αττικής, καθώς και εκείνων τα οποία µελε-
τά ή χρηµατοδοτεί, από ίδιους πόρους, για λογαριασµό 
των ∆ήµων. 

Κατά την αρχική του εισήγηση ο Περιφερειάρχης 
υπογράµµισε την αναγκαιότητα να βρίσκονται όλες οι 
αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεχή επαγρύ-
πνηση, επισηµαίνοντας ότι βρισκόµαστε σε έκτακτες 
συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό  έδωσε σχετικές εντολές αφενός 
να καθαρίζουν σε καθηµερινή βάση τα συνεργεία της 
Περιφέρειας όλα τα ρέµατα υψηλής επικινδυνότητας και 
αφετέρου να εντατικοποιηθεί η εκτέλεση των απαιτού-
µενων αντιπληµµυρικών έργων καθώς και η ολοκλή-
ρωση των σχετικών µελετών, για την αποτελεσµατικό-
τερη προστασία των πολιτών. 
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Ο Εφηµέριος της Ιεράς Μητροπόλεως 
µας, πατήρ  Χαράλαµπος  Τριαντό-
πουλος  συµπλήρωσε φέτος   εξή-

ντα  δύο (62) ολόκληρα χρόνια ιερατικής  δι-
ακονίας (1959-2021).   

Μπήκε στον Ιερατικό κλήρο το 1959.  Πρώ-
τη του τοποθέτηση ως πρεσβύτερος στην Μητρό-
πολη Καστοριάς.  Ακολούθησε  η µετάθεση του 
στην Μητρόπολη  του  Γιοχάνεσµπουργκ,  είναι 
η πρωτεύουσα της επαρχίας Γκαουτένκ  της Νό-
τιας Αφρικής. Μετά από 13 δηµιουργικά χρόνια,  
επέλεξε  να υπηρετήσει  για τα επόµενα  τρία χρό-
νια   στην Μητρόπολη  Αµερικής , στην Ατλάντα. 

Στην Ελλάδα  και στις Αχαρνές επιστρέφει  ξα-
νά το 1974, όπου τοποθετήθηκε  στον Ιερό Ναό 
Κοιµήσεως  Θεοτόκου.  Είναι γεγονός ότι συνέ-
βαλε  τα µέγιστα τόσο στην αποπεράτωση – θω-

ράκιση   του Ναού,  αγιογραφίες, καλλωπισµός, 
κατασκευή αιθουσών,  παράλληλα ανέπτυξε  
χρήσιµες κοινωνικές  δράσεις, µε αποκορύφωµα 
την λειτουργία, Εστίας (σίτισης απόρων 280 κα-
θηµερινώς) και  την ίδρυση Τράπεζας αίµατος.  

Την ευλογηµένη αυτή επέτειο του λαµπρού 
κληρικού,  θέλησε να τιµήσει  ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης µας  κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ. 

 Έτσι την  Κυριακή  11ην  του µηνός Ιουλίου 
2021,  ιερούργησε στον Ιερό Ναό της Ενορίας  
Κοιµήσεως  Θεοτόκου, στις Αχαρνές, όπου εφη-
µερεύει  ο  π. Χαράλαµπος, εδώ και 46 χρόνια, 
ω; προϊστάµενος του Ναού.

Λίγο  πριν την λήξη της  Θείας Λειτουργίας   ο 
Σεβασµιώτατος µε θερµά λόγια εξήρε τη σηµα-
σία, πού έχει µια τέτοια επέτειος στη ζωή ενός 
κληρικού  και έπλεξε το εγκώµιο του π. Χαράλα-
µπου , επαινώντας τον ζήλο του, τα χαρίσµατά 

του και τη δηµιουργική παρουσία του,  ιδιαίτερα 
στην Ενορία   Κοιµήσεως  Θεοτόκου στις Αχαρ-
νές, στην οποία υπηρετεί τα τελευταία  χρόνια. 

Κατακλείοντας  την προσφώνησή του, ο Ποι-
µενάρχης µας,  του επέδωσε  Αναµνηστική τιµη-
τική πλακέτα,  Ευεργετήριον  ∆ίπλωµα  και επι-
στήθιον σταυρόν.

Στην προσφώνηση του Σεβασµιωτάτου απά-
ντησε µε έκδηλη συγκίνηση ο πατήρ Χαράλα-
µπος, εξιστόρησε  επιγραµµατικά τούς σηµαντι-
κότερους σταθµούς της ζωής του, εξέφρασε την 
ευγνωµοσύνη του σε όλους εκείνους πού τον ευ-
εργέτησαν στη ζωή του και ευχαρίστησε µε θερ-
µά λόγια όλους όσοι τα τελευταία χρόνια της Ιε-
ρατικής ∆ιακονίας του,  του συµπαραστάθηκαν 
και τον στήριξαν,  από τον Σεβασµιώτατο Μητρο-
πολίτη µας  µέχρι και τη νεωκόρο. 

Φυσικά, και τούς ευλαβείς ενορίτες της Ενο-

ρίας µε τη βοήθεια και τη συµπαράσταση των 
οποίων προχωρεί η ολοκλήρωση και διακόσµη-
ση του περικαλλούς ναού και αναπτύσσεται το 
Ποιµαντικό, Ιεραποστολικό και Φιλανθρωπικό 
έργο της Ενορίας.

