
∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 ● Έτος 10ο ● Αρ. Φύλλου: 234 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

Σε  πλήρη   ετοιµότητα  ο  ∆ήµος  Αχαρνών, 
στην αντιµετώπιση  του  κύµατος  κακοκαιρίας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ «µποναµά» 485 χιλιάδων & 326 ευ-
ρώ θα λάβει ο δήµος Αχαρνών από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών στο πλαίσιο της διανοµής 65 εκατ. ευρώ σε όλους 
τους δήµους, από συµπληρωµατική κατανοµή των «Κε-
ντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων». Τα χρήµατα, αυ-
τά, δίνονται µε απόφαση του καθ΄ ύλην αρµόδιου υπουρ-
γού Τάκη Θεοδωρικάκου για την κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών των δήµων.

Έκτακτη  επιχορήγηση
485.000 ευρώ στον ∆. Αχαρνών 

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ετοιµότητα πα-
ραµένουν όλες οι υπηρεσί-
ες του ∆ήµου Αχαρνών για 
την αντιµετώπιση όσων 
προβληµάτων προκαλού-
νται από την συνεχιζόµενη 
κακοκαιρία. Συνιστάται δε 
όλοι οι δηµότες σε περί-
πτωση έντονης κακοκαιρί-
ας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες 
µετακινήσεις. Οι δηµότες µπορούν να επικοινωνούν στο τηλε-
φωνικό κέντρο του ∆ήµου για τυχόν πρόβληµα (213-2072300, 
213-2072301, 213-2072302).

ΣΕΛ. 9

Ανεξαρτητοποιήθηκαν  οι ∆ηµoτικοί
Σύµβουλοι : Γιώργος  Αθανασιάδης, 
Ελένη Αβραµίδη  και Μαρίνος Μουκάνης

ΣΕΛ. 7

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Μέγας  χορηγός   για την  ΙΛΕΑ και τις ΑΧΑΡΝΕΣ ο  Εθνικός  Ευεργέτης  Αθανάσιος  Μαρτίνος

ΙΣΤΟΡΙΚΗ   ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ  
ΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ  ΛΕΥΚΩΜΑ  ΤΗΣ  ΙΛΕΑ 
Με την ευκαιρία των 40 ετών από την ίδρυσή της, η 

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών 
(Ι.Λ.Ε.Α.) παρουσίασε  το επετειακό της Λεύκωµα,  

την Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 19:00 µ.µ., στη µε-
γάλη αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» 
στην Αθήνα.  

Την παρουσίαση του Λευκώµατος έχουν αναλάβει οι:  Ευ-
άγγελος Καραµανές, ∆ιευθυντής Ερευνών, ∆ιευθύνων το Κέ-
ντρον Ερεύνης και Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδηµίας 
Αθηνών 

Λεωνίδας Κουρής, τέως Νοµάρχης Ανατ. Αττικής, Αναστα-
σία Λαζαρίδου, δρ  Αρχαιολόγος, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυν-
σης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων του ΥΠΠΟΑ  και Γιώργος Φυτάς, Έφορος Αρ-
χείου, τέως Πρόεδρος ΙΛΕΑ 

Στην έκδοση αυτή περιλαµβάνονται 570 αρχειακές ανέκ-
δοτες φωτογραφίες ορισµένες από τις οποίες ανάγονται στα 
πρώτα έτη της τέχνης της φωτογραφίας στην Ελλάδα. Μέσα 
σε 420 σελίδες επιχειρείται µία ανασύσταση της ιστορικής µνή-
µης. Της ιστορικής µνήµης που αφορά στην περιοχή του ∆ή-
µου Αχαρνών ή του Μενιδίου, όπως είναι ευρύτερα γνωστό. 

Παρουσιάζονται φωτογραφίες από τις συλλογές του Ιστο-
ρικού και Λαογραφικού Μουσείου των Αχαρνών που περι-
λαµβάνουν τις βαρύτιµες τοπικές ενδυµασίες, κοσµήµατα, ερ-
γαλεία, παντός είδους σκεύη, σηµαίες, όπλα, εικόνες και θρη-
σκευτικά αντικείµενα, έγγραφα και πολλά άλλα τεκµήρια της 
λαογραφίας του τόπου. 

Τα ιστορικά ντοκουµέντα που περιλαµβάνονται στο επε-
τειακό Λεύκωµα προέρχονται 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 Μου-
σείου Μπενάκη, του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύ-
µατος και πολλών άλλων ιδιωτικών συλλογών. 

Η συγκεκριµένη έκδοση βασίστηκε σε αρχεία που προσέ-
φεραν οι κάτοικοι των Αχαρνών και υλοποιήθηκε χάρη στην 
αποκλειστική οικονοµική χορηγία, για µια ακόµη  φορά, της 

ΑΙΓΕΑΣ-ΑΜΚΕ και την ευγενική φροντίδα του Αθανασίου 
Μαρτίνου. 

Για την επιµέλεια της έκδοσης εργάστηκαν οι επιστηµονι-
κές οµάδες της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών 
(Ι.Λ.Ε.Α.), της ΑΙΓΕΑΣ-ΑΜΚΕ, καθώς και η διακεκριµένη φω-
τογράφος Μαρία Στέφωση. Ξεχωριστή  στιγµή  η  βράβευση 
του δωρητή Αθανάσιου Μαρτίνου,  από σύσσωµο το ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο της ΙΛΕΑ. Όπως και η θερµή χειραψία του ∆η-
µάρχου Σπύρου Βρεττού, µε την οποία εκφράστηκαν, µε τον 
επισηµότερο τρόπο, οι ευχαριστίες του ∆ήµου, δηλαδή όλου 
του Λαού των Αχαρνών. ΣΕΛ. 5

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΣ :
Η καθηµερινή µας επαφή
µε τους ∆ηµότες στον δρόµο,
στις λαϊκές αγορές, στα ΚΑΠΗ,
στις υπηρεσίες του ∆ήµου, µας
κάνει σοφότερους για το πώς
µπορούµε να ανταποκριθούµε µε
το καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες
των κατοίκων των Αχαρνών. 

∆ιορθώσεις  στα  τετραγωνικά  σε ακίνητα χωρίς πρόστιµα
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 έχουν περιθώριο οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα να δηλώσουν 
στους δήµους τα σωστά στοιχεία για τα τετραγωνι-
κά των ακινήτων. Με τροπολογία, που ψηφίστηκε 
την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019, απαλλάσσονται 
από πρόστιµα και αναδροµικά όσοι ιδιοκτήτες εί-
χαν λανθασµένα δηλωµένα εµβαδά, δηλαδή εµ-
φανίζονται στα αρχεία των ∆ήµων µε λιγότερα τε-
τραγωνικά µέτρα απ' ό,τι είναι στην πραγµατικότη-
τα, λόγω τακτοποίησης αυθαίρετων και ηµιυπαί-
θριων χώρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να πληρώνουν λιγότερα, απ’ ό,τι τους αναλογούν, 
δηµοτικά τέλη και εισφορές προς τους δήµους της χώρας (τέλη καθαριότητας, φωτισµού, ΤΑΠ, 
κλπ.).  Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή των πρόσθετων εµβαδών θα αρχίσει να τρέχει από την 
1η Ιανουαρίου 2020, όποτε κι αν δηλωθούν.
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 10ο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το έχω γράψει, αλλά δεν είναι λάθος να το επαναλάβω για όσους δεν 
το έχουν διαβάσει. Όλοι οι ανθρωπότητα είναι διχασµένη, µόνο σε δύο 

µέρες  κατά την αντίληψη και τις ιδεολογίες. Στους  φιλελεύθερους και τους 
αριστερούς. Όλοι οι άλλοι είναι ψώνια, τυχάρπαστοι, που εκµεταλλεύονται 
την εκάστοτε  συγκυρία. Που είναι ο Καρατζαφέρης, ο Λεβέντης,  η Παπαρή-
γα και τόσοι άλλοι. Η Φώφη, ο Βελόπουλος, ο Κουτσούµπας, ο Μπαρουφά-
κης, δεν έχουν κάτι νέο, κάτι καινούργιο να µας πουν. Απλά, αναµασούν  το 
παρελθόν και βέβαια θα εξαφανιστούν όπως και τόσοι άλλοι.

Είναι πολύ φανερό ότι σε κάθε  τηλεοπτική συζήτηση, καλούν έναν 
µακάκα για να το παίζει κόντρα στην κοινή λογική.  Αυτό είναι σκό-

πιµο για να ικανοποιεί και τους εγωιστές που δεν δέχονται, άλλη γνώµη. 
Ο µακάκας συνειδητά δέχεται αυτόν τον ρόλο, για-
τί βγάζει µεροκάµατο. Είναι ένας τρόπος επιβίωσης. 
Ο µπαχτσές έχει όλα τα λουλούδια.

Ο Αγγλικός λαός, που έδωσε χιλιάδες κορµιά 
και έκανε τεράστιες θυσίες για να αναχαιτίσει 

την βαρβαρότητα του Χίτλερ, δεν µπορεί να  δέχεται 
εντολές σήµερα από την Γερµανία. Από την άλλη µε-
ριά είναι αδιανόητο να δεχτεί κυβέρνηση µε ξεπερα-
σµένες παλαιοκοµµουνιστικές ιδέες. Ο µη εργαζόµε-
νος, µηδέ  εστιέτω. Για τους  ΑΜΕΑ, όλα τα καθεστώ-
τα έχουν ειδική πρόνοια.

Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι Μουσουλ-
µάνοι είναι ότι, ο Αλλάχ δεν βοηθάει κανέ-

ναν. Εάν δεν βοηθήσεις εσύ τον εαυτόν σου, ο Αλ-
λάχ, θα σε κατουρήσει. ∆εν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουµε εµείς οι Χρι-
στιανοί. Οι Εβραίοι το γνωρίζουν πολλοί καλά.

Το λάθος του Χίτλερ δεν  ήταν να διορθώσει τα κακώς κείµενα του κό-
σµου µας, αλλά να γίνει κυρίαρχος του κόσµου µας. Αυτό δεν γίνεται 

από κανέναν µας, αποδεκτό. Οι σηµερινοί µας κυρίαρχοι, όπως νοµίζουν οι 
µεγάλες δυνάµεις, κάνουν το ίδιο λάθος. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό.

Υπάρχει τεράστια διαφορά να πολεµάς για έναν κατακτητικό πό-
λεµο, από το να µάχεσαι για να σώσεις το χωράφι σου, το σπίτι 

σου, την οικογένεια σου. Βέβαια αυτό δεν γίνεται µε ασπίδα και ακόντια, 

ούτε µε τα τόξα και βέλη. Χρειάζονται σύγχρονα όπλα που κοστίζουν 
ακριβά και όλοι, πρέπει να δεχθούµε θυσίες οικονοµικές, για να είµαστε 
έτοιµοι για τέτοιο ενδεχόµενο.

Όταν από τα λόγια των συµπολιτών σου, αισθάνεσαι ότι σε θεωρούν 
βλάκα και αγανακτείς, µην το ψάχνεις. Έτσι τα έχει κάνει η µητέρα φύ-

ση. Η κοινή λογική υπερτερεί της δική σου. Άλλωστε η δηµοκρατία γεννή-
θηκε από την πλειοψηφία της κοινής λογικής.

Ας µην είµαστε τόσο αγαθοβιόληδες. Ότι γνωρίζει το κλεφτρόνι, ο 
ληστής και ο φονιάς, το γνωρίζει και ο Αστυνόµος σαν επαγγελµα-

τίας, µε την πείρα του. Αρκεί να µην του δένει τα χέρια, ο προϊστάµενος 
όταν  είναι όµηρος ή διεφθαρµένος, τότε συµβαίνουν αυτά που ζούµε 

σήµερα. Θέλει αρετή και τόλµη η δηµοκρατία και 
όχι όπως την φαντάζονται οι κάθε λογής αλήτες.

Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει  ράβδος, έλε-
γαν οι παππούδες µας και βέβαια ήταν σίγου-

ροι γι αυτό.  Άντε να καταλάβει ο κατσίβελος, ο µπα-
χαλάκης, ο µηδενιστής, ο παραβάτης, ο ληστής ή ο 
εγκληµατίας. Ο σωµατικός πόνος δυστυχώς, είναι το 
µόνο αποτρεπτικό και σωφρονιστικό µέσο. Έτσι εί-
µαστε πλασµένοι. Τι νόηµα έχει να σκοτώσεις έναν 
άνθρωπο και µετά να ζητήσεις συγνώµη. Μπούρδες 
και αερολογίες.

Τα Χριστούγεννα και ο Άγιος Βασίλης, είναι 
ένα ωραίο παραµύθι. Άσχετα εάν το πιστεύ-

ουµε ή όχι, και µόνο που δίνει τόση χαρά στα παι-
διά και τα εγγόνια µας αξίζει τον κόπο. Σκεφθείτε µε πόση λαχτάρα περι-
µένει ένα παιδί να ανοίξει το δώρο του.

Εγώ  παιδιά σαν Καραµήτρος, δηλαδή ιθαγενής Έλληνας, µια  κο-
πέλα ερωτεύτηκα στην ζωή µου, είτε γιατί στα µάτια µου ήταν όµορ-

φη, είτε γιατί διέκρινα ότι ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος.  Από εκεί 
και πέρα ότι και να µου κάνει, καλά να πάθω. Όµως δεν παίρνω πίσω τον 
λόγο της τιµής µου. Μαζί θα αγωνιστούµε, µαζί θα τελειώσουµε.  Αυτή 
είναι η ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι που κρατάει την φυλή µας, ζω-
ντανή εδώ και χιλιάδες χρόνια.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Η µοναξιά τρελαίνει τους 
ανθρώπους, ιδιαίτερα τους 

ζαβούς, τους ανάποδους, τις ηµέ-
ρες των οικογενειακών γιορτών. 
Εκτονώνονται παράλογα, πέραν 
κάθε κοινωνικής συµπεριφοράς. 
Έτσι είναι η ζωή µας. Κάθε  οικογέ-
νεια έχει το µαύρο πρόβατο της.  
Χρειάζεται κατανόηση, µέχρι τα 
όρια που αντέχουµε.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

 «Έφυγε ο παλιός ο χρόνος! Είναι ήδη στον σταθµό του πα-
ρελθόντος, µαζί µε όλα αυτά που πέρασαν, µ’ αυτούς που 
έφυγαν, µ’ όσα προσπεράσαµε και µας προσπέρασαν. ∆εν 

θα γυρίσει πίσω γιατί δεν έχει πλέον τίποτα άλλο να µας δώσει. 
Γι αυτό κοιτάµε µπροστά. ∆εν γυρίζουµε πίσω σ’ αυτά που δεν 
αλλάζουν. Αγκαλιάζουµε ξανά τα όνειρά µας, τους ανθρώπους 
της ζωής µας, για να πάµε όλοι µαζί ένα ακόµα χρόνο µπροστά 
στην αγάπη, στη δηµιουργία, στη γνώση! Καλή Χρονιά!!! Καλή 
αρχή στη νέα δεκαετία του 2020!». Υιοθετήσαµε αυτή την  ευχή, 
ως την καλύτερη, από ανάρτηση της  γνωστής µας δηµοσιογρά-
φου  των  «Αχαρναϊκών Νέων», της δεκαετίας  1980 – 1988,  Αν-
θής  Καλοµοίρη.  Καλή Χρονιά και από  µας….

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.) πα-
ρουσίασε το επετειακό της Λεύκωµα µε την ευκαιρία των 40 
ετών από την ίδρυσή της, στην αίθουσα του Φιλολογικού 

Συλλόγου «Παρνασσός». Μέσα σε 420 σελίδες επιχειρείται µία ανα-
σύσταση της ιστορικής µνήµης. Της ιστορικής µνήµης που αφορά 
στο ∆ήµο Αχαρνών( ή αλλιώς Μενίδι). Συγχαρητήρια στο τωρινό 
∆Σ, αλλά και σε όλα τα προηγούµενα γι’ αυτήν την εξαιρετικά σπου-
δαία δουλειά. Η διάσωση αλλά και η διάδοση του πολιτισµού των 
Αχαρνών είναι πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα για µας που καταγόµαστε 
από εδώ.

∆ήµαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός: Το επετειακό λεύκωµα 
της ΙΛΕΑ αποτελεί την ιστορία του τόπου µας. Ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Ι. Βρεττός παρευρέθηκε την Πέµπτη 

19 ∆εκεµβρίου 2019 στην παρουσίαση του επετειακού Λευκώ-
µατος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών 
(Ι.Λ.Ε.Α.) µε αφορµή την συµπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση 
της. ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός: «Το επετειακό λεύκω-
µα της ΙΛΕΑ πρέπει να βρίσκεται σε κάθε βιβλιοθήκη στις Αχαρ-
νές, σε κάθε σχολείο των Αχαρνών. Στόχος µας ως ∆ήµος είναι 
να µεταδώσουµε όλη αυτή την ιστορική µνήµη στους µαθητές 
µας οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία του τόπου του». 

Ληστεία πραγµατοποιήθηκε γύρω στις 19:30 το απόγευµα της 
Τρίτης (24/12) σε πολυκατάστηµα αθλητικών ειδών στο Με-
νίδι, όταν σε αυτό εισέβαλαν τέσσερα άτοµα µε βαρύ οπλι-

σµό.  Οι δράστες µπήκαν στο κατάστηµα που εδράζεται στην οδό 
Σπάρτης µε τα όπλα στα χέρια τους και µέσα σε µικρό χρονικό διά-
στηµα άρπαξαν από τα ταµεία ένα χρηµατικό ποσό και εξαφανίστη-
καν.  Οι υπάλληλοι τροµοκρατήθηκαν στη θέα των όπλων και δεν 

είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Από την πλευρά της, η Αστυνο-
µία έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπιστούν οι ληστές.  Πηγή:https://
www.newsbeast.gr/

Εκατόν είκοσι µία χιλιάδες ευρώ θα εσπράξει συµπλη-
ρωµατικά ο δήµος Αχαρνών από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων. Συγκεκριµένα ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεο-
δωρικάκος προχώρησε σε υµπληρωµατική Κατανοµή ποσού 
14 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2019, σε όλους τους ∆ήµους της χώρας. Το ποσό κατά προτε-
ραιότητα θα προωθηθεί για την κάλυψη δαπανών θέρµανσης 
των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
ανά δήµο.

