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Στην ΑΕΚ  το κλειστό των Άνω Λιοσίων

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

ΜΕ ΤΗΝ (από 15/11/19) ψήφο του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου το Ολυµπιακό Κλει-
στό των Άνω Λιοσίων  θα αποτελέσει τη 
νέα έδρα της, σε µία περιοχή όπου η ΑΕΚ 
BC φιλοδοξεί να «στεγάσει» (και) τα όνει-
ρα εκατοµµυρίων πιστών της ΑΕΚ. Στην 
περιοχή αυτή, πρόκειται να «κτισθεί» µια «κιτρινόµαυρη» Πολιτεία,  µε ανα-
φορές και συµβολισµούς, που θα παραπέµπουν στην ένδοξη ιστορία της, 
αλλά και ενταγµένες στο πλαίσιο των αναγκών της σύγχρονης εποχής.

Με προσωπική παρέµβαση του ∆ηµάρχου Σπύρου 
Βρεττού εξασφαλίστηκαν νέα «όπλα» για
τον καθαρισµό της πόλης

Αγώνας διαρκείας σε όλα τα µέτωπα 
από  τον  ∆ήµαρχο  Σπύρο  Βρεττό 

Ο Λειοτεµαχιστής στη µάχη 
της καθαριότητας!!!

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ απαλλάσσονται από ένα σηµαντικό βάρος και µια 
ταλαιπωρία δεκαετιών που σχετίζεται µε την προσκόµιση πιστο-
ποιητικών στην Εφορία για ληξιαρχικές πράξεις. Προχωράµε µε 
σταθερά βήµατα στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του Κράτους. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Ο Σύλλογος Νεολαίας Αχαρνών 
αποτελεί πρότυπο σε όλη 
την Ελλάδα για τις αρχές 
και τις αξίες που 
µεταδίδει στους νέους

ΣΕΛ. 5

Κυριάκος  Πιερρακάκης:

 « Προχωράµε 
µε σταθερά βήµατα 
στον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό 
του Κράτους».

Χρυσοχοϊδης: «Σε τρεις µήνες γκρεµίσαµε  
τρία άβατα. Το Μενίδι, την ΑΣΟΕΕ, τα Εξάρχεια»
«Τελειώσαµε µε την ανοχή της ανοµίας 
και την παρακµή της βίας. Ο νόµος δεν 
διαπραγµατεύεται, η προστασία των πο-
λιτών είναι αδιαπραγµάτευτη»τόνισε. Η 
αναδιάταξη της ΑΣτυνοµίας άρχισε από 
την πρώτη ηµέρα, οι επιτυχίες θέλουν 
χρόνο, δεν φυτρώνουν. Έχουµε επιτέ-
λους νόµο στο µεταναστευτικό, όχι διά-
σπαρτα κουρέλια, φτιάχνουµε διοίκηση 
που δεν υπήρχε, φυλάµε σύνορα που 
ήταν ξέφραγο αµπέλι. Και παράλληλα, 
στην αστυνοµία επιτέλους εξαρθρώνου-
µε σπείρες, όπως προχθές στο Μενίδι, στον Άγιο ∆ηµήτριο, στην οδό 
Αντωνιάδου. Τέσσερα χρόνια ποιος είχε µπει εκεί; Αυτά είναι τα άλλα 
άβατα που θέριεψαν και γέµισαν ναρκωτικά και κλοπές την Αθήνα. Σε 
τρεις µήνες γκρεµίσαµε τρία άβατα. Το Μενίδι, την ΑΣΟΕΕ, τα Εξάρχεια" 
υπογράµµισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.        

ΣΕΛ. 7

 Απέτρεψε τη µεταφορά των φυλακών
Κορυδαλλού στο ∆ήµο Αχαρνών 

 Απέτρεψε τη δηµιουργία δοµής µεταναστών στο Καποτά 
 ∆ιεκδικεί τη µεταφορά του Κέντρου Υγείας

στον κεντρικό ιστό της πόλης
 Απαιτεί από την ΕΥ∆ΑΠ την αντικατάσταση

του πεπαλαιωµένου δικτύου της
 Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για

την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
 Συνεχείς πιέσεις στο υπουργείο Προστασίας

του Πολίτη για ενίσχυση της ασφάλειας
 Άρχισαν οι µελέτες για τη δηµιουργία κόµβων ασφαλείας
 Συνεργασία µε το Υπουργείο και την Περιφέρεια

για την αντιπληµµυρική θωράκιση της πόλης   
 Επαφές µε την ΚΤΥΠ για τη δηµιουργία

νέων σχολικών µονάδων 
 Άµεση αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων

Ροδίας και Αικατερίνης Στριφτού 

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 7



∆ύο χιλιάδες  τριακόσια πενήντα χρόνια πριν από 
σήµερα, ο Σπαρτιάτης αγωνιστής Λεωνίδας, στις 

Θερµοπύλες, ο Μιλτιάδης στρατηγός στον Μαραθώ-
να, ο Θεµιστοκλής Αθηναίος στρατηγός στην Σαλαµί-
να, ανέκοψαν την εισβολή των βαρβάρων Ασιατών 
στην Ευρώπη.  Για  όσους   Ευρωπαίους γνωρίζουν 
αυτό το πραγµατικό γεγονός, αισθάνονται την ανά-
γκη να τιµήσουν αυτά τα γενναία παλληκάρια.  Όσοι 
συµµετέχουν στον Μαραθώνιο δρόµο που κάνει η 
χώρα µας, γνωρίζουν και τιµούν αυτούς  τους αγωνι-
στές.  Σήµερα αντιµετωπίζουµε την 
ίδια απειλή.

Όλοι  οι νέοι µας και σωστά 
πράττουν, πλάθουν και κτί-

ζουν τα όνειρα και τους στόχους 
της ζωής τους µε το σκεπτικό ότι 
όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι 
άγγελοι. ∆υστυχώς η πείρα της ζω-
ής µας, µας διδάσκει ότι δεν είµα-
στε καθόλου άγγελοι αλλά µισο-
διάβολοι και σατανικοί. Όταν το δι-
απιστώσουν, προσαρµόζονται µε 
την πιάτσα. Έτσι γίνεται και δεν γί-
νεται αλλιώς. Με άλλα όνειρα ξεκι-
νάµε και αλλιώς καταλήγουµε.

Όσοι ήµασταν νεολαίοι τις 17 
Νοέµβρη του 1974 και ουρλιά-

ζαµε έξω  από το Πολυτεχνείο, Ψω-
µί, Παιδεία, Ελευθερία ( και µπούτια 
γυναικεία0 δικό µου αυτό, δεν ζητή-
σαµε συνειδητά γι αυτό, καµιά αµοι-
βή και κανένα  οφίτσιο, σαν τον 
άγνωστο στρατιώτη.  Αυτή είναι η 
ψυχή του κάθε έλληνα που αισθάνε-
ται για την κοινή µας πατρίδα.  Αυτό, 
δεν µπορούν να το καταλάβουν οι κάθε  λογείς τυ-

χάρπαστοι πολιτικοί που έχουν άλλο σκοπό. Είναι 
ολοφάνερο. Τώρα που κάνουν επέλαση η Ασιάτες 
και Αφρικανοί στην πατρίδα µας, εµείς αλληλοεξο-
ντωνόµαστε, ποια εξουσία έκλεψε λιγότερα ή περισ-
σότερα από το ∆ηµόσιο  Ταµείο.

Η κάθε εξουσία έχει και το παρακράτος της, 
για να κάνει την βρώµικη δουλειά. Θυµηθεί-

τε τους Κοτζαµάνηδες, την 17 Νοέµβρη, τους Χρυ-
σαυγήτες, τους Ρουβίκωνες. Η παροιµία λέγει.  
Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Επειδή οι 

σηµερινοί νόµοι απαγορεύουν 
την ράβδο, δηλαδή το µαλάκωµα 
των πλευρών, το σηµερινό παρα-
κράτος έχει ξεσαλώσει. Ο φιλότι-
µος και ο νοµοταγής πολίτης, χρει-
άζεται εργασία για να αναδείξει 
τον κόπο του, την προκοπή του. Ο 
τεµπέλης χρειάζεται στάχτη και 
φωτιές για να  καλύψει την τεµπε-
λιά του. Τα υπόλοιπα είναι, όποιος 
τα ρίχνει.

Οι ισχυρότεροι επιβάλλουν το 
δίκαιο. Οι αδύναµοι σκοτώνο-

νται για την ελευθερία τους. Και τα 
κοµµατόσκυλα αγωνίζονται για ένα 
τεµπέλικο µεροκά-
µατο πέραν από την 
β ιολογ ική  τους 
εφυϊα. Που είναι οι 
περ ισπούδαστο ι 
δάσκαλοι Ακαδη-
µαϊκοί να µας προ-
τείνουν µια λύση. 
Μπαφιάσαµε στα 
ίδια και τα ίδια.

Κύριε καθηγητή, µην είσαι σπάτα-
λος στα κάθε λογής τσογλάνια, 
αλλά να είσαι γενναιόδωρος σε 
µαθητές που βλέπεις ότι αγωνίζο-
νται για την πρόοδο τους, πέραν 
από την βιολογική τους εφυϊα. 
Αυτό βέβαια εξαρτάται από το που 
εσύ θέλεις να πορευτεί η κοινωνία 
µας. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, 
τέτοια γράµµατα θα µάθεις. Γνω-
στό σε όλους µας.

Είναι  µεγάλο λάθος να µην βασανίζεις το µυα-
λό σου για να βρεις την λύση σε ένα καθηµερι-

νό σου πρόβληµα, από το να παίρνεις την λύση έτοι-
µη από το κοµπιούτερ.  Αυτό το γεγονός η πρακτι-
κή, αδρανεί τον εγκέφαλο σου και σε κάνει δούλο 
της τεχνητής νοηµοσύνης που σκοπό έχει το καπέ-
λωµά σου. Η  τεχνητή νοηµοσύνη µας δίδει ταχύτη-
τα, αλλά µας αφαιρεί την δική µας κρίση. Κρίση απο-
κτούµε µε την γνώση και την εµπειρία. Αν δεν πά-
θεις, δεν θα µάθεις.

