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Συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ  για  βελτίωση των ∆ροµολογίων Αστικών  και Προαστιακού  

Ολοκληρώνονται 3 παιδικές χαρές, 
ετοιµάζονται  άλλες  7 …

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

Την έναρξη της διαβούλευσης για τα θέµατα των συγκοινωνι-
ών σηµατοδότησε η ενηµερωτική συνάντηση που πραγµατο-
ποιήθηκε την  περασµένη Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, µε-

τά τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να αναζητήσει λύ-
σεις σε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
κάτοικοι των Αχαρνών.

Στη συγκεκριµένη συνάντηση προσκλήθηκαν συλλογικότητες της 
πόλης και στελέχη του ΟΑΣΑ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον ∆ιευ-
θυντή Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης κ. ∆. Αποστολίδη, τον 
προϊστάµενο τµήµατος Εφαρµογών ∆ικτύου κ. Γ. Ποριάζη και την κ. ∆. 
Τσινού υπεύθυνη Τοµέα.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Σπύρος Βρεττός, αναφέρθηκε και σε συγκεκριµένες προτάσεις από 
την πλευρά του ∆ήµου, όπως η µεταφορά των φοιτητών, η µεταφο-
ρά των ηλικιωµένων στην Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού 
µε ίδια µέσα και η πρόθεση για φύλαξη στις λεωφορειακές γραµµές, 

ενώ επεσήµανε και την ανάγκη ενοποίησης των εισιτηρίων.
Την εκδήλωση έκλεισε µε τη δική του τοποθέτηση ο ∆ιευθυντής 

κ. Αποστολίδης, ο οποίος  διαβεβαίωσε  πως θα γίνουν άµεσα κάποιες 
µικρές παρεµβάσεις, ενώ υποσχέθηκε πως θα επιδιώξει την αξιοπιστία 
των δροµολογίων και την επίλυση θεµάτων που σχετίζονται µε σχο-
λεία και µαθητές.

ΤΡΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ 
χαρές µε σύγχρο-
νες προδιαγραφές 
αισθητικής και 
ασφαλείας παρα-
δίδονται σταδιακά 
το προσεχές χρο-
νικό διάστηµα ενώ 
έρχονται µε νέα 
σύµβαση άλλες 
επτά πιστοποιηµέ-
νες παιδικές χαρές για τους µικρούς Αχαρνείς. Οι τρεις παιδικές 
χαρές που παραδίδονται είναι οι εξής: Αγίου Ελευθερίου & Πα-
ναγίας Μυροβλύτισσας, Μαντινείας και Ευρίπου & Αµφίσσης. Οι 
επτά για τις οποίες έχει υπογράψει σύµβαση είναι οι κάτωθι:  Λε-
ωφόρου ∆ηµοκρατίας & Ι.Κονδυλάκη - Καλλιά, Αγαµέµνονος & 
Σπετσών (πλατεία Καλλιά), - Αγίου Πέτρου & Ιωλκού, Πλατεία 
Βαρυµπόµπης, - Πλατεία Θρακοµακεδόνων, -Ποσειδώνος (Λυ-
κότρυπα), ∆ηµητρίου ∆αµάσκου & Βίκτωρος Ουγκώ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ τους συνεργασία επιβε-
βαίωσαν για µια ακόµη φορά ο ∆ήµος Αχαρ-
νών και η Περιφέρεια Αττικής στη συνάντη-
ση που πραγµατοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλί-
µα στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών.  Μέσω της Πε-
ριφέρειας µέχρι στιγµής έχουν ολοκληρωθεί 
έργα, τα οποία αφορούν την αποχέτευση 
ακαθάρτων στη Λυκότρυπα (1.825.000 ευ-
ρώ), ενώ  ολοκληρώνονται έργα οδοποιίας 
εσωτερικών οδών (ασφαλτοστρώσεις κ.α. 
ύψους 3.000.000 ευρώ). Μέχρι τέλους του 
έτους θα ολοκληρωθεί πλήρως το έργο µε 
τις συνδέσεις του αποχετευτικού στον Κόκκι-

νο Μύλο. Το επόµενο στάδιο πλέον περιλαµ-
βάνει την εκτέλεση σηµαντικών αντιπληµµυ-
ρικών έργων στο Κεντρικό Μενίδι. Εγκρίθη-

κε το πρακτικό της επιτροπής µελέτης 
(620.000 ευρώ) για συλλεκτήριο αγωγό και 
δεξαµενή ανάσχεσης οµβρίων υδάτων και 
ένα αντιπληµµυρικό έργο επί της Κολοκο-
τρώνη και το οποίο είναι έτοιµο για δηµοπρά-
τηση (έργο ύψους περίπου 7,5 εκατ. ευρώ). 
Ο Αντιπεριφερειάρχης παράλληλα δεσµεύ-
τηκε ότι θα προχωρήσει τα έργα οδοποιίας σε 
Βαρυµπόµπη, Αγία, Παρασκευή, Πανόραµα, 
Μπόσκιζα και σε άλλες οδούς του κέντρου 
της πόλης. Πρόκειται για µελέτες οδοποιίας 
οι οποίες είχαν µείνει πίσω εδώ και µεγάλο 
χρονικό διάστηµα.

Καθάρισαν
κεντρικούς
δρόµους του 
∆. Αχαρνών από
διαφηµιστικό 
υλικό συνεργεία 
της Περ. Αττικής 

 ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 8

Η  συνάντηση  Βρεττού – Αντιπεριφειάρχη Αυγερινού

«Προχωράµε σε έργα πνοής…!»

ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ διαφηµιστικού υλικού από περιοχές του 
∆ήµου Αχαρνών προχώρησαν συνεργεία της Περιφέρειας 
υπό την επίβλεψη της Εντεταλµένης Συµβούλου Ευρώπης 
Κοσµίδη, το πρωί του Σαββάτου. Ο καθαρισµός κεντρικών 
σηµείων των πόλεων από αφίσσες και παράνοµες διαφη-
µιστικές πινακίδες βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Περι-
φερειάρχη Αττικής, Γιώργου πατούλη, ο οποίος αµέσως µε-
τά την ανάληψη των καθηκόντων του ξεκίνησε εκσρατεία 
ενηµέρωσης και αφαίρεσης διαφηµιστικού υλικού, προει-
δοποιώντας τους δηµάρχους να προβούν στις νόµιµες 
ενέργειες για την επιβολή προστίµων και την παραποµπή 
των παραβατών στη δικαιοσύνη, ειδάλλως διατρέχουν τον 
κίνδυνο να του επιβληθούν κυρώσεις για παράβαση καθή-
κοντος και απώλεια εσόδων.

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Να αποτραπεί πάση θυσία
η εγκατάσταση λαθροµεταναστών
στην πόλη µας  

ΣΕΛ. 7

Η αγάπη µας για την πόλη και η ανησυχία µας για τα σοβα-
ρά προβλήµατα που την «βοµβαρδίζουν» καθηµερινά, πα-
λιά και νέα, µας κάνει να επιµένουµε να καταθέτουµε µε επι-
χειρήµατα, πόσο άµεσης και σοβαρής αντιµετώπισης χρή-
ζουν το καθένα από αυτά ενώ ταυτόχρονα δεν µας επιτρέ-
πουν να τα προσπερνάµε.     



Ποιος  Ευρωπαίος ή  Καναδός, ή Αµερικανός ή 
Αυστραλός, δηλαδή καπιταλιστής, θα εµπιστευό-

ταν τα χρήµατα του, σε αριστερή κυβέρνηση. Για να 
έχει χρήµατα, η έξυπνος είναι, ή λωποδύτης. Πάντως 
χαζός δεν είναι.

Ένας παλαιοέλληνας, γεννηµένος το 1930 µου 
λέγει την εξής κουβέντα. Ο χίτλερ έστελνε τους 

γύφτους στους φούρνους, για να ζεσταθούν και αυ-
τοί οι βλάκες καιγόντουσαν. Εγώ ο πιτσιρικάς ποι-
όν να πιστέψω. Ο µη εργαζόµενος µηδέ εσθιέτω, ή 
κλέψε για να φας και άρπαξε για να 
έχεις. Παιδιά µε µπερδεύετε και δεν 
ξέρω τι να κάνω. Κάποιος πρέπει να 
µας λύσει την απορία. 

Από πάντα οι πόλεµοι έχουν δύο 
χαρακτηριστικά. Την κυριαρχία 

µε όπλα, για πλούτο και χρήµατα. Και 
στο παρελθόν ήταν έτσι, σήµερα είναι 
έτσι και στο µέλλον θα είναι έτσι. Τι ψάχνουµε να εξη-
γήσουµε. 

Ο Ερντογάν µε την Τουρκία, ξεκίνησε το δικό 
του Βιετνάµ, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τον 

ίδιο κι το πολιτικό σύστηµα της Τουρκίας. Η χώρα 
του κατρακυλά επικίνδυνα. ∆εν διαβάζει ιστορία 
τον αληθινό δάσκαλο.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν, είναι καθ’ 
οµολογία Πόντιος.  Και εγώ είµαι πόντιος γιατί το 

επίθετό µου τελειώνει σε ίδης. Όµως κάνω θεραπεία 
µε έναν  τριπολιτσιώτη γιατρό, και πηγαίνω πολύ κα-
λά. Είθε να θεραπευτώ.

Όταν επιδεικνύουµε τον πλούτο µας, προβάλ-
λουµε το εγώ µας. Είµαι ο πρώτος. Αυτό είναι το 

ένστικτο. ∆υστυχώς πάντα το χρησιµοποιούµε προ-
κλητικά εγείροντας φθόνο. Έτσι είναι οι  άνθρωποι.

Η  παροιµία λέγει. Κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά 
γαϊδουρογύρευε. Η ιστορία µας διδάσκει ότι οι 

ισχυροί προστάτες στην κρίσιµη στιγµή θα σε πουλή-
σουν για τα συµφέροντα τους. Όµως για να είσαι έτοι-
µος και να βασίζεσαι στις δικές σου δυνάµεις χρειάζο-
νται χρήµατα. ∆υστυχώς η διαφθορά µας, δεν µας 
αφήνει τέτοια περιθώρια.

Έχουµε  στην παρέα έναν κατ’ επάγγελµα άερ-
γο, ο οποίος µισεί την αλήθεια και µάλλον την 

φοβάται. Μας πνίγει στο παραµύθι. Κάποια στιγµή, 
ένας από µας του λέγει.  Μπούλη, µας δουλεύεις 
εξόφθαλµα.  Τότε θυµάται ότι έχει κάτι να κάνει και 

παίρνει γρήγορα δρόµο, για να 
µην του έλθει κανένα αιωρούµενο 
αντικείµενο. Το πρόβληµα είναι ότι 
δεν βάζει µυαλό. Τα υπόλοιπα αυ-
τονόητα.

Άλλο  πράγµα είναι ο καλός και 
άλλο πράγµα είναι ο χαζός και 

ελαφρύς. Χαζός είναι αυτός που λέει 
ψέµατα, χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι αυτοί που τον 
ακούνε, καταλαβαίνουν αµέσως το ποιόν του.  Είναι 
έλλειψη στοιχειώδους νοηµοσύνης.

Το παιδί µου είναι λίγο αγαθοβιόλης. ∆ηλαδή 
βλέπει τον κόσµο, όπως αυτός θα ήθελε να εί-

ναι και όχι όπως στην πράξη είναι και πορεύεται. Θα 
έλεγα ότι είναι ροµαντικός από τα πολλά µυθιστο-
ρήµατα, µυθοπλασίες που διαβάζει. 
Είναι απονήρευτος. Αυτό δεν είναι 
αβαντάζ, γιατί κανείς απολύτως κα-
νείς, δεν µπορεί να αλλάξει τον κό-
σµο µας. Έτσι λειτουργεί από τα βι-
ολογικά µας ένστικτα.

Γυναίκα µπερδεύεις το αριστο-
κράτης, µε το Αρναούτης, γιατί 

και τα δύο ξεκινούν από άλφα  ρο. 
Προσπάθησε να διακριβώσεις και να 
ξεκαθαρίσεις και να προσαρµοστείς. 
Είναι πιο ειλικρινό και δείχνω κατανό-
ηση. Αρναούτη µάτι γυάλισε, καβγάν θα έχωµεν.

Στο καφενείο που πηγαίνω κάθε µέρα, έχουµε 
ένα Σύλλογο των ραµολιµέντων. Έχουµε και 

έναν πρόεδρο. Συχνά  του λέγω.  Κύριε πρόεδρε, 
έχω ένα πρόβληµα. ∆εν µπορώ να συνεννοηθώ µε 
τους  τσοπάνηδες. Τι να κάνω; Να προσαρµοστείς 
παιδί µου µε την πιάτσα, όπως κάνω και εγώ. Σοφός 
ο πρόεδρος.  Να κάνεις αλλιώς, δεν βγαίνει άκρη.  