Χιόνι, κρύο, βροχή µε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. ∆ύσκο-
λες συνθήκες για όλους µας, πόσο µάλλον για τα αδέσποτα 
ζώα του ∆ήµου Αχαρνών. Τα αδέσποτα είναι εκτεθειµένα και 

απροστάτευτα σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.  Ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο Αντιδήµαρχος Άγγελος Αραµπα-
τζής σκέφτηκαν τα αδέσποτα ζωάκια και «Κατόπιν εντολής του δη-
µάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού και του Αντιδηµάρχου Άγγελου 
Αραµπατζή ..αλλά και της αγάπης µας για τα ζώα ..κόψαµε την άδεια 
µας για ταΐσουµε τους φίλους µας σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες…» 

Το Κέντρο των Αχαρνών  θα γινόταν  µια γιορτινή γει-
τονιά τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα του χρόνου. 
Οι δηµότες των Αχαρνών θα είχαν  την ευκαιρία να δι-

ασκεδάσουν και να κάνουν τις αγορές τους χωρίς κίνηση, κα-
θώς από τις 09:00 έως τις 15:00 το κέντρο θα είναι κλειστό για 
τα αυτοκίνητα.  ∆υστυχώς  ο καιρός  δεν το επέτρεψε. Ωστόσο  
εκτιµήθηκαν οι  καλές προσπάθειες  τόσο του δηµάρχου Σπύ-
ρου Βρεττού, όσο και του προέδρου της ∆ΗΚΕΑ  Γιάννη  Νίκα. 
Και του Χρόνου καλύτερα

Στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Αχαρνών λειτούργησε την ηµέρα 
των Χριστουγέννων ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.  Αθηναγόρας. Το Χρι-

στουγεννιάτικο µήνυµα του Σεβασµιωτάτου, το οποίο διαβάστη-
κε σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως, ανέγνωσε ο 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιµ. Αγαθάγγελος Κόκλας.    

Ο Σύλλογος Γυναικών Ολυµπιακού Χωριού Καλλιπάτειρα  
Σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Συλλόγου που θα γίνει την Κυριακή 12  Ιανουαρίου  2020.

Ακολουθώντας την παράδοση των τελευταίων ετών που θέ-
λει το 12ο γυµνάσιο Αχαρνών να συµµετέχει σε Ευρωπαϊκά 
προγράµµατα, φέτος είναι εταίρος στο διετές ευρωπαϊκό πρό-

γραµµα ERASMUS + µε τίτλο S.O.C.I.A.L & M.E.D.I.A., στόχος του 
οποίου είναι η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των µαθητών/τριών 
σε όλες τις γλώσσες και η συνετή και δηµοκρατική χρήση του διαδι-
κτύου.. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος το σχολείο µας πήρε 
µέρος στην πρώτη ∆ιεθνή Συνάντηση καθηγητών/τριών και µαθη-
τών/τριών στην Κορσική από τις 17 έως τις 23 Νοεµβρίου. Το σχο-
λείο µας εκπροσώπησαν 7 µαθητές/τριες της Γ’ και Β’ Τάξης και τρεις 
εκπαιδευτικοί, η ∆ιευθύντρια του σχολείου, κα Πλατσή, η υπεύθυ-
νη του προγράµµατος, κα Χρόνη, και ο κος ∆ουκουµετζάκης. 

Τα γραφεία της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών επισκέ-
φθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. Ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός είχε την ευκαιρία να 

συνοµιλήσει µε τους εργαζόµενους και να ανταλλάξει µαζί τους 
ευχές εν όψει των Άγιων Ηµερών των Χριστουγέννων. ∆ήµαρ-
χος και Αντιδήµαρχοι συναντήθηκαν µε την κ. Αγγελική Ζαχα-
ριάδη, η οποία προτείνεται για νέα πρόεδρος της ∆ΗΦΑ, στη θέ-
ση του κ. Τοπαλίδη. 

Τέλος στην πολύµηνη ταλαιπωρία των πολιτών οι οποίοι επί 
περίπου 1,5 χρόνο αδυνατούσαν να παραλάβουν τις άδειες 
οδήγησης τους εξαιτίας της στρεβλής νοµοθεσίας, µπήκε µε 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης 98.012 διπλωµάτων, κα-
τόπιν παρέµβασης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Την Κυριακή   ∆εκεµβρίου  ο εξωραϊστικός σύλλογος Χα-
ραυγής πραγµατοποίησε την γενική του συνέλευση. 
Ένας από τους πιο ενεργούς εξωραϊστικούς συλλόγους 

καθώς για άλλη µια φορά η προσέλευση του κόσµου ήταν µε-
γάλη. Ακούστηκαν αρκετά προβλήµατα και σκέψεις από τους 
κατοίκους της Χαραυγής. Η δηµοτική αρχή και ο ∆ήµαρχος δε-
σµεύτηκε ότι θα προσπαθήσει για την καλύτερη προσέγγιση 
και αντιµετώπιση των προβληµάτων. Παρών και ο διοικητής 
του αστυνοµικού τµήµατος Αχαρνών ακούγοντας και καταγρά-
φοντας τα προβλήµατα.

Λίγες ώρες λοιπόν πριν το 2019 φύγει, τα καµάρια µας, 
ύστερα από την ευγενική και τιµητική για εµάς πρόταση της 
Πανειπηρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος,  πισκέφθη-

καν τα παιδιά που τούτες τις άγιες και γιορτινές µέρες λείπουν από 
το σπίτι τους και νοσηλεύονται στο Νοσοκοµείο Παίδων Αγία Σο-
φία. Έψαλλαν τα κάλαντα, χόρεψαν και αντάλλαξαν ευχές µε τα 
παιδιά αυτά, τους γονείς τους, αλλά και µε το ιατρικό, νοσηλευ-
τικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκοµείου. Πρόσφεραν 
την αγνή αγάπη τους και τα λαµπερά χαµόγελά τους σε όλους 
και κάµποση χαρά και πολλή ελπίδα στα παιδιά αυτά που τούτες 
τις µέρες δοκιµάζεται η υγεία τους. 
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∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΑΧΑΡΝΕΣ  ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ »

Νέα χρονιά, 
νέες ευκαιρίες 
Το τέλος κάθε χρονιάς κ η αρχή µιας νέας 
εκτός από τις καθιερωµένες ευχές, είναι µια 
καλή ευκαιρία για την ανασκόπηση των πε-
πραγµένων αυτής που πέρασε, αλλά και για 
προγραµµατισµό των όσων θέλουµε να πε-
τύχουµε.

Το 2019 στο ∆ήµο µας, εκτός απ την αλλα-
γή διοίκησης δεν επέφερε κάποια άλλη σηµα-
ντική αλλαγή που θα µπορούσε να θεωρηθεί 
ορόσηµο για την αλλαγή πλεύσης του ∆ήµου 
µας. 

Η νέα χρονιά φέρνει για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση πολλές νέες χρηµατοδοτήσεις τόσο 
από ευρωπαϊκές κοινοτικές πηγές, όσο και 
από εθνικές. 

Χαρακτηριστικά είναι τα προγράµµατα που 
έχουν ήδη ανοίξει µέσω του Πράσινου Ταµεί-
ου και αφορούν στην χρηµατοδότηση έως και 
80% για την ενεργειακή αναβάθµιση όλων 
των δηµοτικών κτιρίων, αλλά και τις αναπλά-
σεις πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και την 
δηµιουργία νέων παιδικών χαρών. Απ το 
Πράσινο Ταµείο επίσης έχει ανοίξει και το 
πρόγραµµα αποζηµιώσεων για απαλλοτριώ-

σεις κοινοχρήστων χώρων. Από το Ευρωπαϊ-
κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αναµέ-
νονται προγράµµατα για την αντιπληµµυρική 
θωράκιση των πόλεων, αλλά και πλήθους 
άλλων έργων υποδοµής όπως η τοποθέτηση 
λαµπτήρων LED σε όλη την επικράτεια ενός 
δήµου. 

Ευχόµαστε η νέα δηµοτική αρχή να είναι 
σε εγρήγορση και να αξιοποιήσει στο έπακρο 
όλα αυτά τα νέα κονδύλια προς την κατεύθυν-
ση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων 
των δηµοτών.

Θεόφιλος Αφουξενίδης 
Οικονοµολόγος 

Επικεφαλής παράταξης 
Αχαρνές Αλλαγή Τώρα 

Συγχαρητήριο Μήνυµα 

Στην κόρη µας   Έλενα  Νικολάου  για  
την απόκτηση  Πτυχίου ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, 
από το  Εθνικό και Καποδιστριακό  
Πανεπιστήµιο Αθηνών! 

Από 28 Νοεµβρίου 2019: 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ. Πολλά µπράβο για την 
αποφοίτησή σου! 

Η σκληρή δουλειά, η επιµονή και  
η υποµονή απέδωσαν! 

Τώρα ξεκινά το καλύτερο µέρος  
της ζωής σου! 

Στην αληθινή ζωή µπορεί να 
συναντήσεις αληθινές δυσκολίες. 

Το µυστικό είναι να µην τα παρατάς 
ποτέ. 