Πάντα η γυναίκα µου µε ρωτάει. Άντρα µου 
τι θα φάµε αύριο; Βρε γυναίκα, ξέρεις ότι το 

φαγητό δεν µε ενδιαφέρει καθόλου. Εκτός εάν εί-
ναι γιουβαρλάκια. ∆εν µε ξαναρωτάει. Την επόµε-
νη φορά , βρίσκω κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε.

Γυναίκα πρέπει να το παραδεχτείς, δεν τρώµε 
πολύ , αλλά τρώµε καλά.  Πάντοτε είµαστε χορ-

τάτοι. Παιδιά ψέµατα σας λέω. Η γυναίκα µου πάντα 
πεινάει. Μου φαίνεται περίεργο.

Ο εγγονός µου δυόµιση  ετών, όταν του λέω 
Τζιµάκο, δεν πρέπει να φας  κι άλλο σοκολά-

τα, σφίγγει τις γροθιές του, τεντώνεται και µου λέ-

γει. Παππού αυτό που κάνεις είναι άδικο. Και φεύ-
γει θυµωµένος. Άντε εσύ τώρα να τον αντιµετω-
πίσεις.

Τα εγγόνια, όσο είσαι µαζί τους σε κουράζουν. 
Όταν είσαι µακριά τους, σου λείπουν. Κατά βά-

θος όλοι χαιρόµαστε για τις νέες ζωές που µεγαλώ-
νουν για την συνέχεια µας. Η κούραση γίνεται χαρά 
και φιλότιµη υποχρέωση.

Μην επεµβαίνετε ποτέ, όταν δύο γέροντες 
λογοµαχούν. Και οι δύο ξέρουν τι ατιµίες 

έκαναν στην ζωή τους. Στο τέλος οι δύο τους τα 
βρίσκουν µε ένα κέρασµα. Εσείς µένετε µε την  
ασχετοσύνη στα χέρια σας, και ανεπιθύµητος. Λά-
θος βέβαια.

Το έχω γράψει πολλές φορές, ότι πολύ πιο δύ-
σκολο είναι να εφαρµόσεις µια ωφέλιµη και σω-

στή ιδέα, από ότι να την εκφράσεις. Έχεις να αντιµε-
τωπίσεις, τις συντεχνίες, τα διάφορα οικονοµικά 
συµφέροντα και τις οργανωµένες εγκληµατικές συµ-
µορίες.  ∆εν γίνεται αύριο το πρωί να έχουµε αποτέ-
λεσµα. Χρειάζεται βασικά  η πολιτική βούληση και 
η συναίνεση ηµών των απλών ανθρώπων.

Ο πολιτισµός µας τα τελευταία διακόσια χρό-
νια έχει στηριχτεί  στα ορυκτά καύσιµα, κάρ-

βουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και τα παράγωγά 
τους. Αυτά όλα έχουν την αρνητι-
κή για το κλίµα της γης µας παρε-
νέργεια. Όµως σκεφτείτε ότι εάν 
αύριο κιόλας απαγορεύσουµε την 
χρήση τους, πως θα κατασκευά-
σουµε τα λάστιχα των αυτοκινή-
των µας, πως θα κινήσουµε τα αε-
ροπλάνα που µεταφέρουν εκατοµ-
µύρια ανθρώπους κάθε µέρα,, πως 
θα κινήσουµε τα χιλιάδες πλοία, 
που µεταφέρουν δισεκατοµµύρια 
τρόφιµα και πρώτες ύλες σε όλο 
τον κόσµο. Πριν εκφράσετε την 
πατάτα σας σκεφτείτε όλα αυτά. 
Χρειαζόµαστε λογική χρήση.

Ο  µεγάλος γιατρός µας  Ιππο-
κράτης, ο παππούς µας, που µας 

θεράπευε, έλεγε.  Τα τρόφιµα µας 
κρατάνε στην ζωή. Τα λάθος τρόφι-
µα µας µικραίνουν την ζωή. Σωστά 

τρόφιµα που έχει η Ελληνική γης µας, είναι όλα τα 
εσπεριδοειδή, πορτοκάλι, λεµόνι, κίτρο, όπως και  
γενικά τα φρούτα και λαχανικά. ∆υνατές τροφές εί-
ναι το λεµόνι, το σκόρδο, το λάδι, οι καυτερές πιπε-
ριές και όλα τα ψάρια. Λάθος είναι,  η  ζάχαρη, το 
αλάτι, το λίπος, το αλκοόλ και τα χηµικά συντηρητι-
κά.  Όποιος µπορεί να το καταλάβει, καλώς έχει.

Υπάρχει ένα ρητό που λέγει.  Ή το αβγό χτυ-
πήσεις στην πέτρα, ή την πέτρα στο αβγό, το 

αβγό θα σπάσει. Για να σπάσει η πέτρα χρειάζεται 
βαριοπούλα.  Στην οικονοµική κατάσταση που 
βρίσκεται σήµερα η χώρα, ας αναλογιστούµε. 
Μπορούµε να αγοράσουµε  βαριοπούλα, ή µόνο 
ένα αβγό.

Γυναίκα, είµαι και εσύ, αλλά είσαι και εγώ!... 
Καλά δεν είπαµε σήµερα να κάνουµε αυτό; Για-

τί δεν το κάναµε; Βρε άντρα µου το ξέχασα. Μήπως 
το θυµήθηκα  εγώ; Άστα φρίκη.

Βρε παιδιά πως λέµε έναν εργάτη που τον 
φωνάζουµε να µας γκρεµίσει µια πέτρινη µά-

ντρα που µας εµποδίζει; Μα τον λέµε οικοδόµο.  
Λάθος. Τον λέµε µαντράχαλο.  Ο οικοδόµος χτί-
ζει, δεν γκρεµίζει…
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Παιδιά µήπως έχετε 
την γνώµη ότι οι 

αναρχικοί και οι µπαχαλά-
κηδες, που είναι το πλείστον 
άεργοι, βγάζουν από την 
τσέπη τους χρήµατα για να 
αγοράσουν υλικά για µολό-
τοφ,  να αγοράσουν αντια-
σφυξιογόνες µάσκες, κά-
σκες, µπογιές, λοστούς και 
βαριοπούλες ή άλλα απα-
ραίτητα υλικά; Όχι βέβαια. 
Κάποιοι  τους χρηµατοδο-
τούν για τους δικούς τους 
σκοπούς. Αυτοί οι κάποιοι 
είναι πολλοί και διάφοροι. 
Όχι πάντα οι ίδιοι. Τα οικο-
νοµικά, πολιτικά, γαιοστρα-
τηγικά συµφέροντα αλλά-
ζουν µε τις εκάστοτε επικρα-
τούσες συγκυρίες.

∆εν σπούδασα οικο-
νοµικά. Μια ζωή 
ήµουν εργάτης. Όµως 

η λογική και η πείρα µας λέ-
γει ότι, το κέρδος βγαίνει 
από την κατανάλωση και όχι 
από την αύξηση της τιµής 
ενός  προϊόντος. Όσο χαµη-
λώνουν οι φόροι τόσο αυ-
ξάνονται οι συναλλαγές των 
πολιτών, τόσο αυξάνονται 
τα έσοδα του κράτους.  Τώ-
ρα πως οι περισπούδαστοι 
αριστεροί οικονοµολόγοι 
καταλαβαίνουν το αντίθετο 
είναι ένα µυστήριο. Μήπως 
είναι θέµα νοηµοσύνης;



3Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2019

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Με αµείωτο ρυθµό συνεχίζεται η εκστρατεία καθαριότητας που 
έχει ξεκινήσει η νέα ∆ηµοτική Αρχή από την πρώτη µέρα ανάλη-
ψης των καθηκόντων της. Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύ-

κλωσης και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων έχει καταστρώσει ένα πρόγραµ-
µα αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, το οποίο εφαρµόζει καθηµερι-
νά. Από γειτονιά σε γειτονιά µεταβαίνουν συνεργεία, συνοδεία φορτη-
γών και των αντίστοιχων µηχανηµάτων, προκειµένου να συγκεντρώσουν 
τόνους σκουπιδιών, που έχουν συγκεντρωθεί σε πάµπολλα σηµεία της 
πόλης. Μέχρι και  λειοτεµαχιστής  επιστρατεύτηκε.

Η  30η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών  
θα γίνει στις 25 Νοεµβρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00, στο 
∆ηµαρχιακό Μέγαρο (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων του ∆η-

µοτικού Συµβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σε 53 θέµατα 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ, µεταξύ των οποίων και τα παρακάτω : - Τροποποίη-
ση του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αχαρνών. - Καθορισµός των τελών καθαριότητας και φωτισµού έτους 2020 
για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 
φωτισµού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόµενες δηµοτικές υπη-
ρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝΜεταβίβαση αρµοδιοτήτων ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. - Εκλογή αντιπροσώπων ∆ήµου Αχαρνών στο ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο του ΠΕΣΥ∆ΑΠ. - Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Β’ τριµήνου οικονοµικού έτους 2019. - 
Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων 
Γ’ τριµήνου οικονοµικού έτους 2019. 

Ερώτηση για το οργανωµένο έγκληµα στις Αχαρνές και τις δυσκο-
λίες των πολιτών κατέθεσε η Μαρία Απατζίδη και το ΜέΡΑ 25. 
Αφορµή ήταν η πρόσφατη αποκάλυψη της δράσης πολύπλοκου 

εγκληµατικού δικτύου εµπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, µέ-
λη του οποίου είχαν δράση κυρίως σε καταυλισµούς των Αχαρνών, όπως 
η Αυλίζα, η Αγία Σωτήρα, ο Πλάτωνας και οι Σαράντα Μάρτυρες, καθώς 
και στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι. Η Μαρία Απατζίδη επέστησε την προ-
σοχή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι οι Αχαρνές δεν πρέπει 
να γίνουν ένας ειδικός χώρος όπου θα συρρέουν αποδέκτες των παρά-
νοµων δραστηριοτήτων από όλες τις περιοχές της Αθήνας.  

