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Εντυπωσιακό  το άναµµα 
του δέντρου στις  Αχαρνές 

Η παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Αχαρνών για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
εγκρίθηκε από τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε είκοσι (20) ψήφους 
ΥΠΕΡ έναντι οχτώ (8) ψήφων ΚΑΤΑ και τεσσάρων (4) που απείχαν.

Μέλη της Αντιπολίτευσης δεν ενέκριναν τη διενέργεια 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Κεντρική Πλατεία

ΜΙΑ ΝΕΑ σηµαντική Κοι-
νωνική ∆οµή στήριξης των 
δηµοτών, το Συµβουλευτι-
κό Κέντρο για την Άνοια, 
εγκαινίασαν το µεσηµέρι 
της Παρασκευής 19 ∆εκεµ-
βρίου από κοινού ο Περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο ∆ήµαρχος 
Φυλής Χρήστος Παππούς, παρουσία αιρετών, εργαζοµέ-
νων και κόσµου. Την επικίνδυνη αύξηση των κρουσµάτων 
αλλά και την ανοδική τάση εµφάνισης της νόσου ανέλυσε 
η ∆ρ. Παρασκευή Σακκά Πρόεδρος της Εταιρείας 
Alzheimer η οποία παρουσίασε παράλληλα µε την εισή-
γησή της και πλούσιο οπτικό υλικό. Την επικίνδυνη αύξη-
ση των κρουσµάτων αλλά και την ανοδική τάση εµφάνι-
σης της νόσου ανέλυσε η ∆ρ. Παρασκευή Σακκά Πρόε-
δρος της Εταιρείας Alzheimer η οποία παρουσίασε παράλ-
ληλα µε την εισήγησή της και πλούσιο οπτικό υλικό.

Συµβουλευτικό Κέντρο για 
την Άνοια στον ∆ήµο Φυλής 

Μετά από πρόταση του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου 
Βρεττού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα ∆ηµοτικά τέλη 
µειώνονται έως 10% για ΟΛΟΥΣ, ενώ σε συγκεκριµέ-
νες κατηγορίες ισχύει έκπτωση έως 100% (µηδενικά 
τέλη). Η µείωση ∆ηµοτικών τελών δίνει ανάσα σε 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η ποιότητα των 
υπηρεσιών του ∆ήµου δεν επηρεάζεται.    ✒ ΣΕΛ. 7

Θυελλώδης συνεδρίαση για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό. 

ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ έναρξη της 
εορταστικής περιόδου και 
στις Αχαρνές σηµατοδότησε 
το άναµµα του Χριστουγεν-
νιάτικου ∆έντρου, το βράδυ 
της Παρασκευής 13-12-2019  
στην πλατεία του Αγίου Βλα-
σίου από τον ∆ήµαρχο κ. 
Σπύρο Βρεττό.

✒ ΣΕΛ. 7
✒ ΣΕΛ. 9

Παρουσίαση 
Επετειακού
Λευκώµατος 
της  Ι.Λ.Ε.Α.
µε την ευκαιρία
των 40 ετών
από την ίδρυσή της.

✒ ΣΕΛ. 6

Η  «Αχαρναϊκη» εύχεται σε όλους τους αναγνώστες Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά, µε υγεία...!
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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»

Όλη  μας  η ζωή  διέπεται, βασίζεται στην οικονομία. Παραγωγή, μετα-
ποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, φόροι. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ακό-

μη, ότι όλα αυτά πρέπει να τα ορίζει το κράτος και όπως αποδείχθηκε από την 
εμπειρία εκατό ετών, όλοι πρέπει να είμαστε φτωχοί και μόνο η νομενκλατού-
ρα  που μας κυβερνά, να κυκλοφορεί με λιμουζίνες με φιμέ τζάμια. Αυτός εί-
ναι ο κρατισμός. Οι περισσότεροι πιστεύουν στις ικανότητες τους στην εργα-
σία τους, στην προκοπή.  Αυτή είναι  η ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι Ευρωπαϊκοί 
λαοί το κατάλαβαν.  Όπως έλεγε και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο οποίος κυ-
κλοφορούσε με τζάγκουαρ.  «Φίλε μου, μπορεί να είμαι αριστερός, δεν είμαι 
και μακάκας».
 Η κάθε εξουσία συντηρεί ένα παρακράτος, για να κάνει την βρώμι-

κη δουλειά. Θυμηθείτε το παρακράτος της 
δεξιάς 1950 – 1960. Το παρακράτος της Χούντας, 
ΕΑΤ – ΕΣΑ. Το παρακράτος του ΠΑΣΟΚ, 17  Νοέμ-
βρη, μέχρι τους Ολυμπιακούς αγώνες, Το παρα-
κράτος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 έως σήμερα με τους 
αναρχικούς και τους Ρουβίκωνες. Γιατί κάθε εξου-
σία, χρειάζεται το παρακράτος; Γιατί ότι δεν την βο-
λεύει και απειλείται, πρέπει να εκφοβίζεται με αφα-
νισμό. Δηλαδή με καταστροφή  ακόμη  και  με θά-
νατο. Έτσι στην πράξη μας συμβαίνει και ο κάθε 
ένας μας πρέπει να το γνωρίζει και να κανονίζει την 
άμυνα του. 

Όσοι πιστέψαμε  στον ΓΑΠ, στον Κωστάκη Κα-
ραμανλή, στην Φώφη Γεννηματά, πέσαμε όλοι 

έξω.  Σήμερα βρίσκεται υπό δοκιμασία ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Μην αρπάζεστε. Θα δούμε την ικανότητα  του.  Δεν είναι πρωτό-
γνωρο, όλοι οι τυχάρπαστοι να συνωστίζονται στους πόλους της εξουσίας για 
πλουτισμό και σπουδαιότητα.  Κάντε υπομονή για να βγάλουμε συμπέρασμα.

Ο πόλεμος είναι πραγματικό γεγονός από τότε που ο άνθρωπος 
στάθηκε όρθιος στα πόδια του. Είτε για άμυνα και επιβίωση, είτε 

για κατάκτηση. Άλλο πράγμα είναι η άμυνα για την ζωή σου την πατρί-
δα σου, την οικογένεια σου, άλλο η κατάκτηση. Ο πόλεμος είναι και θα 
είναι παντοτινός, μεταξύ των ανθρώπων. Όμως πρέπει πάντα να είμα-

στε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το κάθε ενδεχόμενο. Δηλαδή κάλλιο 
το προλαμβάνειν,  παρά το θεραπεύειν. Αφήστε  τις νομικές θεωρίες 
που τις καταπατά ο ισχυρότερος, και δεχτείτε τις οικονομικές θυσίες  για 
να οπλιστούμε ανάλογα.

Ο Σουλτάνος του γειτονικού Σουλτανάτου, κάνει λάθος όνειρα. Αντί να 
ονειρεύεται το παρελθόν με αυτοκρατορίες, γενοκτονίες, θανάτους και 

ορφάνια, πιο έξυπνο είναι να φροντίζει για το μέλλον και την ευημερία του λα-
ού του.  Αυτό δεν  γίνεται δημιουργώντας γύρω σου εχθρούς.  Θα είσαι πά-
ντα μισητός και ανεπιθύμητος.

Μέγα το τις θαλάσσης κράτος, έλεγαν οι αρχαίοι παππούδες μας. Η 
χώρα μας γύρω – γύρω και με τα νησιά της, είναι καθαρά μια θαλασ-

σινή χώρα. Και μόνο τους επαγγελματίες ψαράδες 
να επιστρατεύσουμε, περισσεύουν τα πληρώματα  
των πολεμικών πλοίων.  Εμείς αντέχουμε από παι-
διά στα μποφόρ.  Οι Τούρκοι δεν ήταν και δεν θα γί-
νουν ποτέ ναυτικοί. Πρέπει να ενισχύσουμε τον Πο-
λεμικό μας Στόλο. Μας το διδάσκει η ιστορία μας.

Όταν μπορείς να δώσεις κάτι, ακόμη και σε 
κάποιον που αντιπαθείς, δώστο. Ένα χρήσιμο 

λόγο, ένα ευρώ, ένα κουλούρι. Θα περάσουν μέ-
ρες, αλλά αυτός θα καταλάβει την πρόθεση της ψυ-
χή σου, άσχετα εάν δεν το πει από εγωισμό. Έτσι εί-
μαστε εμείς οι άνθρωποι.

Μεταξύ της σοφίας και της ηλιθιότητας, 
υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή. Άλλο εί-

ναι η εμπειρική σοφία και άλλο η βαθυστόχαστη 
ιδεολογική σοφία, για καπέλωμα , για υποταγή και κυριαρχία. Χρειάζεται 
ο κάθε  άνθρωπος να αποκτήσει κρίση, για να τα διαχωρίσει. Η κρίση εί-
ναι ωριμότατα που αποκτιέται με γνώση και εμπειρία.

Η ομοφυλοφιλία είναι μια μη φυσιολογική κατάσταση. Όμως  είναι 
κοινωνικό πρόβλημα, για το οποίο δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια 

και να το βάζουμε κάτω από το χαλί. Σαν κοινωνικό πρόβλημα, χρειάζεται 
αντιμετώπιση όπως όλα τα άλλα. Η προκλητικότητα και η επίδειξη, είναι σα-
φώς κατακριτέα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Ο  σημερινός Ποινικός Κώδικας 
στην χώρα μας, είναι ελεεινός 

και τρισάθλιος.  Στην πράξη προάγει το 
κάθε είδους έγκλημα. Καμιά σκέψη, μέ-
ριμνα, για την αποτροπή των εγκλημά-
των.  Στην ουσία πληρώνουμε φόρους 
για να συντηρούμε τους εγκληματίες 
στις φυλακές φαινομενικά, έως ότου 
τους ξαμολήσουμε, να συνεχίσουν την 
δουλειά  που ξέρουν να κάνουν. Μα τό-
ση παρακμή, τόση διαφθορά, τόση ηλι-
θιότητα.  Που βαδίζουμε; 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ο Δήμος Αχαρνών και ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, στέκο-
νται δίπλα στους Δημότες τους και τους στηρίζουν με την 
μείωση των Δημοτικών τελών έως 10% για όλους. Πρόκει-

ται για μία γενναία απόφαση που λαμβάνεται μετά από αρκετά 
χρόνια και αφορά σε μεγάλη μερίδα των Δημοτών. Οι μειώσεις 
ισχύουν για όλους τους κατοίκους των Αχαρνών και των Θρακο-
μακεδόνων.  «Μειώνουμε τα Δημοτική Τέλη, αυξάνοντας παράλ-
ληλα τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους Δημότες μας. Σε πείσμα 
των καιρών και παρά την άσχημη οικονομική κατάσταση που βρή-
καμε το Δήμο μας, καταφέραμε να κάνουμε γενναίες (για τα δεδο-
μένα μας) μειώσεις».