∆εν υπάρχει πιο εκνευριστικό και αηδιαστικό 
πράγµα, από το να προσπαθεί κάποιος συνάνθρω-

πος να σε πείσει, ότι η καρβουνόσκονη είναι άχνα ζά-
χαρης. ∆ιότι άλλο πράγµα είναι ο αµαθής και άλλο ο 
βιολογικά µακάκας.

Κάτι τέτοια µου κάνει η γυναίκα µου και δεν 
µπορώ να την ξεχάσω. Πήρα από την λαϊκή 

φρέσκα καρύδια, πήρα τα σύνεργα µου και άρχισα 
να τα σπάω. Κρακ- κρακ. Με βλέπει η γυναίκα µου 
και µου λέει. Η εξυπνάδα σου σπάει καρύδια. Άντε 
καθάρισε τώρα εσύ.

Τα νιάτα λάµπουν. Τα γηρατειά ακτινοβολούν, 
όταν είναι πλήρη γνώσης και εµπειρίας.  Έτσι τα 

βλέπω εγώ, που θεραπεύτηκα από καταρράκτη. Τα 
νιάτα έχουν ορµή, τα γηρατειά σοφία. Και τα δύο είναι 
χρήσιµα.

Σοφόν το σαφές, λέγει το ρητό. Με τον Βερ-
µπαλισµό των αριστερών, την πολυλογία, 

δεν γίνεται να κάνεις το µαύρο – άσπρο. Χρειάζε-
ται λεύκανση, καθαρισµός. Απλά γίνεσαι γελοίος, 
κουραστικός, εκνευριστικός, σιχαµάρα.  Ας το 
έχουν υπ’ όψιν τους οι νεόκοποι νεαροί πολιτικοί, 

της αριστεράς. Τα ψέµατα γρήγορα τα ξεχνάµε. Τον 
ψεύτη ποτέ. 

Αντιµετωπίζουµε την ζωή µας, όχι όπως θα θέλα-
µε, µε ανθρώπους αγγέλους, γιατί δεν είµαστε κα-

θόλου, αλλά όπως στην καθηµερινότητα είναι στην 
πράξη. Οι ροµαντικοί, οι ονειροπόλοι, οι αιθεροβάµο-
νες, από τα πολλά µυθιστορήµατα, παθαίνουν τραλα-
λά και γίνονται βίαιοι, πιο απόλυτοι, πιο άτεγκτοι, 
σκληροί. Καλό είναι να γνωρίζουµε αυτή την µη φυσι-
ολογική αντίδραση. 

Το φως της σκέψης µας, που µας δίδει ο ολόλα-
µπρος ήλιος της πατρίδος µας, και το µεταδί-

δουµε σε όλον τον κόσµο, είναι δώρο της φύσης και 
του κλίµατος µας και έχουµε χρέος να το διαφυλά-
ξουµε και να το προστατέψουµε.

Την γυναίκα µου την λένε Μαριάννα. Η εγγονή 
µου που δυσκολεύεται να πει το ρο, λέει την για-

γιά της µανάγια. ∆εν έχει άδικο το παιδί, αφού η γυναί-
κα µου παραµελεί εµένα και λατρεύει την εγγονή της. 
Το σωστό να το καταλαβαίνουµε. Και η δική µας η για-
γιά το ίδιο έκανε. Απλά δεν το θυµόµαστε.

Συναντώ στον δρόµο έναν γείτονα, ραµολί 
και τον ρωτάω. -Γεια σου µπάρµπα Μήτσο, 

πως τα πάµε; -Αγόρι µου  όσο έχω το σεξ απήλ, 
δεν φοβάµαι χάρο, δεν φοβάµαι τίποτε. Ωραίος ο 

Μήτσος.
Είναι φανερό πως µετά τις δη-
µοτικές εκλογές στην γείτονα  

Τουρκία, ότι άρχισε αντίστροφη µέ-
τρηση για τον Πρόεδρο Ερντογάν. 
Είναι αυτό που λέµε εδώ στην Ελ-
λάδα, πόντιος είναι, ότι θέλει λέει. 
Μόνο που από την ιστορία  µας 
γνωρίζουµε ότι οι πόντιοι, ξεκίνη-
σαν από τον Βόλο την  Ιωλκό και 
πήγαν στην µαύρη Θάλασσα.   Το 
να γίνεις συνειδητά γενίτσαρος, δεν 

σου το συγχωρεί κανείς.
Ο Υπουργός Οικονοµικών της Κυβέρνησης 
µας, µου θυµίζει ένα συνάδελφο, συνταξιού-

χο ναυτικό που δεν είχε να περάσει την ώρα του 
και βάλθηκε να µάθει γεωργός.  Του δώσαµε σπα-
σµένα µακαρόνια να φυτέψει, του δώσαµε κοπριά 
και του είπαµε να τα ποτίζει κάθε εβδοµάδα. Μας  
υποσχέθηκε ότι θα µας δώσει από την σοδιά του.  
∆εν φτάνει  το φιλότιµο, πρέπει να ξέρεις να κά-
νεις κάτι.

Τα ρετάλια του πάλαι απατηλού λαϊκίστικου 
ΠΑΣΟΚ, µεταλλάχτηκαν σε ζόµπι και διεκδι-

κούν  να επαναλάβουν αυτά που έκαναν µε Τσου-
κάτο, Τσοχατζόπουλο, Γιάννο, Σιµήτη, Μπόµπολα, 
Ψυχάρη και ων ουκ έστι αριθµός. Η συνταγή είναι η 
ίδια και δεν αλλάζει. Τάξε   σε µας  ότι θα βολέψεις 
το παιδί µας, σε ένα µισθό ή αργοµισθία στο δηµό-
σιο χρήµα και σίγουρα έχεις την ψήφο µας. Αυτό δεν 
είναι θράσος, από µέρους τους, αλλά γνώση της δι-
κής µας βλακείας.

Οι εκσυγχρονιστές αριστεροί, δηλαδή, οι 
Συριζαίοι, Φαρισαίοι, κάνουν ότι µπορούν 

να κατοχυρώσουν τους εκφυλισµένους άρρε-
νες Έλληνες, οµοφυλόφιλους, αµφι – τράνς και 
κάθε ανώµαλο, για λίγους ψήφους. Αυτό το 
βαφτίζουν, προοδευτικό κίνηµα. Φαντασθείτε 
έναν Έλληνα φαντάρο να πει στον εχθρό.  Κα-
λέ εγώ δεν είµαι άνδρας, µη µε σκοτώνεις, είµαι 
χρήσιµος για άλλες δουλειές,  Ορέ που πάµε; 
Που πάµε;
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Τιµή: 0,50 λεπτά  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 Την κρίση, την αποκτού-
µε µε την  γνώση και την 

εµπειρία . Την γνώση µας την 
δίδουν οι δάσκαλοι και τα βι-
βλία. Την πείρα όµως όχι.

Ο εγωισµός της ηµιµά-
θειας, είναι µια ύπουλη 
ασθένεια. ∆εν θεραπεύε-

ται µε τα συµβατά φάρµακα. 
∆εν έχει συµπτώµατα αµέσου 
πόνου. Απλά χάνεις την αξιο-
πρέπεια σου, και την εκτίµηση 
των συνανθρώπων σου, εφό-
σον δεν αυτοθεραπεύεσαι.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Με αµείωτο ρυθµό συνεχίζεται η εκστρατεία καθαριότητας που έχει ξε-
κινήσει η νέα ∆ηµοτική Αρχή από την πρώτη µέρα ανάληψης των κα-
θηκόντων της. Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ∆ιαχεί-
ρισης Απορριµµάτων έχει καταστρώσει ένα πρόγραµµα αποκοµιδής 

ογκωδών αντικειµένων, το οποίο εφαρµόζει καθηµερινά. Από γειτονιά σε γει-
τονιά µεταβαίνουν συνεργεία, συνοδεία φορτηγών και των αντίστοιχων µηχα-
νηµάτων, προκειµένου να συγκεντρώσουν τόνους σκουπιδιών, που έχουν συ-
γκεντρωθεί σε πάµπολλα σηµεία της πόλης. Πρόκειται για µια τιτάνια προσπά-
θεια, η οποία θα συνεχιστεί αδιάκοπα έως ότου η πόλη καθαρίσει, όπως έχει δε-
σµευτεί και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός.

Πανηγυρικός ο Εορτασµός  της 28ης   Οκτωβρίου  στο ∆ήµο Αχαρ-
νών. Η  επίσηµη ∆οξολογία θα  τελεστεί  στις  10.15  το πρωί της ∆ε-
τέρας, θα ακολουθήσει η επιµνηµόσυνη δέηση, η εκφώνηση του 

πανηγυρικού της ηµέρας καθώς και η κατάθεση των στεφάνων στο  µνη-
µείο Ηρώων και στη συνέχεια  η παρέλαση των µαθητών  στην οδό Φιλα-
δελφείας µπροστά από το ∆ηµαρχείο Αχαρνών. Καινοτοµίες  ίσως υπάρ-
ξουν  στις  καταθέσεις  στεφάνων και στην συµµετοχή στην παρέλαση στους  
Συλλόγους.

Στο πάνθεον των Μεγάλων ευεργετών η οικογένεια Μαρτίνου. Η προ-
σφορά της οικογένειας του κου Θανάση Μαρτίνου είναι συνεχής κι αδι-
άληπτη. ∆ιατηρώντας το χαµηλό προφίλ της η οικογένεια στέκεται από 

χρόνια δίπλα στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας εντός κι εκτός Ελλάδος. Αυ-
τή τη φορά ο κ. Παυλόπουλος εγκαινιάζοντας την αίθουσα του Μουσείου Αρ-
χαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η οποία προς τιµή του Με-
γάλου ευεργέτη πήρε το όνοµα «Αίθουσα Μαρτίνου» υπενθύµισε ότι η παρά-
δοση των Μεγάλων Ευεργετών είναι εκείνη, η οποία στήριξε το νεότερο ελλη-
νικό κράτος από τις αρχές του έως τώρα, σε δύσκολες στιγµές. 

Τις  προοπτικές του δήµου Αχαρνών, τις αναπτυξιακές δυνατότητές 
της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις ευκαιρίες χρη-
µατοδότησης εξερεύνησε ο δήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 

στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες. Συµ-
µετέχοντας στην ελληνική αποστολή την οποία αποτελούσαν περισσότερα 
από 100 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε την ευκαιρία να ενη-
µερωθεί και να πραγµατοποιήσει πλήθος συναντήσεων, κυρίως όµως να 
διαπιστώσεις τους οδικούς ευρωπαϊκούς άξονες ως προς τους ∆ήµους που 
αφορούν µια Ευρώπη ευφυέστερη, πράσινη πιο οικεία για τις πόλεις και τις 
περιφέρειες. Παράλληλα µαζί µε τον Αντιδήµαρχο Μιχάλη Βρεττό, συµµε-
τείχαν σε σειρά εργαστηρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων δικτύωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό ενηµερώθηκε ιδιαίτερα για αστικές στρατηγικές, την πολιτική 
συνοχής 2021-2027, αλλά και τα εργαλεία χρηµατοδότησης.

Καµία ενηµέρωση για τη φιλοξενία µεταναστών στο στρατόπεδο της 
Αµυγδαλέζας δεν έχουν η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
και ο ∆ήµος Αχαρνών, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της  «∆ηµοκρατία», 

στο οποίο σηµειώνεται ότι κάτι τέτοιο θα ήταν η σταγόνα που θα ξεχείλιζε το πο-
τήρι στην περιοχή, που αποτελεί «γκέτο» εγκληµατικότητας. Σε δηλώσεις του 
ο δήµαρχος Σπύρος Βρεττός τονίζει ότι ο  ∆ήµος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα 
τελευταία χρόνια και δεν χωράει περαιτέρω υποβάθµιση. Είµαι πεπεισµένος ότι 
η κεντρική εξουσία θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων των Αχαρνών και δεν 
θα µας αντιµετωπίσει ως την “πίσω αυλή” της Αττικής

Ένα από τα «φωτεινά» παραδείγµατα είναι το Τµήµα Ασφαλείας 
Αχαρνών. Και αυτό διότι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που µέ-
σα σε διάστηµα ενός µήνα προφυλακίστηκαν για ναρκωτικά συνο-

λικά 11 άτοµα, τα οποία συνελήφθησαν από το συγκεκριµένο Τµήµα 
Ασφαλείας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σύλληψη, πριν από 
τρεις εβδοµάδες, δύο ατόµων, που είχαν στην κατοχή τους µισό κιλό κο-
καΐνης. Οι έµποροι συνελήφθησαν στα Πατήσια, όπου διατηρούσαν δια-
µέρισµα, στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά, ζυγαριά ακριβείας και πέντε 
κινητά τηλέφωνα. Οι τελευταίες συλλήψεις από το συγκεκριµένο Τ.Α. έγι-
ναν στις 14 Οκτωβρίου όταν συνελήφθησαν δύο Ροµά για κατοχή και δια-
κίνηση ναρκωτικών. Σε έρευνα στο σπίτι τους βρέθηκαν 882 γραµµάρια 
ηρωίνης, 111 λευκής σκόνης άγνωστης χηµικής σύνθεσης και τέσσερις ζυ-
γαριές ακριβείας.