Η χαρά και η  συγκίνηση του εκκλησιάσµα-
τος ήταν µεγάλη και τα συναισθήµατα τιµής και 
αγάπης προς τον π. Χαράλαµπο  θερµά. 

Του τα εξέφρασαν υποµονετικά ένας-ένας 
κατά τη διανοµή του αντιδώρου, πού µοίρασε ο 
ίδιος κατά προτροπή του Σεβασµιωτάτου, αλλά 
και κατά τη δεξίωση πού ακλούθησε στη  αίθου-
σα του Ενοριακού Κέντρου, η ολοκλήρωση και 
η υποδειγµατική λειτουργία της οποίας οφείλε-
ται στην αγάπη και τους κόπους του π. Χαράλα-
µπου.

Η ευχή όλων  ήταν,  να έχει  υγείαν και µα-
κροηµέρευση.

Σεβασµιώτατε  πάτερ και ∆έσποτα και πεφιληµένοι µοι  συ-
µπρεσβύτεροι, αγαπητοί µου ευσεβείς Χριστιανοί. 

Στο πέρας Αυτής της ιεράς και πνευµατικής τράπεζας, επι-
τρέψτε µου, να εκφράσω τα µύχια της ψυχής µου, ως κατά-
θεση συναισθηµάτων και ευχαριστιών, οφειλετική απόδο-
ση.  

Σεβασµιώτατε, για περίπου 63 έτη,  διακονώ το Ιερό Θυσιαστή-
ριο και την Εκκλησία µας µε προθυµία και χαρά. Ο Θεός µε περι-
κόσµησε µε την χάρη της Ιεροσύνης και εγώ, υπακούοντας σε αυ-
τή την τιµή και ευθύνη, δεν αρνήθηκα ποτέ και σε κανέναν ό,τι 
αφορά στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας µας που εµπίπτουν στις 
υποχρεώσεις και δικαιοδοσίες του βαθµού µου. 

Παραλληλίζοντας τα λόγια του µεγάλου σύγχρονου µας Οσί-
ου Παϊσίου για την πνευµατική ζωή, έτσι και εγώ την Ιερωσύνη µου 
την «γλέντησα». Με αυτό, για να µην παρερµηνευτούν τα λόγια 
µου, εννοώ ότι κάθε ιεροπραξία και Ιερό Μυστήριο που τελούσα 
ήταν µια προσωπική χαρά που εξακτινιζόταν εκτός του κόσµου 
αυτού.

∆οξάζω τον Θεό, γιατί όχι µόνο µε αξίωσε µε τη χάρη της Ιερω-
σύνης καθώς και επειδή µου έδωσε την δυνατότητα αυτή, την χά-
ρη και τις δωρεές που εκχέονται από αυτή να τις µεταδώσω και να 
τηρήσω άσβεστη την φλόγα της Πίστης και του Έθνους µας, στο 
µέτρο των δυνάµεων µου, και εκτός των ορίων της Πατρίδας µας. 
Από την Καστοριά µέχρι τη Νότιο Αφρική και από εκεί µέχρι την 
Αµερική και τέλος στις αγαπηµένες µου Αχαρνές, το επιτραχήλιο 
που µου περιέδωσε η Εκκλησία δεν βρήκε ανάπαυση, ούτε στά-
θηκε οκνηρό.

Οφειλετικώς και ευγνωµόνως, πρέπει να αναφέρω πως οι δι-
ακρίσεις προς το πρόσωπό µου από µέρους της Εκκλησίας, εκτός 
από την λειτουργική και µυσταγωγική της διάσταση αλλά υπό την 
διοικούσα πτυχή Της, ήταν πολλές και µεγάλες. Επί σειρά ετών οι 
µακαριστοί ποιµενάρχες µου, προκάτοχοί σας και µη, Σεβασµιώ-
τατε, µου εµπιστεύθηκαν νευραλγικές θέσεις στη διοίκηση διορί-
ζοντας µε πρόεδρο του Φιλόπτωχου Ταµείου και πρόεδρο του Εκ-
κλησιαστικού Συµβουλίου των Ιερών Ναών που υπηρέτησα όπως 
και του Ιερού αυτού Ναού της προσωπικής µου προστάτιδος, της 
Υπεραγίας Θεοτόκου µέχρι πρότινος, οπότε και µε την θέληση µου 

χωρίς κάποια εξωτερική πίεση παραιτήθηκα από αυτή. 
Η εµπιστοσύνη της Εκκλησίας προς το πρόσωπο µου εκδηλώ-

θηκε και µε τον διορισµό µου επί σειρά δεκαετιών ως µέλους του 
Μητροπολιτικού Συµβουλίου της πάλαι ποτέ Μητροπόλεως Αττι-
κής καθώς και της νεοσύστατης Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως. 

Κοντά σε αυτές τις τιµές, µου χορηγήθηκε η αρµοδιότητα του 
Αρχιερατικού Επιτρόπου της Περιφέρειας των Αχαρνών την οποία 
διατηρούσα για αρκετά χρόνια, οπότε και οικεία βουλήσει παραι-
τήθηκα , δίνοντας µε ιδιαίτερη χαρά τη σκυτάλη σε νεώτερο και 
πολλά υποσχόµενο κληρικό µας,  τον Αξιότιµο, Αρχιµανδρίτη  π. 
Ιωάννη Ράπτη, προϊστάµενο του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου.