Η κ. Ζαχαριάδη Αγγελική, η οποία αναδείχθηκε αναπληρωμα-
τικό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ορκίστηκε μετά την 
απώλεια της Ελένης Σαχσανίδη Δημοτική Σύμβουλος Αχαρ-

νών την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου ενώπιον του Δημάρχου Αχαρνών, 
Σπύρου Βρεττού. Ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχήθηκε καλή δύναμη στα 
νέα της καθήκοντα και τόνισε την ανάγκη να αναδείξουμε τον διάλογο 
και την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου.

Φέτος τα Χριστούγεννα οι Αχαρνές θα γεμίσουν ΦΩΣ. Έναν 
απόλυτα Χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό για όσους στολί-
ζουν εξωτερικά τις οικίες του κατά την εορταστική περίοδο 

διοργανώνει ο Δήμος Αχαρνών. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν 
μπορούν να αποστείλουν φωτογραφίες στο dikeacharnon@
yahoo.gr ή με μήνυμα στην επίσημη σελίδα του Facebook του Δή-
μου Αχαρνών. Οι τέσσερις καλύτερες συμμετοχές θα βραβευτούν 
και θα κερδίσουν πλούσια δώρα. 

Την σύσταση  Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκ-
μίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου για το 
έτος 2020 με μέλη τους κάτωθι:  Τον κ. Βρεττό Σπυρίδων, Δή-

μαρχο, ως Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Τον κ. 
Βρεττό Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος, αναπληρούμενο από 
ον κ. Πετάκο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο..Τον κ. Ξαγοράρη Νικό-
λαο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως έλος, αναπληρούμενο πό τον κ. Αρα-
μπαντζή Ευάγγελο, Δημοτικό Σύμβουλο. 

Σε μια ιδιαίτερη βραδιά ο Δήμος Αχαρνών διοργανώνει εκ-
δήλωση, προκειμένου να τιμήσει τους εισαχθέντες φοιτη-
τές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά 

τη σχολική – ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2019. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 
στην αίθουσα εκδηλώσεων «Μάριος Δημήτριος Σουλούκος» του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών. Θα ακολουθήσει η απονομή 
τιμητικών επαίνων, θα πραγματοποιηθεί  κλήρωση δώρων για 
τους εισαχθέντες φοιτητές, ενώ δώρα θα δοθούν και από την Ένω-
ση Συλλόγων Γονέων.

Με αφορμή τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων, και με 
πρωτοβουλία των επιχειρηματιών της περιοχής του Δήμου 
Αχαρνών, διοργανώνεται μια φιλανθρωπική δράση που θα 

λάβει χώρα στο κτίριο της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών & Αττικής «Ο 
Καπετάν Ευκλείδης» με απώτερο σκοπό να βοηθήσει οικογένειες που 
το έχουν ανάγκη. Τα προϊόντα θα συγκεντρώνονται στα καταστήματα 
που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή έως και την Παρασκευή 20 
Δεκεμβρίου 2019 που θα μεταφερθούν στο κτίριο της Λέσχης . Θα δι-
ανεμηθούν και θα παραλαμβάνονται στη Λέσχη μας τις ημερομηνίες 
21-22-23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 10:00-18:00. 

Εκατόν είκοσι μία χιλιάδες ευρώ θα εισπράξει συμπληρω-
ματικά ο Δήμος Αχαρνών από το Υπουργείο Εσωτερικών 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. 

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος προ-
χώρησε σε συμπληρωματική Κατανομή ποσού 14 εκατ. ευρώ από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους 
Δήμους της χώρας. Το ποσό κατά προτεραιότητα θα προωθηθεί 
για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμι-

ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά δήμο.
Την Παρασκευή  10/12/2019  έγινε η συνάντηση γνωριμίας του  
Συλλόγου  «ΜΕΣΟΝΥΧΙ» μετονΔήμαρχοτης πόλης. Στην συ-

νάντηση που είχαμε αναφέραμε επιγραμματικά τα  προβλήματα της 
περιοχής μας. Διαπιστώσαμε ότι ο κος  Δήμαρχος γνώριζε  την περιο-
χή μας , κατανόησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αποφα-
σίσαμε μαζί να πορευτούμε για την λύση τους.

Το  Δ.Σ. τον ευχαριστεί  για τον χρόνο που διέθεσε στο Δ.Σ. 
του Συλλόγου  μας Ώστε να ενημερωθεί κατ΄ ιδίαν για τα 
προβλήματα τα οποία αφορούν μία Από τις περιοχές της  

Δήμου , κάτι το οποίο επιθυμούσε και ο ίδιος, καθώς Και την καλή 
διάθεση και προθυμία να προχωρήσουμε μαζί για την λύση τους. 

Ένα εξαίρετο έργο τέχνης κοσμεί το κέντρο της πόλης των 
Αχαρνών 1ο Δημοτικό Σχολείο  Κατασκευάστηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΒΔ του1894 «Περί του τρόπου κατασκευής 

των σχολείων», βασισμένο στην εργασία του νομομηχανικού και 
υπουργού Παιδείας Δημήτριου Καλλία, ως τετραθέσιο, το 1904. Το 
1983 με το 667/Β/1983 ΦΕΚ, χαρακτηρίστηκε από την τότε υπουργό 
Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη , διατηρητέο ως έργο τέχνης. Το ΕΠΙ-
ΣΚΗΝΙΟΝ υποστηρίζει την πρόταση της στέγασης του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αχαρνών στο υπέροχο αυτό κτίριο, που περικλείει μνήμες 
των Αχαρνών περισσότερο από 100 χρόνια.

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 έχουν περιθώριο οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων σε όλη τη χώρα να δηλώσουν στους δή-
μους τα σωστά στοιχεία για τα τετραγωνικά των ακινή-

των. Με τροπολογία, που ψηφίστηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρί-
ου 2019, απαλλάσσονται από πρόστιμα και αναδρομικά όσοι 
ιδιοκτήτες είχαν λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά, δηλαδή εμ-
φανίζονται στα αρχεία των δήμων με λιγότερα τετραγωνικά μέ-
τρα απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα, λόγω τακτοποίησης αυ-
θαίρετων και ημιυπαίθριων χώρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να πληρώνουν λιγότερα, απ’ ό,τι τους αναλογούν, δημοτικά τέ-
λη και εισφορές προς τους δήμους της χώρας (τέλη καθαριότη-
τας, φωτισμού, ΤΑΠ, κλπ.).

Την επαναφορά του εκκλησιασμού και την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την προσφορά 
των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα κατά την ημέρα της σχολι-

κής εορτής των Τριών Ιεραρχών σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορί-
ες του esos, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως. 
Οι αλλαγές αναμένεται να αναφέρονται σε εγκύκλιο που θα εκδοθεί 
αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι αλλαγές αναμένεται 
να αναφέρονται σε εγκύκλιο που θα εκδοθεί αμέσως μετά τις γιορτές 
των Χριστουγέννων.

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου θα χτυπήσει το τελευταίο κου-
δούνι της χρονιάς για τους μαθητές. Αυτό, παράλληλα, θα 
σηματοδοτήσει την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων διακο-

πών για τους μαθητές όλης της χώρας. Οι διακοπές των Χριστου-
γέννων θα ξεκινήσουν στις 24 Δεκεμβρίου 2019 και θα διαρκέ-
σουν έως τις 7 Ιανουαρίου 2020. Άρα, οι μαθητές θα χάσουν την 
ευκαιρία να απολαύσουν περισσότερες μέρες ξεκούρασης, καθώς 
χάνουν τη Δευτέρα πριν από τα Χριστούγεννα. Οι διακοπές των 
δύο εβδομάδων ισχύουν και για τα παιδιά που πηγαίνουν σε δη-
μοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η επιστροφή 
στα θρανία θα γίνει μετά και τον εορτασμό των Θεοφανείων, με τα 
μαθήματα να ξεκινούν εκ νέου την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020.
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Διαφημιστείτε και στηρίξτε την μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της Πόλης μας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

Εύχομαι η γέννηση Του Χριστού 
να φέρει το μήνυμα της ελπίδας 
για ένα κόσμο χωρίς βία, 
γεμάτο αγάπη και ειρήνη.

Ο ερχομός του 2020 ας σημάνει ένα 
νέο ξεκίνημα, μια ακόμη ευκαιρία 
για όνειρα και δημιουργία.

Καλά Χριστούγεννα
Ευτυχισμένο το νέο έτος

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

«ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ»
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

«Το  δικαίωμα  μη συμμετοχής  σε εμπόλεμο  κάλεσμα...
Το  ΝΑΤΟ  στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα  
από άλλο σκοπό ξεκίνησε και αλλού έχει κα-
ταλήξει τις τελευταίες δεκαετίες. Ιδρύθηκε για 
την αντιμετώπιση επιθετικού πολέμου, δηλα-
δή με σκοπό αμυντικό των κρατών μελών, αλ-
λά περί το τέλος της δεκαετίας του ́ 80, τροπο-
ποίησε το δόγμα του και από Αμυντικό  Σύμ-
φωνο έγινε Επιθετικό. Δίνοντας το δικαίωμα 
κατά το δοκούν:   Όλα αυτά έγιναν επί προε-
δρίας Μπους και Κλίντον ένθερμων υποστη-
ρικτών και εκλεκτών της λευκής αδελφότη-
τος.

