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Διαγωνισμός για το πιο όμορφο 
Χριστουγεννιάτικο σπίτι

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

ΟΙ ΔΉΜΟΙ και γενικά οι φορείς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης,    πρώτιστο μέ-
λημα, εκ της συστάσεώς τους, είναι  
η βελτίωση της καθημερινότητας 
του πολίτη.

«Tο ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σου υποσχεθούμε 
ότι θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε όλα αυτά τα όνειρα 
που κάναμε μαζί, όχι για εμάς αλλά κυρίως για τα παιδιά μας»

Προσωπικό στοίχημα του Σπ. Βρεττού 
η  στήριξη της  αγοράς  των  Αχαρνών 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών  συγκίνησε  με 
τα λόγια του για την Ελένη Σαχσανίδη

Ο ΣΥΜΠΟΛΊΤΗΣ μας  Χάρης Δα-
μάσκος, πρώην αντινομάρχης, 
αντιπρόεδρος του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Αττικής, δημο-
τικός και περιφερειακός σύμβου-
λος με μακρά θητεία και υποψή-
φιος Δήμαρχος Αχαρνών,  είναι 
πλέον, ο νέος πρόεδρος της ΣΤΑ-
ΣΥ. Ο Χάρης,  είναι ένα πρόσωπο 
αγαπητό, ευρείας αποδοχής, που 
επελέγη με αξιοκρατικά κριτήρια, 
για να συμβάλλει στην ανάπτυξη του πιο νευραλγικού μέ-
σου μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Νέος διευθύ-
νων σύμβουλος θα είναι ο Νικόλαος Χαιρέτας.

Μια Ευρώπη… αεικίνητη για όλη την Περιφέρεια Αττικής!
«Οργώνει» από το πρωί μέχρι το βράδυ την Αττική για 
κάθε λογής υποδομές της Περιφέρειας αλλά, παρά ταύ-
τα, βρίσκει χρόνο και για άλλα. Ο λόγος για την περιφε-
ρειακή σύμβουλο Αν. Αττικής και εντεταλμένη για θέ-
ματα τεχνικών έργων, Ευρώπη Κοσμίδη η οποία έχει 
καταφέρει να κερδίσει επάξια τον τίτλο της αεικίνητης. 
Νέα πρωτοβουλία της είναι αυτή για την οδική ασφά-
λεια και τη βιώσιμη κινητικότητα στα σχολεία.  Και βέ-
βαια η Ευρώπη, όπως πλέον την ξέρουν και την αποκα-
λούν όλοι στα γραφεία της Περιφέρειας αφού είναι πα-
νταχού παρούσα, λειτουργεί στο πλαίσιο της βούλησης 
του Γιώργου Πατούλη. 

Πρόεδρος  της  ΣΤΑΣΥ
Ο  Χάρης  Δαμάσκος

3 Με σχεδιασμό που περιλαμβάνει ενισχυτικές
κινήσεις και προωθητικές ενέργειες
θέτει σε εφαρμογή το πλάνο του 

3 Πληθώρα δράσεων με στόχο
την αναθέρμανση της αγοράς από το Δήμο
Αχαρνών – Πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις,
μεγάλη γιορτή για το άναμμα του
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου,
χριστουγεννιάτικο χωριό, παγοδρόμιο και
πολλά άλλα ακόμη στην εορταστική ατζέντα 

3 Διαγωνισμός για το πιο όμορφο
Χριστουγεννιάτικο σπίτι: Έναν απόλυτα
Χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό διοργανώνει
ο Δήμος Αχαρνών, καθώς θα βραβεύσει
τα πιο όμορφα διακοσμημένα σπίτια  2 ΣΕΛ. 7

Βαθειά θλίψη για την πρόωρη απώλεια της  Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής

ΕΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ Χριστουγεννιάτι-
κο διαγωνισμό για όσους στολί-
ζουν εξωτερικά τις οικίες του κατά 
την εορταστική περίοδο διοργανώ-
νει ο Δήμος Αχαρνών. Όσοι θέλουν 
να συμμετέχουν μπορούν να απο-
στε ίλουν φωτογραφίες  στο 
dikeacharnon@yahoo.gr ή με μή-
νυμα στην επίσημη σελίδα του 
Facebook του Δήμου Αχαρνών. Οι 
τέσσερις καλύτερες συμμετοχές θα 
βραβευτούν και θα κερδίσουν 
πλούσια δώρα. 

Επίκαιρο άρθρο  Θεόφιλου Αφουξενίδη 

2 ΣΕΛ. 7
2 ΣΕΛ. 5

Ανταποδοτικότητα  
και  Δημοτικά  Τέλη
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 10ο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο 

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

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

Οι στρατιωτικοί αξιωματικοί όλων των σωμάτων, από εκπαίδευση και 
συνήθεια αποκτούν την συνήθεια του αποφασίζω και διατάσσω. Ελά-

χιστες φορές σκέφτονται που διατάσσουν, εάν είναι λογικό ή παράλογο. Οι 
κίνδυνοι  και η άμεση  ανάγκη δεν τους  δίνει χρόνο να σκεφθούν το ποιο λο-
γικό. Όταν συνταξιοδοτηθούν, σκέφτονται τι λάθη  έχουν κάνει στην πορεία 
τους. Όμως είναι αργά πλέον να επανορθώσουν.  Όμως δεν παραιτούνται 
από τον εγωισμό τους, γιατί έκαναν πολύ κόπο και θυσίες για να φθάσουν 
εκεί που έφθασαν. Δεν είναι εντελώς κατακριτέοι. 

Το τραγούδι των Τζιχανιστών, Ισλαμιστών του   ISIS, κατά την δι-
άρκεια των διαλειμμάτων  της εκπαίδευσης.  Μα τι ζητάω, τι  ζητάω, 

μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.  Όπα!!!  Τι  να κάνουμε, όταν υπη-
ρετείς τους ιερείς, θα σου ευλογήσουν  τα όπλα.

Πάντα λέμε  ότι όταν ένα όνειρο μας, γίνεται  
σύντομα πραγματικό γεγονός, τότε λειτουργεί 

η έκτη αίσθηση.  Δεδομένου ότι μου συνέβη ένα τέ-
τοιο πραγματικό γεγονός πρόσφατα, προσπάθησα 
να εξηγήσω τι είναι και πως λειτουργεί η έκτη αίσθη-
ση. Αδύνατο με την λογική μας, μάταιος κόπος. Ο 
εγκέφαλος του ανθρώου είναι ένα ανεξιχνίαστο μυ-
στήριο.

Άτιμε κόσμε, να έχεις έναν χαλκά, να σε 
έπιανα να σ’ έκανα μια σβούρα. Ζητάς ένα 

ανταλλακτικό για το σπίτι και σου λένε, έκλεισε το 
εργοστάσιο, παρε καινούργια συσκευή. Φρίκη.

Από ότι μπορώ να διακρίνω, όλοι οι άνθρωποι 
για διαφόρους λόγους, χωρίζονται σε φιλελεύθερους και αριστερούς. 

Όλοι οι άλλοι είναι ψώνια και τυχάρπαστοι,  ανάλογα τις συγκυρίες. Από ότι 
θυμάμαι ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που τους 
θεωρούμε εθνάρχες, ήταν και οι δύο φιλελεύθεροι. Όλοι έχουμε ένα κάλο 
στο κεφάλι, που δύσκολα θεραπεύεται. Εγώ είμαι πόντιος, αλλά κάνω θερα-
πεία και πάω πολύ καλά. 

Οι συνάνθρωποι σου σε εκτιμούν, όταν τους λες αλήθειες και 
πραγματικά γεγονότα, από ότι, να τους λες ευτελή και αυταπόδει-

κτα ψέματα, στην προσπάθεια σου να φανείς ανώτερος τους. Ο αγρότης 

μιλάει για την γη, ο κτηνοτρόφος για τα ζώα, ο ναυτικός για την θάλασ-
σα και ο καντηλανάφτης για την εκκλησία. Όταν τα μπερδεύετε, μιλάτε 
με την φαντασία σας, για το τίποτα.