Εκτός κινδύνου βρίσκονται οι δύο αστυνοµικοί του Τµήµατος Αστυνο-
µικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) οι οποίοι τραυµατίστηκαν, το βράδυ της Τε-
τάρτης, σε έλεγχο στη συνοικία της Αυλίζας, όπου βρίσκεται καταυλι-

σµός Ροµά. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του policenenews.gr  η οµάδα των ΤΑΕ 
έφτασε στην περιοχή µετά από ειδοποίηση για έντονη διατάραξη στην εν λόγω 
περιοχή, µε σκοπό να επιληφθεί και να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις. Στη θέα 
των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., οµάδα δεκάδων Ροµά µε ξύλα και πέτρες συνεπλά-
κησαν µε την οµάδα των ΤΑΕ, προκαλώντας τραυµατισµούς σε δυο αστυνοµι-
κούς, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. Στο σηµείο επι-
κράτησε για αρκετή ώρα πανικός, ενώ άµεσα µετά από κλήση για ενίσχυση που 
έκαναν οι τραυµατίες αστυνοµικοί του Τµήµατος Αστυνοµικών Επιχειρήσεων, 
στο σηµείο έφτασαν ισχυρές οµάδες της ∆Ι.ΑΣ. και της Άµεσης ∆ράσης. Συνε-
λήφθησαν 3 Ροµά και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο ενώ σήµερα αναµένεται να 
περάσουν το κατώφλι του Εισαγγελέα.

Τέσσερις δωρεάν παραστάσεις θεάτρου σκιών προσφέρει στους µι-
κρούς και µεγάλους ∆ηµότες των Αχαρνών η ∆ΗΚΕΑ και ο ∆ήµος 
Αχαρνών σε συνεργασία µε το θέατρο σκιών Σπυρόπουλου. Ανα-

λυτικότερα το πρόγραµµα των παραστάσεων: Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 
στις 18:30 | Πνευµατικό κέντρο Θρακοµακεδόνων. Κυριακή 20 Οκτωβρίου 

στις 15:00 | Αίθουσα ΠΟ.ΚΕ.Ν Κόκκινου Μύλου. Σάββατο 26 Οκτωβρίου 
στις 18:00 | Αίθουσα Εκδηλώσεων ∆ηµαρχείου Αχαρνών. Κυριακή 27 
Οκτωβρίου στις 15:00 | 6ο ΓΕΛ Αχαρνών – Ολυµπιακό Χωριό

Την παρέµβαση του ∆ήµου Αχαρνών ζητά η Περιφέρεια Αττικής για 
την επιβολή προστίµων και των νόµιµων κυρώσεων σε όσους συνεχί-
ζουν να ρυπαίνουν µε διαφηµιστικές πινακίδες. Ειδικότερα, µε επιστο-
λή του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης ζητά από τον δήµαρχο 

Αχαρνών  Σπύρο Βρεττό να προβεί στην εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου σύµ-
φωνα µε το οποίο οφείλει, µεταξύ άλλων, να προχωρήσει στην  άµεση αποξή-
λωση του παράνοµου διαφηµιστικού υλικού, στην επιβολή των προστίµων σε 
διαφηµιζόµενο και διαφηµιστή και στην κοινοποίηση προς τον αρµόδιο Εισαγ-
γελέα του σχετικού φακέλου για την επιβολή των νόµιµων κυρώσεων

∆ύο γυµνάσια των Αχαρνών βρίσκονται µεταξύ των 304 σχολικών 
µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώ-
νες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας(ΖΕΠ), όπου δύνανται να λει-
τουργήσουν τάξεις µαθητών/τριών προερχόµενων από ευάλωτες 

κοινωνικές οµάδες ή µε πολιτισµικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες κυρί-
ως όµως προσφυγόπουλων. Πρόκειται για το 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών και 
το Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης στα οποία, όπως προβλέπεται, 
θα εµπλουτιστεί το εκπαιδευτικό δυναµικό µε σκοπό την υποστήριξη της 
ένταξης των παραπάνω µαθητών/τριών (οριζόντια παρέµβαση σε όλα τα 
Γυµνάσια, Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια που εµφανίζουν σχετικούς 
πληθυσµούς µαθητών/τριών).

Τη διαδικασία για την επιλογή της έµµισθης θέσης του Συµπαραστάτη 
του ∆ηµότη και της Επιχείρησης στον ∆ήµο Αχαρνών, του οποίου η 
θητεία ακολουθεί τη θητεία της ∆ηµοτικής Αρχής προκηρύσσει ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών. Όπως επισηµαίνεται στη σχετική προκήρυξη, ως συ-

µπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσµέ-
νου κύρους και εµπειρίας. Ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης 
δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός δήµου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ο ∆ήµος Αχαρνών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
προµήθειας µηχανηµάτων έργου στα πλαίσια του χρηµατοδοτικού 
προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ». Ηµεροµηνία & ώρα έναρξης 

υποβολής προσφορών: 08/11/2019 & ώρα 07:00 π.µ. Καταληκτική ηµερο-
µηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 13/11/2019 & ώρα 15:30 µ.µ. Απο-
σφράγιση προσφορών (∆ικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 18/11/2019 
& ώρα 10:00 π.µ.

Παραίτηση Κουφογεώργου Σωτήρη από τακτικό µέλος διοικητι-
κού συµβούλιου Ένωσης γονέων ∆ήµου Αχαρνών. «Μετά από 18 
χρόνια ενασχόλησης µε τους Συλλόγους Γονέων, η πρώτη µου πα-

ραίτηση από Τακτικό Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε µία προσπάθεια 
για να αλλάξουν πολλά........  Υλοποιώντας την απόφαση που είχα πάρει 
πριν από τις τελευταίες εκλογές της Ένωσης Γονέων, καταθέτω σήµερα που 
η Φωνή Γονέων Αχαρνών µπορεί να υποστηρίξει την αντικατάστασή µου, 
την παραίτησή µου από Τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για 
να συνεχίσω ακόµα πιο δυναµικά ως Ενεργό Μέλος. Η παραίτησή µου, 
θέλω να σηµατοδοτήσει το ξεκίνηµα µίας νέας οπτικής των πραγµάτων 
στην Ένωση Γονέων, που θα φέρουν οι Υπεύθυνοι Αντιπρόσωποι Συλλό-
γων, όλων των Σχολείων». 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Γιατί δεν αποφασίζεται επιτέλους 
Εθνική Εξωτερική Πολιτική;
Εµείς  οι απλοί Έλληνες πολίτες δεν µπορού-
µε ακόµη να καταλάβουµε και να κατανοή-
σουµε   τον τρόπο  µε τον οποίο εφαρµόζεται 
η εξωτερική πολιτική της χώρας από την εκά-
στοτε κυβέρνηση. 

Αφορµή για το παραπάνω σχετικό συλλο-
γισµό έδωσε η επίσκεψη του Αµερικανού 
υπουργού Εξωτερικών Ποµπέο στην Αθήνα. 
Κάποιοι την  χαρακτήρισαν επιεικώς απαράδε-
κτη, παράλογη και εξευτελιστική για την Ελλά-
δα και δεν είχαν άδικο. Τα δώσαµε όλα χωρίς 
να δεσµευτεί σε καίριες ερωτήσεις, δηµοσιογρά-
φων, όπως π.χ. τι θα κάνει η Αµερική σε περί-
πτωση επεισοδίου τύπου Ίµια και αυτός απάντη-
σε ότι θα πρέπει να τα βρούµε σε διπλωµατικό  
διάλογο µε την Τουρκία. 

Κάποιοι άλλοι ισχυρίστηκαν ότι ο υψηλός  
επισκέπτης  µας, µε τις συµφωνίες που υπέγρα-
ψε και τις φραστικές δηλώσεις έβαλε φραγµό 
στις απαιτήσεις της Τουρκίας για το ενεργειακό, 
το Αιγαίο και την Κύπρο.  Και όλα αυτά την ώρα 
που οι Τούρκοι παραβιάζουν καθηµερινά τον 
εναέριο χώρο της Ελλάδος και κάνουν υποθα-
λάσσιες γεωτρήσεις στις Α.Ο.Ζ. της Κύπρου.

Υπέγραψε ο Έλληνας ΥΠΕΞ τη συµφωνία 
παραχώρησης των βάσεων  στις ΗΠΑ κάτω από 
τις πιο δυσοίωνες συνθήκες που έχει επιβάλλει 
µε την δύναµη της ισχύος και της εξωτερικής  
πολιτικής, η γειτονική  χώρα χωρίς να ξεκαθα-
ριστεί  και ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ  η πρακτική παρέµβα-
σης της Μεγάλης ∆ύναµης κατά της Τουρκίας.  

Τόσο πολύ  έχουν λάβει υπόψιν τους οι Κυβερ-
νητικοί την «εντολή» του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ «Να τα 
βρείτε µε την Τουρκία», ώστε να χάσουν κάθε 
ίχνος αξιοπρέπειας και Ελληνικού φιλότιµου µη 
λαµβάνοντας  υπόψιν τους κάποιες εχθρικές 
πράξεις της Τουρκίας.

Η σύγκλιση  αυτή που συµπίπτει µε την κλι-
µάκωση της έµπρακτης παραβίασης της κυριαρ-
χίας της Κυπριακής ΑΟΖ στη θάλασσα νοτίως 
της Μεγαλονήσου, είναι ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ;  Θα το επέ-
τρεπε µια Ανεξάρτητη χώρα, ακόµη και του Τρί-
του Κόσµου;  Σε τι διαφέρει, ο κοµπασµός και τα 
κηρύγµατα της γείτονος, που κάνει σουρωτήρι 
το Αιγαίο, απειλεί τη Θράκη, τα νησιά µας και τα 
κυριαρχικά µας σύνορα µε την εισβολή εκατο-
ντάδων χιλιάδων λεθροµεταναστών, που µας 
στέλνει η Τουρκία;

Ακόµη και τώρα που ήταν στην πατρίδα µας 
σε επίσκεψη συνεργασίας ο κ. Ποµπέο, οι Τούρ-
κοι έκαναν τρυπητήρι τον εναέριο χώρο µας και 
την ΑΟΖ της Κύπρου, µε επιθετικές δηλώσεις 
όσον αφορά τις διεκδικήσεις µε ευθεία απειλή, 
ενώ οι παραβιάσεις τους ήταν σε θάλασσα και 
αέρα, στο φόρτε τους. Είναι να απορεί κανείς 
γιατί συνεχώς οι Ελληνικές εκάστοτε κυβερνή-
σεις συνεχώς δείχνουν υποχωρητικότητα στις 
αιτιάσεις και τις διεκδικήσεις των Τούρκων.  Ποί-
ων της εντολές ακολουθούν παραδίδοντας  
έδαφος στους ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ;  Όλοι ζητούν δια-
χρονικά να χαρακτή   Εθνική Εξωτερική Πολιτι-
κή .  ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;   

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

27/10    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 ΛΑΡΙΣΑ 

Εισιτήριο 70€  ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5*ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
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

Η  Γνώµη µας... 

Ο ουµανισµός επιδιώκει να θολώσει τη διάκριση 
µεταξύ ανθρώπου και ζώου. Στις αρχαίες ανθρω-
πογενείς θρησκείες, αυτή η ασάφεια µπορεί να φα-
νεί στο δόγµα της µετενσάρκωσης που διδάσκει 
ότι οι ανθρώπινες ψυχές µπορούν να γίνουν ζώα 
και αντίστροφα. Στη σύγχρονη εποχή αυτή η ασά-
φεια µπορεί να φανεί στην τάση να σκεφτόµαστε 
τα κατοικίδια ζώα ως παιδιά και πλήρη µέλη της οι-
κογένειας.