Σεβασµιώτατε. εξ αρχής µου συµπεριφερθήκατε µε αγάπη, σε-
βασµό και κατανόηση. Σταθήκατε αρωγός και ευήκοον ούς στα 
προβλήµατα και τους προβληµατισµούς που µε ταλάνιζαν κατά 
καιρούς. Κυρίως, και το επαναλαµβάνω, σταθήκατε αρωγός. 

∆ε θα ξεχάσω ποτέ την βοήθεια που µου παρείχατε σε καιρούς 
χαλεπούς για εµένα και την οικογένεια µου. Ξέρω πως πάντα κά-
νατε τα αδύνατα, δυνατά ώστε να γίνει ό,τι ήταν καλύτερο για κά-
θε πρόβληµά µου. ∆ε θα επεκταθώ περισσότερο γιατί γνωρίζω 
τον απλό χαρακτήρα σας καθώς και πως ό,τι κάνατε το κάνατε εν 
τω κρύπτω και όχι µε διάθεση αυτοπροβολής. 

Σας λέω όµως από τα βάθη της καρδιάς µου ένα µεγάλο ευχα-

ριστώ και πως είµαι και θα είµαι πάντα υπόχρεος προς το τίµιο πρό-
σωπό σας. Τις µεγαλύτερες ευχαριστίες µου θα πρέπει να τις απο-
δώσω στην οικογένεια µου, τα παιδιά µου και τα εγγόνια µου, τό-
σο για αυτά που βρίσκονται στη γη όσο και για αυτά που µου λεί-
πουν, αλλά είµαι βέβαιος ότι παρίστανται «εν τοις ουρανοίς».  
Πρωτίστως  όµως και κυρίως ευχαριστώ πρέπει να πω στην αγα-
πηµένη µου σύζυγο την πρεσβυτέρα Σταυρούλα, γατί στάθηκε 
στύλος ακλόνητος στις πίκρες και τις δοκιµασίες που παρουσιά-
στηκαν στην οικογενειακή µας ζωή. Την ευχαριστώ γιατί µου χά-
ρισε µια όµορφη και σωστή οικογένεια. Την ευχαριστώ γιατί πά-
ντα στάθηκε αρωγός και µε ενθάρρυνε σε κάθε µου απόφαση, αρ-
χής γενοµένης από την απόφαση µου να γίνω κληρικός, στις απο-
φάσεις µου για τις αποδηµίες µας στο εξωτερικό και εν γένει σε 
κάθε µεγάλο βήµα στη ζωή µου. Την ευχαριστώ για αυτό που εί-
ναι και για το γεγονός πως ήταν είναι και θα είναι υπογραµµός και 
τύπος συζύγου. ∆υστυχώς οι λέξεις δεν αρκούν, ούτε εκφράζουν 
την ευγνωµοσύνη και την αγάπη µου προς το πρόσωπό της. 

Αγαπητοί µου Αδελφοί, Πατέρες και συλλειτουργοί µου, Σε-
βασµιότατε, µετά από αυτή την κατά χρέος και συνείδηση αναφο-
ρά των συναισθηµάτων που µε διακατέχουν, µέσα σε λίγες γραµ-
µές και πολύ γενικά, από την Εφηµεριακή µου πορεία.

Παρακαλώ  να δεχθείτε  την αποχώρηση µου, από όλες τις δι-
οικητικές  θέσεις και πράξεις, του Ναού µας,  παραµένοντας  πα-
ρόν στις τελετουργικές  δοξασίες και πρόθυµος να εξυπηρετήσω 
την αγαπηµένη µου ενορία και την µητέρα Μητρόπολη, όπου πα-
ραστεί ανάγκη. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για την στήριξη και για 
την αποδοχή του προσώπου µου, ως Ιερέα αυτής της Ενορίας, κα-
θώς και για την οικογενειακή εγκόλπωση στην κοινωνία των Αχαρ-
νών.  Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη µας 
κ.κ. Αθηναγόρα, για τις τιµητικές διακρίσεις που µου επέδωσε. Εύ-
χοµαι στον πανάγαθο θεό να του χαρίζει υγείαν και µακροηµέρευ-
ση, προς δόξαν της εκκλησία µας.

Μετά  βαθύτατου  σεβασµού  
 π.  Χαρ. Τριαντόπουλος 
 Πρωτοπρεσβύτερος  Ι.Ν. 
Κοιµήσεως  Θεοτόκου - Αχαρνές

Μεγάλη  τιµή  για τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου στις Αχαρνές 
Ο Μητροπολίτης  µας  κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, τίµησε τα  62  Χρόνια
Ιερατικής ∆ιακονίας  του  πατρός  Χαράλαµπου Τριαντόπουλου

ΟΜΙΛΙΑ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΑΤΗΡ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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Εκεί που κάηκαν τα δέντρα, ξεφυτρώνουν,  αποτυχηµένοι παραγοντίσκοι!!! 