 Ένα μοναχοπαίδι, εάν δεν του κάνεις τα θελήματα του, αρρωσταίνει και 
αρχίζει να βρίζει. Όλα του φταίνε. Διαχρονικά γίνεται μονοφαγάς, δύ-

στροπος, ζαβός και ανεπιθύμητος. Είναι μια ιδιομορφία της φύσης. Αλλιώς 
συμπεριφέρεται ένα παιδί πολύτεκνης οικογένειας που νοιάζεται για την οι-
κογένεια,  για τους γονείς και τα αδέλφια του. Υπάρχουν μεταξύ μας βέβαια 
τέτοιοι συνάνθρωποι και πρέπει να είμαστε κουμπωμένοι. 

Όταν  έδινα εξετάσεις στο Υπουργείο  Εμπορικής Ναυτιλίας, για το 
δίπλωμα του Α΄, πέρασα υποχρεωτικά από εξέταση της ΑΝΥΕ, 

Ανωτάτη Ναυτική Υγειονομική Εξέταση. Ο Ψυχο-
λόγος γιατρός μου έκανε την εξής ερώτηση. Υπο-
θέτουμε ότι το πλοίο βουλιάζει. Εσύ έχεις στα χέ-
ρια σου ένα σωσίβιο. Το ένα σου παιδί έχει πέσει 
από την μια πλευρά του πλοίου, το άλλο σου παι-
δί από την άλλη πλευρά. Σε ποιο παιδί σου θα ρί-
ξεις το σωσίβιο; Κατάλαβα ότι ήταν παγίδα.  Σκέ-
φθηκα για λίγο και του απάντησα. Στο ένα παιδί 
μου θα ρίξω το σωσίβιο και θα βουτήξω να σώσω 
το άλλο. Συμπέρασμα:  Το ανθρώπινο μυαλό πά-
ντα βρίσκει λύση, αρκεί να έχει έντιμη πρόθεση. 

Στην διαλεκτική, δηλαδή όταν συνομιλείς 
με έναν συμπολίτη σου, δεν γίνεται να του 

πεις ότι είσαι πανίβλακας με αυτά που λες. Σωστό   
είναι  ευγενικά να βρεις την κατάλληλη ελληνική λέξη να τους πεις, ότι 
εάν έδινες αυτήν την απάντηση σε έναν δάσκαλο θα σε έκοβε ατάκα. Αυ-
τή είναι η τέχνη της διαλεκτικής και της διπλωματίας. Χρειάζεται διδαχή 
και προπόνηση. 

Το λάθος ή το σωστό μια πράξης μας, μιας αντίδρασης μας, εξαρ-
τάται από την βιολογική μας ευφυΐα και από την παιδεία που έχου-

με πάρει στην εκπαίδευση, τα εσκεμμένα ή και από άγνοια, δεν νικάνε την 
βιολογική μας ευφυΐα. Αυτή ψάχνει την αλήθεια, την πραγματικότητα και 
μας ωθεί στην πρόοδο. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

 Ο μόνος τρόπος να αμβλύνου-
με  το λαθρομεταναστευτικό  

ρεύμα , είναι να δημιουργήσουμε 
συνθήκες αποτρεπτικές για τους μετα-
νάστες. Οι Τούρκοι δεν θα σταματή-
σουν τον χαβά τους. Οι λαθρομετανά-
στες πρέπει να μην θέλουν να μπουν 
στη χώρα μας. Έχουμε τρόπους να το 
πετύχουμε αυτό.  Χρειάζεται να βά-
λουμε το μυαλό μας να δουλέψει.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ο συμπολίτης μας   Ιωάννης   Ηλιόπουλος  Διοικητής 
ΓΝΑ  ΚΑΤ – ΕΚΑ. Πρώτος  στον πίνακα  Νοσοκομείων Ατ-
τικής, που ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-

ας,   στο ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ, τοποθετείται ως κοινός Διοικητής,  ο 
συμπολίτης μας  ε.α. ανώτατος αξιωματικός   Ιωάννης  Ηλιό-
πουλος. Είναι μια μεγάλη τιμή για την πόλη μας και μια ανα-
γνώριση των ικανοτήτων του για τον ίδιο. Του ευχόμαστε,   Εί-
μαστε  βέβαιοι πως θα τα καταφέρει όχι μόνο να φέρει σε πέ-
ρας, όλες τις δυσκολίες  αλλά  και  να αποτελέσει  πρότυπο Δι-
οικητή.  

Αισιόδοξος πως ο Δήμος Αχαρνών με σωστές κινήσεις, ορ-
γάνωση και προγραμματισμό μπορεί να μετατραπεί σε πρό-
τυπο, παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, δή-

λωσε ο νέος δήμαρχος της πόλης Σπύρος Βρεττός, σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στον Επικοινωνία 94FM και τις «Δημοτικές Δια-
πλοκές». «Οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν διάθεση 
να προσφέρουν και μέχρι στιγμής η συνεργασίας με όλες τις δη-
μοτικές παρατάξεις είναι εξαιρετική. Δεν έχουμε συμπράξει προς 
το παρών με καμία άλλη παράταξη, αλλά επειδή εκ φύσεως είμαι 
ενωτικός δεν αποκλείουμε τίποτα για το μέλλον», τόνισε μεταξύ 
άλλων ο Σπύρος Βρεττός.

Στηρίζουμε έμπρακτα και ουσιαστικά τους καταστημα-
τάρχες των Αχαρνών. Είμαστε αποφασισμένοι να δώ-
σουμε λύσεις στα προβλήματά τους και ταυτόχρονα να 

οργανώσουμε δράσεις και να προβούμε σε κινήσεις που θα το-
νώσουν την αγοραστική κίνηση στην πόλη μας. Η καρδιά της 
αγοράς των Αχαρνών μπορεί να χτυπήσει ξανά δυνατά, όπως 
παλιά. Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε, στηρίζοντας τους επι-
χειρηματίες της πόλης μας. Η αποψινή εκδήλωση σηματοδοτεί 
την αφετηρία μιας σειράς κινήσεων του Δήμου μας προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Σήμερα 26/11/2019 η ΣΕ της Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ συ-
νεδρίασε και αποφάσισε να σας προτείνει την πεζοδρόμη-
ση του Εμπορικού Κέντρου των Αχαρνών.  Συγκεκριμένα 

η πρότασή μας περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου 
Πάρνηθος, από την Αγ. Τριάδος και πάνω έως την Αριστοτέλους. 
Οι ενδιάμεσοι δρόμοι να μείνουν ελεύθεροι , η δε λαϊκή της Τε-
τάρτης να μεταφερθεί στην Δημ. Δέδε. Τα λεωφορεία δε που θα 

έρχονται από την Παγκάλου θα βαδίζουν την Πάρνηθος για λίγα 
μέτρα και θα στρίβουν στην Αγ. Τριάδος, καθώς και τα αυτοκίνη-
τα που έρχονται από την Δεκελείας και περνούν από το Κέντρο. 
Κατά την εκτίμησή μας αυτός είναι ένας από τους δρόμους που 
προσφέρεται για περίπατο, αλλά και για ψώνια. 

Το  Δημοτικό Συμβούλιο, της Δευτέρας  25-11-2019.  
ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ   Την Εκλογή των :  1.κ. Βρετ-
τό Σπυρίδωνα, Δήμαρχο, ως τακτικό μέλος με αναπλη-

ρωτή τον κ. Βρεττό Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβουλο. 
2.κ.Κατσανδρή Χρηστίνα, Δημοτική Σύμβουλο, ως τακτικό μέ-
λος με αναπληρωτή τον  κ. Δαμάσκο  Νικόλαο, Δημοτικό Σύμ-
βουλο. 3.κ. Αφουξενίδη Θεόφιλο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τα-
κτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Χαλκίδη Παναγιώτη, Δημο-
τικό Σύμβουλο. Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών 
στη Γενική Συνέλευση του «Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συ-
νεργασίας Αμφικτυονία» (Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ)που θα λά-
βει χώρα στις 27 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα. 

Μετά από 40 χρόνια συντεταγμένης λαογραφικής έρευνας, 
χιλιάδες ώρες εργασίας, εκατοντάδες ημέρες τεκμηρίωσης, 
πολλά χρόνια μελέτης των συλλογών και των αρχείων της 

ΙΛΕΑ και αστείρευτης συνδρομής των χιλιάδων συμπολιτών μας, 
έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην παρουσίαση του 
Επετειακού Λευκώματος «ΙΛΕΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ».  Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο κέντρο 
της Χριστουγεννιάτικης Αθήνας την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 
και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φιλολογικού Συλ-
λόγου «Παρνασσός». Δηλώσεις συμμετοχής  μέχρι την 16η Δε-
κεμβρίου 2019 στα γραφεία της ΙΛΕΑ (τηλ. 210-2462701). 