Δείγμα του νέου δόγματος, αποτελούν οι πο-
λεμικές παρεμβάσεις του ΝΑΤΟ στην άλλοτε 
Γιουγκοσλαβία, την οποία διέλυσε εις τα εξόν εί-
χε συντεθεί, το μακρινό Αφγανιστάν, όπου ελέγ-
χεται έκτοτε η διακίνηση με αεροσκάφη της CIA  
το εμπόριο ναρκωτικών, το ΙΡΑΚ, το οποίο κατα-
στράφηκε ολοσχερώς και διαμελίζεται επί των 
ημερών μας, η Λυβύη  που φλέγεται ακόμη και 
σήμερα από Εμφύλιο Πόλεμο και άλλες περι-
πτώσεις στο κέρας της Αφρικανικής Ηπείρου.

Αυτή  την χρονική συγκυρία, στην περιοχή 
της Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή, υπάρχει 
μεγάλη πολεμική εκστρατεία με Όργανο της πα-
γκόσμιας  ΕΛΙΤ  τους μισθοφόρους   Ισλαμοφα-
σίστες,  που δρα σε βάρος των κρατών της Συρί-
ας, του ΙΡΑΚ και ότι άλλο ήθελε προκύψει.  Τα 
βαθύτερα αίτια και το σκοπό αυτής της Μεγάλης 
Επιχείρησης έχουν αναλυθεί περιστασιακώς  σε 
χιλιάδες δημογραφικές ειδήσεις. Αιτία που γρά-

φουμε αυτό το πόνημα είναι η παρακάτω. 
Ο  υπερατλαντικός Οργανισμός, έχει ήδη με-

τατοπίσει το προηγούμενο ανακοινωθέν δόγμα 
παρεμβάσεων στις επίμαχες περιοχές με την 
συμμετοχή Νατοϊκών Δυνάμεων και άλλων χω-
ρών σε μαζικό επίπεδο.  Για την ώρα  οι περισ-
σότερες χώρες απάντησαν αρνητικά σε προη-
γούμενο αίτημα των Η.Π.Α.  για συμμετοχή στην 
εμπόλεμη  σύρραξη της Συρίας.  Όπως είδαμε σε 
δημοσιογραφικές  δηλώσεις αρμοδίων παραγό-
ντων, αυτές τις ημέρες υπάρχει κινητοποίηση και 
οργανώνεται αποστολή Αμερικανικών Δυνάμε-
ων στον Περσικό Κόλπο, με προσπάθεια εμπλο-
κής και άλλων χωρών με πρόσχημα την πάταξη 
της Τρομοκρατίας, ενώ το θέμα μας είναι  ο έλεγ-
χος και η ασφάλεια των Ενεργειακών της Μέσης 
Ανατολής.  Δημιουργούνται, κατά τα ειωθότα, οι 
κατάλληλες συνθήκες και εντός ολίγου προφα-
νώς θα κληθούμε κι εμείς να συμμετάσχουμε 
στην παρέμβαση. 

Η Ελλάδα αυτή την περίοδο βρίσκεται κάτω 
από εσωτερική οικονομική κρίση  που μαστίζει 
θανάσιμα το Ελληνικό κράτος και τον Ελληνικό 
Λαό. Έχει με το μέρος της το ηθικό δικαίωμα να 
αρνηθεί την οποιαδήποτε συμμετοχή σε μελλο-
ντικό σχετικό κάλεσμα του Οργανισμού.  Δεν 
μπορεί να επιβαρυνθεί άλλο, αφού οι ένοπλες 
δυνάμεις της έχουν δεχθεί επικίνδυνο οικονομι-
κό πλήγμα από τις περίεργες επιλεκτικές περικο-
πές. Η τυχόν συμμετοχή της Κυβέρνησης θα βρει 
αντιμέτωπη την Λαϊκή βούληση. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΩΝ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 
Το  Δ. Σ. του Συνδέσμου μας   
εύχεται  με Αγάπη  και  Ελπίδα 
Καλές γιορτές  και Υγεία σε όλους 
Χρόνια Πολλά  - Καλή Χρονιά 
 
Ο  Πρόεδρος 
ΣΤΑΘΗΣ    ΤΣΕΛΑΛΙΔΗΣ  
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Η νέα χρονιά, να είστε σίγουροι ότι θα φέρει 
ευχάριστες αλλαγές. Γιατί δεν αρκούν οι ευχές
για να συμβεί κάτι τέτοιο, μιας και χρειάζεται 
όραμα, σχέδιο, γνώση και πολύ δουλειά. 
Ζούμε σε έναν τόπο που αναζητά μια καλύτερη ζωή, 
ένα πολιτισμένο περιβάλλον και μια κανονικότητα 
στην καθημερινή μας ζωή. Θα τα έχουμε! 
Γιατί έχει φτάσει ο καιρός, γιατί είναι 
δικαίωμα όλων μας αλλά και γιατί η πολιτισμένη 
πόλη τα χρειάζεται. 
Εύχομαι να περάσει ο καθένας από εσάς 
χαρούμενες γιορτινές ημέρες 
και η προσωπική του ζωή 
να είναι γεμάτη υγεία 
και καλοσύνη για έναν 
ολόκληρο χρόνο.

Γιάννης Νίκας
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
Γεν. Γραμματέας «Διέξοδος»

Εύχομαι 
σε όλους τους δημότες Αχαρνών  

το 2020 να είναι μια χρονιά ενότητας,  
δημιουργίας και αγάπης

Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το νέο έτος  

Δήμαρχος Αχαρνών 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ
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Η   Γέννηση του  ας σηµάνει  την αρχή για µια 
καλύτερη ζωή, γεµάτη αλήθεια και φως.

Ο σάκος του Άγιου Βασίλη ας κρύβει  Ξεχωριστές  αναµνήσεις
του χθες,  ευτυχισµένες εµπειρίες  του σήµερα 

κι ένα κόσµο που θα µας οδηγήσει 
σε ένα υπέροχο Αύριο.   

Καλή   Χρονιά 
Μαρία   Μπούκη 

Πρόεδρος  Κέντρου ατόµων µε ειδικές 
Ανάγκες  ∆ήµου Αχαρνών « ΑΡΩΓΗ»

Εντυπωσιακή η τελετή για το άναµµα 
του δέντρου στην πλατεία των Αχαρνών

Τ ην επίσηµη έναρξη της εορταστικής πε-
ριόδου και στις Αχαρνές σηµατοδότη-
σε το άναµµα του Χριστουγεννιάτικου 

∆έντρου το βράδυ της Παρασκευής 13-12-
2019 στην πλατεία του Αγίου Βλασίου από τον 
∆ήµαρχο κ. Σπύρο Βρεττό.

Σε µια όµορφη εκδήλωση που άρχισε νωρίς 
το απόγευµα µικροί και µεγάλοι είχαν την ευκαι-
ρία να γιορτάσουν και να διασκεδάσουν. Ο ∆ή-
µος Αχαρνών και η ∆ΗΚΕΑ προσπάθησαν να 
δώσουν έντονο χριστουγεννιάτικο κλίµα στην 
πόλη µε τον στολισµό και τη δηµιουργία του Χρι-
στουγεννιάτικου χωριού. Μικροί µαθητές µε 
µουσικά όργανα διασκέδασαν τον κόσµο, ενώ 
µε τα κάλαντα έδωσαν γιορτινό χρώµα. Στη συ-
νέχεια ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός απηύθυ-
νε ένα σύντοµο χαιρετισµό, ευχαριστώντας 
όλους όσους συνέδραµαν στην εκδήλωση και 
τον στολισµό της πόλης. Κάλεσε δε όλους τους 
δηµότες να µείνουν στην πόλη και να γιορτά-
σουν φέτος στις Αχαρνές. Η αντίστροφη µέτρη-
ση από τις παιδικές φωνές οδήγησε στο άναµµα 
του δέντρου, για να ακολουθήσει σόου πυροτε-
χνηµάτων.

Στη γιορτή, την οποία διοργάνωσαν η ∆ΗΚΕΑ 
και ο πρόεδρός της κ. Γιάννης Νίκας, συµµετεί-
χαν η Φιλαρµονική του ∆ήµου Αχαρνών, το ∆η-
µοτικό Ωδείο, τα µικρά αγγελάκια από τα καλλι-
τεχνικά τµήµατα, οι δάσκαλου µουσικής, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε µε τη µεγάλη συναυλία 
των Prestige The Band.  

Με πρωτοβουλία µάλιστα του κ. Σπύρου Βρεττού κατά τη διάρκεια της γιορτής τα παιδιά µπο-
ρούσαν να συµµετέχουν στα παιχνίδια δωρεάν. Το Χριστουγεννιάτικο χωριό θα λειτουργεί καθη-
µερινά στην πλατεία µέχρι και τις 6 Ιανουαρίου.    

Χριστουγεννιάτικο άρωµα
και στους Θρακοµακεδόνες 
Την επίσηµη έναρξη της εορταστικής 
περιόδου και στους Θρακοµακεδόνες 
σηµατοδότησε το άναµµα του Χρι-
στουγεννιάτικου ∆έντρου το βράδυ 
της Κυριακής στην πλατεία των Θρα-
κοµακεδόνων

H όµορφη εκδήλωση, που διοργά-
νωσε ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ΗΚΕΑ, 
άρχισε νωρίς το απόγευµα µε συµµετο-
χή µικρών και µεγάλων οι οποίοι είχαν 
την ευκαιρία να γιορτάσουν και να δια-
σκεδάσουν. Μικροί µαθητές µε µουσι-
κά όργανα διασκέδασαν τον κόσµο, 
ενώ µε τα κάλαντα έδωσαν γιορτινό 
χρώµα. Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Μιχάλης Βρεττός απηύθυνε ένα σύ-
ντοµο χαιρετισµό, ευχαριστώντας όλους όσους συνέδραµαν στην εκδήλω-
ση και τον στολισµό της πόλης. Η αντίστροφη µέτρηση από τις παιδικές φω-
νές οδήγησε στο άναµµα του δέντρου, για να ακολουθήσει σόου πυροτε-
χνηµάτων. Στη γιορτή, την οποία διοργάνωσαν η ∆ΗΚΕΑ και ο πρόεδρός της 
κ. Γιάννης Νίκας, συµµετείχαν η Φιλαρµονική του ∆ήµου Αχαρνών, το ∆η-
µοτικό Ωδείο, τα µικρά αγγελάκια από τα καλλιτεχνικά τµήµατα, οι δάσκα-
λοι µουσικής, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε µε τη µεγάλη συναυλία των 
Walkman The Band.  
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Νέος αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Πολιτικής, Πρό-
νοιας, Ισότητας και Δη-
μόσιας Υγείας, στη θέση 
της εκλιπούσης Ελένης 
Σαχσανίδη, ορίζεται από 
το Δήμαρχο Αχαρνών κ. 
Σπύρο Βρεττό ο κ. Ευ-
στάθιος Τοπαλίδης. Πα-
ράλληλα ο Δήμαρχος κ. 
Σπύρος Βρεττός θα προ-
τείνει για τη θέση του 
προέδρου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυ-
μία «Δημοτική Φροντί-
δα Δήμου Αχαρνών» 
(ΔΗΦΑ) τη Δημοτική 
Σύμβουλο κ. Αγγελική 
Ζαχαριάδη.

