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Πολλά τα χρέη,  µε  πολλά  «αγκάθια»,  σε  όλους τους τοµείς, 
παρέλαβε  η νέα ∆ηµοτική Αρχή  του Σπύρου   Βρεττού!  

Σε δοµή φιλοξενίας 
προσφύγων το «Καποτά»;

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

Αλήθειες,  που «καίνε», βγήκαν  κατά την πρόσφατη πρώ-
τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις Αχαρνές, 
µε αντικείµενο την κατάσταση  στον ∆ήµο, καθώς όπως 

έγινε γνωστό έχουν κινηθεί ποινικές και πειθαρχικές διαδικασί-
ες προκειµένου να διερευνηθούν από τις αρµόδιες αρχές τυχόν 
ευθύνες και να διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις που οδήγη-
σαν το ∆ήµο σε οικονοµικό  αδιέξοδο.  

Τρεις διαφορετικές Ε∆Ε για την κατάσταση στο Κοιµητήριο. Ανα-
φορές για κακοδιαχείριση σε  ∆ΗΦΑ, υπερβολικά ποσά, σε απαλλο-
τριώσεις και νοµικές  υπηρεσίες.  Σε  αδιέξοδο ο τοµέας καθαριότητας 
και ακολουθούν σε επόµενη συνεδρίαση, οι υπόλοιπες αντιδηµαρχί-
ες  και  οι Σχολικές Επιτροπές.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνεδρίασης- υπήρξαν στιγµές -  
που το κλίµα ήταν ιδιαίτερα οξυµένο, µε βολές εκατέρωθεν σε υψη-
λούς τόνους, υπονοούµενα και έντονους διαλόγους, ενώ επικεφαλής 
παρατάξεων και δηµοτικοί σύµβουλοι αµφισβήτησαν τη χρησιµότη-
τα της ενηµέρωσης καθώς, όπως είπαν, θα ήταν προτιµότερο να λά-
βει χώρα ενώπιον των δηµοτών, σε µεγαλύτερο χώρο και υπό τη µορ-
φή δηµόσιας ενηµέρωσης. Παράλληλα, έθεσαν ερωτήµατα σχετικά 

µε τη σκοπιµότητά της καθώς όπως τόνισαν το ∆.Σ δεν καλείται να λά-
βει συγκεκριµένες αποφάσεις αλλά, απλώς, να πληροφορηθεί από 
τη δηµοτική αρχή την κατάσταση που παρέλαβε.

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός υπεραµύνθηκε της απόφασης να 
παρουσιαστεί στο δηµοτικό συµβούλιο η κατάσταση του δήµου, ξε-
καθαρίζοντας  ότι η συγκεκριµένη επιλογή δεν «κουβαλά» καµία εκ-
δικητική ή τιµωρητική διάθεση αλλά αποτελεί µια πράξη ευθύνης απέ-
ναντι στους δηµότες που θα σηµατοδοτήσει το νέο κεφάλαιο για τις 
Αχαρνές.                                                                   

800 ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ στα οποία 
θα µένουν πρόσφυγες ετοι-
µάζεται να εγκαταστήσει η 
κυβέρνηση, σε διάφορες 
δοµές της χώρας. Κάποια 
από αυτά αναµένεται να το-
ποθετηθούν στο Στρατόπε-
δο «Καποτά», µε τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών να είναι εξοργισµένος.  «Ο ∆ήµος µας δεν µπορεί να 
αποτελέσει την πίσω αυλή της Αθήνας. Είµαστε αποφασισµένοι να µην 
κάνουµε πίσω αυτή τη φορά. Θα µπούµε µπροστά» δηλώνει στην κά-
µερα του  TV   STAR  ο ∆ήµαρχος   Σπύρος Βρεττός.

ΣΕ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ βγήκε από το Υπουργείο Υποδοµών το 
αντιπληµµυρικό έργο για την διευθέτηση του ρέµατος Αχαρ-
νών (Καναπίτσα) Αττικής, από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον Κη-
φισό) έως Χ.Θ. 12+000. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουρ-
γείο Υποδοµών και Μεταφορών – Γ.Γ.Υ. – Γ.∆.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – 
∆.Α.Ε.Ε. ∆ιεύθυνση Αντιπληµµυρικών και Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων (∆19). Τα έργα θα κατασκευαστούν στους ∆ήµους 
Αχαρνών και Αγίων Αναργύρων – Καµατερού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ … « ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ !»
ΓΙΑ  ΠΡΩΗΝ  ΚΑΙ  …ΝΥΝ  ΑΙΡΕΤΟΥΣ !!!

ΣΕΛ. 4

Συνέχεια στη σελίδα 8

Σε δηµοπράτηση µε 23,5 εκατ. ευρώ η διευθέτηση 
του Ρέµατος Καναπίτσας 

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  την περασµένη 
εβδοµάδα  η Επίκαιρη Ερώτη-
ση του Βουλευτή Ανατολικής 
Αττικής, Πάνου Σκουρολιάκου, 
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επικείµενο 
κλείσιµο της ∆ΟΥ στο ∆ήµο Αχαρνών.  Ο Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος. Υφυπουργός Οικονοµικών, απάντησε ότι σήµερα 
δεν υπάρχει απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας της 
∆ΟΥ, ωστόσο «πέταξε το µπαλάκι στην ΑΑ∆Ε». 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Παραδέχονται οι εκάστοτε δηµοτικές αρχές
τη δηµόσια λεηλασία και καταλήστευση στα ταµεία 
των κοιµητηρίων, των παιδικών σταθµών,
των σχολικών επιτροπών, των πολιτιστικών
εκδηλώσεων, της αρωγής, των απαλλοτριώσεων, 
των δανείων, των δωρεών αλλα και οπουδήποτε 
αλλού ενέχονται οικονοµικές συναλλαγές 

ΣΕΛ. 5

Επίκαιρη Ερώτηση
του Βουλευτή 
Πάνου  Σκουρολιάκου

Θα  κλείσει ή όχι  
η ∆ΟY Αχαρνών;

Πρόεδρος Οµοσπονδίας 
Βενζινοπωλών Ελλάδος 
ο Παναγιώτης  Σιδέρης 
Πρόκειται για µια εκλογή δικαίωση 
της πολύχρονης προσφοράς στα κοι-
νά του αγαπητού  Συµπολίτη µας, κα-
θώς και µια ακόµη ευκαιρία  για µεγα-
λύτερη προσφορά!!! 



Είναι σε όλους µας γνωστό, ότι στα ταµεία των 
κοµµάτων µπαίνει µαύρο χρήµα, είτε από ντό-

πιους επιχειρηµατίες, είτε από το εξωτερικό. Κάποιος 
θα κάνει τον µεταφορέα, µέσα από σκοτεινές διαδρο-
µές.  Είναι για γέλια και για κλάµατα να βλέπεις και να 
ακούς στην  T.V.  ανθρώπους να προσπαθούν να δι-
καιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Το να προσποιείσαι 
τον βλάκα, τις περισσότερες φορές σου γυρίζει µπού-
µεραγκ.

Μπορούµε να πούµε, ότι δεν είναι ιδιαίτερη ευ-
φυΐα να αντιδρούµε βιολογικά 

και ενστικτωδώς σε κάθε προσπά-
θεια αποβλάκωσης µας, από τις κά-
θε είδους εξουσίες και εξουσιαστές. 
Είναι µια πολύ φυσιολογική αντί-
δραση µας.  Η νεολαία µας το κατα-
λαβαίνει και αντιδρά µε θετικές 
πράξεις ή βέβαια και µε αρνητικές. 
Το πρόβληµα είναι πώς να πείσεις 
τον νέο µας, ποιο είναι το θετικό και 
πιο  είναι το αρνητικό.

Όσοι στην δηµοκρατία το παί-
ζουν Γιαγκούλες, ή απλά εγώ 

έτσι γουστάρω, όταν οι νόµοι της ∆η-
µοκρατίας τους βάλουν στα κάγκελα, 
στην στενή, τότε βάζουν τα κλάµατα. 
Τέτοιους παλίκαρους  θα γνωρίσουµε και στο σύντο-
µο µέλλον.

Το µέτρο της ευφυΐας κάθε  δηµοσιογράφου 
αποκαλύπτεται, από το πόσο έξυπνες  ερωτή-

σεις κάνει στον συνοµιλητή του. Εάν αυτός είναι 
στρατευµένος σε κάποιο κόµµα, τότε καλύτερα να 
αλλάξετε  κανάλι. Είναι ανυπόφορος.

Το εγώ ή ο εγωισµός, είναι ένα ισχυρότατο ένστι-
κτο που µας δίνει η µητέρα φύση. Είναι µια πολύ-

χρονη και οδυνηρή διαδικασία να αποδεχθούµε, ότι 

το εγώ του συµπολίτη µας, υπερτερεί του δικού µας. 
Στην πράξη αυτό ποτέ δεν το δεχόµαστε. ∆εν προσκυ-
νάµε, όµως σωστό είναι να αναγνωρίζουµε αξίες.

Γκάγκαρος λέγεται ο παλιός Αθηναίος, δηλαδή 
ο Αρναούτης. Κάποιοι ζηλόφθονοι Μωραΐτες , 

αφαίρεσαν το - ρος -  και  το έκαναν σκέτο Γκαγκά.  
∆υστυχώς το έχουµε αυτό χούι, όλοι οι άνθρωποι. 
∆εν λέµε είναι τέτοιος. Λέµε είναι Τζάζ.

Από την φύση µου δεν αντέχω την µυθοπλασία, 
το παραµύθι, αν και αυτό πουλάει πάρα πολύ. Πα-

ρατηρώ την συµπεριφορά των συ-
νανθρώπων  και βγάζω όσο η κρίση 
µου  µπορεί, χρήσιµα  συµπεράσµα-
τα. ∆εν νοµίζω ότι κάνω λάθος ή βα-
δίζω σε λάθος αναζήτηση για τις απο-
ρίες µου.

∆ύο υπέργηροι συµµαθητές 
φύσει πειραχτήρια. Λέει ο 

ένας για τον άλλο. Από το σπίτι 
έως εδώ,  κοιτάζω όλες  τις κολώ-
νες µε τα κηδειόχαρτα, µήπως τον 
δω µέσα. Λέγει ο άλλος. Αµ. Εγώ, 
που τον κρατώ πίσω από το µπου-
φάν, µην στρίψει στο δρόµο για το 
νεκροταφείο, γιατί ο άνθρωπος 
έχει ξεφύγει. Άντε 

εσύ βγάλε συµπέρασµα.
Είναι ωφέλιµο να στηρίζουµε την 
αλληλεγγύη µας, την συµπόνια 

µας, την πίστη µας στις ανθρώπινες 
αξίες, επάνω σε πραγµατικές αλή-
θειες και όχι σε κατασκευασµένες. Τα 
ψέµατα έχουν πάντα  δόλιο σκοπό. η 
αφύπνιση δεν είναι κατάργηση της 
παράδοσης, αλλά άνοδος της αντίλη-
ψης  µας.

Όλοι είµαστε µανούλες, στο να 
καταγγέλλουµε τις ατιµίες µας. 

Όµως ούτε τυφλοί είµαστε, ούτε 
κουφοί, ούτε χαζοί. Όλοι τα ξέρου-
µε αυτά. ∆εν µας λες κάτι νέο. Όταν όµως έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε έναν κίνδυνο, ή ένα πολύ σοβα-
ρό πρόβληµα της ζωής µας, έχεις να µας προτείνεις 
µια κάποια λύση; Αυτό ψάχνουµε. Όλα τα άλλα εί-
ναι µπουρδολογίες και χάσιµο χρόνου.

Το µικρό παιδί δυόµισι ετών, ίσα που ξεκίνησε να 
µιλάει, µετά το φαγητό του φυσιολογικά ρευόταν. 

Γκαρ- γκάρ. Έ  κάποια φορά του λέγει η γιαγιά του. 
Αγόρι µου όταν σου έρχεται να ρευτείς, πρέπει να βά-
ζεις την παλάµη σου στο στόµα. Αυτό είναι ευγενικό 
και έτσι πρέπει.  Το σκέφτεται για λίγο ο πιτσιρικάς και 
ρωτάει την γιαγια. ∆ηλαδή όταν µας έρχεται πιτ, πρέ-
πει να βάζουµε το χεράκι στον ποπό;  Αντε απάντησε 
τώρα εσύ.  Φρίκη.

Το να συνοµιλείς µε συνανθρώπους  περιορι-
σµένης αντίληψης, λόγω χαµηλής εκπαίδευ-

σης, είναι µια κοπιώδης εργασία και χάσιµο χρόνου.  
Η τεχνική είναι να τους υποβάλεις ερωτήσεις που 
δεν γνωρίζουν να απαντήσουν, οπότε χάνονται σε 
άσχετα λόγια. Εκ των υστέρων και µόνοι τους προ-
σπαθούν να απαντήσουν στον εαυτό τους.

Το πρόβληµα του κάθε συνανθρώπου, είναι προ-
σωπικό του και δεν µας πέφτει λόγος. Αρκεί να 

µην προκαλεί  δηµόσια την ηθική  των συµπολιτών 
του και γίνεται σιχαµερός. Λογική και ηθική είναι  από-
λυτες έννοιες  και δεν έχουν παραλλαγές. Μην κάνεις 
στον συνάνθρωπο σου, αυτό που δεν θέλεις να σου 
κάνει αυτός. 