Με γοργούς ρυθµούς προχωρά η διαδικασία έκδοσης των αδειών 
οδήγησης, οι οποίες εκκρεµούν εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Σύµφω-
να µε τις εκτιµήσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών η διαδικασία έκδοσης αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το πρώτο 
15ηµερο του ∆εκέµβρη. Σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση από το Τµή-
µα ∆ιαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνοµίας, από τις 10-09-2019 έως και σή-

µερα έχουν αποσταλεί συνολικά για εκτύπωση πάνω από 58.000 άδειες οδή-
γησης και έχουν εκτυπωθεί ήδη πάνω από  53.000. Από τα συγκεκριµένα 
στοιχεία προκύπτει το συµπέρασµα ότι η ολοκλήρωση της έκδοσης των 
96.000 αδειών οδήγησης που εκκρεµούν θα ολοκληρωθεί αρκετά νωρίτε-
ρα από το αναµενόµενο. Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα εκτιµήσεις, η έκδοση 
των αδειών θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου. 

Στη δράση ενηµέρωσης των πολιτών που πραγµατοποιεί η ∆ο-
µή Κοινωνικό ∆ίκτυο -Social Network της Περιφέρειας Αττικής 
στο Μετρό του Συντάγµατος βρέθηκε το πρωί ο Περιφερειάρχης 

Αττικής Γ. Πατούλης. Στόχος της δράσης είναι να αναδειχθούν οι τοπικές 
ανάγκες σε θέµατα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλ-
ληλεγγύης. Οι ∆ράσεις του Κοινωνικού ∆ικτύου, µεταξύ άλλων αφο-
ρούν: - Την άµεση παρέµβαση και υποστήριξη Φορέων που βρίσκονται 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. -Το σχεδιασµό και υλοποίηση δράσε-
ων κοινωνικού προσανατολισµού, ταχείας παρέµβασης, που καλύπτο-
νται µερικώς ή καθόλου από τους κοινωνικούς φορείς. - Την δηµιουρ-
γία µηχανισµών, εργαλείων και µεθοδολογιών παρακολούθησης µέ-
τρων και πολιτικών κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης και καταπολέµη-
σης της φτώχειας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ορίστηκαν τέσ-
σερις νέοι θεµατικοί Αντιπεριφερειάρχες. Ειδικότερα η περιφερειακή 
σύµβουλος Ελένη ∆ουνδουλάκη αναλαµβάνει Αντιπεριφερειάρχης 

Πολιτισµού, η περιφερειακή σύµβουλος Μαρία Κουρή Αντιπεριφερειάρχης 
για θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ο περιφερειακός σύµβουλος Βα-
σίλης Γιαννακόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και ο περιφερειακός σύµβουλος Αθανάσιος Βαθιώτης, Αντιπεριφερειάρχης 
∆ηµόσιας Υγείας. 

Καλούµε τα µέλη του Συλλόγου Κατοίκων Ολυµπιακού Χωριού 
να συµµετάσχουν στις εκλογές του Συλλόγου, την Κυριακή 24 
Νοεµβρίου 2019, από τις 09:00 έως τις 19:00 στα γραφεία του Συλ-

λόγου επί της οδού Λ. Σαµπάνη  6. 
Ξεχάστε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ – Έρχεται ένας ενιαίος αριθµός για όλους! 
«Αυτή τη στιγµή έχουµε και ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, πρέπει κανείς να θυ-
µάται και µια σειρά άλλων αριθµών και ο στόχος που έχουµε είναι 

µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να τους ενοποιήσουµε όλους. 
Θα ανακοινώσουµε σύντοµα ποιος θα είναι αυτός ο αριθµός» τόνισε µιλώ-
ντας στον Real fm ο υπουργός Επικρατείας αρµόδιος για θέµατα Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία εγκατάστασης ιατρι-
κών µηχανηµάτων σε Νοσοκοµεία της Αττικής βάση της προ-
γραµµατικής σύµβασης που έχει υπογραφεί από την Περιφέρεια 

Αττικής, προϋπολογισµού περίπου 23 εκ. ευρώ αλλά και τα προγράµµα-
τα που θα δροµολογήσει η Περιφέρεια για την ενίσχυση των νοσοκοµεί-
ων και τη θωράκιση της πρόληψης υγείας µε πόρους του ΕΣΠΑ, βρέθη-
καν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατού-
λη µε τον υπ. Υγείας Β. Κικίλια.

Ιδιαίτερα θετική είναι η ανταπόκριση των φοιτητών των Αχαρνών 
στην πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου κ. Σπύρου Βρεττού για δωρεάν 
µετακίνησή τους στις σχολές της Πανεπιστηµιούπολης και της Πολυ-

τεχνούπολης. ∆εκάδες φοιτητές καθηµερινά έχουν την ευκαιρία να µεταβούν 
στις σχολές τους µε τα λεωφορεία του ∆ήµου, που πραγµατοποιούν δύο 
δροµολόγια από το κέντρο των Αχαρνών.

Στο πλαίσιο των επαφών του µε φορείς και συλλογικότητες της 
πόλης ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός συναντήθηκε µε 
αντιπροσωπεία του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Μαύρας και 

του παραρτήµατος Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Κατά τη δι-
άρκεια της συζήτησης έγιναν εκτενείς αναφορές στις προσπάθειες που 
κάνει η νέα ∆ηµοτική Αρχή, προκειµένου να βελτιώσει καίριους τοµείς 
της καθηµερινότητας των πολιτών.

Η Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και το τµήµα 
Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «∆οµή 
Παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Αχαρ-

νών µε κωδικό ΟΠΣ(MIS)5001330 του επιχειρησιακού προγράµµατος Αττι-
κή 2014-2020» σας ενηµερώνουν ό,τι οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να 
ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Αχαρνών µπορούν να 
προσέλθουν από 18/11/2019  έως  13/12/2019 και τις ώρες 9:00πµ- 14:00µµ 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει επί των οδών Αχαρνέων Ιπ-
πέων και Μεγάλου Βασιλείου, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας των Εργατι-
κών Κατοικιών, προκειµένου να καταθέσουν σχετική αίτηση µε πλήρη δικαι-
ολογητικά.

Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Κέντρου Βοή-
θειας Αναπήρων κ. Κων/νο Χονδρογιάννη είχε το µεσηµέρι 
της Τρίτης 12 Νοεµβρίου, ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Προ-

γραµµατισµού, Πολιτικού Σχεδιασµού και Πολεοδοµίας κ. Μιχάλης 
Βρεττός. Η ∆ηµοτική Αρχή, έχει σκοπό να συνεργαστεί µε κάθε φο-
ρέα, ώστε να παράξει έργο προς τη σωστή κατεύθυνση και όπως χα-
ρακτηριστικά δήλωσε ο Αντιδήµαρχος: «Με ιδιαίτερη ευαισθησία, ξε-
κινάµε µία νέα συνεργασία. Το σεβασµό και την εκτίµησή µας στους 
ανθρώπους που αγωνίζονται για να κάνουν πιο εύκολη την καθηµε-
ρινότητα των ΑµεΑ».

Ο Χάρης ∆αµάσκος, πρώην αντινοµάρχης, αντιπρόεδρος του Πε-
ριφερειακού Συµβουλίου Αττικής, δηµοτικός και περιφερειακός 
σύµβουλος µε µακρά θητεία και υποψήφιος δήµαρχος Αχαρνών, 

θα είναι, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο νέος πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ. Ο νέος 
ισχυρός άντρας της εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες είναι ένα πρόσωπο 
αγαπητό, ευρείας αποδοχής, που επελέγη µε αξιοκρατικά κριτήρια, για 
να συµβάλλει στην ανάπτυξη του πιο νευραλγικού µέσου µαζικής µετα-
φοράς της πρωτεύουσας. Νέος διευθύνων σύµβουλος θα είναι ο Νικό-
λαος Χαιρέτας και οι δυο µαζί θα κληθούν να αντικαταστήσουν τους Γιώρ-
γο Θωµόπουλο και Σταύρο Στεφόπουλο.
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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

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

Καταγγελίες  Βελόπουλου  για
τα λεφτά στους µετανάστες!
Απεκάλυψε µε έγγραφα του 
Υπ. Άµυνας ότι τα µισά χρήµα-
τα που δίνονται προέρχονται 
από τους έλληνες φορολογού-
µενους….

Στην καταγγελία ότι «ο Ελλη-
νικός λαός φορολογείται για να 
πληρώνει τους λαθροµετανά-
στες για να έρχονται δωρεάν 
στον τόπο µας» προχώρησε ο 
πρόεδρος της «Ελληνικής Λύ-
σης»,  Κυριάκος Βελόπουλος.

Σε δηλώσεις του στο περι-
στύλιο της Βουλής και επικαλού-
µενος απάντηση του υπουργού 
Εθνικής άµυνας σε ερώτηση του, 
ο κ. Βελόπουλος σηµείωσε : Βρι-
σκόµαστε στην δυσάρεστο θέση 
ως «Ελληνική Λύση», να δια-
ψεύσουµε  και τον ΣΥΡΙΖΑ και 
την Νέα ∆ηµοκρατία! Μέχρι σή-
µερα µας έλεγαν ότι τα χρήµατα 
που δίνονται στους λαθροµετα-
νάστες είναι από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Έχουµε απάντηση από τον 
υπουργό Εθνικής  Άµυνας, ο 
οποίος είπε για 262 συµβάσεις, 
βάσει των εγγράφων που έχου-
µε εδώ, λέει ότι το 50 % των χρη-
µάτων είναι από τα εκατοµµύρια 

του ελληνικού λαού» και συνέ-
χισε: « Ο Ελληνικός λαός φορο-
λογείται µε βάσει τα έγγραφα 
των Υπουργείων, για να πληρώ-
νει τους λαθροµετανάστες για να 
έρχονται  δωρεάν στον τόπο 
µας!  Αυτό  είναι το  πρώτο µήνυ-
µα. 

Το δεύτερο µήνυµα είναι, βά-
σει των εγγράφων που έχουµε 
µπροστά µας, ότι θέλουν κάνουν 
στην Ελλάδα, αποθήκη ανθρώ-
πινων ψυχών. Με βάσει τα έγ-
γραφα του ΟΗΕ». 

Κατά του επικεφαλής της Ελ-
ληνικής Λύσης :  «Τα 550  Ευρώ 
που δικαιούνται κάρτα για να 
παίρνουν χρήµατα, ο κάθε λα-
θροµετανάστης από τα Α.Τ.Μ., 
ισχύουν µόνο για την Ελλάδα, 
που σηµαίνει,   ότι από την Ελλά-
δα δεν πρόκειται να φύγει κανέ-
νας λαθροµετανάστης, διότι τα 
550 ευρώ επί τέσσερα άτοµα 
που έχει ο κάθε µετανάστης στην 
οικογένεια του, δίνονται µόνο 
για την χώρα µας. 