Η Λέσχη Φιλάθλων Μενιδίου ΑΧΑΡΝΗΣ όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιούν την ετήσια Χο-
ροεσπερίδα τους για τους αθλητές αλλά και τους φί-

λους του Συλλόγου. Σας προσκαλούν λοιπόν στην εκδήλω-
ση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 
στις 21:30 στο Μεζεδοπωλείο «Η αυλή του Νώντα» (Μιαού-
λη 1 - Αχαρναί)

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ανατολ. Αττικής σε συνεργασία 
με την παραγωγή της παιδικής παράστασης «Βουτιά στη 
Βυθούπολη”» γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα του Παι-

διού που τιμάται στις 11 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο με τον καλύτε-
ρο τρόπο! Οι συντελεστές της παράστασης και το Θέατρο Παλ-
λάς βρίσκονται δίπλα στις Τρίτεκνες οικογένειες και δίνουν τη 
δυνατότητα σε 50 παιδιά τρίτεκνων οικογενειών να παρακολου-
θήσουν την παράσταση εντελώς δωρεάν το Σάββατο 14 Δεκεμ-
βρίου στις 16.00.

Στις 26/11/2019 η ΣΕ της Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ συνε-
δρίασε και αποφάσισε να σας προτείνει την πεζοδρό-
μηση του Εμπορικού Κέντρου των Αχαρνών.  Συγκε-

κριμένα η πρότασή μας περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση της 
Λεωφόρου Πάρνηθος, από την Αγ. Τριάδος και πάνω έως την 
Αριστοτέλους. Οι ενδιάμεσοι δρόμοι να μείνουν ελεύθεροι , 
η δε λαϊκή της Τετάρτης να μεταφερθεί στην Δημ. Δέδε. Τα λε-
ωφορεία δε που θα έρχονται από την Παγκάλου θα βαδίζουν 
την Πάρνηθος για λίγα μέτρα και θα στρίβουν στην Αγ. Τρι-
άδος, καθώς και τα αυτοκίνητα που έρχονται από την Δεκε-
λείας και περνούν από το Κέντρο. Κατά την εκτίμησή μας αυ-
τός είναι ένας από τους δρόμους που προσφέρεται για περί-
πατο, αλλά και για ψώνια. 

Με πολύ ενθουσιασμό και αρκετά νέα μέλη ξεκίνησε το 
φροντιστήριο-σεμινάριο υποψηφίων Κατηχητών και Κα-
τηχητριών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και 

Πετρουπόλεως, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7:00 
μ.μ., στη σύγχρονη διαδραστική αίθουσα του Ιερού Μητροπο-
λιτικού Ναού Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ιλίου.

Η 32η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αχαρνών που θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου 2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στο Δημαρχιακό Μέ-

γαρο (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.  Μεταξύ 
των θεμάτων  είναι και τα εξής :  1. Καθορισμός των τελών 
καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 για την αντιμετώπι-
ση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 
φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμε-
νες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 2. 
Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης 236.224,22c από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και κατανομή αυτών στις Σχολικές Επιτρο-
πές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-
μου Αχαρνών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολικών μονάδων (Δ’Κατανομή 2019). 3.Έγκριση εξει-
δικευμένης δαπάνης 7.260,00€ από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών και απόδοση αυτών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης για την αποζημίωση των εθελοντών σχο-
λικών τροχονόμων. 
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Θερμές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο έτος 2020



4 Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

«Καλπάζει»  η  υπογεννητικότητα !!!
86.440 γεννήσεις  και 40.000 εκτρώσεις το 2018
Πλήρης  απογοητευτικά  για το μέλ-
λον της χώρας είναι τα αποτελέσματα 
έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθυ-
σμό της Ελλάδος.  

Σύμφωνα με αυτά ο πληθυσμός μει-
ώθηκε περαιτέρω κατά 33.857 άτομα 
πέρυσι (2018), καθώς καταγράφηκαν 
86.440 γεννήσεις και 12.297 θάνατοι, 
σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα δημογραφικά 
μεγέθη.  

Από την Έρευνα  αυτή,  πηγή της 
οποίας είναι τα ληξιαρχεία όλων των 
Δημοτικών Αρχών, που αφορούν στις 
γεννήσεις – θανάτους, γάμους και σύμ-
φωνα συμβίωσης, προκύπτουν ειδικό-
τερα τα εξής: 

Οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2018, 
ανήλθαν σε 86.440 ( 40.525 αγόρια και 
41.915 κορίτσια), καταγράφοντας μείω-
ση 2,4 % σε σχέση με το 2017 που ήταν 
88.553 (45.686 αγόρια και 42.440 κορί-
τσια).

Σε αυτές πάντως δεν διευκρινίζεται   
πόσες αφορούν έλληνες και πόσες αλ-
λοδαπούς!  Στις γεννήσεις δεν συμπερι-
λαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρε-
φών, οι οποίες ανήλθαν σε 335, μειω-

μένες κατά 7,7 % σε σχέση με το έτος 
2017 που ήταν 363.  

Ακόμη:  Οι θάνατοι ανήλθαν σε  
120.297 (61.387 άνδρες και 58.910 γυ-
ναίκες), καταγράφοντας μείωση 3,4 % 
σε σχέση με το 2017 που ήταν 124.489 
(63,161 άνδρες και 61.328 γυναίκες).  

Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του 
έτους ανήλθαν σε 300, αυξάνοντας 
ελάχιστα τον δείκτη βρεφικής θνησιμό-
τητας. 

Οι γάμοι ανήλθαν σε 47.428 (23.010  
θρησκευτικοί και 24.418 πολιτικοί), πα-
ρουσιάζοντας μείωση 5,4 % σε σχέση 
με το 2017,  κατά  το οποίο είχαν πραγ-
ματοποιηθεί 50.138 γάμοι ( 24.975 
θρησκευτικοί και 6.369 πολιτικοί). 

Τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν 
σε 6.369, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4 
5 έναντι του 2017, που ήταν 4.921.  

Στα σύμφωνα συμβίωσης πέρυσι, 
περιλαμβάνονται και 231 σύμφωνα 
συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 55 με-
ταξύ γυναικών. 

Παράλληλα  να τονιστεί οι εκτρώσεις 
συνιστούν μια διαρκείς πληγή για την 
ελληνική κοινωνία καθώς κατά μέσο 
όρο κυμαίνονται στις 4.000 κατ’ έτος.
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Το Σάββατο 30 Νοεµβρίου 2019, ∆ηµοσιεύθη-
κε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόµος 
4640/2019 για τη διαµεσολάβηση. Σκοπός του 
νόµου είναι η ρύθµιση του θεσµού της διαµε-
σολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέ-
σεις, καθώς και την περαιτέρω εναρµόνιση της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2008/52/ΕΚ για θέµατα διαµεσολάβησης 
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, εθνικού ή 
διασυνοριακού χαρακτήρα.

Υπαγόµενες διαφορές σε διαµεσολάβηση: 
Πριν από την προσφυγή στο ∆ικαστήριο, ο 

πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενηµερώσει 
τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα δι-
αµεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή µέ-
ρους αυτής, καθώς και για την υποχρέωση προ-
σφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και 
τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του Νό-
µου. 

1. Οι παρακάτω αστικές και εµπορικές διαφο-
ρές υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνε-
δρία διαµεσολάβησης, εφόσον τα µέρη έχουν 
εξουσία διάθεσης του αντικειµένου της µεταξύ 
τους διαφοράς:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυ-
τές των περιπτώσεων α ,́ β  ́και γ  ́της παραγράφου 
1 (διαζύγιο, ακύρωση γάµου, αναγνώριση της 
ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάµου), καθώς και 
εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.
Πολ.∆.(προσβολή πατρότητας, µητρότητας κ.λπ.),

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τα-
κτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην 
αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, αν 
η αξία του αντικειµένου της διαφοράς υπερβαίνει 
το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συµ-
φωνία των µερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ 
ρήτρα διαµεσολάβησης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό 
της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, 
κατατίθεται µαζί µε τις προτάσεις της συζήτησης της 
υπόθεσης πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής 
συνεδρίας διαµεσολάβησης.