Γράφει η New York Post:
«Ένα τρίτο των γονέων λένε ότι το κατοικίδιο ζώο 

τους είναι το αγαπηµένο τους παιδί, σύµφωνα µε νέα 
έρευνα.

Χρησιµοποιώντας ένα πάνελ 2.000 ιδιοκτήτες κα-
τοικίδιων ζώων, τα αποτελέσµατα διαπίστωσαν ότι το 
34% των γονέων προτιµούν τους µαλλιαρούς φί-
λους τους παρά τη δική τους σάρκα και αίµα …

Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (67%) δήλωσαν 
ότι το κατοικίδιο ζώο ήταν ο καλύτερος φίλος τους, 
ενώ άλλα 78% δήλωσαν ότι το κατοικίδιο ζώο τους 
ήταν µέρος της οικογένειας.

Μερικοί από τους λόγους που προτείνονται για-
τί προτιµούνται τα ζώα από τον άνθρωπο είναι ότι τα 
ζώα δείχνουν µεγαλύτερη κατανόηση και δίνουν 
«άνευ όρων αγάπη»:

«Πενήντα τέσσερα τοις εκατό ακόµη πιστεύουν 

ότι ο τετράποδος σύντροφος τους τους καταλαβαίνει 
καλύτερα από τον καλύτερό τους φίλο ή το πιο ση-
µαντικό τους πρόσωπο…

Αυτές οι εξηγήσεις δείχνουν πόσο διαταραγµένοι 
είναι οι φανατικοί των κατοικίδιων ζώων. Οι ανθρώ-
πινες σχέσεις απαιτούν πάντα έναν ορισµένο αριθµό 
συµβιβασµών, ενώ µια σχέση µε ένα κατοικίδιο µπο-
ρεί να είναι εντελώς εγωιστική.

Τα ζώα δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πο-
λύπλοκα ανθρώπινα συναισθήµατα και ηθικές ανη-
συχίες. ∆εν µπορούν ποτέ να ελέγξουν έναν άνθρω-
πο που συµπεριφέρεται ανήθικα ή ανόητα, έτσι φαί-
νεται να έχουν «περισσότερη κατανόηση» από τους 
ανθρώπους. ∆εν υπάρχει καµία πιθανότητα ένα ζώο 
θα ελέγξει ποτέ την αµαρτωλή συµπεριφορά κά-
ποιου, έτσι φαίνεται ότι αγαπούν τον άνθρωπο 
«άνευ όρων».

Ο Θεός µας έδωσε συναισθήµατα ώστε να Τον 
αγαπάµε και να αγαπάµε τον πλησίον µας, και αυτά 
τα δύο απαιτούν να αρνηθούµε τον εαυτό µας, και να 
µην είµαστε αποµονωµένοι και ασχολούµενοι µόνο 
µε τους εαυτούς µας. Η στρεβλωµένη κατανόηση του 
σκοπού των ανθρώπινων συναισθηµάτων που επι-
δεικνύουν οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων είναι 
απλώς ένα ακόµη σύµπτωµα µιας κοινωνίας που έχει 
παραδοθεί σε έναν «αδόκιµο νου» (Ρωµ. α΄28).

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

Σηµεία των καιρών: Πολλοί γονείς 
προτιµούν τα κατοικίδιά τους παρά τα δικά τους παιδιά
«Όπου υπάρχει λατρεία ζώων υπάρχει  
θυσία ανθρώπων». -G.K. Chesterton

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελματικά εργαλεία κοπής

ΤΡΟΧΕΊΟ 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ



∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ»
∆ηµοτικά Τέλη και Απαλλαγή προστίµων 
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ πως οι εκάστοτε κυβερνήσεις 
για να γεµίσουν τα ταµεία του κράτους κατά και-
ρούς προβαίνουν σε διάφορες ρυθµίσεις χρε-
ών των φορολογουµένων. Μια από αυτές µε το 
Ν.4611/2019 έληξε στις 7/10/2019. Παρ’ αυτά 
µε τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών τα 
χρέη που προκύπτουν από δηµοτικά τέλη, Τέ-
λος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και δηµοτικό 
φόρο µπορούν να βεβαιωθούν χωρίς πρόστι-
µα κ προσαυξήσεις, έως τις 30/11/2019 στην οι-
κεία οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου. 

Μετά την άπραγη παρέλευση της ως άνω 
ηµεροµηνίας, επανέρχονται ολα τα πρόστιµα 
και οι προσαυξήσεις στον δηµότη για την κατοι-
κία, το οικόπεδο ακόµη και την επιχείρηση του.

Πρόκειται για µια πολύ ευνοϊκή ρύθµιση, 
καθώς τα πρόστιµα µόνο για το ΤΑΠ αγγίζουν 
το τριπλάσιο του αρχικού ποσού, ενώ για τον 
δηµοτικό φόρο έως και το διπλάσιο.

Με την ως άνω τροπολογία, λοιπόν, δίνεται 
η ευκαιρία σε δηµότες που ενδεχοµένως να µην γνώριζαν κιολας ότι έχουν διά-
φορες στα τέλη και στους φόρους τους, να προσέλθουν οικειοθελώς στην οικο-
νοµική υπηρεσία του ∆ήµου και να δηλώσουν τα πραγµατικά µέτρα της ιδιοκτη-
σίας ή της επιχείρησης τους. Ετσι θα αποφύγουν ένα µεγαλο οικονοµικό κόστος. 

∆ική µας παρότρυνση, είναι να προσέλθουν στην Οικονοµική Υπηρεσία του 
∆ήµου, όλοι οι δηµότες που έχουν ιδιοκτησία και δεν λαµβάνουν ειδοποιητη-
ρια για ΤΑΠ, ώστε να αποφύγουν µελλοντικές εκπλήξεις. 

Θεόφιλος Αφουξενιδης 
Οικονοµολόγος 

Επικεφαλής παράταξης 
Αχαρνές Αλλαγή Τώρα 
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΧΑΡΝΕΣ  ΞΑΝΑ»

Άµεση εγκατάσταση Ασθενοφόρου 
του ΕΚΑΒ στον ∆ήµο Αχαρνών
ΓΙΑ ΑΛΛΗ µία φορά οι κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών αισθα-
νόµαστε πως είµαστε πολίτες Β΄ κατηγορίας κι ας βρισκόµα-
στε µόλις 10χλµ από την πρωτεύουσα της χώρας. ∆ίχως κα-
µία προσπάθεια αντιπολίτευσης αντιθέτως µε αίσθηµα αγα-
νάκτησης, αλλά και υποχρέωσής µου απέναντι στους δηµό-
τες που µε εµπιστεύτηκαν στις εκλογές του Μαΐου, ζητώ την 
ΑΜΕΣΗ παρέµβαση όλων των αρµοδίων φορέων, ώστε η 
ιστορική πόλη των Αχαρνών και οι πολύπαθοι δηµότες της 
να αποκτήσουν ίσα δικαιώµατα και πρόσβαση στο Εθνικό Σύ-
στηµα Υγείας!

 Αφορµή αυτής της επιστολής ήταν ο παραλίγο χαµός 
ενός νέου ανθρώπου στην Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών, 
όταν το ΕΚΑΒ αρνήθηκε να έρθει να τον παραλάβει µετά από 
λιποθυµικό σοκ που υπέστη γιατί δεν… επαρκούσαν τα 
ασθενοφόρα για την πόλη µας! ∆υστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που ένας συνδηµότης κινδυ-
νεύει να χάσει την ζωή του γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο στην πόλη µας. Σε µία πόλη 150.000 
κατοίκων, επαναλαµβάνω, που βρίσκεται µόλις 10χλµ από την Αθήνα! 

 Κατά το παρελθόν είχαµε ενηµερωθεί πως η προηγούµενη δηµοτική αρχή είχε παραχωρήσει 
στο ΕΚΑΒ χώρο, ώστε να είναι πιο γρήγορη η παρέµβαση σε περιστατικά που συµβαίνουν στην 
πόλη µας. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχουµε δει να γίνονται πράξη. Αντιθέτως ο 21χρονος νεαρός 
που λιποθύµησε στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών τελικά µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο ύστε-
ρα από προσωπική µου παρέµβαση µε Ιδιωτικό Ασθενοφόρο (!) θυµίζοντας εποχές άλλων δεκα-
ετιών και σίγουρα όχι µίας πολιτισµένης πόλης αλλά ενός αποµακρυσµένου χωριού.

 Καλώ όλους τους αρµόδιους φορείς µε πρώτο απ’ όλους τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια, κι 
έπειτα τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη που είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, καθώς επίσης και τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό να πάρουν θέση, 
να συνεργαστούν και να δώσουν λύση ΑΜΕΣΑ! ΚΑΝΕΙΣ δεν πρέπει και δεν έχει το δικαίωµα να 
παίζει µε την υγεία των κατοίκων των Αχαρνών. Η υγεία είναι δικαίωµα ΟΛΩΝ!

                                       Σπύρος Βάθης
Γραµµατέας ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αχαρνών
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

● Ο ΕΦΚΑ εκκαθάρισε τις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγ-
γελµατιών για το 2018 και επιστρέφει περισσότερα από 100 εκατ. ευ-
ρώ. Ειδικότερα, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 πιστώθηκαν 
100.695.867,69 εκατ. ευρώ στους λογαριασµούς 86.187 ελεύθερων 
επαγγελµατιών. Ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει προς τους ασφαλισµένους οι 
οποίοι δεν θα δουν επιστροφές στους λογαριασµούς τους, πως αυ-
τό το γεγονός οφείλεται στο ότι δεν έχουν συµπληρώσει το i-bank 
τους. Σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα, µπαίνοντας στην ηλεκτρονική 
σελίδα του ΕΦΚΑ να το κάνουν ακόµη και σήµερα.

● Την 1-1-2020 θα τεθεί σε ισχύ η νέα, βελτιωµένη πάγια ρύθµιση οφει-
λών προς την εφορία σε 24- 48 δόσεις, η οποία θα συµπεριληφθεί στο 
φορολογικό νοµοσχέδιο και θα καλύπτει οφειλές που θα δηµιουργη-
θούν από τη νέα χρονιά. 

● Με την νέα φορολογική κλίµακα για τα εισοδήµατα του 2020 σε 
σχέση µε την υφιστάµενη κλίµακα προκύπτουν µικρές ελαφρύν-
σεις από 17 ευρώ τον χρόνο ή 1,4 ευρώ τον µήνα για όσους έχουν 
εισοδήµατα 20.000 ευρώ και φθάνουν τα 200 ευρώ ή 16,6 ευρώ 
τον µήνα για τις οικογένειες µε δύο παιδιά και εισόδηµα που δεν 
ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ. .

● Αύξηση κατά 754 εκατοµµύρια ευρώ παρουσίασαν οι νέες ληξιπρόθε-
σµες οφειλές (φορολογικές και µη) προς το ∆ηµόσιο τον Αύγουστο, συ-
γκριτικά µε τον Ιούλιο και διαµορφώθηκαν συνολικά σε 4,692 δισ. ευρώ 
από την αρχή του έτους, σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑ∆Ε. 
Η αύξηση ήταν, ωστόσο, µικρότερη κατά 11,2% συγκριτικά µε αυτήν που 
είχε σηµειωθεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

● Στο 16,9% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον 
Ιούλιο από 17,1% τον προηγούµενο µήνα. Εξακολουθεί να είναι το 
υψηλότερο, µε διαφορά, στις 19 οικονοµίες του ευρώ, αλλά έχει 
υποχωρήσει σχεδόν 11 µονάδες σε σχέση µε τα επίπεδα ρεκόρ στα 
οποία είχε εκτιναχθεί το 2013.

● Παράταση µέχρι το τέλος του έτους, αναµένεται να δώσει, σύµφωνα µε 
πληροφορίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον νόµο πε-
ρί τακτοποίησης αυθαιρέτων. Η ισχύ του 4495/17 εκπνέει στις 8 Νοεµβρί-
ου, ωστόσο το αλαλούµ που υπάρχει στη χώρα µε την άναρχη δόµηση 
έχει δηµιουργήσει στο ΥΠΕΝ πονοκέφαλο, αφού καλείται να διαχειριστεί 
εντός ολίγων µηνών, παθογένειες δεκαετιών.

● Στη λήψη µέτρων για την προστασία των υφιστάµενων θέσεων ερ-
γασίας, ειδικά για κάθε επιχείρηση που υποβάλλει αίτηµα εξαίρε-
σης από την εφαρµογή των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων, 
θα µπορεί να προχωρήσει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, µετά τη γνωµοδότηση του Ανώτα-
του Συµβουλίου Εργασίας..