Είναι από όσοι έρχονται εδώ, 
παρά τα όσα λένε Νέα ∆ηµοκρα-
τία και ΣΥΡΙΖΑ., θα παραµείνουν 
εδώ δυστυχώς». 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

∆ήµοι και εγκληµατικότητα:

Το εργαλείο του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού
∆ηµήτρης Μπουρίκος
Πολιτικός Επιστήµονας- Κοινωνικός Λειτουργός
https://independent.academia.edu/DimitrisBourikos

Οι ∆ήµοι συχνά διαµαρτύρονται δηµόσια για την ελλιπή αστυνόµευ-
ση στις περιοχές τους, την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνοµικής παρου-
σίας και την εφαρµογή ειδικών δράσεων. Παρά το γεγονός ότι τα τε-
λευταία χρόνια (2016-2019), στην περιοχή της Αυλίζας (Ζεφύρι/Αχαρ-
νές) έχουν ενταθεί οι αστυνοµικές επιχειρήσεις (βλ. ανακοινώσεις 
ΕΛΑΣ) και έχει πλέον την έδρα της η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτι-
κής Αττικής, τα καθηµερινά βιώµατα των πολιτών µαρτυρούν µια «επί-
µονη» και «σταθερή» µετακίνηση ουσιο-εξαρτηµένων ατόµων από και 
προς την περιοχή, ενώ ο φόβος θυµατοποίησης των κατοίκων παρα-
µένει επίσης αµείωτος. Γιατί συµβαίνει αυτό;

Η περιοχή της Αυλίζας παραµένει χωρικά στιγµατισµένη και ως τέτοια 
όχι µόνο δεν ελκύει κατοίκους και δραστηριότητες αλλά αντιθέτως συνε-
χίζεται η τάση αποχώρησης κατοίκων από την περιοχή µε σκοπό τη µετε-
γκατάσταση σε πιο ασφαλείς και καλόφηµες περιοχές. Βασικές υποδοµές 
και κοινόχρηστοι χώροι, όπως το γήπεδο Ζεφυρίου (∆ήµος Φυλής) και ο 
σχολικός χώρος του 13ου Γυµνασίου (∆ήµος Αχαρνών), παραµένουν 
εγκαταλελειµµένοι δίνοντας έτσι «ευνοϊκό πεδίο» σε παραβατικές δραστη-
ριότητες αλλά και «υπονοµεύοντας» τις προσπάθειες άλλων φορέων στην 
περιοχή (πχ., 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, Κέντρα Κοινότητας/Παραρ-
τήµατα Ροµά) για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Οι αρχαιολογι-
κοί χώροι (Σαράντα Μάρτυρες, ρωµαϊκή αγροικία στην οδό Ρίτσου) έχουν 
ουσιαστικά «αποκοπεί», εγκαταλειφτεί και υποβαθµιστεί έτσι ώστε να «ελ-
κύουν» µόνο παραβατικούς επισκέπτες. Το ρέµα Εσχατιάς σε συνδυασµό 
µε τη «αυθαίρετη ρυµοτόµηση στην πράξη», δηµιουργούν «αποκοµµέ-
νες» µικρο-περιοχές µακριά από κάθε κοινωνική παρουσία και έµµεσο κοι-
νωνικό έλεγχο, εντείνοντας τα φαινόµενα γκετοποίησης. Όλα αυτά όµως 
αποκαλύπτουν προβλήµατα χωροταξικής, πολεοδοµικής και κοινωνικής 
υφής που αποτελούν κύρια ή συντρέχουσα αρµοδιότητα των ∆ήµων της 
περιοχής.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αναπτυχθεί κατάλληλο πρότυπο για τη 
µείωση της εγκληµατικότητας και το φόβο του εγκλήµατος µέσω του χω-
ροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού (ENV 14383-2), έτσι ώστε δηµο-

τικές και άλλες αρµόδιες αρχές, να διαγιγνώσκουν, να σχεδιάζουν, να υλο-
ποιούν και να αξιολογούν µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων τους από τη σκοπιά της ασφάλειας. Τα Τοπικά Συµβούλια Πρό-
ληψης της Παραβατικότητας θα µπορούσαν, επίσης, να δουλέψουν προς 
αυτή την κατεύθυνση µε την προϋπόθεση στελέχωσής τους µε κατάλλη-
λους επιστήµονες (αρχιτέκτονες-πολεοδόµους, κοινωνιολόγους, εγκλη-
µατολόγους, αστυνοµικούς) και «αντίστασης» µετατροπής τους σε «µικρά» 
(και µάλιστα κακέκτυπα) δηµοτικά συµβούλια. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω πρότυπο, τρείς είναι οι ευρύτερες περιπτώ-
σεις περιοχών που «γεννούν» εγκληµατικότητα και φόβο εγκληµατικότη-
τας: 1) Περιοχές µε λειτουργίες ή χαρακτηριστικά που «γεννούν» εγκλη-
µατικότητα (πχ., περιοχές µε πορνεία, διακίνηση ναρκωτικών), 2) Περιοχές 
που είναι εγκαταλελειµµένες ή µε πολύ κακή συντήρηση και  3) Περιοχές 
µε προβληµατικό πολεοδοµικό σχεδιασµό  (πχ.,  αποµόνωση, χωρίς οπτι-
κή επιτήρηση, έλλειψη εναλλακτικών οδεύσεων, φτωχός φωτισµός, ασυ-
νέχειες). Η περιοχή της Αυλίζας συγκεντρώνει και τα τρία χαρακτηριστικά 
που ευνοούν την εγκληµατικότητα και το φόβο εγκληµατικότητας, διαιω-
νίζοντας έτσι ένα φαύλο κύκλο εγκατάλειψης, περιθωριοποίησης και έλ-
ξης έκνοµων  δραστηριοτήτων. Οι δυο εµπλεκόµενοι ∆ήµοι, µέχρι σήµε-
ρα, έχουν ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά µε το 1ο χαρακτηριστικό που 
είναι ευθύνη των αστυνοµικών και δικαστικών αρχών µε το να αναδεικνύ-
ουν το πρόβληµα και να πιέζουν την κεντρική διοίκηση. Ωστόσο, παραµε-
λούν το 2ο και 3ο χαρακτηριστικό (εγκατάλειψη, προβληµατική πολεοδό-
µηση) που αναφέρονται στη δική τους ευθύνη και αποστολή, µε αποτέλε-
σµα τα όποια θετικά αποτελέσµατα στο 1ο πεδίο να «υπονοµεύονται» από 
την έλλειψη δράσης και συστηµατικής παρέµβασης στα άλλα δυο πεδία.

Η περιοχή της Αυλίζας έχει όλο εκείνα τα στοιχεία (αρχαιολογικά, ιστο-
ρικά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά) που µπορούν να την καταστήσουν 
περιοχή έλξης κατοίκων και ποικίλων δραστηριοτήτων, περιοχή ασφάλει-
ας και διαπολιτισµικής αρµονικής συνύπαρξης. Τα στοιχεία αυτά όµως πα-
ραµένουν από αναξιοποίητα έως θαµµένα! Η νέα προγραµµατική περίο-
δος 2021-2027 σε συνδυασµό µε τη διευθέτηση του ρέµατος της Εσχατιάς, 
µπορεί να αποτελέσει το πεδίο για τον ολιστικό σχεδιασµό της χωρικής και 
κοινωνικής ανασυγκρότησης της Αυλίζας µε βασική αιχµή το ολοκληρω-
µένο πεζοπορικό και πολιτιστικό διάδροµο Άγιοι Σαράντα- Πάρκο Ελευ-
θερίας- Ρίτσου- Αίθριο Αττικής Οδού- Χαλκιδικής. Πολιτική βούληση; 
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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...

Ο Σύνδεσµος Νεολαίας 
Αχαρνών-  Φυλής-   
Ασπροπύργου-  

Βουλιαγµένης, αποτελεί πρότυπο σε 
όλη την Ελλάδα αφού θέτει  γερές 
βάσεις για το παρόν και το µέλλον 
της  Νεολαίας και κατ’ επέκταση της 
αυριανής κοινωνίας.  

Η Κοινότητα της Νεολαίας και ειδικά 
από την ηλικία των πέντε ετών που τα 
παιδιά ήδη µπαίνουν σε µία 
µικρογραφία της κοινωνίας αυτή του 
σχολικού περιβάλλοντος και 
καταβάλλουν προσπάθεια να 
µορφωθούν την ίδια στιγµή πρέπει να 
καταβάλλουν την ίδια προσπάθεια ώστε 
να διαµορφώσουν µία σωστή 
προσωπικότητα µε αρχές και αξίες.  

Ο σκοπός που ιδρύθηκε ο 
Σύλλογος Νεολαίας, είναι να µάθουν τα παιδιά τους κανόνες που 
θα τα βοηθήσουν να ενταχθούν σωστά µέσα στην κοινωνία 
δίνοντας έµφαση στο οµαδικό πνεύµα, την ευγενή άµυλα, την 
ψυχική ανάταση και τη δηµιουργία δεσµών φιλίας και αγάπης 
µεταξύ τους. 

Η δοµή του Συλλόγου αποτελείται από διαφορετικά Προεδρεία 
όπως:
• Πρόεδρος ∆ηµοσίων Σχέσεων
• Πρόεδρος Τύπου
• Πρόεδρος Υγείας
• Πρόεδρος Περιβάλλοντος
• Πρόεδρος Πολιτισµού
• Πρόεδρος Αθλητισµού
• Πρόεδρος ∆ιατροφής
• Πρόεδρος ∆ιασκέδασης
• Πρόεδρος Τεχνολογίας
• Πρόεδρος Μαγειρικής κτλ

Έτσι τα παιδιά λαµβάνουν από τους ειδικούς τις σωστές 

κατευθύνσεις για όλους τους παραπάνω 
τοµείς δραστηριοτήτων τους έχοντας 
στο πλευρό τους το πλεονέκτηµα της 
εµπειρίας από πολύ µικρή ηλικία και της 
ευθύνης του αξιώµατός τους. 

Αυτό που έχει µεγάλη αξία είναι το 
«Τραπέζι Συνεδριάσεων» από όπου 
µαθαίνουν τα παιδιά  τους κανόνες 
συµµετοχής σε µία συζήτηση και 
διοργανώνουν δράσεις για όλα τα 
παραπάνω σχετικά θέµατα µε τα 
αντίστοιχα προεδρεία τους. 