Θ α περίµενε κανείς πως σε µια τέτοια καταστροφή 
που χτύπησε την πόλη µας θα ενώνονταν όλες οι 
δυνάµεις, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η κατά-

σταση µε οµοψυχία. Η αντιµετώπιση της κατάστασης από 
τη ∆ηµοτική Αρχή µε σοβαρότητα και συνέπεια χωρίς κινή-
σεις εντυπωσιασµού, η µεγάλη προεργασία που είχε γίνει 
και είχε αναγνωριστεί από όλους τους δηµότες µε εκτενείς 
και αδιάκοπους καθαρισµούς σε Βαρυµπόµπη και Θρακο-
µακεδόνες και τα συνεχή αιτήµατα ενίσχυσης το προηγού-
µενο διάστηµα δεν άφηναν περιθώρια για µικροπολιτικές.  
Οι περισσότεροι άλλωστε ασχέτως πολιτικών πεποιθήσε-
ων έδειξαν πως κινούνταν σε αυτή την κατεύθυνση, κάτι 
που είχε διαφανεί και στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Οι περισσότεροι, αλλά όχι όλοι, γιατί κάποιοι –ελάχιστοι 
- ακόµη και τώρα σκέφτηκαν να επενδύσουν στον πόνο των 
πληγέντων, στις χαµένες περιουσίες τους, στην καταστροφή. 
Ακούστηκαν κάποιες σποραδικές κραυγές χωρίς νόηµα, χύ-
θηκαν ακόµη και κροκοδείλια δάκρυα. Παίχτηκαν και κά-

ποιοι θεατρικοί µονόλογοι που άρµοζαν όµως σε περιφερό-
µενα µπουλούκια και όχι σε θεατρικές σκηνές. Κι όλα αυτά 
γιατί το παραµύθι που αναζητούσαν και ήθελαν να πούνε δεν 
είχε δράκο. ∆εν έχουν καταλάβει τόσα χρόνια πως ο κόσµος 
δεν τρώει κουτόχορτο. Οι αποτυχηµένοι παραγοντίσκοι που 

αναζητούν χίλιους τρόπους να εµφανιστούν στα κοινά είπαν 
να δοκιµάσουν τις τύχες τους αυτή τη φορά στη ρουλέτα της 
καταστροφής. Και έφαγαν τα µούτρα τους. 

∆υστυχώς γι’ αυτούς και ευτυχώς για την πόλη µας η ∆η-
µοτική Αρχή ξέρει πολύ καλά τι κάνει και απέδειξε πως ξέρει 
να χειριστεί ακόµη και τόσο δύσκολες καταστάσεις. Ήταν συ-
νεχώς σε συνεννόηση µε κάθε αρµόδιο φορέα, µε υπουργεία 
και δεν έκανε τίποτα στην τύχη. Γι’ αυτό άλλωστε και οι δηµό-
τες δεν πιάστηκαν στις δαγκάνες αυτών των παραγοντίσκων 
που δεν έχουν καταλάβει πως αυτός είναι ο ασφαλέστερος 
τρόπος για να καταλάβουν όλοι το ρόλο τους. 

Η κριτική είναι θεµιτή, αλλά θα πρέπει πάντα να υπάρχει 
συναίσθηση της κατάστασης. Όποιος δεν το αντιλαµβάνεται 
αυτό και λειτουργεί µε προσωπικά κίνητρα, είναι καταδικασµέ-
νος αργά ή γρήγορα στη λήθη του κόσµου. Και το χειρότερο 
είναι πως ενώ έχουν αποτύχει στο παρελθόν, συνεχίζουν και 
επιµένουν χωρίς να αντιλαµβάνονται πως ο κόσµος  έχει πλέ-
ον καταλάβει.  Β.Π

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ -  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας του  Θρη-
σκευτικού σας Γάµου, την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη 
Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  
την έκδοση  της  και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  
της  Ιστορίας  του  τόπου µας.  Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα  
στο  697 2426684  ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας  στα  
mail :  HYPERLINK "mailto:nioras@gmail.com"nioras@
gmail.com   και  HYPERLINK "mailto:acharnaiki@gmail.
com"acharnaiki@gmail.com

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών 
Η Ι.Λ.Ε.Α. κατευοδώνει
τον Σωτήρη ∆αµάσκο

Ο Σωτήρης ∆αµάσκος υπήρξε µέλος της ΙΛΕΑ και του 
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ, ιδιαίτερα αγαπητός συµπατριώτης και επι-

στήµονας. Το ∆Σ της ΙΛΕΑ εκφράζει θερµά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Στηρίζουµε Λαϊκή
Συσπείρωση Αχαρνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την πρώτη στιγµή εκδήλωσης της 
πυρκαγιάς στη Βαρυµπόµπη µέχρι και 
αυτή τη στιγµή  Η «Λαϊκή Συσπείρωσης 
Αχαρνών και το ΚΚΕ στα µέτωπα και την 
ανακούφιση των πληγέντων. 
∆ιεκδικούµε εδώ και τώρα:
– Να εξασφαλιστεί στέγη και τροφή σε 
όσους ξεσπιτώθηκαν,
– Αποζηµίωση στο 100% 
– Aνάπτυξη των ∆ασικών Υπηρεσιών, 
ενίσχυση της Πυροσβεστικής, 
– Yποδοµές για να µην ξαναδούµε τέτοια 
κόλαση.

Βασίλης Τοπαλλιανίδης: Μεγάλες και
τραγικές ελλείψεις στον κρατικό µηχανισµό
Η ζηµιά που άφησε πίσω της αυ-
τή η καταστροφική πυρκαγιά 
φέρνει ακόµα µια φορά στην επι-
φάνεια τις µεγάλες και τραγικές 
ελλείψεις στον κρατικό µηχανι-
σµό για την αντιµετώπιση καιρι-
κών φαινοµένων και άλλων κα-
ταστροφών.