Όταν ένας συµπολίτης µας, εργάστηκε πολύ 
στην ζωή του, για να βγάλει το ψωµί του µε 

αξιοπρέπεια και κατόπιν γίνει κυβερνητικό µέ-
λος, γνωρίζει πολύ καλά, ότι πρώτη προτεραιό-
τητα είναι να διασφαλίσει  εργασία για τους συ-
µπολίτες του;  Ώστε µε τον κόπο τους να κερδί-
σουν το ψωµί τους.  Όλα τα άλλα είναι βρωµιές 
εκ του πονηρού και φαντασιώσεις των τεµπέλη-
δων. 

Ένας φιλόλογος και φιλόκαλος µας εξιστορού-
σε κάτι για έναν βασιλιά και µας έλεγε για µια 

παλλακίδα του, µια για την οδαλίσκη του, µια για 
την εταίρα του.  Κάποιος από µας τους τσοπάνηδες 
τον ρώτησε. ∆άσκαλε τι είναι όλες αυτές. Μα οι 
κολλητές  του παιδί µου. Βρε  δάσκαλε, πες µας ότι 
είναι οι γκόµενες του και µην µας ζαλίζεις τον έρω-
τα. Αµάν πια, νισάφι. 

Αν θέλετε να δείτε την γυναίκα σας  ως 
ωραία θυµωµένη, τότε πείτε της ότι τα σκεύη 

στον νεροχύτη έχουν γίνει, δεν  πάει άλλο. Θα 
σας αγαπήσει πιο πολύ. Εµένα µου λές;  Το έχω 
δοκιµάσει.  

Όταν µαγειρεύω στο σπίτι κάποιο φαγητό που 
από καιρό το λαχταρώ, όταν το σερβίρω λέω 

στην γυναίκα µου. Άχ Ελένη, αν δεν είχα και σένα 
νε, τι θα ήµουν στη γη. Μπορεί ρε-
µάλι νάµουνα, να είχα καταστρα-
φεί.  Όχι βέβαια ότι της κόβω την 
όρεξη. Μωρέ το σκουπίζει, νάταν κι 
άλλο. Άβυσσος η ψυχή της γυναί-
κας.

Ένα ποτήρι νερό µε µισό λε-
µόνι το πρωί, χωρίς βεβαίως 

ζάχαρη και ένα ποτήρι νερό µε το 
άλλο µισό λεµόνι το απόγευµα, 
είναι πρακτικό ίαµα για πάσαν νό-
σον και πάσαν ακακία. Το να έχεις 
πολύ όρεξη, δεν βλάπτεις κανέ-
ναν, παρά µόνο τον εαυτόν σου. 
Η τροφή µας κρατάει στη ζωή, αλ-

λά η υπερβολή µας παίρνει την ζωή. Παν µέτρον 
άριστον, που έλεγαν οι έµπειροι παππούδες µας.

Ότι  σωστά µαθαίνουµε σαν παιδιά στο δηµο-
τικό σχολείο από τους δασκάλους  µας, τα θυ-

µόµαστε σε όλη µας την ζωή. Ότι λάθος το αποβάλ-
λουµε. Γι αυτό οι δηµοδιδάσκαλοι πρέπει να συνει-
δητοποιήσουν, ότι πέραν από τον βιοπορισµό τους, 
χτίζουν την κοινωνία που θα ζήσουν οι επόµενες 
γενιές µας. ∆εν είναι µόνον καθήκον, αλλά ισχυρή 
θέληση, να δηµιουργούν καλύτερους ανθρώπους.

Αρκετοί φίλοι µου, µου προτείνουν. Γιατί 
βρε Μήτσο δεν βάζεις υποψήφιος για δηµο-

τικός σύµβουλος. Οι άλλοι καλύτεροι είναι;  
Τους απαντώ. Παιδιά αυτές οι δουλειές, θέλουν 
πολλά χρήµατα, που εγώ δεν τα έχω. Και επει-
δή είµαι επιρρεπής στις λαµογιές δεν θέλω να 
µπλέξω.  Θέλω να κρατήσω αυτήν την λίγη αξι-
οπρέπεια που έχω.  ∆εν χρειάζοµαι  το κάτι τις. 
Ου µπλέξεις. Θέλεις δεν θέλεις, µένεις µε την ρε-
τσινιά. 

∆ύο βιολογικά προσόντα πρέπει να έχει ένας 
άνθρωπος, για να γίνει πλούσιος. Πρώτον να 

είναι  έξυπνος και δεύτερο να είναι λωποδύτης. 
Μόνο το ένα  δεν φτάνει. Εάν είσαι έξυπνος αλλά 
τίµιος, θα σε φάνε οι λωποδύτες.  Εάν είσαι λωπο-
δύτης, αλλά χαζός, θα σε βάλουν φυλακή. ∆εν 
έχουµε όλοι οι άνθρωποι αυτά τα δύο προσόντα. 
Κάποιοι διακρίνονται γι αυτά.
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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»

 Ογδόντα χρόνια µε-
τά την ένοπλη σύγκρου-
ση Ναζί – Κοµουνιστών, 

1941. Οι απόγονοι τους δεν 
έχουν αλλάξει νοοτροπία.  Ό,τι  
χρώµα και εάν έχει ο φασισµός 
µαύρο ή κόκκινο, ότι προσω-
πείο και να βάλει, απειλητικό  ή 
τραγικό, παραµένει ο ίδιος. Κυ-
ριαρχία, αυταρχισµός. Το µεγά-
λο κακό, είναι, ότι διχάζει τις 
κοινωνίες µε ανεπανόρθωτες 
συµφορές.

Σε κάθε ζευγάρι ανθρώ-
πων η αγάπη χτίζεται, 
αφού κοπάσει η βιολογι-

κή γενετήσια ορµή.  Τότε αρχί-
ζουν να αλληλοεκτιµούν τον 
κόπο την αγωνία, την φροντίδα 
για το µεγάλωµα των παιδιών. 
Πράγµα που δένει την οικογέ-
νεια, την οποία εµείς οι έλληνες 
την έχουµε σαν µια από τις 
υπέρτατες αρχές. Αυτό κρατά 
την Φυλή µας ζωντανή ανά 
τους αιώνες.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Αποδέχτηκε την παραίτηση του Γενικού Γραµµατέα Γιάννη 
Λάππα, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Οι λόγοι της 
παραίτησης δεν έγιναν γνωστοί. Η σχετική Απόφαση ∆η-

µάρχου, όπως αναρτήθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στις 7 -11-2019
Μία κίνηση προσφοράς προς τους συµπολίτες µας, που απο-
δεικνύει παράλληλα εµπράκτως την επιθυµία για καινοτοµία 
και κοινωνική προσφορά της ∆ηµοτικής Αρχής.  Συγκεκριµέ-

να, κάθε ∆ευτέρα από τις 9:00 έως τις 12:00 στις διοικητικές υπηρε-
σίες του ∆ήµου θα υπάρχει συνοδός γνώστης της νοηµατικής γλώσ-
σας, ο οποίος θα βοηθά τους συµπολίτες µας να εξυπηρετηθούν στις 
συνδιαλλαγές τους µε το ∆ήµο. Ο ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός µε δι-
κή του πρωτοβουλία συναντήθηκε µε την κ. Άννα Λουτζάκη η οποία 
και δέχθηκε να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της, ως µετα-
φράστρια νοηµατικής σε όσους πολίτες θέλουν να εξυπηρετηθούν 
από το ∆ήµο.

Με  έγκριση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  ΝΠ∆∆ ∆ευτε-
ροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε την  
Παρασκευή  1η Νοεµβρίου  και  µετά   από  απόφαση του 

εκάστοτε  σχολικού  Συµβούλιου  συνοδευόµενη  από σχετικό  αί-
τηµα, υπάρχει κάθε Τρίτη η δυνατότητα ∆ωρεάν προσφοράς  Υπη-
ρεσιών Λογοθεραπείας , ∆υσλεξίας – Μαθησιακών δυσκολιών , 
αναπτυξιακών διαταραχών , ειδικής αγωγής, ψυχολογικής και  παι-
δοψυχιατρικής  υποστήριξης στα παιδιά της  ∆ευτεροβάθµιας  Εκ-
παίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών από το Πρότυπο  Θεραπευτικό Κέ-
ντρο  ΙΑΣΙΣ.

Ο ∆ήµος Αχαρνών διερευνά τη δυνατότητα επέκτασης του ∆ι-
κτύου Φυσικού Αερίου στις περιοχές του ∆ήµου που δεν συ-
µπεριλαµβάνονται σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους δη-

µότες να συµπληρώσουν µια φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε 
πρόκειται για οικιακούς, είτε για επαγγελµατικούς χρήστες.

Επιστολή «διαµαρτυρίας» στην οποία εκφράζουν την ανη-
συχία και τον προβληµατισµός τους για το υψηλό επίπεδο 
εγκληµατικότητας και παραβατικότητας στις Αχαρνές απέ-

στειλαν τα µέλη του παραρτήµατος Αχαρνών της Ένωσης Γυναι-
κών Ελλάδος προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη 
Χρυσοχοϊδη.

Με δυναµική παρέµβαση ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κατέστησε µε 
τον πιο επίσηµο τρόπο σαφές ότι η πόλη δεν πρόκειται να δε-
χθεί τη δηµιουργία οποιασδήποτε νέας δοµής φιλοξενίας προ-

σφύγων. Ο Σπύρος Βρεττός, θέλοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να 
βάλει φρένο σε τυχόν σχεδιασµό για περαιτέρω υποβάθµιση των 

Αχαρνών, απέστειλε επιστολές στους αρµόδιους υπουργούς 
και υπηρεσιακούς παράγοντες τονίζοντας ότι σύσσωµη η πό-
λη είναι κάθετα αντίθετη στο ενδεχόµενο δηµιουργίας εγκατα-

στάσεων για εγκατάσταση προσφύγων. Το προσφυγικό είναι ένα σο-
βαρό εθνικό πρόβληµα, χρειάζεται άµεσα αντιµετώπιση και λύσεις, 
οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα µας δικαιούνται φιλοξενίας, 
όµως οι Αχαρνές αδυνατούν να προσφέρουν λύση στο πρόβληµα 
αυτό καθώς είναι επί δεκαετίες φορτωµένες µε πολλών ειδών δικά 
τους προβλήµατα.

Ξεκινούν τα Προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού. Σας  ενη-
µερώνουµε ότι από 1/11/2019 ξεκινούν τα Προγράµµατα 
του µαζικού Αθλητισµού της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρ-

νών «Άθληση για Όλους»  Επίσης η πληρωµή των συνδροµών 
των αθλούµενων  θα γίνεται ΜΟΝΟ µέσω POS

Με οµόφωνη απόφαση το διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ∆Α 
(Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας) εξέλεξε και πάλι 
πρόεδρο τον ∆ήµαρχο Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη. 

Στη συνεδρίαση που διεξήχθη το απόγευµα της Παρασκευής 1 Νοεµ-
βρίου 2019 συµµετείχαν όλοι οι ∆ήµαρχοι της ∆υτικής Αθήνας που 
ψήφισαν οµόφωνα τον Ανδρέα Παχατουρίδη για πρόεδρο. Ως αντι-
πρόεδρος εκλέχθηκε ο ∆ήµαρχος Ιλίου, Νίκος Ζενέτος ενώ ως εκτε-
λεστικό µέλος ο ∆ήµαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας µε αναπληρωµα-
τικό τον Γιάννη Μαυροειδάκο από τη Φυλή. Κατά τη συνεδρίαση συ-
ζητήθηκαν και τα προβλήµατα που απασχολούν τις γειτονιές της ∆υ-
τικής Αθήνας µε κύρια ανάγκη να επιλυθούν κάποια από αυτά από 
τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο.

Οι ∆ήµοι θα µπορούν από τις αρχές του 2020 να καθορί-
ζουν τα δηµοτικά τέλη µε βάση τα πραγµατικά τετραγωνι-
κά µέτρα κάθε σπιτιού που δηλώνονται στο Ε9, δήλωσε ο 

υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, µιλώντας στην τη-
λεόραση του ΣΚΑΙ. Όπως τόνισε αυτή η αλλαγή κατέστη δυνατή 
χάρη στη διασταύρωση των τετραγωνικών που δηλώνονται στο 
Ε9 µε αυτά των λογαριασµών της ∆ΕΗ, κάτι που επιτυγχάνεται µέ-
σα από τη συνεργασία των υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και 
Εσωτερικών µε την ΑΑ∆Ε. Ωστόσο, ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνι-
σε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν αποκλίσεις µεταξύ των 
δηλωµένων τετραγωνικών στη ∆ΕΗ και των πραγµατικών, δεν θα 
πληρωθούν αναδροµικά τέλη, ούτε θα επιβληθούν πρόστιµα.

Στην άκρη της πόλης του Μενιδίου, στην περιοχή του Πλάτω-
να, σε µια έκταση που ξεπερνά τα 37 στρέµµατα, βρίσκεται το 
Νέο Νεκροταφείο Αχαρνών, το οποίο, όπως πολλά ακόµα 

στην Ελλάδα, «υποφέρει» από την έλλειψη χώρου για καινούργιες 
ταφές. Όπως αναφέρει στη «δηµοκρατία» ο αντιδήµαρχος Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου Νίκος Ξαγοράρης, «το ζήτηµα της στενότητας 
του χώρου είναι ένα από τα πιο σοβαρά που αντιµετωπίζει το νέο κοι-
µητήριο».