Μείωση 
Δημοτικών 
τελών 
για ΟΛΟΥΣ
Μετά από πρόταση του Δημάρχου 
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, τα Δημοτικά τέλη μει-
ώνονται έως 10% για ΟΛΟΥΣ, ενώ σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες ισχύει έκ-
πτωση έως 100% (μηδενικά τέλη). Η 
μείωση Δημοτικών τελών δίνει ανάσα 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η 
ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου 
δεν επηρεάζεται.

Μείωση Δημοτικών τελών 
και Χριστουγεννιάτικο χωριό τα θέματα 
που απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου εί-
χε ουσιαστικό χαρακτήρα καθώς η μείωση των Δημοτικών τελών 
και το Χριστουγεννιάτικο χωριό ήταν τα θέματα που απασχόλησαν 
τα μέλη του. 

Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αχαρνών τα Δημοτικά τέλη μει-
ώνονται έως 10% για ΟΛΟΥΣ, ενώ μηδενικά τέλη ή μειωμένα κατά 
50% ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλ-
λων απόρους, ΑμεΑ, Πολύτεκνους, Τρίτεκνους και ανέργους. «Η μεί-
ωση των Δημοτικών Τελών ελπίζουμε να ανακουφίσει έστω και στο 
ελάχιστο τους συμπολίτες μας. Στις προθέσεις μας είναι παρότι μειώ-
νουμε τα Δημοτικά Τέλη, οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος Αχαρ-
νών να αυξηθούν ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των Δημοτών», 
τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών.

Στην ίδια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να ψηφίσει 
την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Αχαρνών για Χριστουγεννιά-
τικες εκδηλώσεις. Μέλη της Αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να υπερψηφί-
σουν το πολυαναμενόμενο Χριστουγεννιάτικο Χωριό με αποτέλεσμα 
η παραχώρηση να περάσει κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα.

Αναλυτικά ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Ευ-

θυμιάδου - Τουμανίδου Γεωργία, Κόνταρης Χρύσανθος, Κωφός Δη-
μήτριος, Οικονόμου Ευθύμιος, τραβασαρος Αναστάσιος, Τσιμπογιάν-
νης Δημήτριος.  Ενώ απείχαν της ψηφοφορίας οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι: Αβραμίδης Ιωάννης, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Φωτιάδης Γεώρ-
γιος –Αλέξανδρος, Χαλκίδης Παναγιώτης

«ΟΙ ΑΘΛΗΤΈΣ μας είναι οι πρεσβευτές της πόλης μας, 
είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πως αυτή η πόλη μπορεί 
και θα γίνει καλύτερη... Οι αθλήτριες και αθλητές της πό-
λης μας πρωταγωνιστούν, ξεχωρίζουν και διακρίνονται 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τιμούμε 

όλους αυτούς που μας κάνουν υπερήφανους» Είπε με-
ταξύ άλλων ο Δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός , στην εκδή-
λωση   Αθλητικών Αριστείων που έγινε το απόγευμα  της  
Δευτέρας 15 -12-2019,  στην αίθουσα «Μάριος-Δημή-
τριος Σουλούκος» του Δημαρχιακού μας Μεγάρου.

 Συνωστισμός  αθλητών στην εκδήλωση Αθλητικών Αριστείων

Νέος Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολιτικής ο Στάθης Τοπαλίδης, 
Νέα  Πρόεδρος στη ΔΗΦΑ η κ. Αγγελική Ζαχαριάδη
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Καλά   
Χριστούγεννα 
Και ένα  Ευτυχισµένο, 
Χαρούµενο, 
Νέο Έτος.

Χρόνια  Πολλά 
-  καλή Χρονιά 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΣ 
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Αχαρνών

Οι Άγιες ηµέρες που έρχονται 
ας φέρουν την ευτυχία
στο σπίτι σας 
και ο Καινούργιος Χρόνος 
ας είναι γεµάτος 
όµορφες στιγµές και
πολλά χαµόγελα!

Χρόνια  Πολλά 
- Καλή  Χρονιά 

Γιώργος   Πετάκος
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Στόλου.
Πρόεδρος  Λαϊκών Αγορών «Αλληλεγγύη»

Αντιπρόεδρος   Οµ. Λαϊκών Αγορών,
Περιφέρειας Αττικής.

Εύχοµαι οι 365  ηµέρες του νέου  έτους να είναι
γεµάτες υγεία και επιτυχίες για εσάς και
την οικογένειά σας και για την πατρίδα µας συλλογικά, 
ένα έτος µε ευηµερία και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Όπως κάθε νέα χρονιά η αναδροµή σε αυτή που φεύγει 
είναι επιβεβληµένη. Για εµένα προσωπικά το 2019 υπήρξε 
µία σηµαντική χρονιά όπου µε τιµήσατε µε τη ψήφο σας 
και µε εκλέξατε στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. 
Με αυτή την εµπιστοσύνη πορεύοµαι και δεσµεύοµαι να 
την µετουσιώσω σε έργο σε όλη την διάρκεια του 2020. 
Με µοναδικό γνώµονα να βάλουµε από κοινού πιο γερά 
θεµέλια στον τόπο µας και να βελτιώσουµε
την ποιότητα της ζωή µας. 

Ευτυχισµένο το 2020!

Ευρώπη Κοσµίδη  
Πολιτικός Μηχανικός

Περιφερειακή Σύµβουλος Αττικής 
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Η Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρεία Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.) 
παρουσιάζει το επετειακό 

της Λεύκωμα με την ευκαιρία των 
40 ετών από την ίδρυσή της, την 
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και 
ώρα 19:00 μ.μ., στη μεγάλη αίθου-
σα του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός», πλατεία Αγίου Γε-
ωργίου Καρύτση, 8. 

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνο-
νται 570 αρχειακές ανέκδοτες φωτο-
γραφίες ορισμένες από τις οποίες 
ανάγονται στα πρώτα έτη της τέχνης 
της φωτογραφίας στην Ελλάδα. Μέ-
σα σε 420 σελίδες επιχειρείται μία 
ανασύσταση της ιστορικής μνήμης. 
Της ιστορικής μνήμης που αφορά 
στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών ή 
του Μενιδίου, όπως είναι ευρύτερα 
γνωστό. 

Παρουσιάζονται φωτογραφίες 
από τις συλλογές του Ιστορικού και 
Λαογραφικού Μουσείου των 
Αχαρνών που περιλαμβάνουν τις 
βαρύτιμες τοπικές ενδυμασίες, κο-
σμήματα, εργαλεία, παντός είδους 
σκεύη, σημαίες, όπλα, εικόνες και 
θρησκευτικά αντικείμενα, έγγραφα 
και πολλά άλλα τεκμήρια της λαο-

γραφίας του τόπου. Τα ιστορικά 
ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται 
στο επετειακό Λεύκωμα προέρχο-
νται από τα Αρχεία της Ιστορικής και 
Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών 
(Ι.Λ.Ε.Α.), καθώς επίσης και από τις 
αρχειακές συλλογές του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, 
της ΕΡΤ, του Μουσείου Μπενάκη, 
του Πελοποννησιακού Λαογραφι-
κού Ιδρύματος και πολλών άλλων 
ιδιωτικών συλλογών. 

Η συγκεκριμένη έκδοση βασίστη-
κε σε αρχεία που προσέφεραν οι κά-
τοικοι των Αχαρνών και υλοποιήθη-

κε χάρη στην αποκλειστική οικονομι-
κή χορηγία της ΑΙΓΕΑΣ-ΑΜΚΕ και την 
ευγενική φροντίδα του Αθανασίου 
Μαρτίνου. 

Για την επιμέλεια της έκδοσης ερ-
γάστηκαν οι επιστημονικές ομάδες 
της Ιστορικής και Λαογραφικής Εται-
ρείας Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.), της ΑΙΓΕΑΣ-

ΑΜΚΕ, καθώς και η διακεκριμένη 
φωτογράφος Μαρία Στέφωση. 