∆εκάδες σπίτια χιλιάδες στρέµ-
µατα πρασίνου βρέθηκαν ως συνή-
θως απροστάτευτα.  Γι αυτό πρέπει 
να οργανώσουµε την αντίδρασή µας σε πολιτικές που δεν βάζουν σε προτεραι-
ότητα τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων της βιοπάλης αλλά εξασφαλίζουν 
πόρους από το δηµόσιο κορβανά για τη στήριξη των µεγάλων επιχειρηµατικών 
οµίλων. Όχι κύριοι. ∆εν ξαναφτιάχνονται εύκολα τα σπίτια πόσο µάλλον οι ζω-
ές µας.  ∆εν χρωστάµε σε εσάς που ζούµε. Φτάνει πια η κοροϊδία.
Βασίλης Τοπαλλιανίδης
∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών
Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Αχαρνών
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Περιοδεία Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου  
Αθηναγόρα  στις  πυρόπληκτες περιοχές

Περιοδεία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως πραγµατοποίησε  το Σάββατο 

7/8/2021, ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. 
Αθηναγόρας. Πρώτος σταθµός της περιοδείας του 
ήταν το Κρυονέρι. Ο Σεβασµιώτατος βρέθηκε στον 
ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήµoνος, όπου 
είχε συνάντηση µε τον εφηµέριο του Ναού π. Πέτρο 
Θεοδοσίου, τον ∆ήµαρχο ∆ιονύσου κ. Γιάννη Κα-
λαφατέλη και τον πρόεδρο της δηµοτικής ενότητος 
Κρυονερίου κ. Ηρακλή Χιώτη. Ο Σεβασµιώτατος, εί-
χε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε αρκετούς κατοί-
κους του οικισµού που άρχισαν να επιστρέφουν στις 
κατοικίες τους, να τους ακούσει και να τους απευθύ-
νει λόγους πατρικούς και παρηγορητικούς.

Στη συνέχεια, βρέθηκε στο φυλάκιο της πυροσβε-
στικής, όπου συνοµίλησε µε πυροσβέστες και εθελο-
ντές πυροσβέστες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στη 
βάρδια, τους ευλόγησε και τους ευχαρίστησε θερµά 

για την µέχρι τώρα προσφορά και το έργο τους. Επό-
µενος σταθµός ήταν η Βαρυµπόµπη, όπου κι εκεί ο Σε-
βασµιώτατος είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µε 
αρκετούς κατοίκους της περιοχής και να ενηµερωθεί 
από κοντά για τα προβλήµατα και τις ανάγκες που 
αντιµετωπίζουν. Επίσης, επισκέφθηκε τις µοναχές του 
Ιερού Μετοχίου του Αγίου Ιωσήφ.

Τελευταίος σταθµός του Σεβασµιώτατου κ. Αθη-
ναγόρα ήταν η περιοχή των Θρακοµακεδόνων. Στους 
Θρακοµακεδόνες ο Σεβασµιώτατος βρέθηκε στο πύ-
ρινο µέτωπο µε τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώρ-
γιο Πατούλη, τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπυρίδωνα 
Βρεττό, τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Πέππα και κ. Κα-
τσιγιάννη. Ο Σεβασµιώτατος είχε τη δυνατότητα να 
συνοµιλήσει για αρκετή ώρα µε το ∆ήµαρχο Αχαρ-
νών και να ενηµερωθεί σχετικά µε την εξέλιξη της 
πυρκαγιάς στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων στο 
συντονιστικό κέντρο στα γραφεία της κοινότητας των 
Θρακοµακεδόνων.

Θεία Λειτουργία στο 
Κρυονέρι µετά την πυρκαγιά
Στο Κρυονέρι τέλεσε την Θεία Λειτουρ-
γία την Κυριακή 8/8/21 ο Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγό-
ρας, ώστε να βρεθεί κοντά στους πυρό-
πληκτους κατοίκους αλλά και να ανα-
πέµψει ευχαριστία προς τον Θεό.

Στη Θεία Λειτουργία παρευρέθησαν 
ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου κ. Ιωάννης Καλα-
φατέλης και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου κ. Ηρακλής Χιώτης, ενώ 
άκρως συµβολική και συγκινητική ήταν η παρουσία οµάδας εθελοντών της Πολιτικής 
Προστασίας, η οποία έδωσε µάχες µε τη φωτιά όλες αυτές τις ηµέρες.