Στις  21/10/2019 έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση του νε-
οεκλεγέντως, κατά τη Γενική Συνέλευση της 20ης Οκτωβρί-
ου, ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπου και αυτό συγκροτήθη-

κε σε Σώµα και συζητήθηκαν οι ρόλοι που προβλέπονται από το 
Καταστατικό. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση αποφασίστηκε 
οµοφώνως το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να λειτουργήσει ως εξής 
:  Πρόεδρος : Γιάννης Γιαννάκος, Αντιπρόεδρος : Κούστας Θωµάς, 
Γραµµατέας : Μητροπούλου Τζίνα, Ταµίας : Λαζάρου ∆ηµήτρης, 
Μέλος : Λαµπαδιάρη Βάσω. Όλα τα µέλη του νέου ∆.Σ. θέλουν να 
ευχαριστήσουν τα µέλη του Συλλόγου για τη συµµετοχή τους στη 
Γενική Συνέλευση και να υποσχεθούν µια επιτυχηµένη και παρα-
γωγική θητεία.

Την ανάγκη συγκρότησης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου µε σκοπό 
την εύρυθµη λειτουργία των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων, ΑΠΟ-
ΦΑΣΙΖΕΙ : Τη σύσταση Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) για 

θέµατα που αφορούν τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια, αποτελούµενη από 
τους:  1. Καρακωνσταντή ∆ιοµήδη, εκπρόσωπο των Συνδικάτων Με-
ταφορών Ελλάδος, ως Πρόεδρο της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου. 2. Ξα-
γοράρη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος ,Πρασίνου και Αστι-
κής Ανάπτυξης. 3. Μαρινάκη Αργύρη, Πρόεδρο της Αστικής Μ.Κ.Ο. 
µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκός Εφιάλτης». 4. Χαραλαµπίδη Γεώργιο, 
µηχανογράφο αναλυτή-προγραµµατιστή.

Το ∆ηµοτικό συµβούλιο, οµόφωνα αποφάσισε  και εξέλεξε 
ως αντιπροσώπους τους : 1) κ. Βρεττό Σπύρο (∆ήµαρχο Αχαρ-
νών). 2) κ. Βρεττό Μιχάλη ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψη-

φίας.3) κ. ∆αµάσκο Νικόλαο ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας.4) 
κ. Λαζάρου Βασίλειο ∆ηµοτικό Σύµβουλο της µειοψηφίας.για την εκ-
προσώπηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου ∆ήµων & Κοι-
νοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας «ΣΥΝ.ΠΑ.».

Η υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του ∆ήµου ενηµε-
ρώνει τους πολίτες ότι: Α) θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τον όγκο 
των ανακυκλώσιµων υλικών (πλαστικά, κουτάκια αναψυκτικών, 

χαρτόκουτα κ.λ.π), πριν τα εναποθέσουν στους µπλε κάδους ανακύ-
κλωσης ώστε να µην παρατηρείται το φαινόµενο ένας κάδος να γεµίζει 
µε λίγα ασυµπίεστα χαρτόκουτα που ρίχνει κάποιος και να µην µπορούν 
να εξυπηρετηθούν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες για τους οποίους προορί-
ζεται ο κάδος. Β) θα πρέπει να µην εναποθέτουν σακούλες µε απορρίµ-
µατα έξω από τους κάδους απορριµµάτων διότι αυτά διαχέονται δηµι-
ουργώντας ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Γ) θα πρέπει 
να µην αφήνουν ογκώδη αντικείµενα στους κοινόχρηστους χώρους 
(στρώµατα, καναπέδες, χαλιά, κλαδέµατα, µπάζα κ.λ.π) διότι ο ∆ήµος 
δεν έχει την δυνατότητα να τα αποµακρύνει στον ρυθµό που παράγο-
νται. Αυτά τα υλικά η υπηρεσία τα αποµακρύνει βάσει δυνατοτήτων και 
µόνο κατόπιν συνεννόησης.
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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

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

20/12 Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

«ΚΙ ΑΠΟ ΣΜΥΡΝΗ…ΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Εισιτήριο: 23 €  (Εισιτήριο και µεταφορά µε πούλµαν)  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  18:15

21/12/19 -28/12/19 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΓΗ  ΤΩΝ  ΣΕΙΡΗΝΩΝ 

ΝΑΠΟΛΗ- ΜΑΤΕΡΑ-ΠΟΜΠΗΙΑ - ΚΑΠΡΙ

8ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/19  -  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12/2019, από 650ευρώ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΣΤΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ   21-29/12 

ΑΣΙΖΗ -ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ-ΜΟΝΤΕΠΟΥΛΤΣΙΑΝΟ – ΠΙΕΝΖΑ-  

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΓΟΥΜΠΙΟ- ΚΟΡΤΟΝΑ – ΑΡΕΤΙΟ-FABRIANO 

9ΗΜΕΡΕΣ//ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑ-

ΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ από 670Ε

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελματικά εργαλεία κοπής

ΤΡΟΧΕΊΟ 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Πάνου Σκουρολιάκου,
Θα κλείσει ή όχι η ∆ΟΥ Αχαρνών;
Συζητήθηκε την περασµένη εβδοµά-
δα  η Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευ-
τή Ανατολικής Αττικής, Πάνου Σκου-
ρολιάκου, προς τον Υπουργό Οικο-
νοµικών, σχετικά µε το επικείµενο 
κλείσιµο της ∆ΟΥ στο ∆ήµο Αχαρ-
νών. 

«Το εν λόγω κατάστηµα εξυπηρετεί 
105.000 ΑΦΜ, 14.000 βιβλία Β’ κατη-
γορίας ενώ κατατέθηκαν περίπου 
60.000 φορολογικές δηλώσεις, αριθ-
µοί που δείχνουν πόσο αναγκαία είναι 
η λειτουργία του συγκεκριµένου φορο-
λογικού καταστήµατος για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του µεγα-
λύτερου δήµου της Αν. Αττικής», απαρίθµησε ο Πάνος Σκουρολιάκος. 
Με βάση αυτά, η προηγούµενη κυβέρνηση ανέστειλε το κλείσιµο της 
∆ΟΥ Αχαρνών, καθώς «αφουγκράστηκε τα προβλήµατα που θα προ-
έκυπταν στην καθηµερινότητα των πολιτών».

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος. Υφυπουργός Οικονοµικών, απάντη-
σε ότι σήµερα δεν υπάρχει απόφαση για την αναστολή της λειτουργί-
ας της ∆ΟΥ, ωστόσο «πέταξε το µπαλάκι στην ΑΑ∆Ε». 

Στην δευτερολογία του, επικεντρώθηκε δε στην επέκταση των νέ-
ων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παράσχουν οι ∆ΟΥ στους πολί-
τες, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόµενο περαιτέρω συρρίκνωσης 
των γραφείων.

«Παραβιάζετε ανοιχτές θύρες», απάντησε ο Πάνος Σκουρολιάκος 
και συνέχισε: «δεσµεύεστε για κάτι που έχει κάνει ήδη η προηγούµενη 
κυβέρνηση». Όµως, η ∆ΟΥ Αχαρνών λειτουργεί µισή καθώς το 2013 
αποσπάστηκαν βίαια δύο τµήµατα που µεταφέρθηκαν στη ∆ΟΥ Κηφι-
σιάς, σηµείωσε ο βουλευτής, γι’ αυτό «χρειάζεται η επιστροφή όλων 
των υπηρεσιών στη ∆ΟΥ Αχαρνών, µε έργα όχι µε λόγια».  Αυτό περι-
µένουν µε αγωνία οι πολίτες των Αχαρνών.

Γράφει ο ∆ηµήτρης Μπουρίκος
Πολιτικός – Κοινωνικός Επιστήµονας, Κάτοικος Ζεφυρίου

Το ζήτηµα της καύσης διαφόρων υλικών ταλανίζει 
τις περιοχές Λίµνη (Άνω Λιόσια/Ζεφύρι) και Αυλί-
ζα (Ζεφύρι/Αχαρνές) εδώ και αρκετά χρόνια. Και 

ταλανίζει διότι έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για 
τη δηµόσια υγεία (επιπτώσεις σε υγεία κατοίκων), τη δη-
µόσια ασφάλεια (κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και 
τις περιουσίες ιδιωτών και δηµοσίου), το περιβάλλον 
(υποβάθµιση και επικινδυνότητα) και συνολικά για την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων, Ροµά και µη Ροµά, στις συ-
γκεκριµένες περιοχές. 

Την περίοδο 2010-2014, το εν λόγω ζήτηµα απασχό-
λησε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της 
Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής (συνεδρίαση 3.7.2012) 
και το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής (συνεδρίαση 
35η/2011), καταλήγοντας όµως στο συµπέρασµα περί 
αποκλειστικής αστυνοµικής διαχείρισης του ζητήµατος και 
έλλειψης σχετικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

Την ίδια περίοδο (2011-2012), παρόµοιο ζήτηµα στο 
Βοτανικό αντιµετωπιζόταν από το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και τους εµπλεκόµενους φορείς ως ζήτηµα περιβάλ-
λοντος και δηµόσιας υγείας µε την υιοθέτηση πιλοτικού 
προγράµµατος ανακύκλωσης έτσι ώστε να αντιµετωπι-
στούν και να µετριαστούν οι επιβλαβείς συνέπειες και να 
επικρατήσει η νόµιµη και ασφαλής συλλογή και διάθεση 
των υλικών.

Από το 2015, το θέµα αυτό της καύσης υλικών που 
εντοπιζόταν, µεταξύ άλλων και στην περιοχή Κάτω Λίµνης/
Αυλίζας Ζεφυρίου, απασχόλησε συστηµατικά την Αντιπε-
ριφέρεια ∆υτικής Αττικής. Με δεδοµένες αρµοδιότητες αλ-
λά και αρκετές δυνατότητες στο πλαίσιο της δηµόσιας υγεί-
ας, της περιβαλλοντικής και πολιτικής προστασίας καθώς 

και της κοινωνικής παρέµβασης, υλοποιήθηκε ένα σχέδιο 
προώθησης της κοινωνικής διαµεσολάβησης στον πληθυ-
σµό Ροµά έτσι ώστε να µειωθούν οι καύσεις, να αποφευ-
χθούν επιβλαβείς συνέπειες και να ενταχθούν στο κανονι-
κό σύστηµα ανακύκλωσης. 

Σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την πε-
ριφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας, την Ένωση ∆ι-
αµεσολαβητών Ελλήνων Ροµά και τον τοπικό σύλλογο 
τσιγγάνων του Ζεφυρίου «Φιλική Εταιρεία» υλοποιήθη-
καν συναντήσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, ενη-
µέρωση στην πυροσβεστική υπηρεσία και αυτοψίες και 
ενηµερώσεις επί τόπου στην Αυλίζα.

Τα διαθέσιµα επίσηµα στοιχεία της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας για τα αστικά συµβάντα της περιόδου 2014-
2018 (δελτία πυρκαγιάς σε οικοπεδικές εκτάσεις, οδούς, 
πεζοδρόµια και χώρους απορριµµάτων, χωρίς βέβαια να 
συνυπολογίζονται οι ψευδείς αναγγελίες), µας παρέχουν 
ένα µέτρο αξιολόγησης για την επίπτωση των κοινωνικών 
εργαλείων στην αντιµετώπιση ζητηµάτων µικρο- και κοι-
νωνικο- παραβατικότητας, όπως η καύση ελαστικών και 
άλλων καλωδίων ως µέσο βιοπορισµού. Σύµφωνα µε ίδια 
επεξεργασία των στοιχείων, καταγράφεται µια εξαιρετικά 
σηµαντική τάση µείωσης των εν λόγω συµβάντων στο Ζε-
φύρι (βλ. ∆ιάγραµµα  1) µε τον αριθµό των σχετικών συµ-
βάντων να µειώνονται από τα 161 το 2014 στα 58 το 2018. 
Στην περίπτωση των Αχαρνών, επίσης, καταγράφεται τάση 
µείωσης ωστόσο πιο περιορισµένη: από τα 368 συµβάντα 
το 2014 στα 258 το 2018 (βλ. ∆ιάγραµµα 2).

Η πλήρης απαλοιφή του, προφανώς, απαιτεί (όπως 
αναφέρει η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος στις ετήσιες εκθέ-
σεις της) την αστυνοµική και ελεγκτική αντιµετώπιση του 
ευρύτερου δικτύου παράνοµης συλλογής και διάθεσης 
αποβλήτων.

http://independent.academia.edu/DimitrisBourikos

Καύσεις υλικών στο Ζεφύρι και τις Αχαρνές:
Η κοινωνική παρέµβαση µπορεί να έχει αποτελέσµατα!



Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την 
επιβολή των φόρων και προστίµων 
στις υποθέσεις φόρου κληρονοµι-
ών, δωρεών και γονικών παροχών 
δεν µπορεί να ανατρέχει σε διάστηµα 
πριν τις 31-12-2003, έχει δηλαδή 
υποπέσει σε οριστική παραγραφή.

Με το άρθρο 61 του ν.4583/2018 
παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής 
του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την 
επιβολή των φόρων και προστίµων 
στις υποθέσεις φόρου κληρονοµιών, 
δωρεών, γονικών παροχών και κερ-
δών από τυχερά παίγνια από την 31-
12-1994, που ίσχυε µέχρι σήµερα, 
στην 31-12-2003.

Ως εκ τούτου για τις ανωτέρω υπο-
θέσεις µε χρόνο γένεσης της φορολο-
γικής υποχρέωσης µέχρι και την 31-12-
2003 δεν απαιτείται, από τη δηµοσίευ-
ση του νόµου (18-12-2018) και εφεξής, 
η προσκόµιση του πιστοποιητικού του 
άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων 
φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, 
γονικών παροχών, προικών και κερ-
δών από τυχερά παίγνια.

Επίσης, κατά τον υπολογισµό του 
φόρου κληρονοµιών, δωρεών και γο-

νικών παροχών, για τις οποίες η φορο-
λογική υποχρέωση γεννιέται από 18-
12-2018, δεν συνυπολογίζονται προ-
γενέστερες δωρεές και γονικές παροχές 
οι οποίες είχαν συσταθεί µέχρι και 31-
12-2003.