● Συνολικά 432.599 οφειλέτες, δηλαδή περίπου το 1/3 του συνόλου 
των οφειλετών, εντάχθηκαν στη ρύθµιση χρεών των 120 δόσεων 
προς τα ασφαλιστικά Ταµεία, όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης. 

● Σε 1,84 δισ. ευρώ, εκτιµά το πλεόνασµα των ασφαλιστικών ταµεί-
ων, του ΟΑΕ∆, του ΕΟΠΥΥ και του ΟΠΕΚΑ, το προσχέδιο του προ-
ϋπολογισµού για το 2020, όπως κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Σε 
αυτό, έχουν ενσωµατωθεί µάλιστα τόσο το κόστος της παροχής 
που ονοµάστηκε 13η σύνταξη από την προηγούµενη κυβέρνηση 
(εκτιµήθηκε σε 971 εκατ. ευρώ για το 2019) όσο και τα 123 εκατ. ευ-
ρώ για το επίδοµα 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που θα γεννηθεί από 
τις αρχές του νέου έτους.

● ∆υσκολεύει από το 2020 το χτίσιµο του αφορολόγητου ορίου καθώς οι 
µισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες θα πρέπει να συγκεντρώνουν 
ηλεκτρονικές αποδείξεις ίσες µε το 30% του εισοδήµατός τους. Η αύξη-
ση των ζητούµενων αποδείξεων από το υπουργείο Οικονοµικών γίνεται 
ως αντίµετρο νια την κάλυψη των φοροελαφρύνσεων ύψους 1,2 δισ. ευ-
ρώ που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισµού. Συγκεκριµένα, 
το οικονοµικό επιτελείο υπολογίζει έσοδα 640 εκατ. ευρώ από την ενί-
σχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

● Από τις 9 Οκτωβρίου οι πολίτες έχουν και πάλι τη δυνατότητα να εκ-
δίδουν και να µεταβάλλουν τα στοιχεία ΑΜΚΑ µέσω των ΚΕΠ, καθώς 
εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
νέα, αναλυτική εγκύκλιος (80320/42862/∆18.2718/01-10-2019) µε σα-
φείς και συγκεκριµένες οδηγίες αλλά και αναλυτικό πίνακα ανά κα-
τηγορία δικαιούχου, διασφαλίζοντας τα ΚΕΠ και την εύρυθµη λει-
τουργία της εφαρµογής.

● Τις αντικειµενικές αξίες, όπως καθορίστηκαν το 2018 σε δώδεκα ζώνες 
ανά την Ελλάδα ακύρωσε το Συµβούλιο της Επικρατείας, εκδίδοντας 
σειρά αποφάσεων, οι οποίες όµως δεν έχουν αναδροµική ισχύ, δηλα-
δή ισχύουν αυστηρά από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Σε κά-
θε περίπτωση, οι αποφάσεις αυτές αφήνουν ορθάνοιχτη την πόρτα ων 
προσφυγών για όσους θεωρούν ότι αδικούνται από το σύστηµα των 
αντικειµενικών τιµών.

● Νέες χρεώσεις εν είδει προµηθειών, επιβάλουν οι τράπεζες στους κα-
ταναλωτές. Οι νέες χρεώσεις θα αρχίσουν να εφαρµόζονται αρχής 
γενοµένης από το τέλος Οκτωβρίου και θα το φάσµα τους θα γίνει 
αντιληπτό ως το τέλος του έτους. Είναι φανερό πως τα πιστωτικά 

ιδρύµατα αναζητούν νέα έσοδα, καθώς η πιστωτική επέκταση αυξά-
νεται µε πολύ αργούς ρυθµούς.

● Καθ΄ οδόν για «δηµόσιο Τειρεσία» : προκειµένου να βελτιωθούν οι µη-
χανισµοί για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της υπερχρέωσης των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, µε σχέδιο που επαναφέρει n κυ-
βέρνηση. Στόχος είναι η δηµιουργία ενός γραφείου πιστοδοτικής συ-
µπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα χρέη 
του ιδιωτικού τοµέα προς το ∆ηµόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, δή-
µους, ∆ΕΚΟ κ.λπ.)..

● Μειωµένους φόρους κατά 30% κατά µέσον όρο θα πληρώσουν οι επι-
χειρήσεις µε βάση τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο φορολο-
γικό νοµοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί τον Νοέµβριο στη Βουλή.  Βέ-
βαια, η µείωση της προκαταβολής φόρου στο 95% γίνεται εφάπαξ, δη-
λαδή θα ισχύει µόνο για µία χρονιά.

● Αυξήσεις στα αφορολόγητα όρια, για την απόκτηση πρώτης κατοικί-
ας και στα γενικά όρια απαλλαγής από τους φόρους δωρεών, γονι-
κών παροχών και κληρονοµιών ακινήτων, τροποποιήσεις στις κλί-
µακες και µειώσεις στους συντελεστές υπολογισµού των φόρων στα 
ακίνητα σχεδιάζει η κυβέρνηση για το 2020. 

●  10 κατηγορίες εργαζοµένων που αµείβονται και ασφαλίζονται µε εργό-
σηµο, δηλαδή, πληρώνονται µε µία επιταγή, στην οποία αναγράφεται και 
η αµοιβή του εργαζόµενου, αλλά και το ποσό των ασφαλιστικών εισφο-
ρών που καταβάλλονται στο IKA ή στον ΟΓΑ. Τα εργόσηµα, µπορεί να 
τα προµηθευτεί ο εργοδότης από τα υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ, αλλά 
και από τις συνεργαζόµενες µε τα ασφαλιστικά ταµεία τράπεζες και τα υπο-
καταστήµατα τους, από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, καθώς και από τα Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

● Μέρισµα 138 εκατ. Ευρώ, σχεδιάζει να µοιράσει η κυβέρνηση στις 
επιχειρήσεις, µε τη µορφή επιστροφής φόρου και θα καταβληθεί 
εντός του ∆εκεµβρίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το σχέδιο που 
εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών προβλέπει τη χορήγηση έκπτω-
σης µε την τελευταία δόση του φόρου εισοδήµατος που θα πρέπει 
να εξοφλήσουν τα νοµικά πρόσωπα έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019. 
Εξετάζεται επίσης να υπάρξει νέα εκκαθάριση στην προκαταβολή µε 
µειωµένα τα ποσά του φόρου.

● Εγκρίθηκε η πρώτη κρατική επιδότηση δόσης στεγαστικού δανείου, σε 
οφειλέτη, ο οποίος ρύθµισε τις οφειλές του, µέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας για την προστασία της κύριας κατοικίας (Ν. 4605/2019). Η κρατι-
κή αυτή επιδότηση αφορά το 40% της µηνιαίας δόσης για δάνειο ύψους 
περίπου 80.000 ευρώ, µε υποθήκη την κύρια κατοικία.
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*∆εξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεµινάρια
∆ιεύθυνση:

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

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

Του ∆ηµήτρη Μπουρίκου
Κάτοικος Ζεφυρίου

Η Αυλίζα Αχαρνών/Ζεφυρίου (η Αυλίζα ως το-
πωνύµιο αναφέρεται σε ένα «µεταβατικό» γε-
ωγραφικό χώρο µεταξύ Άνω Λιοσίων, Ζεφυ-

ρίου και Αχαρνών που την διασχίζει το ρέµα Εσχα-
τιάς, καθορίζοντας και το διοικητικό όριο µεταξύ των 
∆ήµων Φυλής και  Αχαρνών) µεταξύ αποτελεί µια 
περιοχή µε εξαιρετικά πλούσιο ιστορικό, αρχαιολο-
γικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, ωστόσο έχει 
εγκαταλειφτεί, περιθωριοποιηθεί και αποτελεί σήµε-
ρα µια «νεκρή ζώνη» µε έντονα φαινόµενα εγκληµα-
τικότητας και συνολικής υποβάθµισης (βλ. δηµοσι-
εύµατα τύπου αλλά και ΕΜΠ:2000, ΕΜΠ:2018). 

Και όµως, σε αυτή την περιοχή και στις παρυφές 
της, εντοπίζονται προστατευµένα ρέµατα, ο λόφος 
των Αγίων Σαράντα, τα αρχαιολογικά ευρήµατα στην 
οδό Ρίτσου, η ρωµαϊκή αγροικία στην οδό Χαλκιδι-
κής, η ρωµαϊκή δεξαµενή που έχει µεταφερθεί στην 
οδό Χαλκιδικής, οι ταφικοί περίβολοι στην οδό Χαλ-
κιδικής (βλ. αναλυτικά: Πλάτωνος-Γιώτα:2004, Στρι-
φτού-Βάθη:2009). Όλα αυτά τα σηµεία αρχαιολογι-
κού ενδιαφέροντος «ακολουθούν» τον κατακερµα-
τισµό της περιοχής (διοικητικός, χωροταξικός, συ-
γκοινωνιακός-µεταφορικός), αντιµάχονται τις 
«νεκρές ζώνες» που δηµιούργησαν η Αττική Οδός 
και ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος σε συνδυασµό µε 
την εγκατάλειψη της περιοχής από τις δηµοτικές αρ-
χές και την τάση γκετοποίησης. 

Η διευθέτηση του ρέµατος Εσχατιάς (αν και περι-
λαµβάνει την καταστροφή του ρέµατος µέσω της δη-
µιουργίας κλειστού αγωγού σε αντίθεση µε τα επι-
στηµονικά πορίσµατα για το ρόλο των ρεµάτων όσον 
αφορά την κλιµατική αλλαγή και την πολιτική προ-
στασία, βλ. ΕΜΠ,2000), µπορεί να αποτελέσει το µο-
χλό ανάταξης της περιοχής της Αυλίζας µέσω της 
προβλεπόµενης ανάπλασης της περιοχής του διευ-
θετηµένου ρέµατος. Αναλυτικότερα, η ανάπλαση 
του ρέµατος µπορεί να δηµιουργήσει έναν πρώτο 
άξονα ενοποίησης της περιοχής µέσω ζώνης πρασί-

νου, πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδροµών και 
διασύνδεσής τους µε τα βασικά σηµεία αρχαιολογι-
κού ενδιαφέροντος (λόφος Αγίων Σαράντα, ρωµαϊ-
κές αρχαιότητες). 

Η προτεινόµενη πράσινη διαδροµή, διαδροµή 
βιώσιµης κινητικότητας µπορεί να αποτελέσει το βα-
σικό διάδροµο της πολιτιστικής διαδροµής «Αυλίζα 
Αχαρνών/Ζεφυρίου», αναδεικνύοντας ένα άλλο 
πρόσωπο της περιοχής, συνδέοντας και απελευθε-
ρώνοντας δηµόσιο και κοινωφελή χώρο για τους κα-
τοίκους και επισκέπτες της περιοχής, συµβάλλοντας 
δε και στη µείωση των «νεκρών περιοχών» που ευ-
νοούν την εγκληµατικότητα. 

∆εδοµένου ότι η περιοχή «Αυλίζα Αχαρνών/Ζε-
φυρίου» υπάγεται διοικητικά σε δυο ∆ήµους, απαι-
τείται η συνέργεια τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
της περιοχής όσο και των λοιπών εµπλεκόµενων 
δηµόσιων φορέων. Η κατάρτιση των σχεδίων βιώ-
σιµης κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στους δυο εµπλεκόµε-
νους ∆ήµους οφείλει να λάβει υπόψη αυτή την ευ-
καιρία που προσφέρει η διευθέτηση και ανάπλαση 
του ρέµατος Εσχατιάς. Επιπλέον, το εργαλείο σχεδι-
ασµού και χρηµατοοικονοµικής στήριξης της ΟΧΕ 
(Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης) είναι διαθέ-
σιµο και στη νέα προγραµµατική περίοδο 2021-
2027 και ως εκ τούτου οι εµπλεκόµενοι ∆ήµοι και η 
Περιφέρεια Αττικής θα µπορούσαν να κινητοποιη-
θούν προς αυτή την κατεύθυνση.                                            

http://independent.academia.edu/
DimitrisBourikos

Αυλίζα Αχαρνών/Ζεφυρίου:  Η ευκαιρία της ανάπλασης 
του ρέµατος Εσχατιάς δεν πρέπει να χαθεί!

Η αγάπη µας για την πόλη και η ανησυχία 
µας για τα σοβαρά προβλήµατα που την 
«βοµβαρδίζουν» καθηµερινά, παλιά και 

νέα, µας κάνει να επιµένουµε να καταθέτουµε µε 
επιχειρήµατα, πόσο άµεσης και σοβαρής 
αντιµετώπισης χρήζουν το καθένα από αυτά ενώ 
ταυτόχρονα δεν µας επιτρέπουν να τα 
προσπερνάµε. 