Στην οµιλία του ο κ. Αθηναγόρας αναρωτήθηκε αν µέχρι τα τέλη των αιώνων θα πά-
ψει να υπάρχει πόνος, θλίψη και σπαραγµός ή η αν θα πάψει η αναζήτηση της ελπίδας, 
της παρηγοριάς και της λύτρωσης. Ξεκινώντας από τον πόνο, τη θλίψη και την αγωνία 
των δύο τυφλών και του δαιµονιζοµένου του σηµερινού ευαγγελικού αναγνώσµατος, 
βρήκε οµοιότητες µε τον πόνο, τη θλίψη και την αγωνία των κατοίκων του Κρυονερίου 
και των γύρω περιοχών, καθώς και τον πόνο, τη θλίψη και την αγωνία των πυροσβεστών 
και των εθελοντών. Ο µίξη αυτών των αισθηµάτων φέρνει τελικά την ελπίδα και την λύ-
τρωση, γιατί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η θλίψη φέρνει την υποµονή, η υποµονή 
την ελπίδα και η ελπίδα την πίστη (παράβαλε Ρωµ. 5, 3-5). Η σύναξη των πιστών στον 
ναό, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται, εκφράζει ακριβώς αυτή την ελπίδα και την προσευ-
χή για λύτρωση, επειδή κατεβλήθη κάθε δυνατή ανθρώπινη προσπάθεια και πλέον το 
µόνο που αποµένει είναι να κατατεθεί η ελπίδα µας στα πόδια του Θεού, για να σταµα-
τήσει εδώ η καταστροφή.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο και τις πυροσβεστικές δυνάµεις για το γεγο-
νός ότι παρέµειναν στη µάχη µε τις φλόγες µέχρι την ύστατη στιγµή και ευχήθηκε κάθε 
από Θεού αγαθό σε αυτούς και τις οικογένειές τους.
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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 & Λεωφ. ∆ηµοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Οργάνωση µνηµόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021

49VaiouKritisstr • AcharnaiTel: 0030-210-2469576 • Fax: 0030-210-2464760
• e-mail :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr

ΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-Ε∆ΕΣΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΝΗ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (τάφος ΟΣ.ΠΑΙΣΙΟΥ) 6ήµερη εκδροµή 

µε ηµιδιατροφή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο. Αναχώρηση  01-06/9/21 , εισιτήριο 250€

ΠΑΡΙΟΣ-µουσική παράσταση στο Άλσος
Τρίτη 31/8,περιλ/ται µεταφορά ,εισιτ 27€

ΤΗΝΟΣ
2ήµερη εκδροµή 11-12/9(περιλ/ται ακτοπλ/κα εισιτηρια+µεταφορα

προς /από το λιµάνι+ 1 διαν/ση σε κεντρικό ξενοδοχείο µε πρωινό) εισιτ 90€

ΤΡΙΤΗ 14/9 « ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» 
Απογευµατινή επίσκεψη και προσκύνηµα στον Ι. ναό Αναστάσεως

Χριστού στα Σπάτα  εισιτ 7€

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
4ήµερη προσκυνηµατική  εκδροµή  24-28/9/2021

Περιλ/ται :µεταφορά προς/από το  λιµάνι, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 2 νύχτες
σε επιλεγµένο ξενοδοχείο µε πρωινό, µεταφορές και επισκέψεις,

περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα Εισιτ 245€

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ καθηµερινά, εκτός Κυριακής,
στην παραλία του Μαραθώνα (περιοχή Τύµβου), εισιτήριο 5€

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ    05   Σεπτεµβρίου  2021  και ώρα 8.30 

π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου –Αχαρ-
νές,  για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυαγαπηµένου µας Συζύ-

γου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ    ΠΟΥΡΝΕΛΗ     
 Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Φρειδερίκη 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γεώργιος,  Κωνσταντίνος  και Μαρία
Η Α∆ΕΡΦΗ :  Μαρία

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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Φωτορεπορτάζ του ∆ιονυσίου Σταθόπουλου 
Εκπρόσωπου Τύπου ΈΛΛΗΝΕΣ της Επιτροπής Ελλη-
νορωσικής
Φιλίας και Ορθοδοξίας! Παναγίας Σουµελά

Με ευλάβεια και κατάνυξη εορτάστη-
κε η Κοίµηση της Υπεραγίας Θεο-
τόκου στη χώρα µας το ∆εκαπε-

νταύγουστο. Την παραµονή και ώρα 8 µ.µ 
στον Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου στις 
Αχαρνές, τελέστηκε ο εσπερινός, χοροστα-
τούντος  του  Σεβασµιότατου Μητροπολί-
τη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ 
Αθηναγόρα. Παρευρέθηκαν, ο Αρχιµαν-
δρίτης, προϊστάµενος του Ι.Ν. Αγίου Βλα-
σίου, πατήρ Ιωάννης Ράπτης,  ο πάτερ Χα-
ράλαµπος που επί 46 χρόνια υπηρετεί τον 
Ιερό Ναό, καθώς και ιερείς από γειτονικές 
ενορίες Με  την ολοκλήρωση του εσπερινού,  
ρωτήσαµε τον Σεβασµιώτατο κ.κ. Αθηναγόρα, 
για την παγκόσµια καταστροφή που έχει ξεκι-
νήσει. Ο Σεβασµιώτατος απάντησε : « Ο Χρι-
στός και η Παναγία, των πιστών η σωτηρία!!!». 

Η Παναγία µας µετά την Ανάσταση του Κυρί-
ου µας Ιησού Χριστού και την Ανάληψη του 
µέχρι την Κοίµηση της, γύρισε δύση και ανα-
τολή κηρύττοντας  τον λόγο του Χριστού. Τα 
θαύµατά της πολλά! Έτσι σε πόλης και χωριά 
πραγµατοποιούσε τα θαύµατά της, οι άνθρω-

ποι εκείνης της εποχής βλέποντας τα θαύµατά 
της και στη συνέχεια να παρουσιάζεται η εικό-
να της, η πόλη ή το χωριό έπαιρνε  το όνοµά 
της. Έτσι η Ελλάδα µας που σ’ όλο τον κόσµο 
έδωσε πολιτισµό και ορθοδοξία, να υπάρχει 
το όνοµα της Παναγίας µας.