Πολύ σπουδαίο επίσης για τη 
διαµόρφωση της προσωπικότητας των 
παιδιών είναι η διασκέδαση. Γι αυτό στο 
χώρο του Συνδέσµου Νεολαίας έχουµε 
δηµιουργήσει τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις και υποδοµές ώστε κάθε 
τρεις µήνες τα παιδιά να σχεδιάζουν, να 

οργανώνουν και να πραγµατοποιούν τα ίδια τις εκδηλώσεις 
διασκέδασης που πάντα διέπονται από κανόνες συµβάλλοντας τα 
µέγιστα στην ψυχική και πνευµατική τους υγεία. 

Ταυτόχρονα ο  Σύνδεσµος Νεολαίας οργανώνει συναντήσεις 
και εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος αλλά και στο 
εξωτερικό ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες ενώ συγχρόνως 
δηµιουργούν νέες γνωριµίες. 

Επιπλέον ο Σύνδεσµος Νεολαίας οργανώνει και πραγµατοποιεί 
εκπαιδευτικές εκδροµές όπως ήδη έχει πράξει επισκεπτόµενος το 
Προεδρικό Μέγαρο και την Βουλή των Ελλήνων. 

Η συµµετοχή των παιδιών είναι δωρεάν και όσοι γονείς 
επιθυµούν να συµµετάσχουν τα παιδιά τους στο Σύλλογο 
Νεολαίας µπορούν να επικοινωνούν µε τα γραφεία του 
Συλλόγου µας στα τηλέφωνα 210 24 77 795 & 693 771 55 68.

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»
Ο Σύλλογος Νεολαίας Αχαρνών αποτελεί πρότυπο σε όλη 
την Ελλάδα για τις αρχές και τις αξίες που µεταδίδει στους νέους

Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία η Εφορία απαγο-
ρεύεται να προχωρήσει στην κατάσχεση συγκεκριµένων 
ποσών και επιδοµάτων. Ειδικότερα, ακατάσχετα είναι:

Ποσό ύψους 1.250 ευρώ που βρίσκεται σε έναν µόνο τρα-
πεζικό λογαριασµό ο οποίος θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως µο-
ναδικός ακατάσχετος λογαριασµός στο Taxis
Το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Το κοινωνικό µέρισµα.
Η 13η σύνταξη.
Το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕ∆.
Το επίδοµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης που κατα-
βάλλεται σε ανέργους.
Το επίδοµα θέρµανσης.
Η διατροφή ανήλικου τέκνου.
Τα προνοιακά επιδόµατα.
Η επιδότηση ενοικίου.
Τα χρηµατικά έπαθλα της λοταρίας του υπουργείου Οικονοµικών.
Οι παροχές που χορηγούνται στους ασφαλισµένους από τον ΕΛ-
ΓΑ.
Τα χρηµατικά βοηθήµατα που δίνονται µε απόφαση δηµοτικού 
συµβουλίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η κατάθεση για εξόφληση οφειλής ασφαλιστικού ταµείου.
Η κρατική επιχορήγηση.
Η κατάθεση για πλειοδοσία σε πλειστηριασµό.
Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές κατά το παρελθόν που η ΑΑ∆Ε 
έχει κατασχέσει επιδόµατα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ακατά-
σχετα.

ΕΦΟΡΙΑ: ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
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Μεγάλες αλήθειες, από έναν ...Καφετζή!!!
Από ανάρτηση του Βασίλη Μπαλάσκα  

Κύριε κράτος :  Έχω καφενείο , στο Αγρίνιο , από το 
1987!!!

Μέχρι σήµερα , έχω δεχτεί πάνω από εκατό φο-
ρές ελέγχους , από υπηρεσίες , (εφορία , υγειονοµι-
κό , αστυνοµία , δήµο κτλ) , και καθηµερινά από 
τους πελάτες µου !!!

Οι ώρες µου µέσα στο καφενείο, είναι γύρω στις 
18 µε 20 ώρες το 24ωρο !!!  Έχω χάσει την προσω-
πική µου ζωή , για να έχω σωστό µαγαζί και να είµαι 
εντάξει µε τον κόσµο και την κοινωνία !!!

Οι συναλλαγές µου µε τον κόσµο είναι , 1,30 
καφέ , ούζο κρασί , 1,50 αναψυκτικό , 2,50 µπύρα 
και πολύ σπάνια ,3,00 ευρώ το ουίσκι και µε συνο-
δεία κατιτίς , για µεζεδάκι ... αµισθί !!! 

Με αυτά τα λεφτά , είµαι υποχρεωµένος να κα-
λύψω τα έξοδα του µαγαζιού , ( αγορά αγαθών , 
ενοίκιο , ∆ΕΗ , νερό , τηλέφωνο , ίντερνετ , συνδρο-
µή για ράδιο και τηλεόραση , ΤΕΒΕ , εφορία , τέλη 
δήµου , επιµελητήριο , καθαριότητα , ανακαινίσεις 
... Λογιστή κτλ ) και να µου µείνει και εµένα ένα µε-
ροκάµατο !!!     ΓΊΝΕΤΑΙ !!! 

Κάθε µέρα , είµαι υποχρεωµένος , να καθαρίζω 
το µαγαζί µου , τις τουαλέτες από την χρήση των πε-
λατών µου και όχι µόνο , να προσέχω τα πράγµατα 
που αφήνουν οι πελάτες µου , στον χώρο του µα-
γαζιού και στο ψυγείο , µέχρι να τα ξαναπάρουν , να 
προσέχω τους παππούδες , τις γιαγιάδες , τους άρ-
ρωστους και τα παιδιά και το πρωί , µέχρι να ανοί-
ξουν τα ιατρεία , τα σχολεία , τα µαγαζιά και οι υπη-
ρεσίες και το µεσηµέρι µέχρι να ξαναφύγουν για τα 
χωριά ή τα σπίτια τους !!!

Έρχεται το κράτος και µου επιβάλει , φόρους για 
οτιδήποτε , µου επιβάλει προκαταβολή φόρου , 
µου επιβάλει να πληρώνω επιµελητήριο , χωρίς να 
έχω κανένα όφελος , µου επιβάλει στους λογαρια-
σµούς της ∆ΕΗ , του νερού και του τηλεφώνου , δι-
πλάσια ή και παραπάνω χρέη , για να κάνουν κοι-
νωνική πολιτική ... αυτοι , µε τα δικά µου χρήµατα!!! 

Μου επιβάλει να αγοράσω απο την τράπεζα , 
µηχάνηµα ... ΒΟS και να µου παίρνει τα χρήµατα της 
δουλειάς µου η ... ΤΡΑΠΕΖΑ ... !!!!

Μου επιβάλει να πληρώνω για τον δήµο , για 
ιατρική περίθαλψη , για σύνταξη , για δοµές , για 
αστυνόµευση , για δικαιοσύνη , όταν αυτά είναι σχε-
δόν ανύπαρκτα και σχεδόν εξευτελισµένα , από το 
κράτος προς εµάς !!!

Κύριε κράτος :   Ποιος έλεγχος προς τις τράπε-
ζες , όταν σε κάθε συναλλαγή µε πελάτη , παίρνει 
προµήθεια από ένα ευρώ το λιγότερο και πάνω ;  
Ποιος έλεγχος στις τράπεζες , που σου κλέβουν τα 
χρήµατα από τους λογαριασµούς , όταν είναι λίγα 
στο βιβλιάριο ή αργεί κάποιος να κάνει συναλλαγές 
µαζί τους;  

Ποιος έλεγχος προς τις τράπεζες , τα ταχυδρο-
µεία , την ∆ΕΗ , τον ΟΤΕ , την εφορία , που δεν έχουν 
τουαλέτες για το κοινό , που δεν έχουν πάρκιν για 
τους πελάτες , που δεν έχουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ 
ή καροτσάκια µικρών παιδιών , που δεν προσφέ-
ρουν καθίσµατα ... ούτε νερό στους ανθρώπους 
που περιµένουν µε τις ώρες και πολλές φορές δεν 
εξυπηρετούνται ;

Ποιος έλεγχος στις υπηρεσίες , για την συµπερι-
φορά πολλών υπαλλήλων ; 

Ποιος έλεγχος στα νοσοκοµεία και στην συµπε-
ριφορά πολλών γιατρών ;  

Ποιος έλεγχος στην εφορία , που είναι το ΜΟ-
ΟΟΝΟ δηµόσιο ταµείο και αν θέλεις να πληρώσεις 
κάτι , σε στέλνει στις ... τράπεζες , για να πληρώσεις 
και την προµήθεια ???

Και αν θέλεις κάποιο χαρτί σε στέλνει σε ... λο-
γιστές , για να πληρώσεις και εκεί ???!!!!

Ποια η θέση του κράτους , όταν εγώ έχω ένα 
σπίτι µε δάνειο και δεν έχω την κυριότητα του σπι-
τιού , αλλά την έχει η τράπεζα , να πληρώνω εγώ 
ΕΝΦΙΑ ; 

Όταν η τράπεζα βγάζει σε πλειστηριασµό ένα 
σπίτι , για µη καταβολή των δόσεων , δεν πρέπει ο 
δανειολήπτης , να πάρει πίσω ένα µέρος από τα χρή-

µατα που έχει δώσει στην τράπεζα ?!? 
Γιατί κύριε κράτος , µε στέλνεις υποχρεωτικά 

στον στρατό , ( και έτσι πρέπει ) , όταν βγω στην σύ-
νταξη , δεν µου τον θεωρείς εργάσιµο και συνταξι-
οδοτίσιµο , αυτόν τον χρόνο , αλλά µε βάζεις να ... 
πληρώσω για να τον ;   Το ίδιο κάνεις στους βουλευ-
τές; 

Ποιος ο έλεγχος του κράτους , προς τους ελε-
γκτές και τις συµπεριφορές τους ??? 

Πως µπορούµε να αντιµετωπίσουµε εµείς , κα-
κούς ελέγχους και κακές συµπεριφορές κάποιων 
??? 

Κύριε κράτος :    Κύριοι τουουου ... κράτους :   
Ελάτε λίγο στην θέση µας !!!