Την παρουσίαση του Λευκώμα-
τος έχουν αναλάβει οι: Ευάγγελος 
Καραμανές, Διευθυντής Ερευνών, 
Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης 
και Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών , Λεωνίδας 

Κουρής, τέως Νομάρχης Ανατολι-
κής Αττικής. Αναστασία Λαζαρίδου, 
δρ Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μου-
σείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτι-
κών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟΑ  
και Γιώργος Φυτάς, Έφορος Αρχεί-
ου, τέως Πρόεδρος ΙΛΕΑ 

Παρουσίαση  Επετειακού Λευκώματος  της  Ι.Λ.Ε.Α.
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Φωτορεπορτάζ  από  το  οδοιπορικό του Προέδρου της  ΔΗΚΕΑ  Γιάννη  Νίκα  
Την Κυριακή το 
πρωί,  10-12-2019,  
βρέθηκα στο bazaar 

των Ελληνίδων Οδηγών 
στους Θρακομακεδονες. 
Πέρα από την εξαιρετική 
φιλοξενία τους, θέλω να 
προτείνω την συμμετοχή 
σας, σε κάθε bazaar που θα 
συναντήσετε αυτη την περίοδο. Οι εισπράξεις πηγαίνουν 
για καλό σκοπό, οι τιμές των προϊόντων είναι ιδιαίτερα κα-
λές και - το κυριότερο - θα βοηθήσετε έναν σύλλογο η μία 
ομάδα, να συνεχίσει να υπάρχει. Σκεφτείτε το... - Γιάννης Νι-
κας /Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Α - Γεν.γραμ "Διέξοδος"

Το περασμένο Σάβ-
βατο στις 7 Δεκεμ-
βρίου 2019, η Εύ-

ξεινη Λέσχη Αχαρνών & 
Αττικής «Ο καπετάν Ευ-
κλείδης» είχε την μεγάλη 
γιορτή της. Στην αίθουσα 
του «Grand Cavallari» 
στην Πάρνηθα, το κέφι 
έμεινε αμείωτο με πολύ 
χορό και τραγούδι. Με τον πρόεδρό της τον Γιάννη Το-
παλίδη, βρήκαμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε για το μέλ-
λον. Εξαιρετική η δουλειά του συλλόγου και σίγουρα με-
γάλη η συμβολή του στον Πολιτισμό και την παράδοση 
του Πόντου. 
Γιάννης Νίκας / Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Α - Γεν.γραμ. "Διέξοδος"

Η νέα γενιά του 
Ολυμπιακού χω-
ριού, μου δίνει την 

εικόνα και την βεβαιότητα 
ότι τα πράγματα έχουν αρ-
χίσει να αλλάζουν. Βρέθη-
κα την Κυριακή που μας πέ-
ρασε μαζί τους, μιλώντας 
για όλα... Ειναι καιρός να 
βγούμε όλοι μας από την 
πεποίθηση ότι η νέα γενιά 
είναι ένα πράγμα. Όχι, κα-
τηγορηματικα! Η νέα γενιά ζει, ελπίζει και σχεδιάζει ένα δι-
αφορετικό μέλλον, ενώ όλα αλλάζουν. Τι άλλο να πω, πέ-
ρα από το ότι έχω υποχρέωση να είμαι δίπλα τους. Και δεν 
θέλω να είμαι ο μόνος... - Γιάννης Νικας /Πρόεδρος 
ΔΗ.Κ.Ε.Α

Ολυμπιακού 
χωριού συνέ-
χεια και αυτή 

την φορά στον σύλ-
λογο γυναικών «η 
Καλλιπατειρα» με το 
επιτυχημένο Χριστου-
γεννιατικο bazaar. Οι 
δραστήριες αυτές γυ-
ναίκες, δινουν μαθή-
ματα εργατικότητας, πολιτισμού και αισιοδοξίας, ολόκλη-
ρο τον χρόνο. Αξίζει να τις γνωρίσετε από κοντά. - Γιάννης 
Νικας / Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Α

Θρακομακεδονες    
και το φως από τα 
εκατοντάδες χρω-

ματιστά φώτα ήρθε! Και 
φώτισε η πλατεία μαζί με τα 
χαμόγελα των ανθρώπων 
που ήρθαν φέτος, που για 
πρώτη φορά στις Αχαρνές, 
ανάψαμε το δέντρο μας. 
Ίδιοι άνθρωποι, νέα δημοτική αρχή αλλά και μια νέα αντί-
ληψη για το τι σημαίνει Πολιτισμός, παράδοση και προσφο-
ρά. Ευχαριστούμε το δήμαρχο Σπύρο Βρεττό για την στήρι-
ξη και όλους εσάς για την παρουσία σας. Χρόνια πολλά σε 
όλους σας, με υγεία, αγάπη και φως.
Γιάννης Νικας / Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Α - Γεν. Γραμ. "Διέξοδος"

Και η κεντρική μας 
πλατεία γέμισε φώ-
τα, μουσική και πα-

ραδοσιακές εικόνες. Για 
πρώτη φορά στις Αχαρνές, 
ένα Χριστουγεννιατικο χω-
ριό είναι έτοιμο να δώσει 
χαρά σε μικρούς και μεγά-
λους, μαζί με το παγοδρόμιο και τις εκδηλώσεις που προετοιμα-
σαμε. Χθες, όλα ήταν δωρεάν, αλλά το κυριότερο που ένοιωσα 
ήταν ότι η πόλη μας αλλάζει προς το καλύτερο σιγά-σιγά. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στον δήμαρχο Σπύρο Βρεττο για την υποστή-
ριξη σε όλα οσα σχεδιάσαμε και ολοκληρώσαμε εμεις για φέτος 
στην ΔΗ.Κ.Ε.Α. Καλές γιορτές σε όλους σας, εύχομαι. 
Γιάννης Νικας / Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Α - Γεν. Γραμ. "Διέξοδος".





12 Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
«Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα»

Μ ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από το  
Φροντιστήριο Μπούτσικος  Κ. -Νίκα Χ. «Η 
Εξέλιξη των φροντιστηρίων», η ημερίδα 

επαγγελματικού προσανατολισμού «Επιλέγω 
Σπουδές και Επάγγελμα» την Κυριακή 08 Δεκεμβρί-
ου σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στο Δημαρχείο 
της πόλης μας.

Την παρουσίαση ανέλαβε η εξειδικευμένη εταιρεία 
συμβούλων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, Employ, 

και η ανταπόκριση των μελλοντικών φοιτητών και των 
γονιών τους ήταν μεγάλη.

Η διεύθυνση, του φροντιστηρίου ευχαρίστησε γονείς 
και μαθητές, που τους τίμησαν με την παρουσία τους και 
δήλωσε ότι η ημερίδα αποτελεί ένα μόνο μέρος της 
συμβουλευτικής σπουδών και επαγγέλματος που πα-
ρέχει στους μαθητές της.  Δεσμεύτηκε μάλιστα πως, 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα παραμείνει δίπλα 
σε κάθε μαθητή, τόσο στην επιλογή της ομάδας προσα-

νατολισμού, όσο και στην ατομική συμπλήρωση του 
μηχανογραφικού του δελτίου. 

Η στήριξη που παρέχει στους μαθητές από την άρι-
στα καταρτισμένη ομάδα καθηγητών που διαθέτει, δε 
σταματά μόνο σε θέματα που αφορούν την μαθησιακή 
διαδικασία, αλλά επεκτείνεται σε θέματα επιλογής 
σπουδών και επαγγέλματος. Όπως δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Μπούτσικος «Κοιτάζοντας μπροστά, δημιουρ-
γούμε το μέλλον.....»



Με μεγάλη  επιτυχία ολοκληρώθη-
κε το καθιερωμένο Χριστουγεν-
νιάτικο Bazaar του Κέντρου Ατό-

μων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» του Δή-
μου Αχαρνών, που πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 
2019.

Δεκάδες  κόσμου επισκέφτηκε το Bazaar 
και έκανε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές του, 
στηρίζοντας έμπρακτα τις δράσεις της ΑΡΩ-
ΓΗΣ. 

Ανάμεσα σ’ αυτούς που επισκέφτηκαν το 
BAZAAR ήταν κατ΄αρχήν  σύσσωμη η Δημο-
τική Αρχή,  ο   Βουλευτής της ΝΔ  Βασίλης Οι-
κονόμου, ο δημοτικός σύμβουλος  και επι-
κεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΑΧΑΡ-
ΝΕΑΣ ΞΑΝΑ»,  Πέτρος  Βαρελάς, με στελέχη 
του, το Δ.Σ. του εξωραϊστικού Συλλόγου  
ΑΥΛΙΖΑΣ, με επικεφαλής τον πρόεδρος  Δη-
μήτριο Ιωαννίδη  και φυσικά  ο Σεβασμιότα-
τος Μητροπολίτης  Ιλίου – Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας.

Η φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανά-
γκες είναι πράγμα δύσκολο και απαιτητικό. 
Χρειάζεται επιμονή και υπομονή για την επί-
τευξη αυτού του στόχου. 

Πολλά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο του 
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών Με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» κ. Μαρία 
Μπούκη  για το επιτυχημένο  Χριστουγεννιά-
τικο Bazzar.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπ. Βρεττός, ανέφερε μεταξύ άλλων : « 
Η Αρωγή αποτελεί ένα στολίδι προσφοράς 
προς τον συνάνθρωπο. Οφείλουμε να τη 
στηρίζουμε και να βρισκόμαστε δίπλα στους 
ανθρώπους της».

Πολλά  Συγχαρητήρια  έδωσαν στην 

Πρόεδρο  Μαρία  Μπούκη,  τόσο οι δεκάδες 
επίσημοι όσο και οι εκατοντάδες δημότες.

Έτσι το παρόν έδωσε σύσσωμη η Δημο-
τική Αρχή, Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος της 
ΔΗΚΕΑ  Γιάννης  Νίκας,  η νέα Πρόεδρος της 
ΔΗΦΑ Ζαχαριάδη, ο επικεφαλής  της παρά-

ταξης  «Αχαρνές Ξανά» Πέτρος Βαρελάς, με 
στελέχη του, αντιπροσψωπεία από τον Σύλ-
λογο Αυλίζας με ελικεφαλής τον πρόεδρο  
Δημήτριο Ιωαννίδη, ο Βουλευτής  της Νέας 
Δημοκρατίας  Βασίλης Οικονόμου. 

Η  Πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ει-

δικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» κα   Μαρία Μπούκη  
ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στήριξαν με 
την παρουσία τους και αγκάλιασαν το 
bazaar, κάνοντας ειδική αναφορά στους εθε-
λοντές, τους γονείς, του Φιλανθρωπικού Σω-
ματείο ΑΡΩΓΗ. 
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Για άλλη μία χρονιά το Bazaar της 
Αρωγής είχε πολύ μεγάλη επιτυχία!
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Η αποκατάσταση της χαμένης
αξιοπρέπειας του κεντρώου ψηφοφόρου 
Του Σπύρου  Χρηστάκη  
Υπ. Διδάκτωρ Ιστορίας 

Αρκετά πολιτικά έντυπα αφιερώνουν αρκετό 
«χώρο» για τον ρόλο των κεντρώων ψηφοφό-
ρων  στις εθνικές εκλογές . Όπως αντιλαμβανό-
μαστε οι ψηφοφόροι του κέντρου αποτελούν 
ένα σημαντικό αλλά όχι αυτούσιο ποσοστό. 