2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική 
συνεδρία διαµεσολάβησης της παραγράφου 1 οι 
διαφορές στις οποίες διάδικο µέρος είναι το ∆ηµό-
σιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.∆.∆..

3. Η προσφυγή των µερών στη δικαστική µε-
σολάβηση δεν απαλλάσσει τα µέρη από την υπο-
χρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης.

Πότε τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις
Σύµφωνα µε το άρθρο 44, η ισχύς του νόµου 

αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, πλην των άρθρων 6 και 7 του 
παρόντος, τα οποία τίθενται σε ισχύ και καταλαµ-
βάνουν τις αγωγές που κατατίθενται µετά την πα-
ρέλευση των κατωτέρω ηµεροµηνιών, ως εξής:

α) από τη 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικο-
γενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώ-
σεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και 
της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολ∆ και

β) από τη 15η Μαρτίου 2020 για τις διαφορές 
που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και 
υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Μο-
νοµελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειµέ-
νου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου.

∆ιαµεσολάβηση: ∆ηµοσιεύθηκε ο Νόµος 4640/2019

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΧΑΡΝΕΣ  ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ »

Ανταποδοτικότητα  και  ∆ηµοτικά  Τέλη
Οι ∆ήµοι και γενικά οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
όπως και το κράτος δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισµοί. 
Πρώτιστο µέληµα, εκ της συστάσεώς τους, είναι η βελτί-
ωση της καθηµερινότητας του πολίτη.

Με αυτό ως δεδοµένο, ό,τι  χρήµατα καταβάλλονται από 
τον πολίτη προς τις κρατικές και δηµοτικές ταµειακές υπηρε-
σίες, πρέπει να έχουν αντίκρισµα στη δηµιουργία συνθηκών 
για  µια αναβαθµισµένη ποιότητα ζωής. Κλασικό παράδειγµα 
τέτοιας καταβολής χρηµάτων είναι τα δηµοτικά τέλη τα οποία 
πληρώνουµε µέσω της ∆ΕΗ και άλλων παρόχων ενέργειας. 

Τα δηµοτικά τέλη γνωστά και ως ανταποδοτικά τέλη, ως 
σκοπό έχουν τον δηµοτικό ηλεκτροφωτισµό, την αποκοµι-
δή απορριµµάτων και τον εν γένει καθαρισµό της πόλης. Τα 
έσοδα από την είσπραξη δηµοτικών τελών αντιστοιχίζονται 
µε συγκεκριµένους κωδικούς στον Προϋπολογισµό εξόδων 
ενός δήµου. Σε καµία λοιπόν περίπτωση η είσπραξη αυτών 
των ανταποδοτικών τελών από τους δηµότες δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα έξοδα που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος για την 
κάλυψη των παρεχοµένων υπηρεσιών σε καθαριότητα και 
ηλεκτροφωτισµό. Κάτι τέτοιο, δεν είναι µόνο παράνοµο και 
αντισυνταγµατικό, αλλά  και ανήθικο από πλευράς της 
όποιας δηµοτικής αρχής επιλέγει να ακολουθήσει  αυτού 
του είδους τις πρακτικές.

Στον δήµο µας, η δηµοτική αρχή κατέθεσε πρόταση 
για µηδενική αύξηση ή µείωση δηµοτικών τελών.  Με τα 
ίδια οικονοµικά στοιχεία που κατέθεσε η δηµοτική αρχή 

στο δηµοτικό συµβούλιο, 
σύσσωµη σχεδόν η αντι-
πολίτευση τεκµηριωµένα 
και εγγράφως,  απέδειξε ότι 
υπάρχει υποχρέωση από 
πλευράς δήµου να µειω-
θούν τα δηµοτικά τέλη κα-
τά 20% οριζόντια για όλες 
τις κοινωνικές οµάδες και για όλα τα κτίσµατα (επιχειρή-
σεις και κατοικίες). Σε αντίθετη περίπτωση δεν απαντάται 
η νοµικά κατοχυρωµένη αρχή της ανταποδοτικότητας 
των δηµοτικών τελών. Σε ένδειξη καλής θελήσεως ο δή-
µαρχος απέσυρε την πρόταση της δηµοτικής αρχής για 
επανεξέταση όλων των δεδοµένων.

Οι πολίτες του ∆ήµου µας βίωσαν τα τελευταία 10 χρό-
νια την οικονοµική κρίση, ίσως, όσο ελάχιστοι άλλοι συµπο-
λίτες µας σε τούτη τη χώρα. Από µόνο του αυτό το γεγονός 
είναι ικανό να δώσει όλα τα επιχειρήµατα στη δηµοτική αρ-
χή για την µείωση των δηµοτικών τελών στα όρια της νοµι-
µότητας. Ταυτόχρονα έχει την υποχρέωση να διεκδικήσει 
νέους πόρους, από τους αρµόδιους κρατικούς και ευρωπα-
ϊκούς φορείς, για επενδυτικούς σκοπούς σε σχέση µε το πε-
ριβάλλον και την καθαριότητα.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΗΣ
Οικονοµολόγος, Επικεφαλής Παράταξης 

«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα»

ΤΟ   ΑΓΝΩΣΤΟ  ΑΡΧΑΙΟ  ΖΕΦΥΡΙ!
Του  ∆ηµήτρη  Μπουρίκου 
Τότε η σηµερινή περιοχή ανήκε διοικητικά στο ∆ήµο 
Αχαρνών! Η πλούσια αρχαιολογική ανακάλυψη στο Ζε-
φύρι... «θάφτηκε» υπό το βάρος των µέχρι τότε καθιερω-
µένων προσεγγίσεων για τον αρχαίο ∆ήµο Αχαρνών.

Ευτυχώς, σώθηκαν πολλά τεκµήρια, αναφορές αρχαιο-
λόγων (ακόµα και Γάλλων) καθώς και φωτογραφικά ντοκου-
µέντα της περιοχής από έναν πνευµατικό άνθρωπο της επο-
χής. Η µεταπολεµική «ανάπτυξη» σε συνδυασµό µε τη χάρα-
ξη της Αττικής οδού (τότε Σταυρου-Ελευσινας) και η δύναµη 
της χωµατεροποιησης, συντέλεσαν στη διαιώνιση του “µυ-
στικού” και το χωρικό στιγµατισµό της περιοχής.

Επείγει η σχεδίαση και υλοποίηση ενός πολιτιστικού µο-
νοπατιού διασύνδεσης των σηµείων µε τα ευρήµατα και η 
ανάδειξη του σε επίπεδο Κοινότητας Ζεφυρίου, τοπικών σχο-
λικων µονάδων και συλλόγων.
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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...

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εισβολή ένοπλων ληστών
στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών 
Απόπειρα ένοπλης ληστείας στο ∆ηµαρχείο 
Αχαρνών, το πρωί της Παρασκευής ώρα 
09.00 π.µ. ∆ύο άτοµα εισέβαλαν στις οικονο-
µικές υπηρεσίες του ∆ήµου, κρατώντας καλά-
σνικοφ µε σκοπό να πραγµατοποιήσουν λη-
στεία.  Τελικά οι ληστές, δεν κατάφεραν να 
αποσπάσουν κάποιο χρηµατικό ποσό. Έφυ-
γαν  µε ένα αυτοκίνητο στο οποίο τους περί-
µενε συνεργός τους και το οποίο φαίνεται ότι 
ήταν κλεµµένο. Στη  δήλωση του  ο δήµαρχος  Σπύρος  Βρεττός επισηµαίνει: «Ο αγώνας 
µας για την πόλη δεν παρεµποδίζεται από ληστές µε καλάσνικοφ. Η ανοµία θα παταχθεί 
πάση θυσία. Αυτή η κατάσταση πρέπει και θα αλλάξει άµεσα. Καλώ όλους τους υπεύθυ-
νους φορείς να λάβουν άµεσα µέτρα για την πάταξη της εγκληµατικότητας στις Αχαρνές. 
Οι εργαζόµενοι του ∆ήµου είναι όλοι καλά στην υγεία τους, είναι όµως καθήκον µας να 
εξασφαλίσουµε να µη βιώσουν ξανά παρόµοια εµπειρία. ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ για τις 
Αχαρνές, ∆ΕΝ ΠΤΟΟΥΜΑΣΤΕ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…».