Πρακτικά, αυτό σηµαίνει επιπλέον 
ότι, εάν έχει λάβει χώρα κάποια δωρεά 
ή γονική παροχή προ 31.12.2003 δεν 
συνυπολογίζεται στη φορολογική κλί-
µακα επί επιγενόµενων δωρεών ή κλη-
ρονοµίας.

Παράλληλα, αν και το πλαίσιο για 
το φόρο κληρονοµιάς στις περιπτώσεις 
µεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχεί-
ων είναι επαρκώς αποσαφηνισµένο 
από τη νοµοθεσία και τη φορολογική 
διοίκηση, αυτό που παραµένει «θολό» 
είναι το καθεστώς που διέπει την κλη-
ρονοµιά φορολογικών οφειλών.

Απόφαση που έχει εκδώσει το 
Συµβούλιο της Επικρατείας ήδη από το 
2014 προβλέπει πως οι κυρώσεις σε 
βάρος φορολογουµένου που έχουν 
αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα, απο-
σβένονται µετά τον θάνατο του φυσι-
κού προσώπου κατά του οποίου επι-
βλήθηκαν (ΣτΕ 1880/2014).

ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΝΟΜΙΚΑ 
Σας ενηµερώνουν οι νοµικοί
σύµβουλοι της εφηµερίδας µας
Χαρά Τσελαλίδου
& Χρύσα Τσελαλίδου
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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...

Στις  11 Σεπτεµβρίου 2019, µε 
επιστολή που απέστειλα στην 
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ζητούσα από τη νέα 
δηµοτική αρχή την σύγκλιση 
Ειδικού ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
µοναδικό θέµα συζήτησης την 
πλήρη και αναλυτική ενηµέρωση 
για την οικονοµική και περιουσιακή 
κατάσταση του ∆ήµου µας, όπως 
υποχρεούται να πράξει βάσει 
νόµου, απέναντι στους πολίτες 
των Αχαρνών. 

Μία τέτοια ενηµέρωση ειδικά 
στην περίπτωση του δήµου Αχαρνών, 
έχει ιδιαίτερη σηµασία αφού οι  
εκάστοτε δηµοτικές αρχές  
παραδέχονται δηµόσια την λεηλασία και την  καταλήστευση που 
υφίστανται εδώ και δεκαετίες τα ταµεία του ∆ήµου όπως ακριβώς 
συνέβη στην περίπτωση των  Κοιµητηρίων, των Παιδικών 
Σταθµών, των Σχολικών Επιτροπών, των Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων, της Αρωγής,  των απαλλοτριώσεων, των δανείων, 
των τεχνικών έργων, των δωρεών αλλά και οπουδήποτε αλλού 
ενέχονται οικονοµικές συναλλαγές. 

Όλα τα παραπάνω είναι η αιτία που ο δήµος Αχαρνών αντί 
να είναι υγιής, βιώσιµος, µε πλεονάσµατα  και να βαδίζει σε 
τροχιά ανάπτυξης, βρίσκεται µε ένα υπέρογκο χρέος ύψους άνω 
των 150 εκ. ευρώ και θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς 
«κατοχής»  βαδίζοντας στο απόλυτο σκοτάδι σε ότι αφορά στα 
οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου, κάνοντας κάθε 

τετραετία περίπου πέντε οικογένειες 
πιο πλούσιες από ότι είναι και 
εξασφαλίζοντας σε άλλες περίπου 
πενήντα οικογένειες του κύκλου τους,  
µισθό τετραετίας, υποθηκεύοντας το 
µέλλον µας και αυτό των παιδιών µας. 

Απόδειξη των όσων αναφέρω 
αποτελεί η δηµόσια παραδοχή του 
αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. 
Μιχάλη Βρεττού,  στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο της 31ης Οκτωβρίου 
2019, ότι κανένας δεν γνωρίζει µέσα 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
συµπεριλαµβανοµένου και του 
∆ηµάρχου, τα οικονοµικά στοιχεία 
του ∆ήµου µας, ως όφειλαν και όλα 
αυτά πέντε µήνες µετά την εκλογή 

τους και δύο µήνες ως νέα δηµοτική αρχή του τόπου µας. 
Κατά συνέπεια αποδεικνύεται επιτακτική ανάγκη αυτό που 

τόσα χρόνια υποστηρίζω και δεν είναι άλλο από τη δηµιουργία 
ενός κινήµατος πολιτών, που θα διεκδικεί και θα αξιώνει µε κάθε 
νόµιµο µέσο την πλήρη διαφάνεια για όλα τα οικονοµικά και 
περιουσιακά στοιχεία της πόλης ενώ ταυτόχρονα θα αναζητήσει 
τους λόγους και τις αιτίες που έφεραν την πόλη µας στο χείλος 
του γκρεµού µε δάνεια ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ µε υψηλά 
επιτόκια και χρέος πάνω από 50 εκ. ευρώ βάσει των λεγοµένων 
της εκάστοτε δηµοτικής αρχής σε τρίτους.   

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Παραδέχονται οι εκάστοτε δηµοτικές αρχές τη δηµόσια λεηλασία
και καταλήστευση στα ταµεία των κοιµητηρίων, των παιδικών
σταθµών, των σχολικών επιτροπών, των πολιτιστικών εκδηλώσεων,
της αρωγής, των απαλλοτριώσεων, των δανείων, των δωρεών
αλλα και οπουδήποτε αλλού ενέχονται οικονοµικές συναλλαγές 
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

● Πάγωµα ΦΠΑ στην οικοδοµή σε µία προσπάθεια να δοθεί «ανάσα», µε 
αναδροµική ισχύ από το 2006. Η νοµοθετική διάταξη θα περιλαµβάνει 
και τη θέσπιση έκπτωσης από το φόρο εισοδήµατος του 40% της δα-
πάνης για εργασίες επισκευών κατοικίας, µέτρο, το οποίο, εκτιµάται ότι 
θα λειτουργήσει ως ένα ισχυρό κίνητρο για τους φορολογούµενους. 

● Η προωθούµενη νοµοθετική διάταξη θα προβλέπει ότι θα πάψει να επι-
βάλλεται ΦΠΑ σε όλα ανεξαιρέτως τα νεόδµητα ακίνητα ανεξάρτητα από 
την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας.  Με την απαλλαγή από 
τον ΦΠΑ οι αγοραστές θα έχουν σηµαντικό όφελος, αφού δεν θα κατα-
βάλλουν φόρο 24% όπως προβλέπεται σήµερα, αλλά 3% όσο είναι ο 
συντελεστής του φόρου µεταβίβασης.

● Σε µείωση φορολογίας παροχών σε είδος   προσανατολίζεται η κυ-
βέρνηση, αναµορφώνοντας το υφιστάµενο πλαίσιο που ισχύει σή-
µερα. Συγκεκριµένα, όλες οι παροχές, είτε σε χρήµα είτε σε είδος, φο-
ρολογούνται ως εισόδηµα από µισθωτή εργασία. Οι παροχές σε εί-
δος συµπεριλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα των εργαζο-
µένων και στα συγγενικά τους πρόσωπα εφόσον υπερβαίνουν το 
ποσό των 300 ευρώ. 

● Με ποινή έξτρα φόρο  κινδυνεύουν όσοι δεν πραγµατοποιήσουν ηλεκτρο-
νικές πληρωµές που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήµατός τους. Εκεί-
νοι που θα δυσκολευτούν περισσότερο για να πιάσουν τον νέο στόχο των 
e- αποδείξεων που βάζει το υπουργείο Οικονοµικών το 2020 είναι τα ζευ-
γάρια µε µεσαία εισοδήµατα, ακόµη και χαµηλόµισθοι, αλλά και όσοι πιά-
νονται στην παγίδα των τεκµηρίων. Όσοι δεν τα καταφέρουν θα βρεθούν 
αντιµέτωποι µε ποινή έξτρα φόρου 22%.

● Ρυθµούς ανάπτυξης 1,8% για φέτος και υψηλότερες ταχύτητες το 2020 
βλέπει ο ΙΟΒΕ στην έκθεσή του για την ελληνική οικονοµία. Βάζει όµως 
τον πήχη χαµηλότερα από τον επίσηµο στόχο της κυβέρνησης, θεω-
ρώντας ότι ο στόχος του 2,8% είναι αρκετά φιλόδοξος και προϋποθέ-
τει περισσότερες επενδύσεις και διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

● Παράταση κατά 1 έτος  για την υλοποίηση περίπου 7.000 επενδυτικών σχε-
δίων, πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, παρέχεται µε δύο αποφά-
σεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη.  Συ-
γκεκριµένα, µε τις αποφάσεις αυτές παρατείνεται κατά ένα έτος η προθε-
σµία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και κατά έξι µήνες η υποβο-
λή αιτήµατος πληρωµής στις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

● Έως 31 Οκτωβρίου  ήταν η υποβολή «Πόθεν έσχες». Σύµφωνα µε την 
Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας, από την 1η Νοεµβρίου η εκπλήρωση της υπο-
χρέωσης υποβολής δήλωσης, θα επιτρέπεται µόνο µετά την πληρωµή 
ηλεκτρονικού παραβόλου, ενώ η µη εκπλήρωση της υποχρέωσης µέ-

χρι και την 30η ∆εκεµβρίου 2019, επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.
● Υπεγράφη η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην 

καταχώριση των υπόχρεων προσώπων, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµα-
τικών ∆ικαιούχων. Με την τροποποίηση, επεκτείνονται χρονικά οι προθε-
σµίες, εντός των οποίων τα υπόχρεα νοµικά πρόσωπα οφείλουν να κατα-
χωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα τα στοιχεία των πραγµατικών δικαι-
ούχων τους. Συγκεκριµένα, δίνεται παράταση στα νοµικά πρόσωπα της 
απόφασης µε αριθµ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 (Β’ 2443) ως εξής:  - Οµά-
δα Α΄ έως 25/11/2019, - Οµάδα Β΄ έως 28/11/2019, - Οµάδα Γ΄ έως 
12/12/2019           

● Τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις παροχές σε 
είδος, αυξάνοντας µε έµµεσο τρόπο τις αποδοχές των εργαζοµένων, 
δίνει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Το οικονοµικό επιτελείο σχεδι-
άζει τη µείωση της φορολογίας των παροχών σε είδος που επιβάλλε-
ται στους εργαζοµένους. Σήµερα, όλες οι παροχές, είτε σε χρήµα είτε 
σε είδος, φορολογούνται ως εισόδηµα από µισθωτή εργασία. Οι πα-
ροχές σε είδος συµπεριλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα των 
εργαζοµένων και στα συγγενικά τους πρόσωπα εφόσον υπερβαίνουν 
τα 300 ευρώ.

● Παρεµβάσεις που θα µειώσουν το µισθολογικό κόστος της ∆ΕΗ θα ανοί-
ξουν τον δρόµο για την υλοποίηση προγράµµατος εθελούσιας εξόδου, 
στα πρότυπα του προγράµµατος του ΟΤΕ το 2012-14, µε πιο ευέλικτες 
ωστόσο εργασιακές σχέσεις και χωρίς µονιµότητα ∆ηµοσίου για τους νε-
οπροσληφθέντες- περιλαµβάνουν τα δέκα µέτρα για την επιχείρηση που 
εντάσσονται στο σχέδιο νόµου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Το νοµοσχέδιο εκτιµάται πως θα ψηφισθεί έως τις 20 Νοεµβρίου.

● Ξεκίνησε η πλατφόρµα των Τραπεζών για δανειολήπτες, µέσω της 
οποίας θα ελέγχονται όλοι οι δανειολήπτες που έχουν καταφύγει στο 
νόµο Κατσέλη. Εκτιµάται πως το σύνολο αυτών πλησιάζει, αν δεν ξε-
περνά, τους 100.000. Η πλατφόρµα αυτή θα συνδέεται µε την αντίστοι-
χη της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα δίδει πρό-
σβαση στις τράπεζες στο Taxis.

● Επτά µέτρα για την αναστήλωση της οικοδοµικής δραστηριότητας µε ευ-
νοϊκές επιδράσεις για τους ιδιοκτήτες καθώς και για τον ρυθµό ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας, επιστρατεύει η κυβέρνηση:  1. Αναστολή του 
ΦΠΑ για 3 χρόνια.  2. Πάγωµα φόρου υπεραξίας. 3. Έκπτωση φόρου για 
εργασίες ανακαίνισης ακινήτων. 4. Νέες αντικειµενικές αξίες. 5. Επέκταση 
αντικειµενικών αξιών σε 7.000 περιοχές. 6. Νέα µείωση του ΕΝΦΙΑ. 7. Ανα-
τροπές στους φόρους µεταβιβάσεων.

● Αλλάζει ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η εξέταση των υποθέσεων, 

αυτεπάγγελτων ή µετά από καταγγελία, στην Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού. Η επιτροπή έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση µέχρι τη ∆ευτέρα 
11 Νοεµβρίου, ένα επικαιροποιηµένο σύστηµα προτεραιοποίησης 
(ΕΣΠ) µε στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµα-
τικότητας, της λειτουργίας της.