Αποδέχονται το ρόλο του «κομπάρσου» ψη-
φίζοντας άλλες φορές δεξιά και άλλες  φορές  αρι-
στερά. Η πρόσφατη πικρή εμπειρία, εννοώ την εί-
σοδο της Ένωσης Κεντρώων στη βουλή χειροτέ-
ρεψε τα πράγματα. Δυστυχώς το κόμμα της Ένω-
σης Κεντρώων ήταν ανέτοιμο. Οι επιλογές 
προσώπων ως  υποψήφιων   βουλευτών που μό-
νο κεντρώοι δεν ήταν και πήραν μεταγραφές  κάνοντας «όνομα» από την ένωση κε-
ντρών δεν στάθηκαν ικανά , να συνεχίσουν την βαριά και αξιοπρεπή παράδοση της 
Ε.Δ.Η.Κ. που παρότι διαλύθηκε επεισοδιακά έπαιξε ίσως τον πιο ώριμο και συνεπή αντι-
πολιτευτικό ρόλο μέχρι την περίοδο της έλευσης του λαϊκισμού στη χώρα . 

Τι σημαίνει  όμως το «κεντρώα ιδεολογία» ; Σίγουρα δεν είναι το  life style που επεν-
δύουν κάποιοι ,δεν κραυγάζει αλλά και δεν ζητά την αποκατάσταση(ρεβάνς) των πιθα-
νών αδικιών του παρελθόντος ,δεν ψάχνει για ήρωες που πολλές φορές ουδεμία σχέ-
ση έχουν με την ιδεολογία του χώρου. 

Η πολιτική του Κέντρου  επιδεικνύει δυνατότητα στην σύνθεση ,τον σεβασμό στον 
πολίτη αλλά και τους θεσμούς. Το κέντρο δεν έχει ιδεοληψίες είναι σταθερό ως προς τις 
δημοκρατικές αρχές  αλλά και ταυτόχρονα ευέλικτο ώστε να μπορεί να εξελίσσεται μα-
ζί με την κοινωνία ,να επαναπροσδιορίσει τυχόν ξεπερασμένες πολιτικές έτσι ώστε να 
κινεί την  κοινωνία να πηγαίνει προ στα εμπρός ενθυμούμενη το παρελθόν αλλά όχι 
προσκολλημένη σε αυτό.

 Εν ολίγης το κέντρο προτάσσει την δημοκρατία, την αλληλεγγύη , την πρόοδο απο-
φεύγοντας τις πρακτικές και τις ιδεολογίες του μίσους. 

Οι πολίτες που θέλουν να ζουν σε μια έννομη κοινωνία που δεν θα κλείνουν οι δρό-
μοι ,τα πανεπιστήμια ή δεν θα καταστρέφονται μαγαζιά και περιουσίες που δήθεν ανή-
κουν στο κεφάλαιο(πραγματικά δεν γνώριζα ότι το «κεφάλαιο» κατοικεί στο κέντρο της 
Αθήνας),που δεν θα παρακαλάνε κάποιους να βρει δουλειά το παιδί τους ,που δεν πλη-
ρώνουν σπουδές στο εξωτερικό  εκείνοι είναι οι πολίτες που απευθύνεται το πολιτικό 
κέντρο. 

Εν κατακλείδι  στην Ελλάδα του 2020 θα πρέπει να υπάρχουν πραγματικά ελεύθε-
ροι πολίτες οι οποίοι  δεν θα επιλέγουν μια  εικονική κομματική ταυτότητα μπας και κερ-
δίσουν κάτι , ακόμα και μια θέση στα έδρανα πουλώντας τα  «πιστεύω» αλλά και την 
αξιοπρέπεια τους . Η συνειδητή και ελεύθερη επιλογή θα  ξεθολώσει την κρίση για την 
επιλογή πολιτικής παράταξης.

Από την άλλη μεριά τα  κεντρώα κόμματα θα πρέπει να επιδείξουν αίσθημα ευθύ-
νης και μέσα από την σύνθεση ,που αποτελεί και χαρακτηριστικό του χώρου, να οργα-
νώσουν ένα πολιτικό συνέδριο μέσω του οποίου θα γεννηθεί ένας φορέας σύγχρονος 
δημοκρατικά οργανωμένος που θα αποτελέσει το τρίτο πόλο στις επόμενες εκλογές. 

Αναφερόμαστε σε μια καινούργια νοοτροπία που δεν θα δαιμονοποιεί ανθρώπους, 
ηλικίες και ιδεολογίες αλλά θα καθιστά δυνατή την οργάνωση και λειτουργία μιας  πο-
λιτείας  που θα σέβεται τους πολίτες, αλλά και πολίτες που θα σέβονται την πολιτεία.

Η  Γνώμη μας... 

Ἡ συνάντηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Θεανθρώπου 
μέ τό ἑλληνικό πνεῦμα, γέννησε τήν Ὀρθοδοξία ἡ 
ὁποῖα εἶναι ἡ ἑλληνική ἔκφανση τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Ἔτσι παρατηροῦμε σέ πολλές περιπτώσεις ἕνα 
εἶδος δημοκρατίας στήν δομή τοῦ κλήρου, ἡ ὁποῖα 
ἐπεκτάθηκε καί στήν κοινωνία. Στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα, 
ἡ ἐκκλησία τοῦ Δήμου ἦταν τό κυρίαρχο ὄργανο καί ἡ 
κλήρωση ἦταν βασικό στοιχεῖο τῆς δομῆς της. 

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, στήν Δύση, (ὅπως ἴσως 
καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο ἐκτός ἑλληνισμοῦ), 
ἐπικρατοῦσε καί ἐπικρατεῖ τό πνεῦμα τῆς 
«πυραμίδος». Ἔτσι βλέπουμε σέ ἀνατολή καί δύση 
τούς «βασιλιάδες-θεούς», τίς φεουδαρχίες, τίς 
κοινωνικές τάξεις ἀπό τίς ὁποῖες ἦταν ἀδιανόητη ἡ 
μεταπήδηση ἀπό τήν μία στήν ἄλλη, τήν πρώτη νύχτα 
τοῦ γάμου, πού ἡ νύφη περνοῦσε πρῶτα ἀπό τόν 
ἄρχοντα ἤ σέ κάποιες περιπτώσεις ἀπό τόν ἐπίσκοπο, 
καί ἑκατοντάδες ἀκόμα παραδείγματα ἀδιανόητα γιά 
τήν ἑλληνική πραγματικότητα. Ἀκόμη καί τώρα οἱ 
ἰσλαμικές χώρες εἶναι ἐκ πεποιθήσεως δικτατορικές 
καί εἶναι ματαιότης καί αὐταπάτη τῶν δυτικῶν νά 
θέλουν νά τίς ἀλλάξουν. Βλέπουμε ὅτι  μουσουλμάνοι 
μέχρι καί τρίτης γενεᾶς σέ δυτικά κράτη, μισοῦν τήν 
δημοκρατία. 

Ἔτσι λοιπόν ὁ παπισμός καί ὁ προτεσταντισμός 
εἶναι ἡ δυτική ἔκφανση τοῦ χριστιανισμοῦ, πού στήν 
πορεία τους κατέληξαν σέ μή χριστιανισμός καί 
ἐννοεῖται σέ μή ἐκκλησίες. Ὁ παπισμός μετετράπη 
καθαρά σέ μηχανισμό κοσμικῆς ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Μερικά 
μόνον παραδείγματα εἶναι οἱ σφαγές καί οἱ θηριωδίες 
τῶν σταυροφοριῶν, πού ἦσαν τρίς χειρότερες 
τῶν Ὀθωμανών, τά βασανιστήρια τῆς «ἱερᾶς» 
ἐξετάσεως, πού μπροστά τους ὁ Χίτλερ καί ὁ Στάλιν 
φαντάζουν μαθητούδια, οἱ σφαγές 52 ἑκατομμυρίων 
(κατ’ ἄλλους 100) γηγενῶν Ἀμερικανῶν, γιά νά 
τούς «ἐκχριστιανίσουν». Τόν δέ προστεταντισμό, 
μποροῦμε ἴσως νά τόν κατατάξουμε σέ κοινωνικό 
ὀργανισμό μέ ταμπέλα τόν Χριστό. Μέ βεβαιότητα 
διαπιστώνουμε ὅτι αὐτοί δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ 
τόνόημα τῆς διδασκαλίας τοῦ χριστιανισμοῦ.