Κοιτάξτε λίγο τον άνθρωπο ... τον καααθε εργα-
ζόµενο σαν ... ΑΝΘΡΩΠΟ !!!

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΟΟΟΛΑ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΥΜΕΡΑ!!! 
Το Σύνταγµα λέει ότι: « Οι Έλληνες είναι ίσοι µε-

ταξύ τους και απέναντι στους νόµους» !!!
ΠΟΟΟΟΣΟ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ????
Και τι κάνετε εσείς οι κυβερνώντες , όλων των 

εποχών , για αυτό; 

Ανάρτηση  του  Βασίλη  Μπαλάσκα, 
ιδιοκτήτη  Καφενείου, στο Αγρίνιο, στο 

Facebook, η οποία απέσπασε πάνω από 1,7 χιλ. 
σχόλια και πάνω από 4,1 κοινοποιήσεις,

ενώ έγινε και θέµα  στις ειδήσεις του SKAI TV. 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
 ΤηΛ.: (+30) 213 2072330 Fax: 2132072339-337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ είναι κά-
τοικος ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή επωνύµου από ΚΑΡΑΓΚΙΟ-

ΖΗΣ σε «ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ”. Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας, υποβάλει
στο ∆ήµο Αχαρνών Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης, Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα,

Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.        
Ο    Αντιδήµαρχος

Νικόλαος ∆αµάσκος
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Ένα ακόµη χρόνιο πρόβληµα, το οποίο χρήζει άµεσης 
επίλυσης είναι αυτό που αφορά τα δίκτυα ύδρευσης 
του ∆ήµου Αχαρνών. Μεγάλο µέρος του δικτύου εί-

ναι πεπαλαιωµένο, ενώ υπάρχουν ακόµη περιοχές, στις οποί-
ες η υδροδότηση γίνεται µέσω ιδιωτικών δικτύων. Ο ∆ήµαρ-
χος κ. Σπύρος Βρεττός έχει θέσει ως µία από τις βασικές προ-
τεραιότητές του ζητήµατα υποδοµών στην πόλη. Στο πλαίσιο 
αυτό είναι συνεχείς οι παρεµβάσεις του προς την ΕΥ∆ΑΠ µε 
τις οποίες προωθούνται αιτήµατα ούτως ώστε να γίνουν άµε-
σα όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την επίλυση παρόµοι-
ων ζητηµάτων. «Το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Οφεί-
λουµε να φροντίζουµε ούτως ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν 
ίση πρόσβαση σε αυτό», δήλωσε ο κ. Σπύρος Βρεττός αναφε-
ρόµενος στο συγκεκριµένο θέµα. Ενδεικτικά την περασµένη 
εβδοµάδα έχουν αποσταλεί προς τον ∆ιευθύνοντα Σύµβου-

λο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ τέσσερις διαφορετικές επιστολές που αφο-
ρούσαν:

1) Το πεπαλαιωµένο δίκτυο στο κεντρικό Μενίδι
2) Την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης στον Οικισµό 

Φλόγα Βαρυµπόµπης
3) Την υδροδότηση µε ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης περιοχών 

του ∆ήµου Αχαρνών
4) Την παραλαβή από την εταιρεία του δηµοτικού δικτύου 

της ευρύτερης περιοχής της Βαρυµπόµπης 
Κάποια από τα ζητήµατα έχουν δηµιουργηθεί εδώ και δεκα-

ετίες και ακόµη δεν έχει βρεθεί τρόπος να επιλυθούν. Στο πλαί-
σιο αυτό λοιπόν ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός έχει δώσει τις 
απαραίτητες κατευθύνσεις στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου 
προκειµένου να µην υπάρξει άλλη χρονοτριβή, ενηµερώνοντας 
παράλληλα την ΕΥ∆ΑΠ.

Ο Λειοτεµαχιστής στη µάχη
της καθαριότητας!!!

Μια ακόµη ενισχυτική κίνηση στην προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ και 2,5 µήνες, 
προκειµένου να καθαριστεί η πόλη πραγµατοποίησε ο ∆ήµος Αχαρνών. Συγκεκριµέ-
να µετά από συντονισµένες ενέργειες και προσωπικές επαφές του ∆ηµάρχου κ. Σπύ-
ρου Βρεττού ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί έναν αυτοκινούµενο λειο-
τεµαχιστή. Πρόκειται για ένα βαρέως τύπου µηχάνηµα το οποίο χρησιµεύει για τον τε-
µαχισµό ογκωδών αντικειµένων και απορριµµάτων πρασίνου.

Ενδεικτικό είναι πως το αίτηµα είχε υποβληθεί από το ∆ήµαρχο ήδη από τις πρώ-
τες µέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του προς τον Ε∆ΣΝΑ και µετά την ολο-
κλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την υπογραφή της σύµβασης και τη µε-
γάλη ζήτηση ο λειοτεµαχιστής λειτουργεί πλέον στις Αχαρνές.

Ο Ειδικός ∆ιαβαθµικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) είναι ο αρµόδιος φο-
ρέας για την προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση και εν γένει αξιοποίηση και δι-
άθεση στερεών αποβλήτων κ.α. και διαθέτει τον κατάλληλο εξειδικευµένο µηχανο-
λογικό εξοπλισµό.

Μέσω της σύµβασης που υπεγράφη θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών λειο-
τεµαχισµού και µεταφοράς ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου, την τεχνική επί-
βλεψη των συγκεκριµένων εργασιών µε δικό του τεχνικό προσωπικό, καθώς επίσης 
και τις απαιτούµενες εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού.

Εκτιµάται πως η λύση αυτή θα βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό στην προσπάθεια 
που όλο αυτό το διάστηµα βρίσκεται εν εξελίξει για τον καθαρισµό της πόλης των 
Αχαρνών. Αποτελεί δε µία ακόµη απόδειξη πως η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή είναι 
αποφασισµένη µε κάθε πρόσφορο µέσο να κερδίσει το στοίχηµα της καθαριότητας, 
καθώς θεωρεί πως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε περαιτέρω δράση 
εξέλιξης και ανάπτυξης του ∆ήµου Αχαρνών.

Επιστολές και συγκεκριµένα αιτήµατα προς την 
ΕΥ∆ΑΠ από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό 

εβδοµάδα έχουν αποσταλεί προς τον ∆ιευθύνοντα Σύµβου-

ΟΥΤΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ δεν έχουν περάσει από την ανάλη-
ψη των ηνίων του ∆ήµου από τον Σπύρο Βρεττό. Ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών όµως σε αυτό το µικρό χρονικό διά-
στηµα έχει καταφέρει να ανοίξει όλη την ατζέντα των µε-
γαλύτερων ζητηµάτων που αφορούν την πόλη. Οι κι-
νήσεις του είναι συνεχείς, αδιάκοπες και προς όλα τα 
µέτωπα. Συντονίζοντας τη ∆ηµοτική Αρχή, αλλά κυρί-
ως µε προσωπικές επαφές προσπαθεί να «τρέξει» τα θέ-
µατα εκείνα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή κάθε δη-
µότη. Θέµατα που έχουν βαλτώσει εδώ και χρόνια, αλ-
λά και νέα που προκύπτουν βάσει της καθηµερινότη-
τας. 

Σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη δώσει αποφασιστικές 
λύσεις, αποτρέποντας τόσο τη µεταφορά των φυλακών 
Κορυδαλλού εντός των ορίων του ∆ήµου, όσο και τη 
δηµιουργία νέας δοµής µεταναστών. Παράλληλα κα-
θηµερινά ασκεί πιέσεις σε υπουργεία και φορείς ούτως 
ώστε να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες σε κάθε 
κατεύθυνση. Το ηµερήσιο πρόγραµµά του περιλαµβά-
νει συναντήσεις µε υπουργούς, υφυπουργούς και αρ-
µόδιους υπηρεσιακούς και κυβερνητικούς παράγοντες, 
οι οποίοι από τη θέση τους µπορούν να συνδράµουν 
στην επίλυση προβληµάτων.  

Ενδεικτικά και µόνο µερικά από τα θέµατα που περι-
λάµβανε η ατζέντα του ∆ηµάρχου κ. Σπύρου Βρεττού 
το τελευταίο χρονικό διάστηµα:  
● Την αποτροπή της µεταφοράς των φυλακών Κορυ-
δαλλού στο ∆ήµο Αχαρνών. Καταλυτική ήταν η παρέµ-
βαση του ∆ηµάρχου λίγο πριν την υλοποίηση της από-
φασης.
● Την αποτροπή της δηµιουργίας δοµής µεταναστών 
στο Καποτά. Καθηµερινή ήταν η ενασχόλησή του µε το 
συγκεκριµένο θέµα, όντας σε συνεχή επαφή τόσο µε το 

υπουργείο, όσο και τους υπόλοιπους φορείς που έχουν 
σχέση µε το θέµα. 
● Σειρά δράσεων για τη µεταφορά του Κέντρου Υγείας 

στον κεντρικό ιστό της πόλης. Με επιστολές στον 
υπουργό και τον υφυπουργό Υγείας ζήτησε τη µετεγκα-
τάστασή του, έχοντας τη σύµφωνη γνώµη του προέ-
δρου της ΑΕΜΥ.  
● Πιέσεις στην ΕΥ∆ΑΠ για αντικατάσταση του πεπαλαι-
ωµένου δικτύου της. Με σειρά επιστολών προς κάθε 
αρµόδιο ενηµερώνει για συγκεκριµένες ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν και ζητά την πραγµατοποίησή τους. 
● Εντείνονται οι κινήσεις για την ανάδειξη του Αρχαίου 
Θεάτρου. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των αποζηµιώ-
σεων-απαλλοτριώσεων που θα ολοκληρωθεί άµεσα.   
● Συνεργασία και συνεχείς επαφές µε το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη για ενίσχυση της ασφάλειας, µε 
ήδη ορατά αποτελέσµατα. Οι παρεµβάσεις θα ενταθούν 
έτι περαιτέρω το αµέσως προσεχές διάστηµα. 
● Ξεκίνησαν οι µελέτες για τη δηµιουργία κόµβων 
ασφαλείας σε Αχαρνές και Θρακοµακεδόνες. Στην τελι-
κή ευθεία θα µπει οσονούπω το διαδικαστικό µέρος 
πριν την κατασκευή των κόµβων.  
● Επικοινωνία και συνεργασία τόσο µε το υπουργείο 
Υποδοµών όσο και µε την Περιφέρεια για την αντιπληµ-
µυρική θωράκιση µε ορίζοντα τετραετίας. Μετά την επι-
τόπου επόπτευση προχωρούν έργα τα οποία είχαν κα-
θυστερήσει, ενώ ετοιµάζονται και νέα µε µεσοπρόθε-
σµο χρονικό ορίζοντα.    
● Επαφές µε την ΚΤΥΠ για τη δηµιουργία νέων σχολι-
κών µονάδων. Σε συνεχή επικοινωνία µε τους αρµόδι-
ους παράγοντες προκειµένου να ξεκολλήσουν οι δια-
δικασίες.  
● Άµεση αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων Ροδίας και 
Αικατερίνης Στριφτού. Εκτός της δηµιουργίας νέων πη-
γών εσόδων θα σηµάνει και την έµπρακτη αναγνώριση 
της προσφοράς τους. 