Στο επίκεντρο των εξελίξεων για
την ανακύκλωση ο Σπύρος Βρεττός 
«Μεγάλο στοίχηµα η χρηµατοδότηση 
των ∆ήµων ανάλογα µε την επίτευξη 
των στόχων της ανακύκλωσης. Υποχρέ-
ωση του ∆ήµου Αχαρνών να βρεθεί 
στην πρώτη γραµµή της κοινωνικής 
αναγκαιότητας για µία ‘Πράσινη’ πόλη 
κάτι που τονίσαµε µε την παρουσία µας 
στην πρώτη µονάδα παραγωγής στην 
Ελλάδα µηχανηµάτων Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης». Αυτή ήταν η αναφορά 
του ∆ηµάρχου κ. Σπύρου Βρεττού κατά 
την παρουσία του στα εγκαίνια της νέας µονάδας παραγωγής µηχανηµάτων ανακύ-
κλωσης, όπου το παρών έδωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αµε-
ρικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ και υπουργοί της κυβέρνησης. 

Σπύρος Βρεττός και Γιάννης Βούρος βάζουν  σε νέες βάσεις τη διαδηµοτική συνεργασία 
Συνάντηση συνεργασίας είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Σπύρος Βρεττός µε τον ∆ήµαρχο Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας κ. Γιάννη Βούρο. Οι δύο δήµοι, όντας 
όµοροι, έχουν πληθώρα κοινών θεµάτων τα οποία σε 
αυτή την πρώτη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος. Ενδει-
κτικά και µόνο συζητήθηκαν το ζήτηµα της δηµιουργί-
ας ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων, η διοργάνωση 
κοινών πολιτιστικών δράσεων, αλλά και η κοινή γραµ-
µή σε θέµατα συγκοινωνιών.

Άλλωστε η εγγύτητα των δύο πόλεων δίνει τη δυ-
νατότητα για κοινές διεκδικήσεις και δηµιουργία ενιαί-
ων απαιτήσεων, προκειµένου να γίνουν αλλαγές προς 
όφελος των δηµοτών. Η διαδηµοτική ατζέντα που δη-
µιουργήθηκε αναµένεται να εµπλουτιστεί και µε νέα θέ-
µατα, το προσεχές χρονικό διάστηµα, µε τη συνεργασία 
να επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς δράσης.  

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε εξαιρετικό κλίµα και µε 

έντονη τη διάθεση ανάπτυξης περαιτέρω συνεργασίας, 
ενώ οι δύο ∆ήµαρχοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για 
το αµέσως προσεχές διάστηµα.
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Προσωπικό στοίχημα του Σπύρου Βρεττού η στήριξη της αγοράς των Αχαρνών 
Με σχεδιασμό που περιλαμβάνει ενισχυτικές κινήσεις και προωθητικές ενέργειες θέτει σε εφαρμογή το πλάνο του 

Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του ο Δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός έχει θέσει ορισμένες βασι-
κές προτεραιότητες. Μεταξύ αυτών είναι και η προσπάθειά 

του να αναβιώσει την αγορά των Αχαρνών και να δώσει ώθηση στην 
εμπορική κίνηση. Σε αυτό το πλαίσιο έχει δώσει τις σχετικές κατευθύν-
σεις στους συνεργάτες του, ούτως ώστε να προβούν σε ενέργειες οι 
οποίες θα επιφέρουν άμεσα ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει τόσο μια σειρά από έρ-
γα, όσο και δράσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε αυ-
τό τον τομέα. Εμπλέκονται δε μια σειρά από υπηρεσίες του Δήμου, οι 
οποίες καλούνται να συνεργαστούν, προκειμένου να επιφέρουν στο συ-
ντομότερο χρονικό διάστημα αποτελέσματα. 

Έργα    και   εκδηλώσεις 
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι καθαρισμοί των πλατειών και των 

κοινόχρηστων χώρων του κέντρου, αλλά και οι απαραίτητες επιδιορθώ-
σεις που μπορούν να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλ-
ληλα έχει αρχίσει μια προσπάθεια καλλωπισμού με νέες φυτεύσεις και 
περιποίηση. Την εμφάνισή τους έκαναν και τα πρώτα φώτα τύπου led που 
έχουν τοποθετηθεί σε φωτιστικά στελέχη, ενώ έχουν επιδιορθωθεί το σύ-
νολο των λαμπτήρων, κάτι που καθυστερούσε εδώ και μήνες. 

Παράλληλα με τις κάθε είδους εργασίες η δημοτική αρχή επιδιώκει 
τη διοργάνωση προωθητικών εκδηλώσεων. Αφετηρία αποτέλεσε η Black 
Friday, κατά τη διάρκεια της οποίας διοργανώθηκε μουσική συναυλία. Η 
συνέχεια θα είναι τις μέρες των εορτών, με εορταστικό στολισμό, πλού-
σιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, καθημερινές 
δράσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης και ψυχαγωγικά προγράμματα. 

Όλα αυτά θα συντελέσουν στη δημιουργία ενός εορταστικού κλίματος 
στην πόλη, το οποίο δίχως άλλο θα δώσει ώθηση στην αγορά των Αχαρ-
νών. 

Ο Δήμος από την πλευρά του φροντίζει ούτως ώστε να υπάρχει πλη-
θώρα εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες, οι οποίες θα κρατήσουν τους δη-
μότες στην πόλη μας. Μάλιστα θα υπάρξουν και οι κατάλληλες προωθη-
τικές κινήσεις από την πλευρά της ΔΗΚΕΑ και του Δήμου, ούτως ώστε η 
συμμετοχή των μικρών φίλων να είναι η μέγιστη δυνατή. Φυσικά στο πρό-
γραμμα θα συμπεριλαμβάνεται και πληθώρα καθημερινών δράσεων τό-
σο τα πρωινά όσο και τις απογευματινές ώρες. Παράλληλα θα υπάρχουν 
και μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες, τόσο στις Αχαρνές όσο και στους 
Θρακομακεδόνες για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών 
συγκίνησε με τα λόγια του 
για την Ελένη Σαχσανίδη
Βαθειά θλίψη έχει προκαλέσει στο Μενίδι, από το πρωί της 
Κυριακής 1ης Δεκεμβρίου 2019, η πρόωρη απώλεια της 
Αντιδημάρχου Ελένης Σαχσανίδου, που έχασε τη μάχη με 
την επάρατη νόσο.

Το πρόβλημα της υγείας της ήταν γνωστό από μήνες, αλλά 
η ίδια το αντιμετώπισε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια.  Τα συλ-
λυπητήριά του για τον άδικο χαμό της αντιδημάρχου εξέφρα-
σε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός: «H Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας & Δημόσιας Υγείας, Ελένη Σαχ-
σανίδου έφυγε από κοντά μας για να ταξιδέψει στην γειτονιά 
των αγγέλων, έχοντας δώσει με γενναιότητα και αξιοπρέπεια 
μια μεγάλη αλλά άνιση μάχη. Αποχαιρετούμε με σεβασμό μία 
εργατική συνάδελφο, μία εξαιρετική μητέρα και κυρίως μία πο-
λύ καλή φίλη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά 
της». Και κατέληξε :  «Tο ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να σου υποσχεθούμε ότι θα προσπαθήσουμε να πραγμα-
τοποιήσουμε όλα αυτά τα όνειρα που κάναμε μαζί, όχι για εμάς 
αλλά κυρίως για τα παιδιά μας»

Επίσης μετά από πρόταση του Σπύρου Βρεττού, το Δημοτι-
κό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίαση του,  αποφάσισε ομό-
φωνα και εξέδωσε ψήφισμα το οποίο μεταξύ άλλων δίνει το 
όνομα της Ελένης Σαχσανίδη  στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Αχαρνών, τη μετανομασία της οδού Διονύ-
σου, σε οδό ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ και την μετονομασίας της χρι-
στουγεννιάτικης εκδήλωσης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, 
για τα άπορα παιδιά, σε εκδήλωση ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ.