Μετά τήν πολυπόθητη Ἐπανάσταση τοῦ 1821, 
ἦλθε ἡ «φωτισμένη» βαυβαροκρατία. Ὁ σκοπός τους 
ἦταν νά βοηθήσουν τό νεοσύστατο τότε κράτος, 
στήν ὀργάνωση καί τήν διοίκηση, ὥστε νά σταθεῖ 
στά πόδια του. Οἱ Δυτικοί ἐνῶ ἦσαν ὑπανάπτυκτοι, 
ἀντέγραψαν πολιτισμό ἀπό τήν αὐτοκρατορία 
τῆς Ρωμανίας (ἡ ὁποῖα λανθασμένα ὀνομάζεται 
Βυζάντιο), καί ἀπό ἐκεῖ πού βρίσκονταν 100-
150 χρόνια πίσω, δεχόμενοι τήν ἑλληνική σκέψη, 
δημιούργησαν τήν Ἀναγέννηση καί τόν Διαφωτισμό. 
Ἐμεῖς μέ τά τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, εἴχαμε 
ἐξομοιωθεῖ μέ τούς ἀγρίους Τούρκους. Ἐπειδή ὅμως 
εἴχαμε τήν Ὀρθοδοξία, κρατούσαμε τίς ἀξίες καί τίς 
παραδόσεις μας, καί μέ δομή τίς Κοινότητες-Ἐνορίες, 
εἴχαμε τίς ἰδιαιτερότητες πού μᾶς ξεχώριζαν ἀπό 
τόν ὑπόλοιπο κόσμο. Οἱ Βαυαροί δικτάτορες ὅμως, 
προσπάθησαν νά ξεθεμελιώσουν τούς δεσμούς τοῦ 
λαοῦ μέ αὐτές τίς παραδόσεις καί νά ἐπιβάλουν 
τίς δυτικές βατικανοπροτεσταντικές ἰδέες. Στό 
διάβα τῶν δεκαετιῶν λοιπόν, ὁ Κλῆρος ἔχει πάρει 
πολλά στοιχεῖα ἀπό τόν παπισμό καί ὁ λαός ἀπό 
τόν προτεσταντισμό. Γιά παράδειγμα λέγοντας 
«Ἐκκλησία» ἐννοοῦν τόν Κλῆρο καί μόνον, ἐνῶ 
ὡς Σῶμα Χριστοῦ εἶναι ἀδιάσπαστα μέλη Κλῆρος 
καί Λαός. Ὁ Δεσποτισμός καί τό πνεῦμα ἐξουσίας 
κυριαρχεῖ. Ὁ πάπας τῆς Ρώμης φαρισαϊκά φερόμενος 
πλένει τά πόδια κάποιων κάθε Μεγάλη Πέμπτη. 
Εἶναι τέτοια ἡ ἐκτροπή του ὅμως, πού σκέπτεται νά 
τροποποιήσει τό «Πάτερ ἡμῶν». Δηλαδή θεωρεῖ τόν 
ἑαυτό του ἰσότιμο μέ τόν Χριστό. Οἱ ἱερεῖς φέρουν τό 

ἐπιγονάτιο τό ὁποῖο συμβολίζει τήν «πετσέτα» μέ τήν 
ὁποία σκούπισε ὁ Χριστός τά πόδια τῶν Ἀποστόλων, 
διδάσκοντας ὅτι πρέπει νά εἶναι διάκονοι, δηλαδή 
ὑπηρέτες τοῦ λαοῦ, ἀκόμα καί οἱ Πατριάρχες. Ἔχει 
δεῖ κανείς νά ἐκλέγονται διά ψήφου τά μέλη τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν, ὅπως 
προβλέπεται καί ἀπό τόν Καταστατικό Χάρτη; 
Τοὐναντίον ἐπικρατεῖ ἡ παρεξηγημένη «ὑπακοή», 
γιά τήν ὁποία θά γράψουμε σέ ἄλλο ἄρθρο. Ἄλλωστε 
οἱ ἑπτά διάκονοι δέν βγῆκαν μέ ἐκλογή; Οἱ ὁποῖοι 
βέβαια δέν εἶχαν ἱερατικά καθήκοντα (γι’ αὐτά 
ἦσαν οἱ Ἀπόστολοι), ἀλλά τά τῆς διαχειρίσεως καί 
φιλανθρωπιῶν. 

Αὐτά τά ἀναφέρουμε γιατί πιστεύουμε ὅτι ἡ 
σημερινή κρίσις εἶναι πνευματική καί ἠθική, καί οἱ 
ὑπόλοιπες κρίσεις εἶναι ἀπόρροιά τους. Ἡ Ἑλλάδα 
βρίσκεται σέ ἀφασία. Εἴμαστε ζωντανοί-νεκροί 
καί δέν τό γνωρίζουμε. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι δέν 
παράγουμε πλέον πολιτισμό. Βρισκόμαστε σέ μιά 
παρόμοια κατάσταση ὅπως τοῦ 18ου αἰώνος, ὅταν 
ἀποφάσισε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός νά δώσει 
τόν ἀγώνα του καί νά θέσει τίς βάσεις γιά τήν 
Ἐθνική Παλιγγενεσία. Ἡ μόνη προστιθέμενη ἀξία 
πού ἔχουμε εἶναι ἡ Ἑλληνορθοδοξία. Πρέπει τώρα 
νά βγεῖ τό ράσο μπροστά, νά ἀφυπνίσει τόν κόσμο 
καί νά τόν ἐπαναφέρει στήν Ρωμιοσύνη. Νά γίνει 
πνευματικός ὁδηγός, γιατί αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή του 
καί ὄχι ἡ ἐξουσία. Εἶναι ἄμεση καί ἀδήριτη ἀνάγκη, 
νά βγοῦν Πατροκοσμάδες, γιά νά ἀκολουθήσουν 
Κολοκοτρώνηδες καί Καποδίστριες.

Ἡ ἀρχή τῶν ἀλλαγῶν πρέπει νά γίνει ἀπό τήν 
κεφαλή. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά ἐκλέγεται μέ κλήρωση 
μεταξύ ὅλων τῶν Ἐπισκόπων, μέ ἑτήσια θητεία. 
Ἄλλωστε καί στό Ἰσραήλ οἱ ἀρχιερείς ἐναλλάσσονταν 
κατ’ ἕτος. Ἔτσι θά ἀποφεύγονται τυχόν πιέσεις, 
στοχοποιήσεις, ἐκβιασμοί, καί ὁτιδήποτε ἄλλο, 
ἐφ’ ὅσον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θά προεδρεύει μεταξύ 
πραγματικά ἴσων, καί δέν θά ἔχει σημαντικές 
ἀρμοδιότητες. Τό νά ἡγεῖται καί νά ἀποφασίζει γιά 
ὅλα, ἕνα μόνον πρόσωπο ὅπως συμβαίνει τώρα, εἶναι 
Ὀρθόδοξο καί ἑλληνικό ἤ μήπως βατικάνεια πρακτική; 
Τήν Ὀρθοδοξία τήν χαρακτηρίζει ἡ συνοδικότητα 
ἐνῶ τό πρωτεῖο συνιστᾶ κακοδοξία. Ὅταν δέ, ἡ 
ἐκκλησία διολισθαίνει σέ ἐξουσία μετατρέπεται ἀπό 
πνευματικό λειτούργημα σέ κοσμικό ὀργανισμό. 

Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή ὁ Ἀπόστολος 
Ματθίας ἐπιλέχθηκε μέ κλήρωση. Δέν ἔχουμε 
ἐμπιστοσύνη στήν κρίση τοῦ Θεοῦ; Ἐπίσης μέ κλήρωση 
ἤ μέ ἐκλογές κλήρου καί λαοῦ, πρέπει νά βγαίνουν 
καί οἱ Ἐπίσκοποι. Ἐπιτέλους ἄς σταματήσουμε νά 
ὀνοματίζουμε τίς διάφορες διαπραγματεύσεις καί 
συναλλαγές καί τό παρασκήνιο σέ ἐκλογή ἐπισκόπων 
σάν ἀπόφαση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιατί αὐτή ἡ 
βλασφημία δέν συγχωρεῖται.  

Μέ αὐτές τίς ἐνέργειες καί πολλές ἀκόμα, 
μποροῦμε νά γίνουμε παράδειγμα πρός τήν κοινωνία 
καί πρός ὅλες τίς Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες.

Τελειώνοντας ἀναφέρουμε κάποια ἀποσπάσματα 
ἀπό συνέντευξη τοῦ διασήμου Βρεττανοῦ ἑλληνιστοῦ 
καθηγητοῦ Roderick Beaton στήν ἐφημερίδα 
«Ἐστία» στίς 10/9/19: «Δίχως τό Βυζάντιο καμμία 
Ἀναγέννησις» – «Ὀρθοδοξία ἴσον ὁμαδικότης»«Ὁ 
Ἕλληνας θά ἀνήκει πάντα στήν οἰκογένειά του, στό 
σόι του, στήν πατρίδα του», «Ὅπως συνέβαινε στήν 
ἀρχαιότητα, ἡ κοινότητα γιά ἐσᾶς εἶναι πάνω ἀπό 
ὅλα ἕνα μελίσσι στό ὁποῖο ὁ πολίτης εἶναι ἀπόλυτα 
ἀφοσιωμένος. Ἔχει ἐνδεχομένως παίξει ρόλο σέ 
αὐτό καί ἡ Ὀρθοδοξία ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἰδεῶδες τήν 
ὁμαδικότητα», 

Οἱ καιροί οὐ μενετοί.

Γράφει ο Χάρης Δημούτσος 
Δημοσιογράφου Ιστοσελίδας «ΔΕΚΕΛΕΙΑ»

Oρθοδοξία καί Iεραρχία



Τ ην τέλεια Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα έχουν 
δημιουργήσει, για  άλλη μια χρονιά, στο βιωματι-
κό Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Paradise Park. 

Χιλιάδες λαμπιόνια, εργαστήρια κατασκευών, Άγιος Βα-
σίλης, ξωτικά, γλυκές γωνιές και σόου περιμένουν μικρούς 
και μεγάλους, για να τους συνεπάρουν και να τους ταξιδέ-
ψουν στη μαγεία των εορτών. 

Αυτή τη μαγεία έζησαν όσοι βρέθηκαν το Σάββατο 7 Δε-
κεμβρίου 1019 στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέ-
ντρου, το οποίο «έφτασε» από το χωριό Ταξιάρχης Χαλκιδι-
κής. 

Ένα πανύψηλο δέντρο, στην είσοδο του βιωματικού πάρ-
κου, το οποίο οδηγεί στο στολισμένο χώρο του Paradise, 
όπου αναπτύσσεται ένα χριστουγεννιάτικο χωριό, με ποικί-
λες δραστηριότητες. 

Στο Βιωματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Paradise 
Park κάθε ημέρα είναι ξεχωριστή, με διαφορετικές φανταστι-
κές παραστάσεις, shows και πολλές-πολλές χριστουγεννιά-
τικες εκπλήξεις.

Το πανύψηλο δέντρο από το χωριό των Χριστουγεννιά-
τικων δέντρων, Ταξιάρχης Χαλκιδικής.

 Η εντυπωσιακή είσοδος που οδηγεί στο χριστουγεννιά-
τικο χωριό. 