Τον τελευταίο καιρό, γίνεται έντονη συζήτηση για 
την εγκατάσταση µεγάλου αριθµού 
λαθροµεταναστών στην πόλη µας. Και επειδή η 
εµπειρία µας, µας έχει διδάξει ότι στην πόλη µας, 
πολλά πράγµατα προαποφασίζονται και τα 
µαθαίνουµε µετά, θα θέλαµε να παρακαλέσουµε τη 
δηµοτική αρχή, να γνωστοποιήσει δηµοσίως  τις 
προθέσεις της επί του θέµατος και να µας ξεκαθαρίσει 
αν θα δεχτεί έστω και έναν ακόµα λαθροµετανάστη 
αφού έχουν πλέον εγκατασταθεί µόνιµα οι φυλακές 
λαθροµεταναστών στην Αµυγδαλέζα και όχι έξι 
µήνες όπως µας διαβεβαίωνε η τότε δηµοτική αρχή, 
τόσο εµάς όσο και τους πολίτες των Αχαρνών. 

Προσωπικά από την πρώτη στιγµή της 
εγκατάστασης των φυλακών λαθροµεταναστών στην 
Αµυγδαλέζα, εξέφρασα την πλήρη αντίθεσή µου και 
επισήµανα το τεράστιο έγκληµα που διαπράττεται 
εναντίον της πόλης µας ενώ  αγωνίστηκα µε όλες µου 
τις δυνάµεις για την αποτροπή της εγκατάστασης  
τέτοιου είδους δοµών στην πόλη µας. 

Σήµερα,  επιβεβαιώνεται για ακόµη µία φορά το 
πόσο σοβαρό και επικίνδυνο είναι το έγκληµα που 
διαπράχθηκε σε βάρος του δήµου Αχαρνών 
ξεκινώντας από το 2012 και θέτοντας ουσιαστικά τις 
βάσεις και όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για να 
γίνει ο δήµος µας κέντρο εγκατάστασης 
λαθροµεταναστών. 

Επιτέλους οι πολίτες των Αχαρνών ας πάψουν να 
είναι  απλοί θεατές  και ας λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν 
τους  ότι το µέλλον των παιδιών αυτού του τόπου δεν 
υποθηκεύεται και δεν πρέπει να καταδικάζεται από 
την εκάστοτε δηµοτική αρχή…

Ευτυχώς που υπάρχουµε κι εµείς οι γραφικοί, 
όπως θέλει να µας «βαφτίζει» η εκάστοτε δηµοτική 
αρχή. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι 
καλύτερα εν τέλει να είσαι γραφικός παρά υποτελής, 
ανίκανος και επικίνδυνος…. 

Στο διαδίκτυο παραθέσαµε υλικό από τις 
θέσεις µας σχετικά µε το ζήτηµα των φυλακών 
µεταναστών της Αµυγδαλέζας, το οποίο 
αποδεικνύει περίτρανα πόσα ψέµατα είπαν οι 
εµπλεκόµενοι στους πολίτες των  Αχαρνών και
σε τι περιπέτειες έχει µπει η πόλη µας. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης 

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»
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Την έναρξη της διαβούλευσης για τα θέµατα των συγκοινωνι-
ών σηµατοδότησε η ενηµερωτική συνάντηση που πραγµατο-
ποιήθηκε την  περασµένη Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, µε-
τά τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να αναζητήσει 
λύσεις σε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζουν οι κάτοικοι των Αχαρνών.

Η επιτροπή η οποία έχει δραστηριοποιηθεί ταυτόχρονα µε την 
ανάληψη καθηκόντων της νέας ∆ηµοτικής Αρχής αποτελείται από 
τον Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυ-
ξης κ. Νίκο Ξαγοράρη (ως πρόεδρο), τον πρόεδρο του Τοπικού 
Συµβουλίου Αχαρνών κ. Μιχάλη Χριστοφορίδη και τον κ. ∆ιοµή-
δη Καρακωνσταντή.

 Στη συγκεκριµένη συνάντηση προσκλήθηκαν συλλογικότη-
τες της πόλης και στελέχη του ΟΑΣΑ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε 
από τον ∆ιευθυντή Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης κ. 
∆. Αποστολίδη, τον προϊστάµενο τµήµατος Εφαρµογών ∆ικτύου 
κ. Γ. Ποριάζη και την κ. ∆. Τσινού υπεύθυνη Τοµέα.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Σπύρος Βρεττός, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τα στελέχη του ΟΑ-
ΣΑ για την παρουσία τους στην πόλη, τους ενηµέρωσε για τα ση-
µαντικότερα από τα προβλήµατα, τις διαδροµές των δροµολογίων 
(εντός και εκτός πόλης), την ασφάλεια των επιβατών και τη συχνό-
τητα των δροµολογίων.

Ο ∆ήµαρχος, που αναφέρθηκε και σε συγκεκριµένες προτά-
σεις από την πλευρά του ∆ήµου, όπως η µεταφορά των φοιτητών, 
η µεταφορά των ηλικιωµένων στην Πολυκλινική του Ολυµπιακού 
Χωριού µε ίδια µέσα και η πρόθεση για φύλαξη στις λεωφορεια-
κές γραµµές, ενώ επεσήµανε και την ανάγκη ενοποίησης των εισι-
τηρίων.

Από την πλευρά του ο Αντιδήµαρχος κ. Ξαγοράρης, ευχαρί-
στησε τους εκπροσώπους του ΟΑΣΑ και τους εκπροσώπους των 
συλλογικοτήτων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα, περιέγραψε 
συνοπτικά την κατάσταση στο θέµα της συγκοινωνίας, τονίζοντας 
πως απαιτούνται άµεσα λύσεις. Από την πλευρά τους οι κ. Χριστο-
φορίδης και Καρακωνσταντής περιέγραψαν µε στοιχεία (διαθέσι-
µα λεωφορεία, οδηγοί, στόλος) την κατάσταση και έδωσαν τα πρώ-
τα δείγµατα γραφής του σχεδιασµού της νέας ∆ηµοτικής Αρχής στο 
συγκεκριµένο τοµέα. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονται: δηµιουρ-
γία στεγασµένων στάσεων, αναζήτηση άµεσα λύσεων ως προς τα 
δροµολόγια και τη συχνότητά τους, µέσα σταθερής τροχιάς κ.α.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συλλό-
γων που έδωσαν το παρών και συγκεκριµένα των συλλόγων Αυ-
λίζας, Χαραυγής, Πανοράµατος, Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Βαρυµπό-
µπης, Πλάτωνας, Α. Παπανδρέου, Προφήτη Ηλία, Θρακοµακεδό-
νων, Πάτηµα Πλαβούκου και Αγίου ∆ηµητρίου και ο ∆ιευθυντής 

του 6ου ΓΕΛ και ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπακώτσης.
Την εκδήλωση έκλεισε µε τη δική του τοποθέτηση ο ∆ιευθυ-

ντής κ. Αποστολίδης, ο οποίος παραδέχθηκε τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει ο ∆ήµος, οι οποίες είναι αποτέλεσµα της δύσκολης 
δεκαετίας που µείωσε σηµαντικά τον αριθµό των λεωφορείων (από 
1700 σε 950) και των οδηγών (από 6500 σε 2500). Έχοντας κατα-
γράψει όλα τα αιτήµατα που τέθηκαν, δεσµεύτηκε πως µαζί µε τους 
συνεργάτες του θα προσπαθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση.

Περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να λειτουργήσει ο 
ΟΑΣΑ ως προς την ασφάλεια και υποσχέθηκε πως στην επόµενη 
παρόµοια συνάντηση (σε σύντοµο χρονικό διάστηµα) θα µπορεί 
να δώσει αιτιολογηµένες απαντήσεις σε κάθε θέµα: «Η διαδικασία 
που ακολουθούµε είναι καταγραφή, τι µπορούµε να κάνουµε τώ-

ρα και τι µπορούµε να κάνουµε σε δεύτερο χρόνο», είπε χαρακτη-
ριστικά. Τόνισε παράλληλα πως θα γίνουν άµεσα κάποιες µικρές 
παρεµβάσεις, ενώ υποσχέθηκε πως θα επιδιώξει την αξιοπιστία των 
δροµολογίων και την επίλυση θεµάτων που σχετίζονται µε σχο-
λεία και µαθητές.

Με συγκεκριµένες πρωτοβουλίες 
του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πα-
τούλη επιλύονται µια σειρά από ζη-
τήµατα που είχαν µπλοκάρει εδώ 
και µήνες το πρόγραµµα διάθεσης 
ειδών λαϊκών αγορών µέσω του 
οποίου στηρίζονται ευπαθείς κοινω-
νικές οµάδες.

 Ήδη από τις 3 Οκτωβρίου, κατό-
πιν παρέµβασης του Περιφερειάρχη 
Αττικής κ. Πατούλη και του αρµόδι-
ου Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµι-
κών κ. Πέππα, η Οικονοµική Επιτρο-
πή έλαβε απόφαση για την επανέ-
ναρξη από την 1η Νοεµβρίου του 
προγράµµατος διάθεσης των κου-
πονιών και µάλιστα, κατά τρόπο ευ-
νοϊκότερο για την εξυπηρέτηση των 
ωφελούµενων.  

Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής 
ξεκινάει εντός της εβδοµάδας την 
εξόφληση τεσσάρων µηνών (από 
τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο του 
2019) προς όλες τις Οµοσπονδίες 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών, που 

βρίσκονταν µέχρι τώρα σε εκκρε-
µότητα. 

Όπως επισήµανε ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης « Με συ-
ντονισµένες ενέργειες και δράσεις 
αποδεικνύουµε έµπρακτα ότι στηρί-
ζουµε τις ευπαθείς κοινωνικές οµά-
δες µε περιορισµένη πρόσβαση σε 
αγαθά. Η στήριξη των ευπαθών κοι-
νωνικών οµάδων, αποτελεί βασικό 
πυλώνα της νέας περιφερειακής 
κοινωνικής πολιτικής».

Από την πλευρά του ο Αντιπερι-

φερειάρχης Ν. Πέππας επισηµαίνει 
ότι  «Με ευαισθησία και µε αµεσότη-
τα τακτοποιούµε µικρές ή µεγάλες 
εκκρεµότητες που επηρεάζουν ση-
µαντικά την καθηµερινότητα των 
συµπολιτών µας. Η σκέψη µας και η 
βούλησή µας είναι ακόµη πιο ισχυ-
ρή όταν αναφερόµαστε σε συναν-
θρώπους µας που ζουν σε συνθή-
κες οικονοµικής δυσχέρειας και εί-
ναι  ή νιώθουν αποκλεισµένοι από 
υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την 
υγιεινή και ασφαλή διαβίωση».  

Ενεργοποιείται από την 1η Νοεµβρίου το πρόγραµµα διάθεσης ειδών 
λαϊκών αγορών για τη στήριξη ευπαθών οµάδων του πληθυσµού

Ξεκίνησε  ∆ιαβούλευση  για τις   Συγκοινωνίες  στις  Αχαρνές 

Συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ  για  βελτίωση 
των  ∆ροµολογίων Αστικών  και Προαστιακού 
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Στο βαθµολογού-
µενο Πρωτάθληµα 
G1 ( Παγκόσµιας 

συµµετοχής ) που διεξήχθη 
στην Χαλκίδα στις 18-
20/11/2019 µε συµµετοχή 
31 χωρών και πάνω από 
800 αθλητές η αθλήτρια 
του συλλόγου Α.Σ.ΙΑΧΗ 
(Πυργίου 1Α Αχαρναι) Σα-
γανα Μαρκέλλα µε προπονήτρια την Κονδύλη ∆ώρα κατέκτησε 
την 2η θεση. Η Σαγανα Μαρκέλλα επίσης βγήκε φέτος 3η στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθληµα, 1η στο Κύπελλο Ακρόπολης, 1η στο Ανοι-
χτό ∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα, 1η στο διεθνές τουρνουά στην 
Σερβία και 2η στο διεθνές τουρνουά στην Βουλγαρία .