Αναβαθμίζεται ο φωτισμός της πόλης
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΌΛΗ, Ασφαλής πόλη… Μέρα 
με τη μέρα αναβαθμίζονται όλο και περισ-
σότεροι δρόμοι με λάμπες τύπου LED, ενώ 
στα σχέδια του Δημάρχου Αχαρνών και 
των συνεργατών του είναι να φωτιστεί κάθε 
γειτονιά του Δήμου Αχαρνών. Πρόκειται για 
μια ένα σχέδιο το οποίο είχε επικοινωνήσει 
ήδη κατά την προεκλογική περίοδο ο Δή-
μαρχος Σπύρος Βρεττός. Η αντικατάσταση 
των ενεργοβόρων λαμπτήρων δημόσιου 
φωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας LED 
εκτός από περιβαλλοντικά προσφέρει και 
οικονομικά οφέλη σε κάθε Δήμο. Η αντικα-
τάσταση αυτή εκτός από σεβασμό στο περιβάλλον προσφέρει και καλύτερη ποιότητα φω-
τισμού. Η διαδικασία αυτή θα είναι διαρκής και θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστη-
μα, με την τοποθέτηση λαμπτήρων led σε ακόμη περισσότερες περιοχές των Αχαρνών. 

Εξαιρετική ανταπόκριση έχει η δωρεάν 
μετακίνηση φοιτητών από το Δήμο Αχαρνών
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ θέρμη έγινε δεκτή η πρωτοβουλία του Δημάρ-
χου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού για δωρεάν μετακίνηση των 
φοιτητών στις σχολές της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτε-
χνούπολης. Από τις πρώτες μέρες η ανταπόκριση των φοιτητών 
ήταν ιδιαίτερα θετική, καθώς καθημερινά πολλοί ήταν αυτοί που 
εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που τους δόθηκε να μεταβούν 
στις σχολές του με τα λεωφορεία του Δήμου. Καθημερινά πραγ-
ματοποιούνται δύο δρομολόγια από το κέντρο των Αχαρνών. 

Μετά από ενέργειες του Δήμου τα λεωφορεία πλέον μπο-
ρούν να εισέρχονται εντός της Πανεπιστημιούπολης, προκειμέ-
νου οι φοιτητές να φτάνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη σχο-
λή τους. Μάλιστα στελέχη της διοίκησης της Πανεπιστημιούπο-
λης του Ζωγράφου συνεχάρησαν το Δήμο για την πρωτοβου-
λία του, προς την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φοιτητών. 

Σε ετοιμότητα ο Δήμος 
Αχαρνών λόγω «Γηρυόνη»
Από τις πρώτες πρωινές ώρες η Πολιτική Προστασία του 
Δήμου Αχαρνών ήταν σε ετοιμότητα. Οι υπάλληλοι της 
Πολιτικής Προστασίας όλη τη νύχτα στη μάχη με τα φερ-
τά υλικά που σκεπάζουν τις σχάρες των φρεατίων. 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ 
επιτυχία και τη 
σ υ μ μ ε τ ο χ ή 

150 παιδιών πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 21 Νοεμβρίου 
2019, η Ημερίδα με 
θέμα την ΚΥΚΛΟΦΟ-
ΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ στα 6ο 
και 12ο Δημοτικά 
Σχολεία Αχαρνών. Από την πρώτη στιγμή έχει γίνει σαφής 
από τη νέα Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο κ. Σπύρο Βρετ-
τό, η αναγκαιότητα να εργαστούμε πάνω στην ενημέρωση 
των νέων παιδιών, σημειώνει ο Αντιδήμαρχος οικονομικών 
Μιχάλης Βρεττός. Και καταλήγει: « Είναι αυτοί που θα μας 
δείξουν το δρόμο για μία καλύτερη πόλη.  Είμαι υπερήφα-
νος για τη δουλειά που γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση 
από τη Δημοτική Αστυνομία και οφείλω να πω συγχαρη-
τήρια στην προϊσταμένη κ. Δήμητρα Τσιαούση». 

ΜΊΆ ΞΕΧΩΡΊΣΤΗ, σημαντι-
κή, εορταστική ημέρα  η   1  
Δεκεμβρίου 2019,  με χαρά 

και κατάνυξη, στην Ενορία Μετα-
μόρφωσης Σωτήρος στις  Αχαρ-
νές, με σημαντικό γεγονός της χει-
ροτονίας του πατέρα Ελισσαίου σε 
Αρχιμανδρίτη, παρουσία του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
Αθηναγόρα, του Ηγούμενου 
πνευματικού πατέρα Γαβριήλ, του 
προέδρου της Δευεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Γιάννη Μίχα, σεβα-
στών συμβούλων και πλήθος κό-
σμου!!!... Πάντα Άξιος!!!..

ΣΕ ΔΊΆΣΤΗΜΆ 7 ΜΗΝΩΝ από την ανακοίνωση για 
την ανάληψη της αποπεράτωσης της πρώτης φάσης 
της ανοικοδόμησης του νέου ναού, στις  25 Νοεμ-

βρίου 2019 -εορτή της μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης- ολο-
κληρώθηκε η σκυροδέτηση του υπογείου του Ναού των 
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού. Το 
έργο ολοκληρώθηκε με δωρεά του γνωστού εφοπλιστή 
και ευεργέτη Αθανασίου Μαρτίνου, ο οποίος ανταποκρί-
θηκε θετικά στην εισήγηση του τότε υποψηφίου Δημάρχου 
Αχαρνών και σημερινού Προέδρου της ΣΤΑΣΥ Χάρη Δα-
μάσκου και των υποψηφίων συμβούλων του Νάσου Βα-
λαβάνη και Σπύρου Μακρή.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΆΔΕ  ΕΦΗ, ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ ,  Γιάννης Νίκας :  « 
Στο  πλαίσιο δράσεων με στόχο την αναθέρμανση της αγο-
ράς, γεμίσαμε την πλατεία με μουσική γιατί η «δική μας» 

Black Friday ήταν μια Παρασκευή (29-11-2019)  που τόνωσε τα 
μαγαζιά της πόλης μας.   Ήχοι, φως και χαλαρή ατμόσφαιρα αλ-
λά και μια ευκαιρία για εξωστρέφεια. Πολιτισμός και τοπικό εμπό-
ριο χέρι - χέρι λοιπόν, μαζί με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δή-
μαρχο Σπύρο Βρεττό και στην ΔΗ.Κ.Ε.Α που οργάνωσαν την εκ-
δήλωση, την στήριξαν και βρέθηκαν εκεί».  

ΠΆΓΚΌΣΜΊΆ ΗΜΕΡΆ των ΆΜΕΆ η 3η Δε-
κεμβρίου και στην ΆΡΩΓΗ τα παιδιά, οι εκ-
παιδευτές και η διοίκηση, παρουσίασαν το  

θεατρικό έργο «Δον Κιχώτης» την επιμέλεια του 
οποίου είχε ο Φώτης Κουνιάκης. Ήταν μια άρτια 
παράσταση που χάρισε όμορφες στιγμές στους 
καλεσμένους οι οποίοι χειροκρότησαν στο τέλος 
με ενθουσιασμό τους συντελεστές της.



18:00: Τα μικρά μας αγγελάκια και  
η Φιλαρμονική του Δήμου μας βάζουν  

στο κλίμα των εορτών. 

19:00: Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
φωταγωγεί το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 
και κηρύσσει την έναρξη της εορταστικής 

περιόδου. Θα ακολουθήσει πλούσιο μουσικό 
πρόγραμμα με έντεχνα τραγούδια  

και κάλαντα, ενώ το αποκορύφωμα  
της βραδιάς θα είναι η συναυλία των

 PRESTIGE

18:00 Ώρα έναρξης εκδηλώσεων
19:00 Χαιρετισμός του Δημάρχου  

και φωταγώγηση του δέντρου  
Μουσικό πρόγραμμα και συναυλία με τους  

Walkman The Band
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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 

Με απόλυτη επιτυχία 
πραγµατοποιήθηκε η εθε-
λοντική αιµοδοσία που δι-

οργάνωσε το Παράρτηµα Αχαρ-
νών και Φυλής της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας την Κυριακή 
1-12-2019, στον Ορειβατικό Σύλ-
λογο Αχαρνών. Ο Πρόεδρος και τα 
µέλη του ∆.Σ. ευχαριστούν θερµά 
όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σµα και προσήλθαν για να δώ-
σουν αίµα, ενισχύοντας την Τράπε-
ζα αίµατος του Παραρτήµατος. Η αιµοδοσία, µια πράξη αγάπης και 
ένα δώρο ζωής για όποιον έχει ανάγκη, είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να αποδείξουµε το ενδιαφέρον µας και να κάνουµε πράξη  την 
εθελοντική µας προσφορά  για το συνάνθρωπο.