● Στην κατάργηση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, ώστε να καταστεί η 
διαδικασία ευκολότερη και ταχύτερη για τους πολίτες, αποσκοπούν οι 
πρόσθετες βελτιώσεις που θα φέρει το υπουργείο Οικονοµικών στον νό-
µο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.  Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
σε αυτές περιλαµβάνονται η µη προσκόµιση βεβαίωσης συµβολαιογρά-
φου για την αντικειµενική αξία των αγροτεµαχίων, αλλά και του ασφαλι-
στηρίου αυτοκινήτου, από το οποίο σήµερα προκύπτει η αξία της κινητής 
περιουσίας του δανειολήπτη. Οι αλλαγές αυτές κρίνονται επιβεβληµένες, 
καθώς ο χρόνος που αποµένει για την ισχύ του υφιστάµενου πλαισίου εί-
ναι λιγότερος από δύο µήνες (λήγει στις 31/12/2019), ενώ οι αιτήσεις αλ-
λά και οι προτάσεις ρυθµίσεων που έχουν γίνει κινούνται σε ιδιαίτερα χα-
µηλά επίπεδα.

● Σε λειτουργία τέθηκε την Πέµπτη η εφαρµογή στο TAXISnet για τα τέ-
λη κυκλοφορίας του 2020. Όπως και το 2019, οι ιδιοκτήτες οχηµάτων 
καλούνται να πληρώσουν από 22 ευρώ έως και 1.380 ευρώ. Σύµφω-
να µε την ΑΑ∆Ε, τα τέλη κυκλοφορίας 2020 µπορούν να καταβληθούν 
εµπρόθεσµα µέσα στο τελευταίο δίµηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 
31/12), καθώς και την ίδια ή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα εάν το όχη-
µα ταξινοµηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

● Από τις αρχές του 2020 ξεκινά η καταβολή του επιδόµατος γέννας και θα 
είναι σε τρεις δόσεις. Το επίδοµα γέννας αφορά όλους  µε εξαίρεση τα ζευ-
γάρια που έχουν πολύ υψηλά εισοδήµατα. «Το επίδοµα γέννας ξεκινά 
από τις αρχές του 2020» τόνισε µιλώντας στην ΕΡΤ η υφυπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ∆όµνα Μιχαηλίδου σηµειώνοντας πως 
«Μόνο το 10% των πλουσιότερων Ελλήνων δεν θα το πάρει».

● Σηµαντικές ελαφρύνσεις για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, κίνητρα για 
την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και µείωση από τα 500 στα 300 
ευρώ του ορίου πάνω από το οποίο οι συναλλαγές θα γίνονται υπο-
χρεωτικά µε ηλεκτρονικά µέσα προβλέπει το νέο φορολογικό νοµο-
σχέδιο, το οποίο δόθηκε σε δηµόσια διαβούλευση. Παράλληλα, θε-
σπίζεται όριο 30% επί του πραγµατικού εισοδήµατος για τις δαπάνες 
µε κάρτες και άλλες µορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών, το οποίο θα 
µειώνεται στο 20% για φορολογούµενους που έχουν καταβολές φό-
ρου εισοδήµατος φυσικών, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγ-
µατικού τους εισοδήµατος.
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■ να µοναδικό    µε ξεχωριστή προσωπικότητα στο ντρο της όλης µας  

■ την γραφική λατεία του γίου 
ικολάου, νας καλαίσθητος χώρος σας 

περιµ νει να χαλαρώσετε µε καλή ποιοτική 
µουσική και µοναδικά i s. 

■ άν πάλι είστε φίλοι του κρασιού, το 
βιολογικό κρασί,
που θα γευτείτε, θα σας συναρπάσει. 

■ ι λάτρεις του τσαγιού θα απο ηµιωθούν 
δοκιµά οντας
το βιολογικό τσάι από τον ρόµο του 
σαγιού .

■ ε εστή ατµόσφαιρα, µε φιλικό σ ρβις, 
µε επώνυµα ποτά  και  µε υψηλής ποιότητας καφ .

■ ο     είναι το ιδανικό µ ρος για να κλείσεις την ηµ ρα σου
αλλά είναι επίσης και µια υπ ροχη εµπειρία για κάθε στιγµή της ηµ ρας

“The Note”
Το lounge ar µε την εχωριστή

προσωπικ τητα στο κέντρο της π λης µας!

Ελλάς το µεγαλείο σου. Νέο-Ellines! Καλή µας τύχη.
Του Κώστα  ∆αµάσκου 
Αξιωµατικού Π.Α. ε.α.

Έχω εδώ και µία εβδοµάδα 
διαβάζοντας στον ελεύθερο 
χρόνο µου µέσω του ελεύθε-
ρου διαδικτύου (Internet) για 
τους λαθροµετανάστες και 
τους πρόσφυγες σε διαφορε-
τικές χώρες πως λειτουργούν 
και πως αλλοιώνουν τα έθνη. 
Έτσι και στην Ελλάδα µας 
υπάρχει σχέδιο γκέτο ποίησης 
και την αλλοίωση του έθνους 
µας. Και την ώρα που όλοι 
ασχολούνται µε το σύµφωνο 
συµβίωσης των οµοφυλόφι-
λων (σαν να είναι αυτό το µε-
γαλύτερο πρόβληµα στην Ελλάδα)και πολλά 
άλλα δευτερεύον θέµατα, η Ισλαµοποίηση της 
Ελλάδας συνεχίζεται. 

Οι αριθµοί είναι τροµακτικοί!  ∆υστυχώς όµως, 
µε κυβερνήσεις , που κοροϊδεύουν τον κόσµο, η 
Ελλάδα σύντοµα θα ζήσει σκηνές Γαλλίας και Σου-
ηδίας.

(Αλήθεια, γιατί δεν έκανε ο Τσίπρας η τώρα ο 
Μητσοτάκης δηµοψήφισµα για τη λαθροµετανά-
στευση;  Να δούµε δηλαδή, οι Έλληνες τους θέ-
λουν; Ή προτιµούν να κλείσουµε τα σύνορα; Αλ-
λά, είπαµε, «δηµοκρατικές» κυβερνήσεις κάνουν 
δηµοψηφίσµατα µόνο όταν ξέρουν ότι θα βγει αυ-
τό που θέλουν. Όπως έκανε για το µνηµόνιο, 
ασχέτως αν το αποτέλεσµα δεν ήταν αυτό που πε-
ρίµενε).

Η Σουηδία θεωρείτε αυτή τη στιγµή η πρωτεύ-
ουσα των βιασµών! Και η Γαλλία, όπως ξέρετε εί-
ναι το κέντρο Ισλαµιστών στην Ευρώπη. Γαλλικές 
πόλεις, όπως η Marseille, έχουν πάνω από 35% 
του πληθυσµού τους Μουσουλµάνους, και είναι 
απαγορευτικές περιοχές για την αστυνοµία, αφού 
επικρατεί η Σαρία.

Αν δεν το πιστεύετε;, ανοίξτε 
το google και κάντε έρευνα να 
δείτε τι γίνετε.

Σε αυτές τις χώρες, πριν από 
καµιά 20ρια χρόνια, κάποιοι 
«προοδευτικοί» πέρναγαν νό-
µους για προστασία των κακό-
µοιρων λαθροµεταναστών. Οι 
διαφωνούντες τότε χαρακτηριζό-
ντουσαν φασίστες και νέο-ναζί.  
Ότι γίνετε σήµερα στην Ελλάδα! 

Στα θέµατα αυτά, η Ελλάδα 
είναι η Σουηδία, απλά 20 χρόνια 
πίσω. Και επειδή στην Ελλάδα, 
ιδιαίτερα οι Αριστεροί έχουν δύ-
ναµη αφού τους υποστηρίζουν 
τα ΜΜΕ, και όποιος διαφωνεί 
χαρακτηρίζετε φασίστας, η Αθή-

να θα γίνει σύντοµα η πρωτεύουσα των βιασµών. 
Περιµένετε και θα δείτε!

∆ε γίνετε σε ΟΛΕΣ τις χώρες όπου έχουν πάει 
Μουσουλµάνοι να γίνετε το ίδιο πράγµα, και η Ελ-
λάδα να µείνει απ’ έξω.  Παντού, σε όποια χώρα και 
να έχουν πάει γίνετε ακριβώς το ίδιο! Όπου πάνε 
φέρνουν µαζί τους τον Μεσαίωνα! Και όπου είναι 
κοντά στην πλειοψηφία, εφαρµόζουν τη Σαρία και 
τη γκετοποίηση.

Κάντε έρευνα µόνοι σας και θα το διαπιστώσε-
τε Το Internet είναι ελεύθερο. 

Κάντε έρευνα και δείτε τι γίνετε στην Ευρώπη. 
Ανοίξτε το google και γράψτε Islam in Europe, 

Islam in Sweden, Rape in Sweden.
Κλείνοντας να πω: Για να συνεχίσει να υπάρχει 

ένα έθνος, πρέπει να γεννιούνται 2,1 παιδιά ανά οι-
κογένεια. Στην Ελλάδα, από Έλληνες, γεννιούνται 
1,3 παιδιά.

Άρα, µαθηµατικά… σε µερικά χρόνια από τώ-
ρα, το Ελληνικό έθνος θα πάψει να υπάρχει!

Να’νε όµως καλά αυτοί που µας κυβερνούν και 
οι λαθροί τους φίλοι… ή µάλλον οι νέο-Ellines! Κα-
λή µας τύχη.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΧΑΡΝΕΣ  ΞΑΝΑ»
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗ !  ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου Αχαρ-
νών από την νυν δηµοτική αρχή αποτελεί ένα κατ’ αρχήν πεδίο 
συζήτησης στον τοπικό δηµόσιο διάλογο. Στο τελευταίο δηµοτι-
κό συµβούλιο άνοιξε αυτός ο διάλογος µε αρκετές αντεγκλήσεις. 
Τι καλύτερο λοιπόν,  η νέα διοίκηση να είχε ζητήσει και να είχε λά-
βει από την απελθούσα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, 
έτσι ώστε να µην υπάρξει  καµία αµφισβήτηση εκατέρωθεν.

Η νυν διοίκηση λοιπόν,  παρουσίασε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
έναν δήµο στα όρια της οικονοµικής κατάρρευσης, µε πολλές κα-
ταγγελίες για ατασθαλίες και κακοδιαχείριση από την προηγού-
µενη δηµοτική αρχή. Οι καταγγελίες αυτές βέβαια,  µπορούν να 
θα ελεγχθούν από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Πολιτείας, 
έτσι ώστε να πάρουν  το δρόµο τους προς τη ∆ικαιοσύνη. Αυτό 
που έχει µεγάλη σηµασία όµως, πλέον, είναι το πώς θα πορευθεί 
από δω και πέρα η σηµερινή διοίκηση. Θα παραµείνει ο δήµος 
µας στο τέλµα που έχει περιέλθει ή θα προχωρήσει επιτέλους 
µπροστά µε ένα νέο µοντέλο διοίκησης;

Ο νυν αντιδήµαρχος οικονοµικών ανέφερε -µεταξύ άλλων- 
πως τα ανείσπρακτα ποσά από οφειλέτες του ∆ήµου αγγίζουν τα 
76 εκ. ευρώ. Ποσό αστρονοµικό αν αναλογιστεί κανείς ότι τα ετή-
σια έσοδα του ∆ήµου δεν ξεπερνούν τα 35εκ ευρώ, όπως επίσης 
ανέφερε. Εδώ λοιπόν,  γεννάται το ερώτηµα : µπορούν  να εισπραχθούν αυτά τα χρήµατα; 

Και αν «ναι» µε ποιο τρόπο θα διεκδικηθούν;
Η παραλαβή λοιπόν έγινε από την νυν δηµοτική αρχή, η οποία  ενηµέρωσε  το δηµοτικό συµβούλιο και 

τον λαό των Αχαρνών για την κατάσταση του ∆ήµου. Μένει τώρα να ακούσουµε και το τί προτίθεται να κάνει 
η διοίκηση του ∆ήµου τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της, ώστε στο τέλος της θητεί-
ας της να είναι µετρήσιµα τα αποτελέσµατα. Έτσι θα µπορεί και ο πολίτης να γνωρίζει τι θα περιµένει όσον αφο-
ρά στην καλυτέρευση της καθηµερινότητάς του και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Αυτό βέβαια,  
χρήζει της τακτικότερης αξιολόγησης του έργου της διοίκησης, ώστε να µην ζούµε το έργο της καµένης γης κά-
θε 4ετία.

Τα µεγάλα «στοιχήµατα» για το ∆ήµο µας παραµένουν και αυτά είναι ευρέως γνωστά. Ξεκινώντας  από 
την έλλειψη υποδοµών, την αντιπληµµυρική θωράκιση, τον κακοφτιαγµένο ασφαλτοτάπητα, την παντελής 
απουσία πεζοδροµίων και πάρκων αναψυχής, η ακόµα και την δηµιουργία ενός εµβληµατικού έργου που θα 
καταστήσει το δήµο µας πόλο έλξης για όλους τους κατοίκους της Αττικής.

Εν αναµονή λοιπόν,  του χρονοδιαγράµµατος από την διοίκηση του ∆ήµου.
Θεόφιλος Αφουξενιδης 

Οικονοµολόγος 
Επικεφαλής παράταξης 

«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» 

Πλατεία
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• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής 
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά

• Το κτήµα Varibobi Club αποτελείται από 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς 
και ένα παρεκκλήσι µέσα σε µία τεράστια 
έκταση 20 και πλέον στρεµµάτων

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.

Τους ∆ηµότες Αχαρνών ενηµέρωσε η νέα διοίκη-
ση του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 
31ης Οκτωβρίου. Με τη συµπλήρωση δύο µη-

νών από την έναρξη των καθηκόντων τους ο ∆ήµαρ-
χος κ. Σπύρος Βρεττός, οι Αντιδήµαρχοι και οι Πρόε-
δροι των νοµικών προσώπων του ∆ήµου ενηµέρω-
σαν το Συµβούλιο και τους δηµότες της πόλης για τα 
όσα παρέλαβαν σε κάθε τοµέα.