Αγιασμός, λίγο πριν το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου από τον πατήρ Αναστάσιο  Σαργιέντη  με  παρόντες 
τους ιδιοκτήτες του paradise park, τον  Γιάννη Μιχαλακόπου-
λο ,  ο  Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος  Βρεττός,  ο Αντιδήμαρ-
χος  Νίκος Δαμάσκος , πολλά παιδιά με τους γονείς των  και 
εκπρόσωποι επιχειρηματιών. 

Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων από τον  Γιάννη  Μι-
χαλακόπουλο 

Βεγγαλικά και επιφωνήματα κατά το άναμμα του δέντρου 
Στο Βιωματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Paradise 

Park κάθε ημέρα είναι ξεχωριστή, με διαφορετικές φανταστι-
κές παραστάσεις, shows και πολλές - πολλές χριστουγεννιά-
τικες  εκπλήξεις.

Ζήστε μοναδικές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες στο Βιωμα-
τικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό, που θα διαρκέσει έως τις 6  Ια-
νουαρίου 2020.
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Το καλύτερο Χριστουγεννιάτικο Χωριό για τα παιδιά είναι 
στην Πόλη Αχαρνών. Στο Paradise Park - Μεταμορφώσεως 100.
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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...

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο∆ΟΣ  ΜΠΟΖ∆Α ΚΑΙ ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΩΝ

Ευχόµαστε  σε  όλους, ∆ηµοτικούς
Άρχοντες  και  δηµότες  

Καλές Γιορτές,  ευτυχισµένο,
δηµιουργικό   

και  ειρηνικό  το νέο έτος 2020.

Ο  Πρόεδρος   Βασίλης  Πετρόπουλος  
και τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Ο  Πρόεδρος   Νικόλαος  Λάµπρου  και  τα  µέλη του ∆.Σ.  
Εύχονται  σε  όλους, Υγεία,  Όµορφες  και  χαρούµενες  Γιορτές,  

Ειρηνικό και ∆ηµιουργικό το  νέο έτος 2020

Εκ του ∆.Σ. 
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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 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ   ΚΑΤΑΡΑΣ 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Αγίας Τριάδος - Αχαρνές (όπισθεν Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου) • Τηλ. 210 2461727

Μήνυµα  Ελπίδας προς  τους ∆ηµότες!
Ελπίζω οι άνθρωποι να προσπαθήσουµε αυτές τις γιορτές να ξαναβρούµε την αν-
θρωπιά µέσα µας και να αλλάξουµε πορεία, µε κατεύθυνση  προς µια καλύτερη 
προοπτική του εαυτού µας !

Η  Γέννησή του Χριστού ας σηµάνει την αρχή για µια καλύτερη ζωή γεµάτη αλήθεια 
και φως. 

Εύχοµαι   φέτος η φλόγα της αγάπης να καίει για να ζεσταίνει και να µαλακώνει τις 
καρδιές όλων. 

Υγεία, ευτυχία, ελπίδα, Χαρούµενη, δηµιουργική, γεµάτη όνειρα, µηνύµατα, προ-
κλήσεις Νέα Χρονιά  µε όµορφες & ξεχωριστές στιγµές!  Χρώµατα, ήχοι, µουσικές & 
αρώµατα να οµορφαίνουν την κάθε µας µέρα!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  -    ΚΑΛΗ     ΧΡΟΝΙΑ 
Ευάγγελος  Κατάρας

Επιλαχών  ∆ηµ. Συµβούλου
της  ∆ηµ. Παράταξης ∆.Ε.Κ.Α.
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ΕΤΗΣΙΟ     ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 12  Ιανουαρίου    2020  και ώρα  09.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου,  
Αχαρναι,   για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας  

Συζύγου,  Μητέρας,   Γιαγιάς,  Αδελφής και  Θειας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΦΥΤΑ
Το γένος  Κων/νου Τζεβελέκου

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Χρήστος (Τάκης)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  : Στέφανος, Ελένη και Ευάγγελος  Κουνάβης

Η ΕΓΓΟΝΗ :   Ίριδα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια  στο «Ραντεβού της Μαριώς» 
Παπαδημητρίου  8,    Κεντρική  Πλατεία Αχαρνών.

40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ.  40/
HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

πατέρα, Παππού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ    ΖΑΧΑΡΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κων/να

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτριος  και  Ιωάννα Παναγιώτης,  
Ιωάννης  και  Αλεξάνδρα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Νικόλαος, Κων/νος Νικόλαος, 
Κων/να Νικόλαος, Αγγελίνα Νεφέλη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην ταβέρνα   
«ΜΠΟΥΛΙΟΣ» Σωκράτους 131 - Αχαρνές

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   29  Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ.,  
ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως  Θεοτόκου – 

Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΖΑΤΖΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Σοφία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Χρήστος  και  Παναγιώτα Καζατζή,
 Ελένη  και  Παύλος Γκουρτζιλίδη,  Ιωάννης  και  Αικατερίνη Καζατζή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χρήστος, Κωνσταντίνος, Αναστασία, 
               Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος,  Μαριλίτα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:  Αθανάσιος Καζαντής-Μαρία χήρα Φιλ Καζαντζή
Η ΑΝΗΨΙΑ:  Ελένη Φιλ. Καζαντζή 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο Κυλικείου του  Ναού

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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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιμάτε  για  δημοσίευση της Αγγελίας του  

Θρησκευτικού σας Γάμου, την Τοπική μας Δεκαπεν-
θήμερη Εφημερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη 
αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  της  και  γίνεσαι  ΜΕΤΟ-
ΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  του  τόπου μας.  

Τώρα με ένα Τηλεφώνημα  στο  697 2426684 
 ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας  στα  mail:  

nioras@gmail.com   και  acharnaiki@gmail.com

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΦΡΑΞΑΔ -  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του 
ΛΟΥΚΑ  και της ΙΩΑΝΝΑΣ  το γένος ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ που  γεννήθηκε  στην ΤΡΙ-
ΓΩΝΑ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ – ΛΕΣΒΟΥ  και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΣΑΊΝΗ  
ΕΙΡΗΝΗ  του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  και της ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  το γένος ΚΑΜΠΕΡΗ που γεννή-
θηκε  στην ΑΘΗΝΑ και  κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ ,  θα έλθουν σε γάμο που θα 
γίνει  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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  190 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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα  δυάρι µε µεγάλο  καθι-
στικό, πλησίον γηπέδου Αχαρναϊκού. Τηλ. 210 2463165 . 
4∆238 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός από την περιοχή Πανα-
γίας Σουµελά, για πρωινή ή απογευµατινή απα-
σχόληση. Τηλ. 6976 836287. 4∆236
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 (κεντρι-
κό 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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα, 36 τ.µ. στην κεντρική πλα-
τεία 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.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Αγγλικών- Γαλλικών 
και Πιάνου,  µε ο ευρώ την ώρα.  Τηλ. 6949 276599.  4∆238.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα 
σε µαθητές Γυµνασίου – λυκείου.  20ετείς  εµπειρία, µε-
ταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 5∆237. 
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα φιλολογικών σε µαθη-
τές όλων των βαθµίδων.  Προετοιµασία για τις πανελλαδικές 
και τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Τηλ.   6983434127. 4∆234
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµβάνει ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ 
οίκων, Αγγλικά, Γαλλικά, Αρχαία,  Νέα (Εκθέσεων)  και 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 
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. Τιµές 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 µαθη-
τές Γυµνασίου, Λυκείου – ΕΠΑΛ. Μεγάλη εµπειρία, 
µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6931152565. 
5∆231
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 , 

∆ηµοτικού- Γυµνασίου – 

Λυκείου,  στο δικό τους χώρο. 

Τιµές πολύ προσιτές. 

Τηλ.  210 8072584, 

και 6944 384094.  6∆234.

Κυριακή, 22 ∆εκέµβριος 2019 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος 
.2102316737

∆ευτέρα, 23 ∆εκέµβριος 2019 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε 
ΕΙΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Τρίτη, 24 ∆εκέµβριος 2019 ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆Ο-
ΚΙΑ .Πάρνηθος 102. 2102476440

Τετάρτη, 25 ∆εκέµβριος 2019 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117. 
2102430204

Πέµπτη, 26 ∆εκέµβριος 2019 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.∆ιονυσίου 82. 2102444771

Παρασκευή, 27 ∆εκέµβριος 2019 ● ΧΑΣΑΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. 2102462194

Σάββατο, 28 ∆εκέµβριος 2019 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711

Κυριακή, 29 ∆εκέµβριος 2019 ● ΠΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

∆ευτέρα, 30 ∆εκέµβριος 2019 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤ-
ΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 
2102477292

Τρίτη, 31 ∆εκέµβριος 2019 ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 2102404494

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22. 
2102466608

Πέµπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 
2102444418

Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ● ∆ΑΒΡΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 90. 2102477724

Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ 
∆ΟΜΝΙΚΗ        Φιλαδελφείας 41. 2102448787

Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 2102465660

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 22/12/2019 ΕΩΣ 5/1/2020

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

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  Tel: 0030-210-2469576  Fax: 0030-210-2464760 
e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

22/12, ΚΥΡΙΑΚΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ   Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Αναχώρηση: 16:00   Επιστροφή: 21:00  Εισιτήριο: 7 €

05/01, ΚΥΡΙΑΚΗ   ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ,  ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ  ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ & ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΣΑΡΟ 
Εισιτήριο30 €  (Μεταφορά, κρασί και πλατώ τυριών ανά 4 άτοµα)  Αναχώρηση 18:00 Επι-
στροφή: 23:00

18-19/01, ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ  2 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ- Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ 
Εισιτήριο 65€  

02/02, ΚΥΡΙΑΚΗ   ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ
Εισιτήριο 17€  

15/02 & 16/02, ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ   ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΑΡΑΧΩΒΑ – ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Εισιτήριο 17€  

28/02 – 04/03,   6 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Εισιτήριο 330€  

15/03, ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΜΟΝΗ ∆ΑΜΑΣΤΑΣ – 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 
Εισιτήριο 17€  

21/03 – 26/03, 6 ΗΜΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ 
Εισιτήριο 280€ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  06/03 – 03/04 , ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

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



Θερμές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο έτος 2020
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