Καρδιολόγος, Αντιδήµαρχος µα πάνω απ’ όλα, 
Γιατρός της Αγάπης η Λουίζα Κοσµίδου 
Είναι κάτι, που ίσως 
λίγοι στο Μενίδι 
γνωρίζουν…  Κι 
όµως! Η συντοπί-
τισσα µας καρδιο-
λόγος και Αντιδή-
µαρχος Αχαρνών 
Λουίζα Κοσµίδου, 
ανήκει στην υπέρο-
χη «οικογένεια» 
των Γιατρών της 
Αγάπης που προ-
σφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους στους συνανθρώπους 
µας που το έχουν ανάγκη. 
Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει την Αγάπη και την πολύτιµη επιστή-
µη της και στον γειτονικό ∆ήµο Φυλής όπου κι εξετάζει δωρεάν ηλι-
κιωµένους και συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη. 
Αυτό συνέβη και την Κυριακή 24 Νοεµβρίου που βρέθηκε για µία 
ακόµη φορά κοντά τους. Ο νέος πρόεδρος του ΚΑΠΗ Μαρίνος 
Σαρλάς την καλωσόρισε µε εγκαρδιότητα µεταφέροντας ένα µεγά-
λο ευχαριστώ και από τον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού.                  
Πηγή :  Μενιδιάτης 

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ενηµερωτική 
εσπερίδα µε θέµα τις σπουδές, την επαγγελµατική αποκα-
τάσταση και τον ρόλο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που συνδιοργάνωσε ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία 
µε την ∆ΗΚΕΑ και την Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.) στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
∆ηµαρχείου, την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου.  Εισηγητές ήταν ο κ. Κ. 
Αδριανουπολίτης, εκπαιδευτικός, ερευνητής και Αντιπρόεδρος 
Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. ο κ. Β. Πολύδωρος, π.Σχολικός Σύµβουλος, η κ. Αν. Πα-
µουκτσόγλου, π.Πάρεδρο Π.Ι., ερευνήτρια, και την κ.Εύη Χριστο-
φιλοπούλου, Καθηγήτρια ΕΑΠ, π. Υφυπουργός Παιδείας.  Στην εκ-
δήλωση παραβρέθηκαν και συµµετείχαν στη συζήτηση , ο Αντιδή-
µαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Ν. ∆αµάσκος, ο πρόεδρος της ∆ηµο-
τικής Ενότητας Αχαρνών κ. Χριστοφορίδης, η πρόεδρος της Ένωσης 
Γονέων και Κηδεµόνων ∆. Αχαρνών κ. Ελ. Μότσια, η πρόεδρος της 

ΕΓΕ Παράρτηµα Αχαρνών, ο κ. ∆. Καλιφατίδης, κ. Ε. Αλεξάνδρου – 
Πανα, ο π. ∆ιευθυντής Εκπ/κης Περιφέρειας ∆. Αττικής κ Στρ. Κρέπιας, 
εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων, µαθητές και γονείς. 

Ανανέωσε τη θητεία του στο Σύνδεσµο της 
Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ) ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, που το πρωί της ∆ευτέρας 2 
∆εκεµβρίου 2019 εκλέχθηκε παµψηφεί, από 
τα µέλη των ∆ήµων που συµµετέχουν στον 
Σύνδεσµο.

Πιο συγκεκριµένα στην εκλογική διαδι-
κασία έλαβαν µέρος ως Πρόεδρος και οικοδε-
σπότης της έδρας του ΣΥΝΠΑ, ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, οι Αντιδήµαρχοι 
Αχαρνών, Μιχάλης Βρεττός και Νίκος ∆αµά-
σκος καθώς και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κι επί 
σειρά ετών µέλος της ∆ιοίκησης του Συνδέ-
σµου, Βασίλης Λαζάρου.

Από τον ∆ήµο Φυλής συµµετείχαν ο ∆ή-
µαρχος Χρήστος Παππούς και ο αναπληρω-
τής ∆ηµάρχου Γιώργος Σονίδης. Από τον ∆ή-
µο Ασπροπύργου ο ∆ήµαρχος Νίκος Μελετί-
ου, από τον ∆ήµο ∆ιονύσου ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος ∆ηµήτρης Χιώτης και από τον ∆ή-
µο Ωρωπού ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νικόλα-
ος Τζεβελέκος. Όπως προέκυψε από την δια-

δικασία, εκλέχθηκαν οι εξής:
Πρόεδρος: ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς
Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτρης Χιώτης (∆ήµος ∆ι-
ονύσου)
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς (ex 
officio)
Βασίλης Λαζάρου - Νικόλαος Τζεβελέκος και 
αναπληρωµατικό µέλος Γιώργος Σονίδης.

Αξίζει να σηµειωθεί πως ο  νέος Πρόε-
δρος Χρήστος Παππούς έλαβε τα θερµά 

συγχαρητήρια όλων των µελών των οποί-
ων κοινή συνισταµένη υπήρξε: Η Προστα-
σία της Πάρνηθας, ο εξωραϊσµός αλλά και 
οι προοπτικές βελτίωσης κι ανάπτυξής της.

Ας µην ξεχνάµε τέλος, όπως επεσήµα-
ναν και συµφώνησαν όλα τα µέλη, πως «Ο 
Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας και µοναδι-
κός Πνεύµονας Πρασίνου του Λεκανοπεδί-
ου, είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την 
πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά των ∆ή-
µων και των Κατοίκων που την περιβάλ-
λουν».

Πρόεδρος του Συνδέσµου της Πάρνηθας  και πάλι ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
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Φέτος τα Χριστούγεννα οι Αχαρνές θα γεμίσουν ΦΩΣ
Στολίστε εξωτερικά τις οικίες σας και στείλτε μας τις φωτογραφίες σας

1ο Βραβείο: Σταθερός O.E.: Λέβητας αερίου υγραερίου αξίας 1000 €
2ο βραβείο: Bla Bla: Παιδικό αυτοκίνητο Ford αξίας 600€
3ο βραβείο: Τσιλώνης Ανακαινίσεις: Ντουλάπα εσωτερικού χώρου αξίας 350 €
4ο βραβείο: Ταβέρνα Βολιώτης: Γεύμα 10 ατόμων αξίας 120 ευρώ

Συμμετοχή: 
Μέσω mail αναγράφοντας τα προσωπικά σου στοιχεία και την ακριβή διεύθυνση 
του σπιτιού στο dikeacharnon@yahoo.gr ή με μήνυμα στην επίσημη σελίδα του 

Δήμου Αχαρνών στο facebook (facebook.com/dimosacharnon)

Αποστολή φωτογραφιών μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου
Τα πιο όμορφα και στολισμένα σπίτια θα βραβευτούν και οι νικητές θα κερδίσουν πλούσια δώρα

Χριστουγεννιάτικου στολισμού  
κατοικίας 2019

1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
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ΕΤΗΣΙΟ     ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ   15  Δεκεμβρίου  2019 και ώρα 9.30 π.μ.,  
ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  – 
Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ   ΙΩΑΝ  . ΤΣΑΜΑΛΗ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ιωάννης Τσαμάλης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Κωνσταντίνος Τσαμάλης  και  Ηλέκτρα Παυλίδη, 
                       Βασιλική Τσαμάλη  και  Κωνσταντίνος Φυτάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Χριστίνα, Άρτεμις, Γεώργιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Αθανάσιος  και Φωτεινή Παππά , 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

Τελούμε  την ΚΥΡΙΑΚΗ 15   Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. ,  
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΛΕΩΝΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευαγγελία

ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ : Μαίρη  και  Μάνος Σιδέρης
Ιωάννα  και  Βασίλης Χριστόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Νόρα  και  Γιάννης, Αχιλλέας  και  Χριστίνα
Νίκος, Γιάννης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ 
 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικεία του «ΝΑΟΥ»

Γελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15  Δεκεμβρίου 2019  και  ώρα 09.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αχαρνές υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυ-

αγαπημένης μας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ   ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ
Το γένος Γεωργίου Κιούση 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Φωτεινή Μουρίκη,  

Χριστίνα  Τσαλαμάτα  και  Σωτήρης Εξαρχάκος 
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : Γεώργιος-Απόστολος

Η ΑΛΕΛΦΗ : Κωνσταντίνα Μίχα
 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΔΕΧΤΕΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕ   IN VIVO

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

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

«Κηδείες, Επαναπατρισμούς, Μνημόσυνα, 
Ανθοστολισμούς, Στεφάνια»

Λεωφ. Δημοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032
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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.  4Δ234

      ΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
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  . 4Δ234

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.Δ. 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 ΕΥΔΑΠ. 
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. 