Λόγω δε των πολύωρων αναλύσεων η διαδικασία 
µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου, η οποία έγινε δεκτή 
οµόφωνα, διακόπηκε στη µία µετά τα µεσάνυχτα και θα 
συνεχιστεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για πρώτη φο-
ρά στα ιστορικά των Αχαρναϊκών δηµοτικών συµβουλί-
ων η διοίκηση αποφάσισε να δώσει αναλυτική αναφορά 
στον Αχαρναϊκό λαό για τα πεπραγµένα του παρελθό-
ντος, θέλοντας µε τον τρόπο αυτό να σηµατοδοτήσει ένα 
νέο ξεκίνηµα.

Η ενηµέρωση περιελάµβανε αναλυτικά στοιχεία ανά 
διεύθυνση τόσο όσον αφορά τα οικονοµικά στοιχεία, όσο 
και για τα λειτουργικά ζητήµατα.   Στο πλαίσιο των σοβα-
ρότατων αποκαλύψεων, έγινε γνωστό πως έχουν ήδη κι-
νηθεί διαδικασίες τόσο ποινικές, όσο και πειθαρχικές προ-
κειµένου να διερευνηθούν από τις αρµόδιες αρχές τυχόν 
ευθύνες και να διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις.

«Αποτελεί µια πράξη ευθύνης απέναντι στον Αχαρναϊκό λαό. Μια 
πράξη που θα σηµατοδοτήσει το νέο κεφάλαιο που θέλουµε και πρέ-
πει να ανοίξουµε όλοι µαζί για τις Αχαρνές. ∆εν έχουµε έρθει ούτε µε 
εκδικητική διάθεση ούτε µε διάθεση να τιµωρήσουµε κανέναν. Ήρ-
θαµε γιατί οι δηµότες των Αχαρνών ξέρουν πως πρέπει πλέον να προ-
χωρήσουµε µπροστά. Από εδώ και πέρα βάζουµε τελεία στο παρελ-
θόν, αναλαµβάνουµε όλοι τις ευθύνες µας και προχωράµε µπρο-
στά», δήλωσε αµέσως µετά το ιστορικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο  ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. 

Η διαδικασία ξεκίνησε µε την παρουσίαση των οικονοµικών στοι-
χείων από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Μιχάλη Βρεττό και τον ∆ιευ-
θυντή των Οικοινοµικών Υπηρεσιών κ. Φίλιππο Αγγελή. 

Ο κ. Μιχάλης Βρεττός στην τοποθέτησή του, η οποία είχε κυρίως 
πολιτικό χαρακτήρα αναφέρθηκε στις δυσκολίες να προσδιοριστούν 
τα οικονοµικά δεδοµένα του ∆ήµου. Σοβαρές ήταν οι καταγγελίες του 
∆ιευθυντή Οικονοµικών, κάποιες εκ των οποίων χρήζουν πιθανότα-

τα διερεύνησης µέσω αντίστοιχων διαδικασιών. 
Αµέσως µετά ακολούθησαν οι ερωτήσεις των εκπροσώπων των 

παρατάξεων στις οποίες έδωσε λεπτοµερείς απαντήσεις ο Αντιδήµαρ-
χος, που τους ενηµέρωσε µάλιστα πως θα τους αποστείλει όσα έγ-
γραφα είχε συµπεριλάβει στην εισήγησή του. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Τοπαλίδης ο οποίος µίλησε για τα 
οικονοµικά και λειτουργικά θέµατα της ∆ΗΦΑ, αλλά και τα όσα δια-
πίστωσε από την ανάληψη των καθηκόντων του. 

Μιλώντας µε συγκεκριµένα στοιχεία και διαβάζοντας επιστολή 
που έχουν αποστείλει τρεις εργαζόµενοι της ∆ΗΦΑ αναφερόµενοι σε 
συγκεκριµένα περιστατικά, περιέγραψε την κατάσταση, κυρίως όµως 
το πώς αυτή θα διαµορφωθεί από εδώ και πέρα.

 Όπως ενηµέρωσε ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός µετά και τη 
συµβολή Νοµικού Συµβούλου και τη δική του παρότρυνση ο κ. Το-
παλίδης εισηγήθηκε στ ∆Σ της ∆ΗΦΑ να γίνουν:

Αναφορά στο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
Αναφορά στο Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Αναφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Εάν απαιτείται και µηνυτήρια αναφορά κατά παντός 

υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Ακολούθως το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος Περιβάλ-

λοντος και Πρασίνου κ. Νίκος Ξαγοράρης, ο οποίος µίλη-
σε αποκλειστικά για τα ζητήµατα του Κοιµητηρίου. Περι-
έγραψε µε αδρές γραµµές µια ζοφερή κατάσταση, που 
δεν περιποιεί τιµή για την πόλη. Έκανε λόγο για µια απο-
λύτως κορεσµένη κατάσταση, που οδηγεί σε τραγικές λύ-
σεις, εξηγώντας όµως παράλληλα πως φτάσαµε στο ση-
µείο αυτό (αγορές οικογενειακών τάφων, παρατάσεις, 
οστεοφυλάκιο, κωδικοί είσπραξης, οφειλές από τέλη και 
δικαιώµατα, έλλειψη παιδικών τάφων, κορεσµός χωνευ-
τηρίου, παγκάρι, κλοπή αρχείων κ.α.). 

Μιλώντας µε συγκεκριµένα στοιχεία ανέδειξε την 
ανάγκη διενέργειας ενεργειών, ούτως ώστε να διαπιστω-
θεί εάν και τι συνέβη τα προηγούµενα χρόνια ως προς τη 
διαχείρισή του. 

Όπως ενηµέρωσε ο ∆ήµαρχος ήδη βρίσκονται εν εξε-
λίξει τρεις διαφορετικές Ε∆Ε, ενώ στο στάδιο της προανά-
κρισης βρίσκεται και η υπόθεση της κλοπής των αρχείων. 
Παράλληλα τόνισε πως για την κατάσταση του Νεκροτα-
φείου θα υποβληθούν αντίστοιχες αναφορές στις αρµό-
διες αρχές.

Τελευταίος το λόγο γι’ αυτό το πρώτο µέρος της συνεδρίασης πή-
ρε ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Γιώργος Πε-
τάκος. 

Αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση στον τοµέα της καθαριό-
τητας τόσο πριν όσο και µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, δί-
νοντας αναλυτικά στοιχεία για τα οχήµατα, το προσωπικό και τα δρο-
µολόγια που πραγµατοποιούνται. 

Ένας καθηµερινός αγώνας, ο οποίος σταδιακά θα έχει ακόµη πιο 
εµφανή αποτελέσµατα, καθώς αναζητούνται και τίθενται σε εφαρµο-
γή κι άλλες λύσεις. 

Η αναγνώριση της προσπάθειας που πραγµατοποιεί η διεύθυν-
σή του από εκπροσώπους των άλλων παρατάξεων και τα θετικά σχό-
λια αποδεικνύουν πως επιτελείται σηµαντικό έργο.

Η ενηµέρωση των ∆ηµοτών και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα 
συνεχιστεί και µε τις εισηγήσεις των υπόλοιπων Αντιδηµάρχων και 
προέδρων των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ
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Με µεγαλο-
πρέπεια τελέ-
στηκε ο Μέγας 
Αρχιερατικός, 

Εσπερινός στον  Ιερό 
Ναό Αγίου ∆ηµητρίου 
, στις  Αχαρνές το από-
γευµα της Παρασκευ-
ής  25 Οκτωβρίου 
2019, χοροστατούντος 
του Σεβασµιωτάτου 
Μητροπολίτη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κκ. Αθηναγό-
ρα. Πλήθος πιστών 
έδωσε το παρών και 
ακολούθησε ευλαβι-
κά την λιτανεία της Ιε-
ρής εικόνας υπό τους 
ήχους της Φιλαρµονι-
κής Ορχήστρας της 
∆ΗΚΕΑ. Τον εσπερινό 
λάµπρυναν µε την πα-
ρουσία τους δεκάδες ιερείς από την Μητρόπολη, ενώ παρευρέ-
θηκε και η τοπική πολιτική ηγεσία µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο 
Σπύρο Βρεττό, τους Αντιδηµάρχους κκ. Πετάκο, Αραµπατζή, τους 
Προέδρους κκ. ∆ΗΚΕΑ Γιάννη Νίκα, ΑΡΩΓΗ Μαρία Μπούκη, 
Πρωτοβάθµιας Γιάννη Μίχα, Αν. ∆ΗΚΕΑ Ζαχαριάδη, ο επικεφα-
λής Αντιπολίτευσης Πέτρος Βαρελάς, ο Γραµµατέας ∆Σ Σπύρος 
Βάθης, οι ∆Σ κκ. Βρεττός, Τσιµπογιάννης, οι εντεταλµένες Περιφε-
ρειακές Σύµβουλοι  Βλάχου και Κοσµίδη. Ανήµερα της Εορτής  το  
ΣΑΒΒΑΤΟ   26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ο  Όρθρος και   Πανηγυρική   
Θεία Λειτουργία,  µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος.  Ιε-
ρουργούντος του Ιεροκήρυκος   της Ιεράς Μητροπόλεως  µας, Ιω-
αννικίου.  Το απόγευµα  Μεθεόρτιος  Εσπερινός  και Παράκλησις  
εις τον Άγιον.    

Το παρών σε εκδηλώσεις για τον εορτασµό του Αγίου ∆η-
µητρίου έδωσε ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός. Το από-
γευµα της Παρασκευής συµµετείχε στον πανηγυρικό 

Εσπερινό του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Αχαρνών, όπου χο-
ροστάτησε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας. Αµέσως µετά ακολούθησε η λι-
τάνευση της ιεράς εικόνας, µαζί µε πλήθος κόσµου.Το πρωί του 
Σαββάτου παρευρέθηκε στο στρατόπεδο Παπαστάθη, εντός του 
οποίου βρίσκεται ο ναός του Αγίου ∆ηµητρίου, όπου τελέστηκε 
δοξολογία και περιφορά της εικόνας. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Σπύρος Βρεττός είχε την ευκαιρία να ευχηθεί στους εορτάζοντες.  

Τα τµήµατά 
µας ξεκίνησαν  
µε ενθουσια-

σµό και θερµή υποδο-
χή τόσο από τις µαθή-
τριες του Οµίλου, όσο 
και από τις εθελόντριες 
διδάσκουσες  κ. ∆ηµη-
τρέση   Ευαγγελία και 
κ. Μπαλή Γεωργία ! Η 
παραδοσιακή βελονιά 
θα γίνεται κάθε 1η και 3η ∆ευτέρα του µήνα 6-7µ.µ. (µε έναρξη 
4/11), ενώ το κέντηµα της γαµήλιας κουλούρας, όπως και η εκ-
µάθηση παρασκευής παραδοσιακών αρτοπαρασκευασµάτων, 
φύλλου, πρόσφορου, ζυµαρικών (ντόντιλες, χυλοπίτες κλπ), θα 
γίνεται κάθε 2η και 4η ∆ευτέρα του µήνα (µε έναρξη 11/11) 6-7 

µ.µ., στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς». Σας 
περιµένουµε για να µάθουµε µαζί την παράδοσή µας!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Πε-
τρουπόλεως 
ολοκληρώθη-
καν µε µεθέορ-

το εσπερινό και λιτανεία 
της Ιεράς Εικόνος στους 
δρόµους της Πετρου-
πόλεως. Κατά τη διάρ-
κεια του µεθέορτου 
εσπερινού ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Ερυ-
θρών κ. Κύριλλος ανέ-
γνωσε ενώπιον του Σε-
βασµιωτάτου Μητρο-
π ο λ ί τ ο υ  Ι λ ί ο υ , 
Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρου 
απαντητική επιστολή 
και ευεργετήριο γράµ-
µα του Παναγιωτάτου 
Οικουµενικού Πατριάρ-
χου κ. Βαρθολοµαίου 
σχετικά µε την επίδοση 
του οφφικίου του Πρω-
τοπρεσβυτέρου του Οικουµενικού Θρόνου στον πρόεδρο του Εκ-
κλησιαστικού Συµβουλίου του Ναού, π. Εµµανουήλ Σέρβο.

 Ένα ταξίδι που µε κεντρικό άξονα το Let’s do it Greece άρχισε από 
τις Αχαρνές και το Ολυµπιακό Χωριό. Παρουσία του ∆η-
µάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού πραγµατοποιήθηκε 
η πρώτη εκδήλωση που αποτελεί το έναυσµα των φετι-

νών δράσεων που θα κορυφωθούν τον Μάιο του 2020 µε τη µε-
γαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση.
Είχε παράλληλα την ευκαιρία να τιµήσει τον παραολυµπιονίκη 
της κολύµβησης κ. Γιάννη Κωστάκη και τον επικεφαλής του Let’s 
do it Greece κ. Γιάννη Κιούση, δίνοντάς τους από ένα εκµαγείο 
του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών.  Στη διοργάνωση της εκδή-
λωσης συµµετείχε ενεργά ο ∆ήµος Αχαρνών, ενώ σηµαντική ήταν 
και η συµβολή της Νέας Γενιάς Ολυµπιακού Χωριού και του επι-
κεφαλής κ. Βασίλη Βόσινα.