Κι εµείς, θα είµαστε πάντοτε δίπλα 
σου. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ που έφτασες στην κορυφή! 
Σου ευχόµαστε αυτός να είναι µόνο ο πρώτος τίτλος,
στους πολλούς ακόµη που θα κερδίσεις στη ζωή σου! 
Καλή σταδιοδροµία , καλό ξεκίνηµα!

Καλή επιτυχία στη ζωή σου! 
Με όλοι µας την αγάπη 

Οι Γονείς σου:  ∆ηµήτρης Νικολάου και Χαριτίνη Γιώτη
και η αδελφή σου Ιωάννα Νικόλαου. 
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 Η  Γνώµη µας ... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Χάγη = Εθνικό έγκληµα. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ

Ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιο-
κτήτες ακινήτων που νοµιµοποίησαν 
αυθαίρετα, ηµιυπαίθριους ή δεν 
έχουν δηλώσει τα πραγµατικά τετρα-
γωνικά µέτρα των ακινήτων τους 
στους δήµους όπου ανήκουν δίνει δι-
άταξη που περιελήφθη στο νοµοσχέ-
διο του υπουργείου  Υγείας, το οποίο 
ψηφίστηκε.  

Συγκεκριµένα, το άρθρο 51 παρά-
γραφος 2 απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων σε όλη τη χώρα που έχουν δη-
λώσει λανθασµένα τετραγωνικά µέτρα 
στους δήµους όπου ανήκουν, από πρό-
στιµα και αναδροµικά. Ωστόσο, απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι να µεταβούν οι 
υπόχρεοι στους δήµους τους και να δη-
λώσουν τα σωστά στοιχεία ώστε από το 
νέο έτος να πληρώνουν τους δηµοτι-
κούς φόρους και τα τέλη µε βάση τα 
πραγµατικά τετραγωνικά µέτρα των ακι-
νήτων τους. Η εξέλιξη αυτή εκτός από 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων αναµένεται να 
βοηθήσει όλους τους δήµους της χώρας 
που θα δουν τα έσοδά τους να αυξάνο-
νται κατά 145 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. 

Η διάταξη που ψηφίστηκε ορίζει συ-
γκεκριµένα  ότι : «Οι υπόχρεοι σε υπο-
βολή δήλωσης  για τον καθορισµό της 
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου 
περί του υπολογισµού φόρων, τελών 
και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθ-
µού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση 

µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31.3.2020 χω-
ρίς επιβολή προστίµων για τη µη υποβο-
λή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλω-
σης.  ∆ιαφορές στους αναλογούντες φό-
ρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσε-
ων του προηγουµένου εδαφίου 
υπολογίζονται και οφείλονται µόνον 
από την 1.1.2020».

Με τη ρύθµιση αυτή, δίνεται το δι-
καίωµα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που 
έχει δηλωµένο το ακίνητό του µε  µικρό-
τερο εµβαδόν από το πραγµατικό, να το 
διορθώσει χωρίς την επιβολή προστί-
µων και χωρίς αναδροµικές χρεώσεις 
πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετι-
κή νοµοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποι-
ήσεις αυθαιρέτων. Η νέα ρύθµιση αφο-
ρά κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφο-
ρές προς τους δήµους της χώρας, δηλα-
δή τέλη καθαριότητας και φωτισµού, 
ΤΑΠ και δηµοτικό φόρο, και αφορά 
οποιοδήποτε ακίνητο:  κατοικίες, κατα-
στήµατα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητι-
κούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρί-
ων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και 
βιοµηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, 
νόµιµα ή τακτοποιηµένα αυθαίρετα.

Η προθεσµία υποβολής των δηλώ-
σεων αυτών είναι µέχρι την 31η Μαρτί-
ου 2020, ενώ η πληρωµή των πρόσθε-
των εµβαδών θα αρχίσει από την 1η Ια-
νουαρίου 2020, όποτε και αν δηλω-
θούν.

∆ήλωση  Πρόσθετων  Τετραγωνικών 
Ακινήτων στους ∆ήµους Χωρίς Πρόστιµα

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

Συχνά, εδώ και τριάντα περίπου χρόνια, ακούµε το επιχείρηµα 
ό,τι πρέπει να προσφύγουµε στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χά-
γης για να λύσουµε τα προβλήµατά µας µε τον «τραµπούκο» 
της γειτονιάς µας, την Τουρκία. Το ενδεχόµενο αυτής της λύσε-
ως πήρε έκταση επί αλήστου µνήµης Κ. Σηµίτη µετά τα γεγονό-
τα στα Ίµια. Υπάρχει ένα αιώνιο ερώτηµα: Απατεών ή βλάξ; Ο 
τραγικός αυτός άνθρωπος προέβει σε δύο µεγάλαεθνικά 
εγκλήµατα: α) Με την υποχώρησή του στα Ίµια, δέχθηκε 
defactoγκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, δηλαδή απεµπόληση εθνι-
κής κυριαρχίας. β) Αναγνώρισε στην Τουρκία ύπαρξη «ζωτι-
κών συµφερόντων στο Αιγαίο» και ότι έχουµε «εκκρεµείς συ-
νοριακές διαφορές». Αυτό σηµαίνει επίσηµη παραδοχή ότι οι 
γείτονες δικαιούνται να βάζουν στο τραπέζιτων συζητήσεων 
απαιτήσεις, άγνωστο για πόσα θέµατα. Υπενθυµίζουµε ό,τι µέ-
χρι τότε, η µόνη εκκρεµότητα που δεχόµασταν, ήταν ο καθορι-
σµός της υφαλοκρηπίδος και τίποτε άλλο. Και αυτός ο εθνικός 
καταστροφέας έχει το θράσος τώρα να υποδεικνύει λύσεις. 

Να ξεκαθαρίσουµε ό,τι το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, δεν 
κρίνει µε βάση το ∆ίκαιο όπως το αντιλαµβανόµαστε, αλλά βγάζει 
αποφάσεις µε αρχή τις γεωπολιτικές συγκυρίες, τις πιέσεις των ισχυ-
ρών και συνήθως βρίσκει κάποια «µέση» λύση. Εφ’ όσον λοιπόν 
πάµε εκεί µε όλα όσα διεκδικεί η Τουρκία, σίγουρα θα πάρει ένα 
µέρος εθνικής µας κυριαρχίας. Έτσι εξηγείται και ο τίτλος του άρ-
θρου. Εκτός βέβαια αν και εµείς απαιτούσαµε διεκδικήσεις από 
Σµύρνη, Πόντο, Κωνσταντινούπολη, Ίµβρο, Τένεδο κ. ά. πράγµα 
που δεν είναι ορατό.

Η ιστορία της Τουρκίας είναι ένα απέραντο «ποινικό µητρώο». 
Το µόνο που γνωρίζει είναι να αρπάζει από γειτονικούς λαούςόταν 
µυρίζει πλούτο. Αγωνιζόµαστε εµείς να πείσουµε τον κόσµο ό,τι εί-
ναι παράνοµη η συµφωνίας της µε την Λιβύη. Μήπως δεν το ξέρει 
αυτό η Τουρκία; Εννοείται, αλλά δεν την ενδιαφέρει. Καθαρή πρό-
φαση είναι για να µας σύρει σε διαπραγµατεύσεις. Ο Θουκυδίδης 
µας το έχει διδάξει 2.500 χρόνια πριν: «Ο ισχυρός προχωρά όσο 
του επιτρέπει η δύναµη του και ο αδύναµος υποχωρεί όσο του επι-
βάλλει η αδυναµία του»

Όπως στους µύθους του Αισώπου 12: Αίλουρος και αλε-
κτρυών (αγριόγατος και κόκορας) και 221:Λύκος και αρήν (αρ-

νί) που και στις δύο περιπτώσεις ο ισχυρός δικαιολογούσε την 
πρόθεσή του να φάει τον αδύνατο, ο ανίσχυρος αντέκρουε όλα 
τα επιχειρήµατά του, οπότε ο δυνατός έλεγε στο τέλος: Επειδή 
εσύ έχεις απαντήσεις για όλα νοµίζεις ότι εγώ θα µείνω νηστικός; 
Μία αυταπάτη πολλών Ελλήνων είναι που πιστεύουν ό,τι αίτι-
ος όλων των προκλήσεων είναι ο Ερντογάν. Η Τουρκία είχε πά-
ντα και έχει πολιτικούς υψηλοτάτου επιπέδου, οι οποίοι σχεδι-
άζουν µακρο-µακροπρόθεσµα και εκτελούν ανεξαρτήτως ποιος 
κυβερνά. Αντιθέτως εµείς είµαστε ουραγοί γεγονότων, δεν προ-
βλέπουµε καταστάσεις και ενεργούµε απερισκέπτως (δεν υπάρ-
χουν θαλάσσια σύνορα).

Θεωρούµε συνωµοσιολογία και δεν θέλουµε να πιστέψου-
µε ότι το πολιτικό σύστηµα έχει σχεδιάσει εδώ και άγνωστο πό-
σα χρόνια, να παραδώσει εθνική κυριαρχία στην Τουρκία. Ο 
τρόπος που µπορεί να επιτευχθεί αυτό, είναι είτε µε προσφυγή 
στη Χάγη, είτε µετά από θερµό επεισόδιο προγραµµατισµένο 
και σχεδιασµένο και από τις δύο πλευρές ώστε να δεχθούµε 
υποχωρήσεις. 