Κάιρο, το πρώτο θαύµα της Παναγίας
Στο Κάιρο σε έναν επαρχιακό δρόµο που εµπόδι-
ζε την κυκλοφορία ένα δέντρο, ο δήµαρχος εκεί-
νης της εποχής έστειλε δύο ανθρώπους να κό-
ψουν το δέντρο για την διαπλάτυνση του δρόµου. 
Στην πρώτη τσεκουριά που χτύπησε το δέντρο 
τρέχει αίµα.  Ο άνθρωπος που κρατάει το τσεκού-
ρι λέει στον προϊστάµενο του, εδώ κάτι συµβαίνει, 
κάποιο θαύµα έχει γίνει, και ο προϊστάµενος του 
λέει, χτύπα να τελειώνουµε. Ο άνθρωπος χτυπά 
δεύτερη τσεκουριά, το τσεκούρι µένει σφηνωµέ-
νο στο δέντρο και κολληµένο στο χέρι του. ο προ-
ϊστάµενος προσπάθησε να του βγάλει το χέρι από 
το τσεκούρι, αλλά ήταν αδύνατον. Τότε ενηµέρω-
σε τον δήµαρχο, και ο δήµαρχος κάλεσε χριστια-
νικό ορθόδοξο ιερέα να εξηγήσει το φαινόµενο. 
Ο ιερέας όταν έφτασε στο δέντρο και είδε το φαι-
νόµενο, είπε στον ∆ήµαρχο. Στο δέντρο αυτό κά-
θισε η Παναγία να ξεκουραστεί και δεν πρέπει να 
κοπεί. Ο ∆ήµαρχος όχι µόνο άφησε ήσυχο το δέ-
ντρο, αλλά έβαλε και την εικόνα της Παναγίας. Τό-
τε έγινε και το δεύτερο θαύµα. Το τσεκούρι απε-
λευθερώθηκε µαζί και 2ο χέρι του ανθρώπου. 

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...
Με Μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη εορτάσθηκε η Κοίµηση της Θεοτόκου στις Αχαρνές
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ : « Ο Χριστός και η Παναγία, των πιστών, η σωτηρία!!!»

Η Παναγία µας, µπορεί να µην έσωσε τα δάση 
µας γιατί δεν την καλέσαµε, όµως σε ένα χωριό 
της Εύβοιας που οι φλόγες πλησίαζαν το χωριό, 
µια γυναίκα µε δύναµη και θάρρος που µας έδω-
σε ο χριστός, η αγία αυτή γυναίκα σήκωσε την ει-
κόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου µπροστά στις 
φλόγες και είπε : Παναγία µου… σώσε το χωριό 
µας από τις φλόγες…. Και πριν φτάσουν οι φλό-
γες στην εικόνα της , έγινε το θαύµα!  Ο άνεµος 

γύρισε από την άλλη µεριά και σώθηκε το χω-
ριό…

Σήµερα που η χώρα µας έχει καεί από άκρη σε 
άκρη και το χειµώνα θα πληµυρίσουν οι καµένες 
περιοχές, η Παναγία µας αντί να µας εγκαταλείψει 
για το µεγάλο έγκληµα που έπραξε η προηγούµε-
νη κυβέρνηση να αφαιρέσει την εικόνα της από τις 
σχολικές αίθουσες, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Τράπε-
ζες.  Η υπουργός παιδείας κα Κεραµέως, επί δύο 

χρόνια εθελοτυφλεί σε αυτό το µεγάλο έγκληµα 
κατά της Παναγίας µας, που σήµερα για τελευταία 
φορά µας προειδοποιεί, «βάλτε στα σπίτια σας, στο  
παράθυρο ή στην πόρτα σας ένα µικρό ξύλινο 
σταυρουδάκι και θα έχετε την προστασία µου». 

Υ.Γ. ∆ιονύσης  Σταθόπουλος : « Αγωνιζόµαστε 
για την Σωτηρία Πατρίδας και Ορθοδοξίας. Χωρίς 
Πατρίδα δεν υπάρχει Ορθοδοξία. Χωρίς Ορθοδο-
ξία δεν υπάρχει Πατρίδα»

Το παράπονο της Παναγίας 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  Αριστοτέλους 84, Αχαρνές ● ΤΗΛ.: 210 247 8693. ΚΙΝ. : 6972154595
https://energy-control.gr/  info@energy-control.gr

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ !!!

Τα πάντα  
στην καλύτερη 

ποιότητα,
και στις

χαµηλότερες
τιµές!!!

✓

✓

Μετά από πολυετή 
εµπειρία σε εγκαταστάσεις 
Ηλεκτρικών, 
Υδραυλικών, Θέρµανσης 
και Κλιµατισµού, στην 
Energy Control,  είµαστε 
πλέον σε θέση να 
προτείνουµε τα πιο 
αξιόπιστα υλικά 
εγκαταστάσεων στις 
καλύτερες τιµές.

Στην energy-control
η σχέση

ποιότητας- τιµής έχει 
πραγµατική αξία!