Στον κεντρικό ιστό της πόλης µεταφέρεται το Κέντρο Υγείας Αχαρνών

Ένα πάγιο αίτηµα των κατοίκων των Αχαρνών οδεύει 
προς εξεύρεση λύσης. Πρόκειται για τη µεταφορά του 
Κέντρου Υγείας Αχαρνών, που στεγάζεται στο Ολυµπι-
ακό Χωριό, στον κεντρικό ιστό της πόλης, ούτως ώστε 
να εξυπηρετεί καλύτερα τους δηµότες.  Με πρωτοβου-
λία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού και 
του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής κ. Βασίλη Οικονό-
µου συναντήθηκαν εκπρόσωποι του Κέντρου Υγείας 
και της Πολυκλινικής Ολυµπιακού Χωριού (ΑΕΜΥ) σε 
µια προσπάθεια χάραξης νέας στρατηγικής. Κοινή δια-
πίστωση των δύο πλευρών αποτελεί το γεγονός ότι η 

συστέγαση των δύο δοµών πρέπει να είναι προσωρι-
νή έως ότου βρεθεί κατάλληλος χώρος για τη στέγαση 
του Κέντρου Υγείας. Η µέχρι τώρα κατάσταση δεν επι-
τρέπει την παροχή υπηρεσιών υγείας σε µεγάλο ποσο-
στό του πληθυσµού του ∆ήµου, λόγω της µεγάλης 
απόστασης από πολλές περιοχές των Αχαρνών. Μια τέ-
τοια δοµή θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη και 
για το λόγο αυτό εκτιµάται πως η µετακόµιση του Κέ-
ντρου Υγείας στον κεντρικό ιστό της πόλης θα αποτε-
λέσει τη δέουσα επιλογή, την οποία άλλωστε πολλοίς 
δηµότες εξέφραζαν διαρκώς.

Παρόλη την πίεση του χρόνου, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύ-
ρος Βρεττός συνεχίζει συστηµατικά τις συναντήσεις του µε 
συλλόγους της πόλης. Πριν λίγες ηµέρες, ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος «Χαραυγή» είχε τη δυνατότητα να εκθέσει µείζονα 
θέµατα που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής. Με-
ταξύ άλλων, οι δύο πλευρές συζήτησαν το ζήτηµα της παρα-
βατικότητας που απασχολεί έντονα τη Χαραυγή αλλά και θέ-
µατα καθηµερινότητας που άπτονται της ∆ηµοτικής Αρχής και 
δεν έχουν γίνει έως σήµερα. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών τόνισε ότι 
βρίσκεται στο πλευρό του ∆Σ του συλλόγου ελπίζοντας σε 
µια δηµιουργική και καρποφόρα συνεργασία. Ακόµη, συνο-
µίλησε και µε εκπροσώπους του συλλόγου της περιοχής του 
Πλάτωνα οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να εκθέσουν τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν στην περιοχή τους.
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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 

Κ∆ΑΠ  ΜΕΑ «ΑΡΩΓΗ» ∆ήµου Αχαρνών

 Ευχαριστήριο προς  το Σύλλογο Αυλίζας
Η ΑΡΩΓΗ και η 
πρόεδρός της κ. 
Μαρία Μπούκη 
προσωπικά αισθά-
νεται την ανάγκη 
να ευχαριστήσει 
τον εκπολιτιστικό 
σύλλογο Αυλίζας 
για την ευαισθη-
σία που επέδειξαν, 
προσφέροντας τα 
χρήµατα από τη 
συναυλία που ακυρώθηκε, στους σκοπούς του Κέντρου. 

Την Τετάρτη (30/10) ο πρόεδρος του συλλόγου κ ∆. Ιωαννίδης βρέ-
θηκε στις εγκαταστάσεις της Αρωγής προκειµένου να παραδώσει το κα-
ταθετήριο των χρηµάτων τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για τη συναυλία 
η οποία ακυρώθηκε και τα οποία οι αγοραστές τους επέλεξαν να µην επι-
στρέψουν. 

Παρουσία του αντιδηµάρχου κ. Αραµπαντζή, του προέδρου της ∆Η-
ΚΕΑ κ. Νίκα, µελών του ∆Σ της Αρωγής (κ.κ. Έλιοτ, Καπετάνου, Κουµα-
νιώτη, Χατζηπέτρου, Βεντουρής) εκπροσώπων των εργαζοµένων και του 
συλλόγου γονέων, η κ. Μπούκη παρέλαβε το καταθετήριο και ευχαρί-
στησε όλους όσους εργάστηκαν για την πραγµατοποίηση της εκδήλω-
σης, αλλά και τον κ. Ιωαννίδη που εισηγήθηκε τη δωρεά στην ΑΡΩΓΗ. 

«Είναι µια αναγνώριση του έργου που πραγµατοποιεί το κέντρο, µια 
απόδειξη αγάπηςγια τα παιδιά µας και εύχοµαι να βρει µιµητές», ανέφε-
ρε η πρόεδρος. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν τόσο ο κ. Ιωαννίδης, όσο και ο κ. 
Νίκας που επεσήµαναν την ανάγκη να στηριχθεί η ΑΡΩΓΗ που αποτελεί 
έναν πυρήνα προσφοράς και αγάπης για τα παιδιά και τις οικογένειές 
τους.  

Μπούκη Μαρία
Πρόεδρος Κέντρου Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών

ΑΡΩΓΗ Ν.Π.∆.∆

Τρίτη Ηλικία: Η ψυχολογία µεγαλώνοντας... 

«Θλιµµένος Χειµώνας, ή ∆εύτερη Άνοιξη!» 
Της  Έρης  Κεχαγιά, Σύµβουλος Οικογένειας

 
Οι άνθρωποι βιώνουν διαφορετικά ο καθένας την κά-

θε ηλικιακή φάση ζωής.  Η τρίτη ηλικία, αποτελεί τη 3η στη 
σειρά µεγαλύτερη χρονική διάρκεια ζωής. 

Το 1950, 23 ηλικιωµένοι αντιστοιχούσαν σε 100 νέους, 
ενώ το 2050 προβλέπεται ότι 110 ηλικιωµένοι θα αντιστοι-
χούν σε 100 νέους. Η αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης 
έχει δηµιουργήσει µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κοινωνι-
κή κατάσταση, καθώς τρεις και τέσσερις γενεές συνυπάρ-
χουν στην ίδια οικογένεια. 

Το κυρίως θέµα και το κύριο διακύβευµα ωστόσο στην 

Τρίτη Ηλικία είναι το: Αποδοχή ή Απελπισία; καθώς είναι 
µια περίοδος πολυδιάστατων αλλαγών στη ζωή του αν-
θρώπου.  Όµως η εξέλιξη του ανθρώπου συνεχίζεται σε 
κάθε φάση και µέχρι το τέλος δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι 
υπάρχουν ακόµη περιθώρια για µάθηση, τροποποίηση συ-
µπεριφοράς για καλύτερες σχέσεις και είσπραξη χαράς! Θα 
πραγµατευθούµε λοιπόν, την ανάλυση της ηλικιακής αυ-
τής φάσης, καθώς και τους τρόπους εποικοδοµητικής αντι-
µετώπισης των θεµάτων που απασχολούν τους ώριµους 
µεσήλικες και την εξέλιξη τους. 

Θα χαρώ να σας δω όλους εκεί και να µοιραστούµε τις 
σκέψεις και τις ιδέες µας!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ  21ΟΥ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Χορωδία του Ψυχαγωγικού Οµίλου Σιδηροδροµικών, υπό τη διεύθυνση του µαέστρου Αιµίλιου Γιαννα-
κόπουλου, µε τη συνοδεία µπουζουκιού, φλάουτου, πιάνου και κιθάρας θα τραγουδήσουν τραγούδια Θεοδω-
ράκη, Χατζιδάκι και Ξαρχάκου, για το σχολείο µας - το 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Η µουσική ας ενώσει τις φωνές και τις καρδιές µας.
Σας περιµένουµε όλους το άλλο Σάββατο 16 Νοεµβρίου, ώρα 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου 

Αχαρνών.
Προπώληση προσκλήσεων - πληροφορίες στο 6983513027
Όλοι µαζί...να σηκωθούµε λίγο ψηλότερα...Το έχουµε ανάγκη - Το δικαιούµαστε!!!

https://youtu.be/d3fWrk4aPJo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ 
 Τρίτη Ηλικία: Η ψυχολογία µεγαλώνοντας... «Θλιµµένος Χειµώνας, ή ∆εύτερη Άνοιξη!»

Οµιλήτρια: ΕΡΗ ΚΕΧΑΓΙΑ Σύµβουλος Οικογένειας – 
Ψυχοθεραπεύτρια KEELE UNIV. – ENGLAND

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2019  Ώρα: 7 µ.µ.., 
Τόπος : Αίθουσα Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων, 

Πλατεία Θρακοµακεδόνων - 136 76 Θρακοµακεδόνες.  
Είσοδος    ελεύθερη 
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Με λαµπρότητα ο εορτασµός της επετείου του ΟΧΙ στις Αχαρνές 

Με αποκορύφωµα τη µαθητική παρέλαση χιλιά-
δες Αχαρνείς γιόρτασαν την εθνικό επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου κάτω από τον περίλαµπρο ατ-

τικό ουρανό. Αφετηρία των εκδηλώσεων ήταν η επίση-
µη ∆οξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιµήσεως της 
Θεοτόκου.

Ακολούθως ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, 
οι επίσηµοι και αντιπροσωπείες σχολείων και συλλόγων µε-
τέβησαν στο Μνηµείο Ηρώων. Μετά την τέλεση της Επιµνη-
µόσυνης ∆έησης εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ηµέρας 
από τον αριστούχο φοιτητή Ρόκοµο Ιωάννη, πριν την κατά-
θεση στεφάνων.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε την 
µαθητική παρέλαση επί της οδού Φιλαδελφείας. Τµήµα-
τα ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων, αντιπροσωπείες 
εθνοτοπικών συλλόγων και σωµατείων και οδηγισµού 
υπό τους ήχους της φιλαρµονικής του ∆ήµου παρήλασαν 
ενώπιον των επισήµων, αλλά και των κατοίκων της πό-
λης, που είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν και να χειρο-

κροτήσουν τα νιάτα των Αχαρνών. Στις εκδηλώσεις µε κα-
τάθεση στεφάνων και παρουσία στη ∆οξολογία και την 
παρέλαση το παρών έδωσαν ο Μητροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, οι βουλευτές κ. Απατζί-
δη, κ. Σκουρολιάκος και κ. Σπίρτζης, ο ∆ιευθυντής της 123 
στο Τατόι Σµήναρχος κ. Παγώνας, ο ∆ιοικητής του Αστυ-
νοµικού τµήµατος Αχαρνών κ. Συρµαλής, ο διοικητής του 

6ου Πυροσβεστικού Σταθµού Ολ. Χωριού Πύραρχος κ. 
Μπαλτσής, οι αντιδήµαρχοι κ. Κοσµίδου, Ξαγοράρης, ∆α-
µάσκος, Πετάκος, Αραµπαντζής, ο Γενικός Γραµµατέας κ. 
Λάππας, οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων κ. Μπού-
κη, Νίκας, Μίχας, Τοπαλίδης, Ορφανίδης, ο πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Ενότητας Αχαρνών κ. Χριστοφορίδης, περιφε-
ρειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι συλλό-
γων και φορέων της πόλης.

Με αντίστοιχη επισηµότητα και στους Θρακοµακεδόνες
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ επισηµότητα και λαµπρό-
τητα πραγµατοποιήθηκαν οι εορταστικές εκ-
δηλώσεις και στους Θρακοµακεδόνες. Προ-
ηγήθηκε η επίσηµη ∆οξολογία και η εκφώ-
νηση του πανηγυρικού από την αριστούχο 
Μυκωνιάτη Σοφία, ενώ ακολούθησε η πα-

ρέλαση µαθητών, προσκόπων και φορέων. 
Τη ∆ηµοτική Αρχή εκπροσώπησε ο Αντιδή-
µαρχος Οικονοµικών, Προγραµµατισµού, 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας και Πολεοδοµίας και 
∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων κ. 
Μιχάλης Βρεττός.
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40/ΉΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

   40/ΗΜΕΡΟ    ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ   

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΚΥΡΙΑΚΗ 17  Νοεµβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ. 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αχαρναί 
για την ανάπαυση  της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Πατέρα, 

Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   ΣΥΚΑ
(ΜΠΑΡΜΠΑΤΑΣΟΣ)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μαρία χήρα Νικ. Συκά,  Μαρία  και  Αλέξανδρος 
Τσιώλης, ∆ήµητρα  και  ∆ηµήτρης Καλατζής 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ -ΤΑ Α∆ΕΑΦΙΑ 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο «Αγίας Τριάδος - 38 γωνία»

Τελούµε  την  Κυριακή 24  Νοεµβρίου 2019  και ώρα 9:30 π.µ. 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – 
Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΓΕΩΡΓ.   ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
(ΚΟΣΚΩΤΑΣ)

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σοφία και  Μαρία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: ∆ήµητρα  και  Αγαπητός Ζεάκης, 

 Ιωάννης  και  Βίκη Σωτηρίου,  Σωτήρης  και  Βέτα Σωτηρίου,  
Αικατερίνη  και  Γεώργιος Παππούς,  ∆ηµήτριος  και  Σοφία Σωτηρίου

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια  στο κυλικείο του Ιερού Ναού

Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   24   Νοεµβρίου 2019  και ώρα  11.30 
π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό  Ναό Αγίου  Παντελε-
ήµονος – Νέο Νεκροταφείο – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυ-

χής της  πολυαγαπηµένης µας 
  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια  
στο Κυλικείο του Νεκροταφείου 

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 17  Νοεµβρίου   2019 και ώρα 9.30 π.µ.