Παρουσίαση µυθιστορήµατος 
«Χάρτινος Πύργος» στις Αχαρνές 
Πραγµατοποι-
ήθηκε το από-
γευµα της Τε-
τάρτης η πα-
ρουσίαση του 
µυθιστορήµα-
τος της Σοφίας 
Κατάρα – Ξυ-
λογιαννοπού-
λου µε τίτλο 
«Χάρτινος Πύργος», υπό τη διοργάνωση του Οµίλου Φίλων ∆η-
µοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» και των εκδό-
σεων «Ελκυστής» σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αχαρνών. Οι βιβλι-
όφιλοι που συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ή-
µου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την ίδια τη συγγραφέα και φι-
λόλογο να µιλάει για το έργο της που ξυπνάει µνήµες από το 
παρελθόν των Αχαρνών, γεµάτες συναίσθηµα και ισχυρούς δε-
σµούς.  Στο πάνελ της παρουσίασης εκτός από τη συγγραφέα πα-
ρευρέθηκαν η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Φιλολόγος 
– Ψυχίατρος κ. Χρηστίνα Κατσανδρή και η Πρόεδρος του Οµίλου 
Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς», εκ-
παιδευτικός ∆ρ. Ειρήνη Κουµπούρη. Αποσπάσµατα του βιβλίου 
διάβασε η ηθοποιός Αγγελική Κολιού – Μουστακάτου.

Επιβραβεύσεις  Εθελοντών
Στο τακτικό ∆.Σ 
των Εθελοντών 
Αχαρνών Θρα-
κοµακεδόνων 
που πραγµατο-
ποιήθηκε  στον 
καταπληκτικό ιδι-
ωτικό χώρο του 
Επιχειρηµατία 
Κοσµά Τζίκα οι 
Εθελοντές απέ-
νειµαν συµβολι-
κά δώρα σε αν-
θρώπους που 
προσπαθούν να 
βελτιώσουν τις 
συνθήκες διαβί-
ωσης στον τόπο 
µας. Ειδικότερα 
στις  κα Γεωργία 
Κατσιβέλη και Ελένη Χονδροµατίδου για την προσφορά τους στα 
αδέσποτα της πόλης µας. Στην Κατερίνα Βούρου για την προσφο-
ρά της. Στην µικρή Σοφία (άξια κλώνο της Μάρως ∆αµάσκου) για 
την εν γένει προσφορά της και το µήνυµα που περνά στα νέα παι-
διά. Στην Μάρω ∆αµάσκου και στην Κα Φιτλέρα για την συνεχό-
µενη και ανιδιοτελή προσφορά τους. 

Ο Νίκος Σιδηρόπουλος και οι Εθελοντές Αχαρνών Θρακοµα-
κεδόνων τιµούν και επιβραβεύουν τους συµπολίτες µας που στη-
ρίζουν τον ανιδιοτελή εθελοντισµό. Το συµβολικό δώρο προς την 
Ελένη Χονδροµατίδου απένειµαν ο κ.Γεώργιος Χριστακόπουλος  
µαζί µε τον κ. Λαµπρινό Πλατυπόδη ευχαριστώντας την ταυτόχρο-
να για την προσφορά της.

Γεώργιος Βλάχος Βουλευτής: 
Να αξιοποιηθεί ο Τύµβος του Σοφοκλή
Ο Βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής κ. Γε-
ώργιος Βλάχος, έκανε την ακόλουθη δή-
λωση για την αξιοποίηση του Τύµβου του 
Σοφοκλή που βρίσκεται στους πρόποδες 
της Πάρνηθας, στην περιοχή της Βαρυ-
µπόµπης.  «Ο Τύµβος του Σοφοκλή, ενός 
από τους σηµαντικότερους συγγραφείς 
της αρχαιότητας, βρίσκεται στους πρόπο-
δες της Πάρνηθας και θα µπορούσε να 
αποτελέσει ένα σηµαντικό αξιοθέατο µε διεθνές ενδιαφέρον. Με 
επιστολή µου προς την Υπουργό Πολιτισµού κα Λίνα Μενδώνη, 
ζήτησα την παρέµβαση του Υπουργείου για την αποκατάσταση των 
ζηµιών και την προστασία του Μνηµείου. Συνηµµένα απέστειλα το 
φωτογραφικό υλικό και το αίτηµα του εξωραϊστικού συλλόγου 
Βαρυµπόµπης για την αξιοποίηση του Τύµβου.»

Ορκίστηκαν οι αυριανοί Υπαξιωµατικοί της Π. Α.
Η ορκωµοσία των 
πρωτοετών ∆οκίµων 
της 3ης Σειράς της Σχο-
λής Μονίµων Υπαξιω-
µατικών Αεροπορίας 
(ΣΜΥΑ), πραγµατοποι-
ήθηκε, παρουσία του 
∆ιοικητή της ∆ιοίκησης 
Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου (Ι) Κωνσταντίνου Γιάν-
ναρου, την Πέµπτη 17 Οκτωβρίου 2019, στην Αεροπορική Βάση 
∆εκέλειας, στο Τατόι. Στην τελετή παραβρέθηκαν Ανώτατοι Αξιω-
µατικοί της Πολεµικής Αεροπορίαςς, αντιπροσωπείες των Κλάδων 
των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆) και των Σωµάτων Ασφαλείας, των 
παραγωγικών Σχολών των Ε∆ και των Ενώσεων Αποστράτων, κα-
θώς και συγγενείς και φίλοι των ∆οκίµων. Συνολικά ορκίστηκαν 
εκατόν πενήντα έξι (156) ∆όκιµοι, εκ των οποίων δώδεκα (12) από 
την Κύπρο και µία (1) από τη Ζιµπάµπουε.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου  2019 η  Ένωση Ηπειρωτών 
Αχαρνών ξεκίνησε και επίσηµα τη λειτουργία των καλ-
λιτεχνικών της Τµηµάτων µε τον καθιερωµένο αγια-
σµό, τον οποίο ακολούθησε, ως είθισται, ηπειρώτικο 
γλέντι.  Από νωρίς το απόγευµα όλα ήταν έτοιµα και το 
βράδυ η βεράντα της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών 
υποδέχθηκε τα µέλη της και τους φίλους τους, οι οποί-
οι φορώντας το µεγαλύτερό τους χαµόγελο και µε την 
καλύτερη διάθεση, ήρθαν να ανταµώσουν και πάλι και 
να ανταλλάξουν ευχές για µια ακόµα δηµιουργική και 
επιτυχηµένη χρονιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
επίσης εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων της πό-
λης και των όµορων ∆ήµων, εκπρόσωποι της ∆ηµοτι-
κής Αρχής, καθώς και εκπρόσωποι της Πανηπειρωτι-
κής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος.

Μετά το καλωσόρισµα της Προέδρου της Ένωσης Ηπει-
ρωτών Μελποµένης Καράλη, ακολούθησε ο αγιασµός 
για τη νέα καλλιτεχνική χρονιά 2019-20 και αµέσως µε-
τά ξεκίνησε ένα γνήσιο ηπειρώτικο γλέντι µε την ορχή-
στρα του Αντώνη Κακούρη, ο οποίος ταξίδεψε τους πα-
ρευρισκόµενους στην Κόνιτσα, στο Πωγώνι, στο Ζαγό-
ρι, στη Θεσπρωτία και σε όλη την Ήπειρο µε πολύ κέ-
φι, χορό και τραγούδι ως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών ευχαριστούν από 
καρδιάς όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά 
της και παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και εύχεται στα 
µέλη της και τους µαθητές των καλλιτεχνικών Τµηµά-
των µια Καλή, Επιτυχηµένη και ∆ηµιουργική καλλιτε-
χνική χρονιά.

Με αγιασµό και γνήσιο ηπειρώτικο 
γλέντι ξεκίνησε η Ένωσης Ηπειρωτών 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αχαρνές   24-10-2019
Αρ. πρωτ.:Φ17/70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη 
και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός 

(1) νέου εποχιακού Θηροφύλακα µε 6µηνη σύµβαση.
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις προσλήψεώς τους µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στην σχετική προκήρυξή µας, µέχρι και την 15/11, ηµέρα 

Παρασκευή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 09:00 έως 13:00, στην έδρα του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, Αρχαίου Θεάτρου 31 Τ.Κ. 13674, τηλ. 2102463256.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν την σχετική προκήρυξή µας µε την 
απαιτούµενη αίτηση πρόσληψης καθώς επίσης και να απευθύνονται για περισσότερες 

πληροφορίες στον Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                     
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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 

Πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα 
της Τετάρτης η ορκωµοσία των 
µελών των Σχολικών Επιτροπών 

του ∆ήµου Αχαρνών. Στην Αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και παρόντος 
του ∆ηµάρχου κ. Σπύρου Βρεττού ορκί-
στηκαν οι πρόεδροι και τα µέλη της 
Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας 
Σχολικής Επιτροπής. O ∆ήµαρχος αφού 
τους καλωσόρισε τους ευχήθηκε να 
έχουν µια καλή και πετυχηµένη θητεία, 
για να ακολουθήσει η υπογραφή των 
πρακτικών.

Τα νέα ∆ιοικητικά Συµβούλια είχαν προ-
κύψει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 10ης 
Οκτωβρίου 2019

Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: Χαράλαµπος Ορφανίδης
Τακτικά Μέλη:
(∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ή ∆ηµότες που υπο-
δεικνύεται από το ∆ήµαρχο)
Πολυµενέας Θεόδωρος, Περρής Ιωάννης, 
Χαραλαµπίδης Γεώργιος, 
Χατζηπέτρου Ελπίδα, Λιόλιου Μαρία, Γκα-
γκαράκη Αικατερίνη
Καµπόλης ∆ηµήτριος, Κουτσοµπέλης ∆ηµή-
τριος.
(∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ή ∆ηµότες που υπο-
δεικνύονται από άλλες παρατάξεις) : Καρυ-
δάκης Κων/ος, Γκέρτσου Ελένη.
(∆ιευθυντές Σχολείων): Ευφροσύνη Λιόντου, 
Κων/νος Καλτσούδης.
(Εκπρόσωποι Νηπιαγωγών): Στυλιανή Τριαµατάκη

(Εκπρόσωποι Ένωσης Γονέων): Ελένη Μό-
τσια
Αναπληρωµατικά Μέλη: Μαρίνης Κων/νος, 
Νάννος Ευάγγελος, Γαλανόπουλος Χρήστος, 
Παγώνα-Φωτιάδου Χρυσούλα, Μπαλή – ∆ί-
ελα Βασιλική, Μαντέλας Γεώργιος, Χειλετζά-
ρης Αναστάσιος, Χάψας Κων/νος, Νιώρας 
Κων/νος, Ιωσηφίδου Μαρία, Ιωάννης Κυρλι-
γκίτσης, ∆ήµητρα Σπανούδη, Μαρία Βουλ-
τσίδου, Βασιλική Καράµπελα.

Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: Ιωάννης Μίχας
Τακτικά Μέλη:
(∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ή ∆ηµότες που υπο-
δεικνύεται από το ∆ήµαρχο)
Καλάργαλης Ιωάννης, Τσαγκάρης Μιχάλης, 
Παλιούρας Αντώνιος
Τσατσούλης ∆ηµήτριος, Ζυγούρη Ελένη, 
Σαββίδης Κωνσταντίνος
Ζεϊτινίδου Μελίνα, Φραγκάκη Αννα
(∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ή ∆ηµότες που 

υποδεικνύονται από άλλες παρατά-
ξεις): Παπακώτσης Κων/ος, Ευθυµιά-
δου – Τουµανίδου Γεωργία

(∆ιευθυντές Σχολείων): Ελένη Βυθοπούλου, 
Κων/νος Πολυδωρόπουλος
(Εκπρόσωποι µαθητικών κοινοτήτων): Ανα-
τολή Τσελαρίδου
(Εκπρόσωποι Ένωσης Γονέων): Στέργιος Πε-
διαδίτης
Αναπληρωµατικά Μέλη: Χάψας Κων/νος, 
Κουτσοµπέλης ∆ηµήτριος, ∆αµιανός Στα-
µάτης, Σιδηρόπουλος Ευστάθιος, Κολιο-
πάνος ∆ηµήτριος, Πουραΐµη ∆ήµητρα, 
Βαχαρίδου Ειρήνη, Γκουγκουλίτσα Ειρή-
νη, ∆ιγενής Χρήστος, Καµπόλη Ελένη, Νι-
κόλαος Μονιάς, Χαράλαµπος Πάλλης, Γε-
ωργία Βουλδουροπούλου, Γεράσιµος Συ-
ρίγος.