Αγώνας διαρκείας σε όλα τα µέτωπα από τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό 
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Θεόφιλος  Αφουξενίδης :  ∆ιεθνές  Συνέδριο  
για το Έγκληµα της Γενοκτονίας των Ποντίων
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ φήµης οµιλητών και ο ένας εκ των 
δύο “πατέρων” της αποκρυστάλλωσης της έννοιας της Γενο-
κτονίας όσο αφορά το ποντιακό ελληνισµό: ο καθηγητής µας 
ο Κώστας Φωτιάδης, ο οποίος µε έρευνες και εργασία δεκα-
ετιών κατάφερε να αναδείξει, αποδείξει και καθιερώσει ιστο-
ρικά το έγκληµα κατά των Ελλήνων του Πόντου.

Το ακαδηµαϊκό έτος 1966-1967 πέρασε µε υποτροφία στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης. Το ∆εκέµβριο του 1989 εκλέχτηκε λέκτορας της 
ιστορίας του ελληνισµού της Ανατολής από το 15ο αιώνα και 
εξής και στη συνέχεια εκλέχτηκε καθηγητής της Ιστορίας του 
Νέου Ελληνισµού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλο-
νίκης. Έχει συγγράψει συνολικά 46 βιβλία σχετικά µε την Νε-
ότερη Ιστορία και τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
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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 

Λαµπρός ο  εορτασµός των Εισοδίων της 
Θεοτόκου και των Ενόπλων ∆υνάµεων 
Με τις δέουσες τιµές εορτάστη-
καν το πρωί της Πέµπτης 21 Νο-
εµβρίου 2019 τα Εισόδια της 
Θεοτόκου και η µέρα των Ενό-
πλων ∆υνάµεων στο ∆ήµο 
Αχαρνών. 

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις 
τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιµή-
σεως της Θεοτόκου. Αµέσως µε-
τά την προσέλευση εκπροσώ-
πων Πολιτιστικών κι Εκπαιδευτι-
κών φορέων του τόπου και της 
∆ηµοτικής Αρχής, τελέστηκε η 
∆οξολογία κι ακολούθησε η 
ανάγνωση του Πανηγυρικού της 
Ηµέρας από τον Σµήναρχο Στυ-
λιανό Νακίδη. 

Εν συνεχεία το πλήθος κινή-
θηκε στην πλατεία του Αγίου 
Βλασίου και στην προτοµή του 
Μενιδιάτη οπλαρχηγού Μήτρου 
Λέκκα όπου και πραγµατοποιή-
θηκαν οι καταθέσεις στεφάνων. 
Η σεµνή τελετή ολοκληρώθηκε 
µε ενός λεπτού σιγή και την ανά-
κρουση του Εθνικού Ύµνου. 

«Σήµερα τιµούµε τις Ένοπλες 
∆υνάµεις που µε αυτοθυσία υπε-
ρασπίζονται την εδαφική µας ακε-
ραιότητα και στέκονται άγρυπνος 
φρουρός της σταθερότητας και 
της ειρήνης του Έθνους µας» τονί-
ζει στο λιτό µήνυµά του ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 21ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρ-
νών, στον απόηχο µίας ιδιαίτερης συναυλιακής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών, το Σάββατο 16 Νοεµβρίου 2019, ευ-
χαριστεί θερµά και από καρδιάς:
- τη Χορωδία του Ψυχαγωγικού Οµίλου Σιδηροδροµικών που µας έκανε την ξε-

χωριστή τιµή να µας χαρίσει ένα µελωδικό ταξίδι σε µουσικές διαχρονικές και να 
µας φέρει κοντά στους µεγάλους Έλληνες συνθέτες και ποιητές

- το ∆.Σ. του Ψυχαγωγικού Οµίλου Σιδηροδροµικών που µας πρόσφερε αφιλο-
κερδώς τις προσκλήσεις και το πρόγραµµα της εκδήλωσης, ενώ ανέλαβε και όλο 
το κόστος των µουσικών της ορχήστρας

- το δηµοσιογράφο κ. Γιώργο Αυτιά που έκανε ιδιαίτερη αναφορά για την εκδήλω-
σή µας στην τηλεοπτική εκποµπή του, στηρίζοντας για ακόµη µία φορά τις προ-
σπάθειές µας

- τη ∆ηµοτική Αρχή Αχαρνών για την παραχώρηση της Αίθουσας
- τον Κώστα Αµπαρτζάκη για τη δωρεά των αφισών της εκδήλωσης
- την εφηµερίδα Αχαρναϊκή και τον κ. Γιώργο Νιώρα για τη διαφήµιση και την ει-

δησεογραφική κάλυψη της συναυλίας.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που µας τίµησαν µε την παρου-

σία τους και µας δίνουν τη δύναµη να συνεχίσουµε να αναλαµβάνουµε τέτοιες 
πρωτοβουλίες. Επίσης ευχαριστούµε για την παρουσία τους το Βουλευτή Ανατο-
λικής Αττικής, Πάνο Σκουρολιάκο, την Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων ∆ήµου Αχαρ-
νών, Ελένη Μότσια, το Μάκη Συρίγο από το Σωµατείο Εθελοντών Αιµοδοτών «∆έ-
ντρο Ζωής» και Ταµία της Ένωσης Γονέων ∆ήµου Αχαρνών, το Γιάννη Περρή και 
τον Κώστα Νιώρα, µέλη της Α' βάθµιας Σχολικής Επιτροπής και συµπαραστάτες 
στις προσπάθειές µας.

Ιδιαίτερη τιµή και η παρουσία εκπροσώπων Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων 
άλλων σχολείων του ∆ήµου µας, που µοιραζόµαστε τις ίδιες αγωνίες για να οµορφαίνουµε τη ζωή των παιδιών µας. Ευχαρι-
στούµε το Μωυσή Ψαρρά από το 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, τη Νατάσσα Τάκα από το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών 
& την Εύη Μαστρογιάννη από το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών. 

Όσο τα παιδιά του 21ου έχουν καλούς φίλους και είναι τυχερά που έχουν αρκετούς, δεν υπάρχει κάτι που να µην είναι εφι-
κτό για αυτά!

Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος                     Η   Γεν. Γραµµατέας     

Ηλίας Κολλύρης             Κατερίνα  Γραβαρίτη
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Κυριάκος  Πιερρακάκης : « Προχωράµε µε σταθερά βήµατα στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του Κράτους».
Οι πολίτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης σηµαντικών πιστοποιητικών στην Εφορία

■ Ένα µοναδικ     µε εχωριστή ροσω ικ τητα στο Κ ντρο της Π λης µας  

■ Στην γρα ική Πλατεία του Αγίου 
Νικολάου  νας καλαίσ ητος χ ρος σας 

εριµ νει να χαλαρ σετε µε καλή οιοτική 
µουσική και µοναδικά . 

■ άν άλι είστε ίλοι του κρασιο  το 
ιολογικ  κρασί
ου α γευτείτε  α σας συναρ άσει. 

■ ι λάτρεις του τσαγιο  α 
α ο ηµιω ο ν δοκιµά οντας
το ιολογικ  τσάι α  τον ∆ρ µο του 
Τσαγιο .

■ Σε εστή ατµ σ αιρα  µε ιλικ  σ ρ ις  
µε ε νυµα οτά  και  µε υ ηλής οι τητας κα .

■ Το     είναι το ιδανικ  µ ρος για να κλείσεις την ηµ ρα σου
αλλά είναι ε ίσης και µια υ ροχη εµ ειρία για κά ε στιγµή της ηµ ρας

“The Note”
Το   µε την ξεχ ριστή

προσ πικότητα στο κέντρο της πόλης µας

Πλατεία
Αγίου Νικολ ου 7  
Αχαρνές. Τηλ. 210 240201

Ένα µεγάλο βήµα για να µπει τέλος στην διαχρονική τα-
λαιπωρία των πολιτών να προσκοµίζουν οι ίδιοι τα έγγρα-
φα στις φορολογικές αρχές για  ληξιαρχικά γεγονότα που 
τους αφορούν όπως η γέννηση, γάµος, σύµφωνο συµβί-
ωσης, διαζύγιο, θάνατος ή άλλες µεταβολές στην οικογε-
νειακή τους κατάσταση γίνεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκου 
Πιερρακάκη. Σύµφωνα µε αυτήν, από 1  ∆εκεµβρίου 2019 
ξεκινά η διασύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων (ΑΑ∆Ε) µε το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου 
Εσωτερικών µέσω του αναβαθµισµένου Κέντρου ∆ιαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΓΠΣ∆∆).

«Οι πολίτες απαλλάσσονται από ένα σηµαντικό βάρος 
και µια ταλαιπωρία δεκαετιών που σχετίζεται µε την προσκό-

µιση πιστοποιητικών στην Εφορία για σηµαντικές πράξεις 
όπως η σύναψη γάµου, συµφώνου συµβίωσης κ.α. Προχω-
ράµε µε σταθερά βήµατα στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του 
Κράτους µε γνώµονα την απλοποίηση των διαδικασιών και 
την επικοινωνία των φορέων του ∆ηµοσίου» δήλωσε ο 
Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης.

Στην πράξη οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάµου και 
θανάτου καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστα-
σης θα συλλέγονται από την ΑΑ∆Ε απευθείας και µέσω του 
Κέντρου ∆ιαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ∆∆ ενώ οι πολίτες δεν 
θα αναγκάζονται να συλλέξουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
από τον ∆ήµο ή τα ΚΕΠ καθώς αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά 
και αυτοµατοποιηµένα. 