Δεκτές εναλλακτικές προτάσεις.
Πληροφορίες: Τηλ. 6947 154949  4Δ235.

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

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

Συγκίνηση και βουβός θρήνος στην κηδεία της  Ελένης  Σαχσανίδη

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το μεσημέρι, 03-12-
2019 την Ελένη Σαχσανίδη, την αντιδήμαρχο κοι-
νωνικής πολιτικής του δήμου Αχαρνών η οποία 

έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή. Η Ελένη που έβαλε τη δι-
κή της ανεξίτηλη σφραγίδα στην Κοινωνική Πολιτική του 
Δήμου, που έθεσε τις βάσεις για τη λειτουργία του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου κι άλλων κοινωνικών δομών, 
που συμπαραστάθηκε στους συμπολίτες της όσο λίγοι. 
Αυτή την Ελένη, τη χαμογελαστή και προσηλωμένη στο κα-

θήκον αποχαιρέτησαν με ένα δάκρυ κι ένα λουλούδι χιλιά-
δες πολίτες και δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατά-
ξεις. Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, οι αντιδήμαρ-
χοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εργαζόμενοι στο Δήμο Αχαρ-
νών ήταν εκεί για να αποχαιρετήσουν τη συνεργάτιδα, τη 
συνάδελφο, την προϊσταμένη, τον άνθρωπο. Ήταν εκεί για 
να συμπαρασταθούν στους οικείους της και να τους παρη-
γορήσουν για την απώλειά τους. Τα ειλικρινή μας συλλυπη-
τήρια στην οικογένειά της. 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός από την περιοχή Πανα-
γίας Σουμελά, για πρωινή ή απογευματινή απα-
σχόληση. Τηλ. 6976 836287. 4Δ236
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος με εμπειρία , για απογευμα-
τινό ωράριο, στην Σταμάτα Αττικής. Τηλ. 210 
6218104. 4Δ234.
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 . 4Δ234
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 156.40 τμ. εντός σχεδίου, άρτιο και 
άμεσα οικοδομήσιμο με ΣΔ 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. 4Δ234
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα επί της Αγ. Κων/νου (κεντρι-
κό Μενίδι)  με δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου και 
parking. Τηλ. 6983434127. 4Δ234

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Νοσοκομειακό  κρεβάτι με ανατομικό στρώμα,  
ολοκαίνουργιο, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 2446136. 5Δ234.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   ισόγειο διαμέρισμα 80 τ.μ. στο κεντρικό 
Μενίδι. Τηλ. 210 2402471.  5Δ234
ΕΛΛΗΝΙΔΑ κυρία ζητεί εργασία, ως Οικιακή βοηθός, Νοσο-
κόμα, Φροντίδα ηλικιωμένων.  Τηλ. 210 2114107574 και 
6945 506329. 5Δ234.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  κοκόρια  ελευθέρας  βοσκής,  20 Ευρώ έκα-
στος. Τηλ. 6976 836287  4Δ232
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα, 36 τ.μ. στην κεντρική πλα-
τεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 6937 108 
661. 6Δ234.
ΟΙΚΙΑΚΗ  Βοηθός , ζητεί εργασία για 4-5 ώρες  την ημέρα 
με 5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 21ο 211 4107574 και 6945 
506329. 4Δ232.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα 36 τ.μ. στην Κεντρική 
Πλατεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 
6937 108 661. 6Δ232.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΑ, ζητάει εργασία για φύλα-
ξη και φροντίδα ηλικιωμένων  οκτάωρη απασχόληση. 30/

ετής εμπειρία. Κατά προτίμηση στο Δήμο Αχαρνών. Συζη-
τήσιμες και προτάσεις από  στους  γειτονικούς  Δήμους. 
Τηλ. 6944 965950. 6Δ232.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για την ταβέρνα ΕΛΑΤΟΣ  Λεωφ. Κα-
ραμανλή 5 – Πάρνηθα. Τηλ. 210 2469525. 5Δ230.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου – λυκείου.  20ετείς  
εμπειρία, μεταδοτικότητα. Τιμές λογικές. Τηλ. 6972 
695300. 5Δ237. 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα φιλολογικών σε μαθη-
τές όλων των βαθμίδων.  Προετοιμασία για τις πανελλαδικές 
και τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Τηλ.   6983434127. 4Δ234
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ 
οίκων, Αγγλικά, Γαλλικά, Αρχαία,  Νέα (Εκθέσεων)  και Λα-
τινικά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6971 652577.  6Δ232.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθήματα 
σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 
864 739. 10Δ234

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκεί-
ου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 601252.  6Δ232
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ  παραδίδονται από 
έμπειρη καθηγήτρια  30ετους  ΠΕΙΡΑΣ – 8  ευρω/ώρα.   
τηλ.6988 935604  &  210 2319153. 6Δ231
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Γυμνασίου, Λυκείου – ΕΠΑΛ. Μεγάλη εμπειρία, 
μεταδοτικότητα. Τιμές λογικές. Τηλ. 6931152565. 
5Δ231
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-
θητές Γυμνασίου, Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εμπειρία 
, μεταδοτικότητα. Τιμές λογικές. Τηλ. 6931152565

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηματικών

με πολυετή εμπειρία,  παραδίδει 

Μαθήματα, σε  Μαθητές , 

Δημοτικού- Γυμνασίου – 

Λυκείου,  στο δικό τους χώρο. 

Τιμές πολύ προσιτές.  

Τηλ.  210 8072584,  

και 6944 384094.  6Δ234.

Κυριακή, 8 Δεκέμβριος 2019 l ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ Λ.Θρακομακεδόνων 154. 2102434055

Δευτέρα, 9 Δεκέμβριος 2019 l ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 
Πάρνηθος 140.   2102462102

Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2019 l ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥ-
ΑΝ Κύπρου 76. 2102469800

Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 l ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. 2102468376

Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2019 l ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 
Δεκελείας 70. 2102445844

Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2019 l ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ.Δημοκρατίας 272. 2102310318

Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 l ΣΤΡΑΓΚΑ 
ΜΑΡΙΑ Λ.Ιωνίας 46 Χαραυγή. 2102440400-
800

Κυριακή, 15 Δεκέμβριος 2019 l ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΑ Ελ.Βενιζέλου 59. 2102448143

Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2019 l ΠΕΡΑΚΗ 
ΑΣΗΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 
2102430183

Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2019 l ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟ-
ΜΝΙΚΗ Αριστοτέλους 132. 2102462255

Τετάρτη, 18 Δεκέμβριος 2019 l ΧΡΟΝΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.

Μύλος. 2102316673

Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2019 l ΜΕΛΙΔΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ       Λ.Καραμανλή 38-40. 
2102446460

Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2019 l ΠΑΠΟΥΤ-
ΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 
2102477442

Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 l ΓΚΑΤΖΙΟΥ 
ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος 118. 2102403004

Κυριακή, 22 Δεκέμβριος 2019 l ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 8/12/2019 ΕΩΣ 22/12/2019

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

 ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Νοσοκομειακό  κρεβάτι με ανα-
τομικό στρώμα,   ολοκαίνουργιο, σε τιμή 
ευκαιρίας.  Τηλ. 2446136. 5Δ234.

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760 
E-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

 
 

 

ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens e-mail:info@perrakistours.gr
Tel:210-2469576 , 210-2464760,  6977625869

7 – 8 /12   ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΟΝ «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»        

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ& ΣΤΟ «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Εισιτήριο 70€  ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5*ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

20/12 ΙΔΡΥΜΑ 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 ΕΚΔΡΟΜΗ  

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 ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑ-

ΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ από 670Ε

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελματικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟ 1950
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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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