Με αισιοδοξία η τελετή ορκωµοσίας των Σχολικών Επιτροπών 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΧΑΡΑΥΓH» 
Γ. ΣΟΥΡΗ 15 ΑΧΑΡΝΕΣ  - Τ.Κ. 13673 
ΤΗΛ 210 2442989 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο εξωραϊστικός σύλλογος ΧΑΡΑΥΓΗ προτίθεται να συγκροτήσει θεατρική οµά-
δα από οχτώ άτοµα άνδρες και γυναίκες,ηλικίας από 18 µέχρι 65 ετών µε σκοπό 
την δωρεάν ψυχαγωγία των συµπολιτών µας καθώς και διαφόρων ευαγών ιδρυ-
µάτων η ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Τα άτοµα αυτά πέρα από ερασιτέχνες 
ηθοποιοί θα πρέπει να εµφορούνται από κουλτούρα εθελοντισµού,και να ετρυ-
φούν στη κοινωνική προσφορά. Όσοι ενδιαφέρονται να εποικοινωνήσουν µε τα 
εξής τηλέφωνα του συλλόγου:
Τηλ.  κιν.694 4522 520   και   697 2412 407

Για το ∆.Σ. 
Ο  Πρόεδρος                  Η  Γραµµατέας 

Καπετάνιος  Σπύρος              Νονότα  Μαρία
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Με την εµπειρία 30 χρόνων και χη 
στήριξη σας, δηµιουργήσαµε ένα 
καινούργιο κατάστηµα για να κα-

λύψουµε όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
ανάγκες σας στο χώρο του αυτοκινήτου.

∆ίνοντάς µας την άδεια κυκλοφορίας του 
αυτοκινήτου σας, όπου αναγράφεται ο αριθ-
µός πλαισίου και ο αριθµός κινητήρα, να σας 
δώσουµε την καλύτερη προσφορά για ανταλ-
λακτικά, είδη φανοποιείας, µπαταρίες και ότι 
άλλο χρειαστείτε.

Τιµές ασυναγώνιστες!!!  Σας ευχαριστού-
µε και σας περιµένουµε.

Ηλεκτρονικό Κατάστηµα:  www.
carandbike.gr

Τα επίσηµα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν  
το απόγευµα  της Τετάρτης  16 Οκτωβρίου 
2019,  µέσα σε µια ευχάριστη ατµόσφαιρα, γε-
µάτη ευχές, µε τον  καθιερωµένο αγιασµό που 
τέλεσε ο πατήρ  Κωνσταντίνος Πρίµπας, πα-
ρουσία του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού και 
του προέδρου της ∆ΗΚΕΑ  Γιάννη Νίκα, συγ-
γενών  και   φίλων. 

Πολλές ευχές και από µας για καλές δου-
λειές.

Εγκαίνια  νέου καταστήµατος  Car  &  Bike  BY  Dasis στην οδό Πάρνηθος  64 – Αχαρνές 

Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιµές της αγοράς
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40/ΉΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΉΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΉΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ 10  Νοεµβρίου 2019 και ώρα 09.30 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής 

της πολυαγαπηµένης µας Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜΑΡΙΑΣ   ΧΗΝΟΠΟΥΑΟΥ 
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΥΡΜΑ )

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ιωάννης 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Παναγιώτης και Άννα, Ελένη, Αλεξάνδρα και Βασίλειος 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Μαρία, Γεώργιος, Λάζαρος  και  Αριστέα,  Ιωάννης, 
Κατερίνα, Λαµπρινή

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ, 
ΤΑ ΑΝΗΤΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια  στο  «Ραντεβού της Μαριώς»,  Παπαδηµητρίου 8- Αχαρνές

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 10  Νοεµβρίου 2019 και ώρα  09.30 π.µ. 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου 
- Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΓΕΩΡ.   ΜΙΧΑ ( Φατσής)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Ματρώνα 
Η ΚΟΡΗ  : Ευαγγελία 

Η ΕΓΓΟΝΗ:  Εύα 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 2  Νοεµβρίου 2019 και ώρα 09.00 π.µ. 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΟΥΝΤΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευαγγελία 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ευθυµία  και  Γεώργιος  Ζωτιάδης, 
Παγώνα  και  Αθανάσιος  Νίκας 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Κυριάκος, ∆ηµήτρης,  Ισιδώρα, Ευαγγελία 
ΤΑ Α∆ΕΑΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ «IN VIVO»

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 ΠΑΙ∆ΙΑ : Κατερίνα και Παναγιώτης Μιχαήλ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Νίκος, Αλεξάνδρα και Λουκάς

ΤΟ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟ : Παναγιώτης 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφέ  «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ».

40/ΗΜΕΡΟ    ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  10  Νοεµβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ.,  40/HMEPΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρνές,  υπέρ αναπαύ-

σεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου, Αδελφού  και  Θείου

ΙΩΑΝΝΟΥ   ΧΡ.   ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ  : Ελευθερία 

Η Α∆ΕΛΦΗ :  Νίκη χήρα Αναστ. Παπαχρήστου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ :  Χριστίνα  και  Κωνσταντίνος Γκιόκας, 

 Χρήστος  και  Ελένη Παπαχρήστου, 

 Χριστίνα  και  Χρήστος  ∆αµάσκος 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

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»
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της 
Αγγελίας του  Θρησκευτικού σας 

Γάµου, την Τοπική µας ∆εκαπενθή-
µερη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  
Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την 

έκδοση  της  και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  
στην διατήρηση  της  Ιστορίας  του  
τόπου µας.  Τώρα µε ένα Τηλεφώ-
νηµα  στο  697 2426684  ή στείλτε 

τα στοιχεία της Αγγελίας  
στα  mail :  nioras@gmail.com   

και  acharnaiki@gmail.com

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Πωλούνται 1)Συλλεκτική βυζαντινή τραπεζαρία 

( τραπέζι , 6 καρέκλες, µπουφές -βιτρίνα) 600 ευρώ  
2) Σύνθετο µαόνι τριών όγκων (δυο βιτρίνες , µπαρ, συρτάρι) 
και ροτόντα µεγάλη παλύσανδρος  ανοιγόµενη 12 ατόµων 

500 ευρώ. Μόνο σοβαρές προτάσεις.   Πληροφορίες  6947315273.

Kalasountas Epipla Stromata
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 
ΤΗΛ 6946503173...6983465812 

ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΑΠΟ ΤΟ 1954 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

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

ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - FAX : 210 2445551 - ΚΙΝ. 6944 315 215

http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο µας αναλαµβάνει µε
Σεβασµό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονοµία Πένθιµες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς, Μνηµόσυνα, 
Ανθοστολισµούς, Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 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   ΤΟΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ ,  
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.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   ισόγειο διαµέρισµα 80 τ.µ. στο κεντρικό 
Μενίδι. Τηλ. 210 2402471.  5∆234
ΕΛΛΗΝΙ∆Α κυρία ζητεί εργασία, ως Οικιακή βοηθός, 
Νοσοκόµα, Φροντίδα ηλικιωµένων.  Τηλ. 210 
2114107574 και 6945 506329. 5∆234.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  κοκόρια  ελευθέρας  βοσκής,  20 Ευρώ 
έκαστος. Τηλ. 6976 836287  4∆232
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα, 36 τ.µ. στην κεντρική πλατεία 
Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 6937 108 661. 
6∆234.
ΟΙΚΙΑΚΗ  Βοηθός , ζητεί εργασία για 4-5 ώρες  την ηµέρα 
µε 5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 21ο 211 4107574 και 6945 
506329. 4∆232.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 36 τ.µ. στην Κεντρική Πλα-
τεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 6937 
108 661. 6∆232.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΑ, ζητάει εργασία για 
φύλαξη και φροντίδα ηλικιωµένων  οκτάωρη απα-
σχόληση. 30/ετής εµπειρία. Κατά προτίµηση στο 
∆ήµο Αχαρνών. Συζητήσιµες και προτάσεις από  
στους  γειτονικούς  ∆ήµους. Τηλ. 6944 965950. 
6∆232.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα ισόγειο µε υπόγειο  συνολικα  450 
τ.µ. στην οδό  Αγίου ∆ιονυσίου. Τηλ. 6944 589 444.  4∆230.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά από κότες ελευθέρας βοσκής, για 
µικρούς και µεγάλους, 10 ευρώ η καρτέλα. Τηλ. 6976 836287 και 
6974 937283. 6∆230.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για την ταβέρνα ΕΛΑΤΟΣ  Λεωφ. Καραµαν-
λή 5 – Πάρνηθα. Τηλ. 210 2469525. 5∆230.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για οικιακές εργασίες, 4 – 5 ώρες την 
ηµέρα και µε αµοιβή 5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 6976 836287. 4∆229.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε συστάσεις, ζητά να προσέχει κατάκοιτους, 
κυρίους ή κυρίες, αναλαµβάνει σιδέρωµα µε την ώρα, καθώς και 
καθαρισµό σπιτιών. Τηλ. 210 2445829 και 6981 035626. 5∆231.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  για  ενοικίαση  οικία ή διαµέρισµα  δύο δωµατίων, µε 

κουζίνα και µπάνιο στις Αχαρνές. Τηλ. 210 4107574 και 6945 
505329. 4∆230.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµβάνει ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκων, Αγ-
γλικά, Γαλλικά, Αρχαία,  Νέα (Εκθέσεων)  και Λατινικά. Τιµές προ-
σιτές. Τηλ. 6971 652577.  6∆232.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα σε µαθη-
τές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 739. 10∆234
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µαθήµατα 
σε µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 
6972 601252.  6∆232
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού Παν/µίου, µε 
master και πολύ µεγάλη εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα για 
όλα τα επίπεδα (PROFICIENCY, LOWER, ETC.) - µαθητές, υπο-
ψηφίους Πανε/µιων, Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπο-
ρίας, Ξεναγών, εργαζοµένους, επαγγελµατίες, εµπορική αλλη-
λογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία. Τηλ. 
6907653300. 5∆230.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από κάτοχο 

ΤΚΤ ( πτυχίο διδασκαλίας) και C2 ΑΧΑΡΝΕΣ . ΤΗΛ 
6974962940. 5∆229
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ  παραδίδονται από έµπειρη 
καθηγήτρια  30ετους  ΠΕΙΡΑΣ – 8  ευρω/ώρα.   τηλ.6988 935604  &  
210 2319153. 6∆231
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασί-
ου, Λυκείου – ΕΠΑΛ. Μεγάλη εµπειρία, µεταδοτικότητα. Τιµές 
λογικές. Τηλ. 6931152565. 5∆231
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου 
, Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εµπειρία , µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6931152565

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηµατικών

µε πολυετή εµπειρία,  παραδίδει 

Μαθήµατα, σε  Μαθητές , 

∆ηµοτικού- Γυµνασίου – 

Λυκείου,  στο δικό τους χώρο. 

Τιµές πολύ προσιτές.  

Τηλ.  210 8072584,  

και 6944 384094.  6∆234.

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019 ● ΜΥΣΤΑΚΙ-
∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22.  
2102466608

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019 ● ∆ΕΛΗΣΤΑ-
ΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81.  
2102444418

∆ευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 90.  2102477724

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆Ο-
ΜΝΙΚΗ Φιλαδελφείας 41.  2102448787

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121.  2102465660

Πέµπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23.  2102464914

Παρασκευή, 1 Νοεµβρίου 2019 ● ΛΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104   2102462282

Σάββατο, 2 Νοεµβρίου 2019 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤ-
ΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ      ∆.∆έδε 18.  2102467040

Κυριακή, 3 Νοεµβρίου 2019 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117.  
2102442311

∆ευτέρα, 4 Νοεµβρίου 2019 ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36.  2102463245

Τρίτη, 5 Νοεµβρίου 2019 ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑ-

ΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66.  2102407650

Τετάρτη, 6 Νοεµβρίου 2019 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95.  2102445975

Πέµπτη, 7 Νοεµβρίου 2019 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

Βαρελά 23 & Κορδελιού. 2102476847

Παρασκευή, 8 Νοεµβρίου 2019 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ Φιλαδελφείας 157.  2130146658 

Σάββατο, 9 Νοεµβρίου 2019 ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4.  2102407559

Κυριακή, 10 Νοεµβρίου 2019 ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10.  2102460652

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 26/10/2019 ΕΩΣ 10/11/2019

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

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

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

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

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

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

 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. 6∆230.
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Γυναικολογικό
Ιατρείο πλήρως εξοπλισµένο  µε   άριστα 

Ιατρικά Μηχανήµατα, πλησίον
της Κεντρικής Πλατείας  Αγίου Βλασίου 

Αχαρνών. Επίσης υπάρχουν δύο επί
πλέον χώροι που ενοικιάζονται
σε Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

( Ήδη υπάρχει Ιατρός ΩΡΛ).
Οδός Πάρνηθος και ∆εκελείας  Γωνία. 

Τηλ. 6936 880428. 6∆ 235.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ...

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

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




	AXR_2510_016_CMYK