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772

Ο  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ   ΣΑΒΒΑΣ  του ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος  ΝΤΟ-
ΜΠΡΟΒΟΛΣΚΑΓΙΑ που γεννήθη-
κε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  και η ΕΛΕΣΙΝΑ   ΙΝΝΑ 
του ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ και της ΓΑΛΗΝΗΣ το 
γένος ΜΠΛΑΓΚΟΝΤΑΤΙΝΑ που γεννή-
θηκε στην ΠΑΒΛΟΒΟ, ΝΙΖΕΓΚΟΡΟ-
ΝΤΣΚΙ, ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ και κα-
τοικεί στην ΜΟΣΧΑ θα έλθουν σε γά-
µο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ στον Ιε-
ρό Ναό Παναγίας Σουµελά.

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΤΣΙΓΚΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ  του  ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗ   και της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ  το γέ-
νος  ΣΒΕΡΩΝΗ  που  γεννήθηκε στο 
ΙΛΙΟΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  κατοικεί  στο 
ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑ∆ΟΥ  ΣΟΦΙΑ  του  ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ  και της  ΑΓΑΠΗΣ  το γένος  ΡΑ-
ΠΤΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  θα έλθουν σε γάµο που θα 
γίνει στους  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ – 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
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Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 2102477442

∆ευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Πάρνηθος 118. 2102403004

Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Τετάρτη, 1 Σεπτέµβριος 2021 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ         Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737

Πέµπτη, 2 Σεπτέµβριος 2021 ● ΣΑΜΠΑΝΗ 
ΗΛΙΑΝΑ Αγ. Τριαδος 75. 2102442655

Παρασκευή, 3 Σεπτέµβριος 2021 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117. 
2102430204

Σάββατο, 4 Σεπτέµβριος 2021 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.∆ιονυσίου 82. 2102444771

Κυριακή, 5 Σεπτέµβριος 2021 ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       Λ.Αθηνών 40. 2102461015

∆ευτέρα, 6 Σεπτέµβριος 2021 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711

Τρίτη, 7 Σεπτέµβριος 2021 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 2102477292

Τετάρτη, 8 Σεπτέµβριος 2021 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792
Πέµπτη, 9 Σεπτέµβριος 2021 ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 2102404494
Παρασκευή, 10 Σεπτέµβριος 2021 ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 30γ κ Ηροδότου. 
2102468482
Σάββατο, 11 Σεπτέµβριος 2021 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22 2102466608
Κυριακή, 12 Σεπτέµβριος 2021 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81 2102444418

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 29/8/2021 ΕΩΣ 12/9/2021

∆Ι∆ΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ  Οικόπεδο 340 
τ.µ. στο Κεντρικό Μενίδι , επί της οδού ∆ηµο-
σθένους.  Τηλ.  6972 837565.  5∆274
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  εντός σχεδίου 150 τ.µ.  
Γωνιακό, περιοχή Γκατζανά. Ευκαιρία!!!  Τηλ. 
6986 021942.  6∆272
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην περιοχή του 
Αγίου Πέτρου. Το ένα 600 εντός σχεδίου, 
Οδός Λαβαρού 1821. Το άλλο 2500 τ.µ. επί 
της οδού αγίου Πέτρου. Τηλ. 210 2464715 και  
6987 701530. 6∆272.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστάσεις ανα-
λαµβάνει την φροντίδα ηλικιωµένων και οικι-
ακές εργασίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6979076037 κα Αθανασία 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 14 τ.µ. πλησίον  
Κεντρικής πλατείας Αχαρνών, κατάλληλο  για 

Γραφείο. Τηλ. 210 2407732 και 6981 201081   
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ,
σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 ευρώ. Τηλ. 
6976 433192. 5∆255.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µαθητές 
∆ηµοτικού, Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ. 6972 601252. 8∆261.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

Εθνικής Αντιστάσεως (Νέο Κοιµητήριο) - Αχαρνές • Τηλ.  210 2462992 – 6994 646211

 ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 317 τ.µ. επί της 
οδού Βίκτωρος Ουγκώ µε παλιό 
σπίτι και σωλήνες ποτίσµατος. Τι-
µή ευκαιρίας . Τηλ. 210 2441370 
και 6973 593186.  4∆253.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950
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Ιατρείο:  Σκαρίµπα 50 • Μπόσκιζα • Αχαρνές  • Τ.Κ. 13679
www.mindanalytics.gr • Email: mindanalytics.eliasspenzaris@gmail.com 

Σύµβουλος  Ψυχικής Υγείας 
Psychology |  Criminology | Life  Coaching | (NL.P) – Neyro Linguiste  Programming

Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας 
Ατοµικές  Συνεδρίες – Οµαδικές  Συνεδρίες Συνεδρίες  Ζεύγους

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ

∆ευτ. και Παρ. 9.30 - 12.30 και 17.30 - 21.00.  
Τρίτη - Τέταρτη και Πέµπτη 17.30 - 21.00

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673 
(Έναντι ∆ηµαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

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

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722

ΠΑΓΩΝΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ορθοπεδικός  / Χειρουργός

Επιστηµονικός  Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΛ.  Παλαιού Ψυχικού 
Άντερσεν 1. Π. Ψυχικό

DR’ HOSPITAL
Κεφαλληνίας 26 – Κυψέλη

Ιατρείο: Πλατ. Αγ. Νικολάου 8,
 Αχαρνές - Τ.Κ. 13674
(Είσοδος από Καποδιστρίου)
Τηλ.: 210 2460023
Κιν.: 6936 923731

E-mail: info@drpagonas.gr ● www.drpagonas.gr 
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