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρναί για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ  Χήρας  NIK.   ΜΑΣΟΥΡΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γεώργιος και Αλεξάνδρα, Ιωάννα & Μιχαήλ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος  και  Ελευθερία Μαρία, Ελένη 
ΤΟ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 
στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 24  Νοεµβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως 
Θεοτόκου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής 

της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Αδελφής και Θείας

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  Χήρας  ΙΩΑΝ.  ΦΥΤΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Αικατερίνη Φυτά,  Αναστάσιος  Φυτάς 
ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ – ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

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

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

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ 16  Νοεµβρίου   2019 και ώρα 9.00 π.µ. 
40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-
κου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµέ-

νης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΚΛΕΙΩ    ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γιούλη  και Κώστας, Νίκος και Φαίη

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ: Πέτρος 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του ΝΑΟΥ 
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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

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ «ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΧΙ»  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Μετά  την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις 20 Οκτωβρίου 2019, τα νεοεκλεγ-

µένα µέλη  του ∆.Σ., συγκροτήθηκαν σε σώµα , ως ακολούθως:  
Πρόεδρος: Θεοδωρή  Μαρία

Αντιπρόεδρος: Καββαδία Ειρήνη
Γραµµατέας: Κατωπόδη  Μαρία.

Ταµίας: Τσιώλης Αντώνης
Ειδ. Γραµµατέας:  Σαµψών  Μάχη,

Μέλη: Νικητόπουλος Αγγελής και Ξηφαρά – Νικητοπούλου Νικολέτα

Εκ του ∆.Σ. 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Πωλούνται 1) Συλλεκτική βυζαντινή τραπεζαρία ( τραπέζι , 6 καρέκλες, 

µπουφές -βιτρίνα) 600 ευρώ 2) Σύνθετο µαόνι τριών όγκων (δυο βιτρίνες , 
µπαρ, συρτάρια) και ροτόντα µεγάλη παλύσανδρος  ανοιγόµενη 

12 ατόµων 500 ευρώ. Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Πληροφορίες: 6947315273.

      ΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Ξενοδοχείο 4 αστέρων στα βόρεια προάστια ζητά υπάλληλο 

υποδοχής, µε προϋπηρεσία στα ξενοδοχεία για πλήρη απασχόληση.  
Τηλ.: 6972550290, για βιογραφικά e-mail: info@parnispalace.gr

Kalasountas Epipla Stromata
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 

ΤΗΛ 6946503173...6983465812 
ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΑΠΟ ΤΟ 1954 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

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  ΠΑΠΠΟΥΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   του    ΚΩΝ/
ΝΟΥ     και της   ΜΑΡΙΑΣ   το γένος  ΧΡΙΣ-
ΤΟ∆ΟΥΛΟΥ   που  γεννήθηκε  στην  
ΑΘΗΝΑ    και  κατοικεί  στα   ΑΝΩ ΛΙΟ-
ΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ     και  η  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΙΝΑ    του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   και  
της   ΝΙΚΗΣ   το  γένος   ΧΡΙΣΤΑΚΗ ,  που   
γεννήθηκε    στην  ΑΘΗΝΑ     και κατοικεί  
στα   ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται 
να έλθουν σε γάµο που  θα γίνει στα  
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ   – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   
του   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  και της   ΕΥΑΝΑΣ    το γέ-
νος  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ    που  γεννήθηκε  στο  
ΜΑΡΟΥΣΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  κατοικεί  στους 
ΑΓΙΟΥΣ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ     και  η  
ΚΟΥΤΕΛΙΑ   ΕΛΕΝΗ   του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   
και  της  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   το  γένος  ΣΑΤΣΑΚΗ,  
που   γεννήθηκε    στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ   και κατοικεί  στους ΑΓΙΟΥΣ  ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΥΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε 
γάµο που  θα γίνει στους ΑΓΙΟΥΣ  ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΟΥΣ   – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ∆ΑΡΑΤΣΙΑΝΑΚΗΣ    ΜΙΧΑΗΛ    του    
ΠΕΤΡΟΥ    και της   ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ    το γέ-
νος   ΜΑΤΣΙΑ   που  γεννήθηκε  στο  ΣΙ-
ΚΑΓΟ – ΑΜΕΡΙΚΗΣ    και  κατοικεί  στην 
ΠΑΛΗΝΗ   - ΑΤΤΙΚΗΣ     και  η  ΚΛΕΦΤΟ-
ΓΙΑΝΝΗ     ΖΩΗ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και  της  
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ   το  γένος   ΣΤΑΜΟΥΛΗ,  
που   γεννήθηκε    στην  ΑΘΗΝΑ     και κα-
τοικεί  στις  ΚΑΤΩ  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    
πρόκειται να έλθουν σε γάµο που  θα γί-
νει στις ΚΑΤΩ  ΑΧΑΡΝΕΣ   – ΑΤΤΙΚΗΣ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα Α’ ορόφου, 120 τµ, 3 δωµάτια, σαλόνι, 
κουζίνα, µπάνιο, χωλ, κλπ Πάρκιν, αυτονοµία θέρµανσης, ηλιακό 
θερµοσίφωνα. Οδός Παπανίκα, αριθ. 99 ή Μιχάλη Μενιδιάτη 5 και 
Αθηνών 50. Τηλ. 210.24.33.614  /  6976.39.49.79 κος Ηλίας . 4∆234
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 156.40 τµ. εντός σχεδίου, άρτιο και άµεσα οι-
κοδοµήσιµο µε Σ∆ 080% (κτίζει 120 τµ συν υπόγειο) στο κεντρικό 
Μενίδι, 800µ. από την πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ. 210.24.33.614 
/ 6976.39.49.79 κος Ηλίας. 4∆234
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα επί της Αγ. Κων/νου (κεντρικό Μενίδι)  
µε δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου και parking. Τηλ. 
6983434127. 4∆234
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Νοσοκοµειακό  κρεβάτι µε ανατοµικό στρώµα,  ολοκαί-
νουργιο, σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 2446136. 5∆234.
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 ευ-
ρώ την ώρα. Τηλ. 21ο 211 4107574 και 6945 506329. 4∆232.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 36 τ.µ. στην Κεντρική Πλατεία Αγίου 
Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 6937 108 661. 6∆232.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΑ, ζητάει εργασία για φύλαξη και 
φροντίδα ηλικιωµένων  οκτάωρη απασχόληση. 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.
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 
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα φιλολογικών σε µαθητές 
όλων των βαθµίδων.  Προετοιµασία για τις πανελλαδικές και τις 
ενδοσχολικές εξετάσεις. Τηλ.   6983434127. 4∆234
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµβάνει ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκων, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Αρχαία,  Νέα (Εκθέσεων)  και Λατινικά. Τιµές 
προσιτές. Τηλ. 6971 652577.  6∆232.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα σε µα-
θητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 739. 
10∆234
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µαθήµα-
τα 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, υποψηφίους Πα-
νε/µιων, Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας, Ξεναγών, ερ-
γαζοµένους, επαγγελµατίες, εµπορική αλληλογραφία, ορολογία. 
Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία. Τηλ. 6907653300. 5∆230.
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 Γυµνασί-
ου, 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.

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

∆ευτέρα, 11  Νοέµβριος 2019 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. 2102467050

Τρίτη, 12  Νοέµβριος 2019 ● ΚΑΡΡΑ Ε. - ΜΠΙΣ-
ΚΟΥ Α. (πρ.ΖΕΡ∆Ε) Αγ.∆ιονυσίου 36. 
2102441644

Τετάρτη, 13  Νοέµβριος 2019 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 102. 
2102476440

Πέµπτη, 14  Νοέµβριος 2019 ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ Θηβαίου 20. 2102468482

Παρασκευή, 15  Νοέµβριος 2019 ● ΠΑΓΩΝΑ 
ΑΡΓΥΡΩ      Λ.Θρακοµακεδόνων 10. 
2102443437

Σάββατο, 16  Νοέµβριος 2019 ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 41. 2102466690

Κυριακή, 17  Νοέµβριος 2019 ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 242. 
2102435820

∆ευτέρα, 18  Νοέµβριος 2019 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΘΕΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. 
2102432259

Τρίτη, 19  Νοέµβριος 2019 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-

ΡΗΝΗ ∆εκελείας 51. 2102448377

Τετάρτη, 20  Νοέµβριος 2019 ● ΚΑΛΑΝΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Αθηνών 23. 2102465432

Πέµπτη, 21  Νοέµβριος 2019 ● ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.∆ηµοκρατίας 222 
.2102312615

Παρασκευή, 22  Νοέµβριος 2019 ● ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56. 2102477556

Σάββατο, 23  Νοέµβριος 2019 ● ΠΕΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. 2102464914

Κυριακή, 24  Νοέµβριος 2019 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 41. 2108087990

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 10/10/2019 ΕΩΣ 24/11/2019

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 σωλή-
νες ποτιστικών, ένα φορτηγάκι σε αρίστη κατάστα-
ση και ένας Λυόµενος οικίσκος. 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. 13674

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Γυναικολογικό Ιατρείο πλήρως εξοπλι-
σµένο  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...

Ειδικ ς Παθολ γος
ΜΑ ΝΗ  Αν. Α ΚΑΤΕ ΝΗ

ιδάκτωρ ατρικής χολής αν/µιου ωαννίνων 

E S S E  - 
INTERAMERICAN

■ Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
■ Αρτηριακή Υπέρταση
■ ∆υσλιπιδαιµίες
■ Λοιµώ εις
■ ∆ιακοπή καπνίσµατος

   ατρείο  Κεντρική Πλατεία Αχαρνών ( ναντι . . γ. λασίου)
   ηλ.   213 0447235  ιν. 6976 432 424

∆έχεται κατ πιν ραντεβο   - Κατ  οίκον επισκέ εις

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

	 							Εὔα			Ντούρου	
																																		ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ	
 
 
                                                                               -Παραδίδονται ἰδιαίτερα μαθήματα φιλολογικῶν σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων.                       
                                                           -Ἐνίσχυση στὰ σχολικά μαθήματα-Προετοιμασία γιὰ τὶς πανελλήνιες καὶ τὶς ἐνδοσχολικές ἐξετάσεις 
                                              -Ἐμβάθυνση στὴν Ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα καὶ γραμματεία-Βελτίωση τῆς ἐκφράσεως καὶ ἐμπλουτισμὸς τοῦ λεξιλογίου 
 
Ἁγ. Κων/νου 38, Ἀχαρναὶ 
210 2464305  -   6983434127 
evadourou@gmail.com 

	 							Εὔα			Ντούρου	
																																		ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ	
 
 
                                                                               -Παραδίδονται ἰδιαίτερα μαθήματα φιλολογικῶν σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων.                       
                                                           -Ἐνίσχυση στὰ σχολικά μαθήματα-Προετοιμασία γιὰ τὶς πανελλήνιες καὶ τὶς ἐνδοσχολικές ἐξετάσεις 
                                              -Ἐμβάθυνση στὴν Ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα καὶ γραμματεία-Βελτίωση τῆς ἐκφράσεως καὶ ἐμπλουτισμὸς τοῦ λεξιλογίου 
 
Ἁγ. Κων/νου 38, Ἀχαρναὶ 
210 2464305  -   6983434127 
evadourou@gmail.com 

● Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα φιλολογικών
σε µαθητές όλων των βαθµίδων

● Ενίσχυση στα σχολικά µαθήµατα - Προετοιµασία για 
τις πανελλήνιες και τις ενδοσχολικές εξετάσεις

● Εµβάθυνση στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα και γραµµατεία
● Βελτίωση της εκφράσεως και εµπλουτισµός του λεξιλογίου

Αγ. Κων/νου 38, Αχαρναί
210 2464305  -   6983434127
evadourou@gmail.com

	 							Εὔα			Ντούρου	
																																		ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ	
 
 
                                                                               -Παραδίδονται ἰδιαίτερα μαθήματα φιλολογικῶν σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων.                       
                                                           -Ἐνίσχυση στὰ σχολικά μαθήματα-Προετοιμασία γιὰ τὶς πανελλήνιες καὶ τὶς ἐνδοσχολικές ἐξετάσεις 
                                              -Ἐμβάθυνση στὴν Ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα καὶ γραμματεία-Βελτίωση τῆς ἐκφράσεως καὶ ἐμπλουτισμὸς τοῦ λεξιλογίου 
 
Ἁγ. Κων/νου 38, Ἀχαρναὶ 
210 2464305  -   6983434127 
evadourou@gmail.com 



ISIS  PC  -  Service Pc – Service Laptop 
Επισκευές Κινητών Τηλεφώνων – Εµπορία Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών - Αναλώσιµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών -
Κινητά Τηλέφωνα - Smartwatches.

∆ωρεάν ∆ιάγνωση - Επισκευή Στο Χώρο Σας ….!
Παραλαβή & Παράδοση Χωρίς Καµιά Επιβάρυνση !

Η isisPC, επιχειρώντας να καλύψει όλες τις ανάγκες
των χρηστών που ασχολούνται µε τα συστήµατα πληροφορικής 
(ιδιώτες, καταστήµατα, γραφεία, εταιρείες, δηµόσιοι και
ιδιωτικοί οργανισµοί) δραστηριοποιείται στην κατασκευή, πώληση, 
αναβάθµιση και επισκευή Η/Υ, αναλωσίµων (µελάνια - τονερ - 
γραφική ύλη), περιφερειακών εξοπλισµών & δικτύων,
ιστοσελίδων και ειδικών εφαρµογών λογισµικού
καθώς και συστηµάτων µηχανογράφησης.

 Τηλ. : 2102463650 – Κιν.: 6977326105 
http://www.isispc.gr - E-mail : info@isispc.gr 

ΝΕΟ isisPC point & Naxius corner
στις Αχαρνές - Ευαγγέλου Γκέλα 4

Μεταφερθήκαµε

στο Κρυονέρι 

Αττικής: 

Λ. Κρυονερίου 86

τ.κ. 14568