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, διαβάζουµε από τον Πελοποννησι-
ακό Πόλεµο του Θουκυδίδη (Α’ φάση κεφ. 44) σε νεοελληνική 
απόδοση:

Οι Αθηναίοι, αφού ήκουσαν και τα δύο µέρη (Κορινθίων και 
Κερκυραίων) και συνεκρότησαν δύο συνεδριάσεις της συνελεύ-
σεως του λαού, κατά µεν την πρώτην έρρεπαν µάλλον εις αποδο-
χήν των λόγων των Κορινθίων, αλλά κατά την συνεδρίασιν της επι-
ούσης µετέβαλαν γνώµην. Και δεν απεφάσισαν µεν την σύναψιν 
συµµαχίας µετά των Κερκυραίων, καθόσον εις τοιαύτην περίστα-
σιν, εάν ούτοι εζήτουν από αυτούς να λάβουν µέρος εις εκστρατεί-
αν κατά της Κορίνθου, θα διερρηγνύετο η µετά των Πελοποννησί-
ων Τριακονταετής συνθήκη, συνωµολόγησαν όµως επιµαχίαν, 
όπως βοηθήσουν αµοιβαίως, προς υπεράσπισιν του εδάφους των, 
εις περίστασιν που άλλος ήθελεν επιτεθή κατά της Κερκύρας ή των 
Αθηνών, ή των συµµάχων του ενός ή του άλλου....

Άρα όταν ο Οργανισµός δεν ανακατεύεται σε διαφορές µε-
ταξύ των µελών του (Ελλάδος και Τουρκίας) δεν είναι Συµµα-
χία αλλά Επιµαχία. Γι αυτόκαι τα µέλη του ΝΑΤΟ στην αντιδικία 
µας µε την Τουρκία «νίπτουν τας χείρας τους».

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ
- ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ
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Κυκλοφόρησε   ξανά το  βιβλίο «Κοινωνική Εργασία και  Ψυχική Υγεία» των Σοφίας Μαρτινάκη και ∆ηµ. Μπουρίκου
Επανακυκλοφόρησε ο συλλογικός τόµος «Κοινωνι-
κή Εργασία και Ψυχική Υγείας» της Σοφίας Μαρτινά-
κη και ∆ηµήτρη Μπουρίκου από τις εκδόσεις Βήτα, 
µετά την πρώτη επιτυχή έκδοση του 2014. Το βιβλίο 
αποτελεί µια συλλογή επιστηµονικών άρθρων από 
ερευνητές στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας, κοινω-
νικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, εργο-
θεραπευτές, νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας, οι 
οποίοι συµβάλλουν στην αποτύπωση οργανωτικών, 
θεσµικών, επαγγελµατικών και κοινωνικών όψεων 
του ρόλου της κοινωνικής εργασίας στο χώρο της ψυ-
χικής υγείας. Σκοπός του τόµου είναι η αποτύπωση 

διαφορετικών όψεων της κοινωνικής εργασίας στο 
χώρο της ψυχικής υγείας, η κατάδειξη της πολυπλο-
κότητας και της προστιθέµενης αξίας της αλλά και η 
ανάδειξη προβληµατικών πεδίων που µπορούν να 
συνεισφέρουν στον επιστηµονικό και επαγγελµατικό 
διάλογο στο πεδίο της ψυχικής υγείας.

Οι ειδικότεροι θεµατικοί άξονες του βιβλίου ανα-
φέρονται στην κοινωνική εργασία σε πλαίσια ψυχικής 
υγείας, στο ρόλο της κοινωνικής εργασίας στη διεπι-
στηµονική οµάδα, στις µεθόδους κοινωνικής εργασί-
ας, στο ρόλο του κοινωνικού λειτουργού σε εξειδι-
κευµένα πλαίσια ψυχικής υγείας και σε ειδικά θέµατα, 

όπως  ο θεσµικός ρατσισµός και η αγωγή κοινότητας. 
Το βιβλίο προλογίζουν ο καθηγητής ψυχιατρικής στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, κ.  Βενετσάνος  Μαυρέας 
και η καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας και ψυχιατρι-
κή κοινωνική λειτουργός, κ. Μαρία- ∆ηµοπούλου 
Λαγωνίκα.  Το βιβλίο ενδείκνυται για εκπαιδευτικό εγ-
χειρίδιο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε προπτυχι-
ακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ως εργα-
λείο- βοήθηµα για κάθε επαγγελµατία κοινωνικό λει-
τουργό σε οποιοδήποτε πλαίσιο εργασίας.

h t tps : / / independent .academia .edu/
DimitrisBourikos
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Με µεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε την 
Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2019 στην 
ασφυκτικά γεµάτη µε πλέον των 500 

ατόµων αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» το Επετειακό Λεύκωµα της 
ΙΛΕΑ.

Παρουσία των Εθνικών Ευεργετών Αθανασί-
ου και Μαρίνας Μαρτίνου, το πάνελ αποτελούµε-
νο από την Αναστασία Λαζαρίδου, ∆ρ. Αρχαιολό-
γος, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Αρχαιολογικών 
Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προ-
γραµµάτων του ΥΠΠΟΑ, τον Λεωνίδα Κουρή, τέ-
ως Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής, πρώην Βουλευ-
τή και πρώην ∆ήµαρχο Αθηναίων, τον Ευάγγελο 
Καραµανέ, ∆ιευθυντή Ερευνών, ∆ιευθύνοντα το 
“Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας” 
της Ακαδηµίας Αθηνών και τον Γιώργο Φυτά, Έφο-
ρο Αρχείου ΙΛΕΑ, παρουσίασε το περιεχόµενο και 
την ουσία της έκδοσης, δηµιουργώντας στο ακρο-
ατήριο αισθήµατα µεγάλης χαράς ανάµεικτα µε 
συγκίνηση, ιστορική µνήµη και υπερηφάνεια. Με 
την παρουσία τους τίµησαν την εκδήλωση:
● ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκό-
που Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου, 
Αιδεσιµολογιώτατος ∆ηµήτριος Νίκου.
● ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Αχαρνών, Ιλί-
ου και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας,
● ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.
● οι Βουλευτές Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικο-
νόµου και Πάνος Σκουρολιάκος.
● Η Προϊσταµένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων ∆υτι-
κής Αττικής Χριστίνα Μερκούρη.
● Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής, Υπουργός, 
Βουλευτής και ∆ήµαρχος Αχαρνών Ντίνος Βρεττός.
● η τέως Υπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.
● ο τέως Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιάννης 
∆έδες.
● ο ∆ήµαρχος Σαρωνικού, ιστορικός και λόγιος 
Πέτρος Φιλίππου.
● ο Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Αθηναίων και Πρό-
εδρος του Συλλόγου των Αθηναίων Ελευθέριος 
Σκιαδάς.
● Ο Πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των 

Αθηνών Αντώνιος Βογιατζής.
● Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Φυλής Αργύ-
ρης Αργυρόπουλος.
● Ο πρώην ∆ήµαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντού-
ρος, ο τέως ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσα-
βός και ο πρώην ∆ήµαρχος Θρακοµακεδόνων και 
νυν δηµοτικός σύµβουλος Θέµης Οικονόµου.
● Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ήµου Αχαρνών Νί-
κος Γεωργακόπουλος.
● Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Θρακο-
µακεδόνων Γιώργος Κοτσιανάς.
● Οι επικεφαλής δηµοτικών παρατάξεων Χάρης 
∆αµάσκος, Πέτρος Βαρελάς, Νικόλαος Ματθαίου.
● Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Γιάννης Νίκας (Πρόε-
δρος ∆ΗΚΕΑ), Αγγελική Ζαχαριάδη (Αντιπρόε-
δρος ∆ΗΚΕΑ), Μαρία Μπούκη (Πρόεδρος ΑΡΩ-
ΓΗ), Σπύρος Βάθης, Παναγιώτης Αναγνωστόπου-
λος.
● Οι τοπικοί σύµβουλοι Ηλίας Καµπόλης και Αλε-
ξάνδρα Παπά.
● Ο Εφηµέριος του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου 

πανοσιολογιώτατος Ιωάννης, ο εφηµέριος του Ιε-
ρού Ναού Αγίας Τριάδας Θρακοµακεδόνων π. Λά-
µπρος Καρίνος και ο Εφηµέριος του Ιερού Ναού 
Κυρίλλου και Μεθοδίου Ολυµπιακού Χωριού π. 
Σωκράτης.
● Η Αρχαιολόγος της Αρχαιολογικής Συλλογής 
Αχαρνών Ειρήνη Αναγνωστοπούλου και ο συντη-
ρητής Νικήτας Αναγνωστόπουλος.
● Η Εύα Μπάλιου ως εκπρόσωπος του ΕΟΣ Αχαρ-
νών.
● Η Μαρία Μίχα ως εκπρόσωπος της Κίνησης Πο-
λιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου ΕΠΙ-
ΣΚΗΝΙΟΝ.
● Η Φανή Μίχα ως εκπρόσωπος της Φιλότεχνης 
Λέσχης Αχαρνών.
● Οι Λέτα Μπεκιάρη, Κατερίνα Μαρίνη, Ελένη Φυ-
τά – Μουστακάτου και Πέτρος Βαρελάς ως εκπρό-
σωποι του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών.
● Η Τασούλα Στεφανάτου ως εκπρόσωπος του 
Συλλόγου Γυναικών Θρακοµακεδόνων.
● Η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Έλενα Μότσια, 

ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Φραγκος και ο Κώ-
στας Καρυδάκης.
● Εκπρόσωποι της Λαογραφικής Εταιρείας Θρα-
κοµακεδόνων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, της ∆ηµοτικής Πινα-
κοθήκης «Χρήστος Τσεβάς», των Ροταριανών 
Πάρνηθας και του Αχαρναϊκού Α.Ο.
● Οι πανεπιστηµιακοί Γιώργος Φυτάς, Σπύρος 
Στεργίου, ο ∆ιευθυντής της Καρδιολογικής του 
«Θριασίου» Γιώργος Μπρέµπος, ο ∆ιευθυντής του 
«Υγεία» Πάνος Νοµικός, Γιάννης Ιακωβίδης, Εµµα-
νουήλ Παπαδάκης.
● Ο ιδρυτής του Μουσείου του Νοσοκοµείου 
«Σωτηρία», συγγραφέας και πανεπιστηµιακός Φώ-
της Βλαστός.
● Οι Μισέλ Ροσιέ και Κριστιάν Λασκαρίδης, µου-
σειολόγοι που υλοποίησαν την µουσειολογική µε-
λέτη του νέου Μουσείου µας.
● Οι πρώην Πρόεδροι της ΙΛΕΑ Ελένη Νίκα – Βερ-
τσέκου, ∆ηµήτρης Γιώτας και Γιάννης Ματουκάς.
● Οι συγγραφείς Ματούλα Βάθη – Στριφτού, Μα-
ρία Μαρίνη – Κουτσάκη.

● Τα ιστορικά στελέχη της ΙΛΕΑ Ελένη Νίκα, Γιάν-
νης Τσαµάλης, Γιώργος Λαζάρου, Μαρία Βησσα-
ράκη και τα πρώην µέλη του ∆Σ της ΙΛΕΑ Σταµά-
της Βλάχος, Κυριάκος Παγώνας, ∆ηµήτρης ∆ηµό-
πουλος.
● Απόγονοι του οπλαρχηγού Μήτρου Λέκκα, 
απόγονοι των εκτελεσµένων της Πάρνηθας και 
των ηρώων του 1940 και των εθνικών αγώνων.
● Ο γλύπτης Σπύρος Ντασιώτης, ο ζωγράφος ∆η-
µήτρης Τούντας.
● Ο Ναύαρχος του Π.Ν. Νίκος Πέτσος.
● Ο εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού οµίλου 
UNICERT.
● Οι ευεργέτες της ΙΛΕΑ Κωνσταντίνος Φυτάς, Καί-
τη Φυτά, Απόστολος Πρεβεζάνος, Μαίρη Λιόση, 
Γιάννης Μιχαηλίδης, Μαρίκα Κατάρα.
● Ο φωτογράφος και επιµελητής της ψηφιοποίη-
σης των αρχείων µας ∆ηµήτρης Μαραγκός.

Ευχαριστούµε τους εθελοντές µας Κώστα 
Αµπαρτζάκη, Αντιγόνη Πρεβεζάνου, Κατερίνα 
Βρεττού, Μόνικα Τριανταφύλλου, Κατερίνα 
Μπρέµπου, Γιώργο Σιδηρόπουλο, Μαρία Καρα-
δήµα, Κώστα Λάσκο, Ελένη Παππά – Τζαβέλα, Κα-
τερίνα Μαρίνη, Βαγγέλη Κατάρα, Λευτέρη Μαρά-
τση, Γιώργο Κατσανδρή, Αναστασία Καναβέτα, τις 
γριζοφόρες Άννα ∆ίελα και Έλσια Μουστακάτου, 
τους τσολιάδες Γιώργο και ∆ιονύση ∆ίελα.

Θερµές ευχαριστίες οφείλουµε να απευθύ-
νουµε στη Μαρία Στέφωση, φωτογράφο και καλ-
λιτεχνική επιµελήτρια του Λευκώµατος, στη Μα-
ρία Μερσυνιά ως εκπρόσωπο της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 
για την ακούραστη βοήθειά της µέχρι την έκδοση 
του Λευκώµατος, τη ∆άφνη Στάθη Υπεύθυνη ∆η-
µοσίων Σχέσεων του «Παρνασσού», τις εκδόσεις 
«Επτάλοφος».

Τους δηµοσιογράφους της πόλης µας που 
κάλυψαν το γεγονός Εύη Τριανταφύλλου, Κατερί-
να Παπασταµατίου, Άγγελο Παγώνα, Κώστα Ζί-
γκηρη, το BLUE SKY, και φυσικά στους περίπου 
500 παρισταµένους φίλους, µέλη και συµπατριώ-
τες της ΙΛΕΑ, που κατέκλυσαν την αίθουσα του 
Παρνασσού σε αυτήν την ξεχωριστή για τον τόπο 
βραδιά.

Πλήθος κόσµου στην παρουσίαση του Επετειακού Λευκώµατος της ΙΛΕΑ 
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∆.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. : 14 
ΠΑΡΝΗΘΟΣ 104 ΤΗΛ.:2111136244 Αχαρνές, 4/12/2019 

ΠΡΟΣ : ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό 

Κύριε ∆ήµαρχε, 

Σήµερα 4/12/2019 η ΣΕ της ∆.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ συνεδρίασε και 
αποφάσισε να προτείνει τη δηµιουργία νέου Νεκροταφείου στην περι-
οχή «δηµοτικό κτήµα Λεκάνες» που είναι 540 στρέµµατα. 

Επειδή τα δυο Νεκροταφεία της Πόλης µας δεν επαρκούν, λόγω της 
συγκέντρωσης υπερδιπλάσιου πληθυσµού σ’ αυτήν από τότε που έγι-
νε το Νέο Νεκροταφείο, η κατάσταση σε αυτά είναι δραµατική έως απελ-
πιστική. 

Επειδή στο Νέο Νεκροταφείο έχουν γίνει πολλές και διαφόρων ει-
δών παρανοµίες που δεν µπορούµε να τις κρύβουµε ή να τις βάζουµε 
κάτω από το χαλί και πρέπει να επέµβει Εισαγγελέας, να πάρουν τον 
δρόµο της ∆ικαιοσύνης και να δικαιωθούν όσοι έπεσαν θύµατα απά-
της και προσβολής νεκρού. Νοµίζουµε ότι η εξυγίανση επιβάλλεται. 

Επειδή στην Πόλη µας κατοικούν εκτός των Χριστιανών κατοίκων 
και κάτοικοι άλλων θρησκειών, θα πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να λη-
φθεί πρόνοια και για τους κατοίκους αυτούς, πράγµα που δεν µπορεί 
να εφαρµοστεί σε κανένα από τα υπάρχοντα Νεκροταφεία µας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλούµε να δώσετε τη 
δέουσα προσοχή και λύση, γιατί ο ∆ήµος θα έχει εκτός των άλλων τε-
ράστια έσοδα από την πώληση των νέων οικογενειακών τάφων. Με αυ-
τόν τον τρόπο θα ανακουφιστούν και αυτοί που επιθυµούν λόγω των 
εθίµων και της παράδοσης να αποκτήσουν οικογενειακό τάφο. 

Όταν εσείς κρίνετε και φέρετε το θέµα στο Τοπικό ή στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θα θέλαµε να παραστούµε να σας εκθέσουµε και προφορι-
κώς τις απόψεις µας. 

Κύριε ∆ήµαρχε, 
Η µέχρι σήµερα πορεία της ∆ηµοτικής Αρχής, για µας, θεωρείται θε-

τική και γι’ αυτό απευθυνόµαστε σε σας. Σε σας έχουµε εµπιστοσύνη τό-
σο προσωπικά, όσο και στο ∆ηµ. Συµβούλιο και είµαστε σίγουροι ότι 
θα βρείτε την καταλληλότερη λύση. 

Όποια λύση και να δώσετε, από µας θα είναι αποδεκτή. 

Με εκτίµηση, 
        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ         ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ευχετήριο 

Η Σ.Ε. του ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ εύχεται στους φίλους του, τα µέλη του
και σε όλους τους δηµότες των Αχαρνών

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ και  πάνω απ’ όλα ΥΓΕΙΑ.
Για τη ∆ηµ. Οργάνωση ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κύριε ∆ήµαρχε, η ∆.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ σας ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ για τις ωραίες εορταστικές πρωτοβουλίες  

που πήρατε. Η κεντρική πλατεία γέµισε ζωή όλες τις γιορταστικές ηµέρες και έδωσε χαρά και ευτυχία τό-
σο στα µικρά παιδιά και στη νεολαία, όσο και στους γονείς και παππούδες, αλλά και σ’ όλον τον κόσµο.  Επίσης έδωσε 
ένα ιδιαίτερο τόνο στην αγορά.  Αυτό για µας αποτελεί µέρος της ανάπτυξης της πόλης µας και σας καλούµε να συνεχί-

σετε τις ωραίες πρωτοβουλίες και θα έχετε την αµέριστη συµπαράστασή µας.  Επίσης συγχαίρουµε την Υπηρεσία για τον 
όµορφο στολισµό της πόλης µας. Στην ∆ιοίκηση του ∆ήµου και όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους ευχόµαστε 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ & ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Για τη ∆ηµ. Οργάνωση ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ

  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

*∆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...
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Εκδήλωση  Αθλητικά  Αριστεία Αχαρνών!!!
Στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρ-
χιακού Μεγάρου απονεµήθηκαν τα Αθλητικά Αριστεία του ∆ή-
µου Αχαρνών για τη χρονιά που φτάνει στο τέλος της, το βράδυ 
της Τρίτης 17 ∆εκεµβρίου 2019.