Επιπλέον, µέσω της παραπάνω διαλειτουργικότητας επι-

τυγχάνεται η καλύτερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της ΑΑ-
∆Ε, καθώς θα µπορεί από σήµερα να αξιοποιεί άµεσα δεδο-
µένα σχετικά µε: Μεταβολές στοιχείων στο Φορολογικό Μη-
τρώο,

Μεταβολές στοιχείων ∆ήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ / Με-
ταβολής Ατοµικών Στοιχείων, Ορισµό φορολογικού εκπρο-
σώπου στην Ελλάδα,

Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης χρήστη σε ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σε περίπτωση θανάτου.

Η διάθεση των στοιχείων του Μητρώου Πολιτών του 
Υπουργείου Εσωτερικών µέσω του Κέντρου ∆ιαλειτουργι-
κότητας στην ΑΑ∆Ε είναι µόνο ένα παράδειγµα του πώς ωφε-
λείται ο πολίτης µέσω της απλοποίησης των διαδικασιών και 
της καλύτερης επικοινωνίας των φορέων του Κράτους µετα-
ξύ τους.   Περισσότερα   στο https://mindigital.gr/archives/942 
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                 ΕΤΗΣΙΟ     ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  

Τελούµε  το  Σάββατο  30  Νοεµβρίου  2019 και  ώρα 09.00 στον Ιερό Ναό 
ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ στις Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγα-

πηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου
     

ΧΡΗΣΤΟΥ   Ι.  ΦΥΤΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :   Αναστασία Φυτά

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Ιωάννης  και  Χριστίνα Φυτά, 
Μαρία  και  Κωνσταντίνος Χρυσούλης, Χριστόφορος  και  Έλενα Φυτά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Υπατία, Χρήστος, Αναστασία, Πασχάλης, Ευαγγέλια
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ                              

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα του Ναού

Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ   01  ∆εκεµβρίου   2019 και 
ώρα 9.30 π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό   
Κοιµήσεως  Θεοτόκου  – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής των  πολυαγαπηµένων µας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ  και  ΜΗΤΕΡΑ: Μαρία 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  και  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : Αικατερίνη, 

Κώστας  και  Χαρούλα, Αγγελική
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αγαθή, Μαρία - Αναστασία, Μαρία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 

στο καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ    23   Νοεµβρίου  2019 και ώρα 09.00  π.µ.  
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ   Στον Ιερό ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρ-
νές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, 

Αδελφού και  Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΥΡΜΑ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Πέτρος  και  Βασιλική Σύρµα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η  οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

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



13Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2019

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 «ΧΑΡΑΥΓΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Χαραυγής, καλεί τα µέλη του συλλόγου να συµµετά-

σχουν στην γενική συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία 
του συλλόγου µας την Κυριακή 08  ∆εκεµβρίου 2019 

και ώρα 11:00 (Γ. Σουρή 15).
 Έχουν προσκληθεί ο ∆ήµαρχος, αντιδήµαρχοι, Μ.Μ.Ε. 

και ∆ιοικητές Αστυνοµικού Τµήµατος.
Θα συζητηθούν όλα τα Θέµατα που αφορούν την Χαραυγή (εγκληµατικότητα).

Η παρουσία σας, που θεωρούµε αναγκαία, θα µας τιµήσει ιδιαίτερα. 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΟ ∆.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.  4∆234

      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  . 4∆234

Kalasountas Epipla Stromata
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 

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

ΑΧΑΡΝΕΣ  - Πανόραµα 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο  90 τ.µ., ελιές, εντός σχεδίου, επικλινές,

Σ.∆. 0,6, Σ.Κ. 0,4, 17 Χ 11, πρόσοψη 17 µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο,
θέα βουνό - δάσος, ελεύθερο  και για αντιπαροχή, µεσίτες δεκτοί. 

Η περιοχή είναι αναπτυσσόµενη και διαθέτει ύδρευση και αποχέτευση ΕΥ∆ΑΠ. 
Το οικόπεδο χαρίζεται µε την προϋπόθεση εξόφλησης 

ή µεταβίβασης του στεγαστικού δανείου, που λήφθηκε για την αγορά του οικοπέδου. 
Εναλλακτικά το οικόπεδο ανταλλάσσεται µε άµεσα εκµεταλλεύσιµο ακίνητο. 

∆εκτές εναλλακτικές προτάσεις.
Πληροφορίες : Κα Άννα Κλεινάκη : Τηλ. 6947 154949 και 210 2415462.  4∆235.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   
του   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  και της   ΕΥΑΝΑΣ    το 
γένος  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ    που  γεννήθηκε  
στο  ΜΑΡΟΥΣΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  κατοικεί  
στους ΑΓΙΟΥΣ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ     
και  η  ΚΟΥΤΕΛΙΑ   ΕΛΕΝΗ   του  ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ   και  της  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   το  γένος  
ΣΑΑΤΣΑΚΗ,  που   γεννήθηκε    στο  ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοικεί  στους 
ΑΓΙΟΥΣ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρό-
κειται να έλθουν σε γάµο που  θα γίνει 
στους ΑΓΙΟΥ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ   – ΑΤΤΙΚΗΣ.

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

ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - ΚΙΝ. 6944 315 215 - FAX : 210 2445551
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος µε εµπειρία , για απογευµα-
τινό ωράριο, στην Σταµάτα Αττικής. Τηλ. 210 
6218104. 4∆234.
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 οικοδοµήσιµο 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,  
ολοκαίνουργιο, 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, Νοσο-
κόµα, Φροντίδα ηλικιωµένων.  Τηλ. 210 2114107574 και 
6945 506329. 5∆234.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  κοκόρια  ελευθέρας  βοσκής,  20 Ευρώ έκα-
στος. 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 Πλατεία 
Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 6937 108 661. 
6∆232.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΑ, ζητάει εργασία για φύλα-
ξη και φροντίδα ηλικιωµένων  οκτάωρη απασχόληση. 30/
ετής εµπειρία. Κατά προτίµηση στο ∆ήµο Αχαρνών. Συζη-
τήσιµες και προτάσεις από  στους  γειτονικούς  ∆ήµους. 
Τηλ. 6944 965950. 6∆232.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για την ταβέρνα ΕΛΑΤΟΣ  Λεωφ. Κα-
ραµανλή 5 – Πάρνηθα. Τηλ. 210 2469525. 5∆230.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε συστάσεις, ζητά να προσέχει κατά-
κοιτους, κυρίους ή κυρίες, αναλαµβάνει σιδέρωµα µε την 
ώρα, καθώς και καθαρισµό σπιτιών. Τηλ. 210 2445829 και 
6981 035626. 5∆231.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές Γυµνασίου – λυκείου.  20ετείς  
εµπειρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 
695300. 5∆237. 
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα φιλολογικών σε µα-
θητές όλων των βαθµίδων.  Προετοιµασία για τις πανελλα-
δικές και τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Τηλ.   6983434127. 
4∆234
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµβάνει ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ 
οίκων, Αγγλικά, Γαλλικά, Αρχαία,  Νέα (Εκθέσεων)  και Λα-
τινικά. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6971 652577.  6∆232.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα 
σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 

864 739. 10∆234
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µα-
θήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου – Λυκείου. Τι-
µές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252.  6∆232
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 
Γυµνασίου, Λυκείου – ΕΠΑΛ. Μεγάλη εµπειρία, µεταδοτι-
κότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6931152565. 5∆231
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου, Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εµπειρία , µετα-
δοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6931152565

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηµατικών

µε πολυετή εµπειρία,  παραδίδει 

Μαθήµατα, σε  Μαθητές , 

∆ηµοτικού- Γυµνασίου – 

Λυκείου,  στο δικό τους χώρο. 

Τιµές πολύ προσιτές.  

Τηλ.  210 8072584,  

και 6944 384094.  6∆234.

Κυριακή, 24 Νοέµβριος 2019 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 41. 2108087990

∆ευτέρα, 25 Νοέµβριος 2019 ● ΚΟΝΤΟ-
ΓΙΑΝΝΗ  ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ   Αγ.Τριάδος 35. 
2102464226

Τρίτη, 26 Νοέµβριος 2019 ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ       ∆εκελείας 41. 2102466690

Τετάρτη, 27 Νοέµβριος 2019 ● ΚΟΚΟΛΑ-
ΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Αριστοτέλους 86 
.2102468746

Πέµπτη, 28 Νοέµβριος 2019 ● ΚΟΥ-
ΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Πάρ-

νηθος 170. 2102406400

Παρασκευή, 29 Νοέµβριος 2019 ● ΠΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ       Φιλαδελφείας 328  Κ.Μύ-
λος. 2102316792

Σάββατο, 30 Νοέµβριος 2019 ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       Λ. Αθηνών 40. 2102461015

Κυριακή, 1 ∆εκέµβριος 2019 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ      Φιλαδελφείας 64 .2102467050

∆ευτέρα, 2 ∆εκέµβριος 2019 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171

Τρίτη, 3 ∆εκέµβριος 2019 ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 
Πάρνηθος 121.    2102465660

Τετάρτη, 4 ∆εκέµβριος 2019 ● ΧΑΜΠΗΛΟ-
ΜΑΤΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λ. Αθηνών. 23 
2102465432

Πέµπτη, 5 ∆εκέµβριος 2019 ● ΠΑΓΩΝΑΣ  ΣΠΥ-
ΡΟΣ  Πλ. Αγ.Νικολάου 8 .2102467156

Παρασκευή, 6 ∆εκέµβριος 2019 ● ΓΚΙΚΑ  ΣΟ-
ΦΙΑ  Αριστοτέλους 309. 2102448558, 
6972633576

Σάββατο, 7 ∆εκέµβριος 2019 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ  
ΜΑΡΙΑ        Λ. ∆ηµοκρατίας 222. 2102312615

Κυριακή, 8 ∆εκέµβριος 2019 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ  Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 2102434055

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 24/10/2019 ΕΩΣ 7/12/2019

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 !!!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Νοσοκοµειακό  κρεβάτι µε ανα-
τοµικό στρώµα,   ολοκαίνουργιο, σε τιµή 
ευκαιρίας.  Τηλ. 2446136. 5∆234.
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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

	 							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 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

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