Τα Αθλητικά Αριστεία ∆ήµου Αχαρνών είναι ένας Αθλητικός και 
Πολιτιστικός θεσµός του ∆ήµου Αχαρνών,µε στόχο την αναγνώρι-
ση των προσπαθειών και την ανάδειξη, των Αθλητών  και των Αθλη-
τικών Σωµατείων του ∆ήµου Αχαρνών.

Ο ∆ήµαρχος  Αχαρνών χαιρετίζοντας την εκδήλωση, στον χαι-
ρετισµό του είπε µεταξύ άλλων : «Ο ∆ήµος Αχαρνών τιµά και επι-
βραβεύει τους αθλητικούς συλλόγους, τους αθλητές και τις αθλή-
τριες της πόλης για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους στους αγωνι-
στικούς χώρους της Ελλάδας και του εξωτερικού κατά την αγωνιστι-
κή περίοδο 2018-2019. Οι αθλήτριες και αθλητές της πόλης µας 
πρωταγωνιστούν, ξεχωρίζουν και διακρίνονται τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Ως ∆ήµος  κάνουµε το αυτονόητο, τιµούµε 

όλους αυτούς που µας κάνουν υπερήφανους». 
Συγχαρητήρια στους γονείς σε αθλητές και προπονητές!!! Ένα 

µεγάλο µπράβο στο ∆ήµαρχο και σε όσους συνετέλεσαν στην κα-
ταπληκτική αυτή εκδήλωση!!!

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε   χρήση  όχηµα 
για τη µεταφορά 
Αδέσποτων

Με πρωτοβουλία της ∆ηµοτικής Αρ-
χής, έτοιµο για  χρήση το νέο όχηµα 
για τη µεταφορά Αδέσποτων του ∆ή-
µου Αχαρνών.  «Η διαχείριση των αδέ-
σποτων ζώων αποτελεί δείγµα πολιτι-
σµού από µία κοινωνία. Το λιγότερο 
που µπορούµε να κάνουµε είναι να 
τους προσφέρουµε τη στοιχειώδη πε-
ρίθαλψη και να διαθέσουµε ένα όχη-
µα στην υπηρεσία τους. Μη ξεχνάµε 
ότι δεν ήταν επιλογή τους να ζουν στον 
δρόµο…», δήλωσε ο ∆ήµαρχος  Σπύ-
ρος  Βρεττός. 

∆ήµαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός: 

«Το επετειακό λεύκωµα  
της ΙΛΕΑ αποτελεί την 
ιστορία του τόπου µας»
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Ι. Βρετ-
τός παρευρέθηκε την Πέµπτη 19 ∆εκεµ-
βρίου 2019 στην παρουσίαση του επε-
τειακού Λευκώµατος της Ιστορικής και 
Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών 
(Ι.Λ.Ε.Α.) µε αφορµή την συµπλήρωση 
40 ετών από την ίδρυση της. ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός: «Το επετεια-
κό λεύκωµα της ΙΛΕΑ πρέπει να βρίσκε-
ται σε κάθε βιβλιοθήκη στις Αχαρνές, 
σε κάθε σχολείο των Αχαρνών. Στόχος 
µας ως ∆ήµος είναι να µεταδώσουµε 
όλη αυτή την ιστορική µνήµη στους µα-
θητές µας οι οποίοι πρέπει να γνωρί-
ζουν την ιστορία του τόπου του». 

Μιχάλης  Βρεττός: 

Ο χρόνος κλείνει 
ευχάριστα!

Εκπροσωπώντας τον ∆ήµαρχο µας, την 
παραµονή της Πρωτοχρονιάς,  είχαµε 
την τιµή και τη χαρά να βρεθούµε αρχι-
κά στο Προεδρικό Μέγαρο όπου συνο-
δεύσαµε το σύλλογο Ηπειρωτών 
Αχαρνών που είπε τα κάλαντα στον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και έπειτα 
επισκεφτήκατε τον Υπουργό Επικρατεί-
ας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και 
συντοπίτη µας Κυριάκο  Πιερρακάκη 
µαζί µε τον Σύλλογο «Παραδοσιακή 
Αναβίωση-Αχαρναϊκή Κληρονοµιά» 
και παιδιά του 2ου ∆ηµοτικού Αχαρ-
νών που του τραγούδησαν Πρωτοχρο-
νιάτικα κάλαντα.

Σε  πλήρη   ετοιµότητα  ο  ∆ήµος  Αχαρνών,  στην αντιµετώπιση  του  κύµατος  κακοκαιρίας
Σε πλήρη ετοιµότητα παραµένουν 

όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρ-
νών για την αντιµετώπιση όσων προ-

βληµάτων προκαλούνται από την συνεχι-
ζόµενη κακοκαιρία.

Στο µοναδικό σηµείο που απαιτείται ιδιαί-
τερη προσοχή λόγω της χιονόπτωσης, η 
οποία είναι έντονη τις τελευταίες ώρες, είναι 
στους Θρακοµακεδόνες και συγκεκριµένα 
στους δρόµους πάνω από την πλατεία.

Να σηµειωθεί  στην  έκτακτη σύσκεψη της 
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών 
συγκάλεσε ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός, 
προκειµένου όλος ο µηχανισµός να είναι σε 
ετοιµότητα εν όψει του κύµατος κακοκαιρίας, 
µε  το ενδεχόµενο χιονοπτώσεων ενώ αναµέ-
νονται και χαµηλές θερµοκρασίες,  που είχε 
προαναγγελθεί. 

Στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε η ετοιµότη-
τα όλων των υπηρεσιών, ενώ επισηµάνθηκε 

η σηµασία τήρησης του σχεδιασµού, προκει-
µένου να αντιµετωπιστούν τυχόν ιδιαίτερες 
συνθήκες.

Συνιστάται δε όλοι οι δηµότες σε περίπτω-
ση έντονης κακοκαιρίας να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες µε-
τακινήσεις. 

Ωστόσο  έως σήµερα  η  κυκλοφορία 
στους δρόµους δε σταµάτησε ούτε µια στιγ-
µή παρά τη σφοδρή κακοκαιρία, χάρη στην 
ετοιµότητα  που επιτεύχθηκε  και συνεχίζε-
ται… «Ευχαριστώ τους υπαλλήλους του ∆ή-
µου και της Πολιτικής Προστασίας που παρά 
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες βρέθηκαν στην 

πρώτη γραµµή και φυσικά τους αρµόδιους 
Αντιδηµάρχους για τη συνεχή τους παρου-
σία», δήλωσε ο ∆ήµαρχος Σπύρος  Βρεττός.

Οι δηµότες µπορούν να επικοινωνούν 
στο τηλεφωνικό κέντρο του ∆ήµου για τυχόν 
πρόβληµα (213-2072300, 213-2072301, 
213-2072302).

Τίµησε τους νέους του 
Ακαδηµαϊκούς Πολίτες 
ο ∆ήµος Αχαρνών 
Σε ατµόσφαιρα εορταστι-
κή  ατµόσφαιρα και συ-
νάµα, , έντονα συγκινητι-
κή πραγµατοποιήθηκε 
στις 23 ∆εκεµβρίου 2019  
η καθιερωµένη, πλέον, 
εκδήλωση βράβευσης 
των µαθητών που έγιναν 
φοιτητές. από τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών Σπύρο 
Βρεττό.

Στην κορυφαία εκδή-
λωση συµµετείχαν µε χα-
ρά και συγκίνηση ο Μητροπολίτης κ.κ. Αθηναγόρας, 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, εκπρόσωποι 
του Κοινοβουλίου και της Περιφέρειας, µέλη του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου, Τοπικοί Σύµβουλοι, η Ένωση Γο-
νέων Αχαρνών, Εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι Πολιτιστι-
κών και Συλλογικών Φορέων του τόπου και φυσικά οι 
γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι των τιµώµενων νέων 
Ακαδηµαϊκών Πολιτών του ∆ήµου Αχαρνών. 

Στιγµές συγκίνησης και ηθικής επιβράβευσης έζη-
σαν οι νεοεισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες του ∆ή-
µου Αχαρνών, στις  Ανώτατες  Σχολές  της  χώρας,  κα-
θώς και οι γονείς τους και εκπαιδευτικοί που κατέκλυ-
σαν την αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρ-
νών

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός χαιρετίζο-
ντας την εκδήλωση έδωσε θερµά συγχαρητήρια στους 
ακαδηµαϊκούς του ∆ήµου Αχαρνών τονίζοντας:  «Σή-
µερα τιµούµε τους µαθητές που έγιναν φοιτητές. Σε αυ-
τούς στηριζόµαστε, µε αυτούς οραµατιζόµαστε. Ως κα-
θηγητής είµαι εξαιρετικά χαρούµενος που για ακόµη 
µία φόρα τα παιδιά µας θα βρίσκονται στα Ανώτατα και 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας για να µας 
εκπροσωπήσουν επάξια. Θερµά συγχαρητήρια και κα-
λή σταδιοδροµία».
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαµψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, Τηλ. 210 2465635, 6977 627625, Φαξ 210 2465635

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ   ΚΑΙ    ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
 
∆ευτέρα   6   Ιανουαρίου 2020 : ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ώρα : 07:00  - Ακολουθία των Μεγάλων  Βασιλικών Ωρών. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 
Ώρα: 18:00 - Μέγας Πανηγυρικός  Εσπερινός των Χριστουγέννων 
Ακολούθως θα ψαλλούν τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

Τρίτη    7  Ιανουαρίου  2020 : Η  ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Ώρα : 07:00 - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου.

Κυριακή   12   Ιανουαρίου 2020
Ώρα  17.00   -  Πρωτοχρονιάτικη  γιορτή  για τα παιδιά, µε πολλές εκπλήξεις.  
Και   µε  τον ερχοµό του Άι – Βασίλη µε τα δώρα.

Παρασκυή   17  Ιανουαρίου 2020 : ΣΥΝΑΞΙΣ  ΤΩΝ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ώρα  : 07:30 - Ακολουθία των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών.
Ώρα : 18:00 - Εσπερινή Ακολουθία - Ιερά Εξοµολόγηση.

Σάββατο 18  Ιανουαρίου  2020: ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Ώρα :  07:00 - Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.   ΜΕΓΑΣ  ΑΓΙΑΣΜΟΣ.
Ώρα  : 18:00 - Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός  των Θεοφανείων - Ιερά Εξοµολόγηση.

Κυριακή  19  Ιανουαρίου  2020 :  ΤΑ ΑΓΙΑ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ώρα :  7:00 - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόµου -    ΜΕΓΑΣ  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΤΩΝ  Υ∆ΑΤΩΝ.
Με το πέρας  της  τελετής , θα ακολουθήσει  ο αγιασµός      όλων   των   Ι.Χ. αυτοκινήτων  
ένα  προς  ένα,   ως  ευλογία   προσπάθειας   µείωσης  των   ατυχηµάτων. 

∆ευτέρα  20  Ιανουαρίου 2019 :    Τ. Προδρόµου & Βαπτιστού  Ιωάννου 
Ώρα  7.00   - Όρθρος και  Θεία Λειτουργία        
                        

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ
Αγαπητοί µου Αδελφοί,
 
Ο Κύριος µε τη γέννηση Του όµως, δίδει άλλη διάσταση στην ανθρώπινη ζωή, της δίδει αξία και ιερότητα, και επιπλέον, της 
δωρίζει και πάλι την Ελπίδα. 
Την Ελπίδα, πως τίποτα δεν χάθηκε, και πως δεν είναι µόνος ο άνθρωπος σε όλον αυτόν τον ανεµοστρόβιλο της ακαταστα-
σίας. Στις δύσκολες µέρες πού περνάµε, αγωνιζόµαστε για την επίλυση των προβληµάτων που  µας απασχολούν, επιδιώ-
κουµε την απαλλαγή µας από τις δυσκολίες της καθηµερινότητας µας που µε οξύτητα µας πιέζουν, αναζητούµε  την αληθι-
νή χαρά και την πραγµατική ζωή, πού αισθανόµαστε ότι µας λείπει. 
Καλή και καρποφόρα συνεργασία, καλή υγεία και πνευµατική πρόοδο, οικογενειακή ευτυχία και γαλήνη! Περισσότερη πί-
στη στον Χριστό µας και κάθε καλό! 
Καλή και ευλογηµένη από τον Κύριο χρονιά!
Με αγάπη Χριστού

Ο Εφηµέριος  Ι. Ν.  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΠΙΓΚΑΛΩΒ

Εκ της 
Ι.Μ. Παναγίας  
Σουµελά 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ    ΚΑΙ    ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ  Ι. Ν.  ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ – ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ
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Στο Υπ. Επικρατείας  Κυριάκο
Πιερρακάκη  έψαλλαν
τα κάλαντα παιδιά από τις Αχαρνές
Τα πρωτο-
χρονιάτικα 
κ ά λ α ν τ α 
έ ψ α λ λ α ν  
την  παραµο-
νή  Πρωτο-
χ ρ ο ν ι ά ς ,  
στον  συντο-
π ί τ η  µ α ς  
Υ π ο υ ρ γ ό 
Επικρατείας 
και Ψηφια-
κής ∆ιακυ-
βέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη παιδιά από τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο «Παραδοσιακή Αναβίωση – Αχαρναϊκή Κληρονοµιά» και από 
το 2ο  ∆ηµ. Σχολείο Αχαρνών. Ο Υπουργός,  υποδέχθηκε µε µεγά-
λη χαρά τα παιδιά από τις Αχαρνές, ντυµένα µε παραδοσιακές φο-
ρεσιές του ∆ήµου µας και άκουσε τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.  Ο 
κ. Πιερρακάκης στον χαιρετισµό του  δήλωσε: «Με µεγάλη χαρά 
υποδέχθηκα  τα παιδιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Παραδοσι-
ακή Αναβίωση-Αχαρναϊκή Κληρονοµιά» και από το 2ο  ∆ηµ. Σχο-
λείο Αχαρνών για τα κάλαντα. Μέσα από την καρδιά µου, ένα µε-
γάλο ευχαριστώ στους αντιδηµάρχους του ∆ήµου Αχαρνών Μιχά-
λη Βρεττό και Νίκο ∆αµάσκο. Εύχοµαι µια καλή και δηµιουργική 
χρονιά σε όλους, µε υγεία και ευηµερία!»

Αφιερωµένη στην επισκευή 
του Αγίου Βλασίου η ∆οξολογία 
για τη νέα χρονιά στο Μενίδι
Με την προσπάθεια αποκατάστασης των ζηµιών που υπέ-
στη ο Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου Αχαρνών από το σεισµό 
της 19ης Ιουλίου 2019 συνδέθηκε η επίσηµη ∆οξολογία 
για την έναρξη του νέου έτους 2020 στο ∆ήµο Αχαρνών. 
Με πρωτοβουλία του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ Αθηναγόρα και του ∆η-
µάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού αποφασίστηκε να τελε-
στεί η ∆οξολογία στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννου Θε-
ολόγου, που εφάπτεται στον Ι.Ν. Αγίου Βλασίου.
«Μέσα στις προθέσεις µας, τόσο του Μητροπολίτη κ.κ. 
Αθηναγόρα όσο και εµού, και σε συνεργασία µε την Περι-
φέρεια, είναι να ανακατασκευαστεί ο Ιερός Ναός µέσα στο 
2020 για να µπορούµε να εορτάζουµε τον πολιούχο των 
Αχαρνών σε µία ασφαλή και φιλόξενη εκκλησία», τόνισε, 
απευθύνοντας δηµόσια πρόσκληση, ο Σπύρος Βρεττός.
Στη δοξολογία που τελέστηκε το πρωί της Πρωτοχρονιάς 
χοροστάτησε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης και παρευ-
ρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής και ∆ηµοτικής 
Αρχής καθώς και πολλοί θρησκευόµενοι. Μετά το τέλος 
της ∆οξολογίας προσφέρθηκε το παραδοσιακό κέρασµα 
στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ.

Με παιδικές φωνές, χαµόγελα και Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα πληµ-
µύρισε την παραµονή των Χριστουγέννων,  το ∆ηµαρχιακό Μέγα-
ρο του ∆ήµου Αχαρνών. Ο ∆ήµαρχος  Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός 

υποδέχτηκε συλλόγους και φορείς της πόλης µας, που έψαλλαν Χριστουγεν-
νιάτικα κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές, όπως :  Λύκειο Ελληνίδων, Σύλλογοι 
, Κρητών, καπετάν Ευκλείδη, Ηπειρωτών, Θεσσαλών, Παραδοσιακή  Κληρο-

νοµιά, Μουσικοχορευτικός Κόκ. Μύλος, Φιλαρµονική, Καλλιτεχνικά και µου-
σικά τµήµατα της ∆ΗΚΕΑ.  Ο  ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε: 
«Σήµερα ακούσαµε µε µεγάλη χαρά τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από συλ-
λόγους και φορείς της πόλης, τιµώντας την παράδοση. Κοντά µας είχαµε και 
την πρώτη των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, Σοφία Μυκωνιάτη, φοι-
τήτρια πλέον της Ιατρικής».

Σύλλογοι και Φορείς έψαλλαν τα  κάλαντα στον  ∆ήµαρχο Αχαρνών  Σπύρο Βρεττό 

Την πρώτη Βασιλόπιτα παρουσία του ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού και των Αντι-
δηµάρχων Μιχάλη Βρεττού και Νίκου ∆αµά-
σκου έκοψε ο ΙΝ Αγ ∆ηµητρίου στις Αχαρνές. 
Η πολύπαθη συνοικία του Αγ.  ∆ηµητρίου τα 
τελευταία χρόνια είναι αυτή που κόβει την 
πρώτη Βασιλόπιτα στέλνοντας µε αυτό το µή-
νυµα πως η εγκληµατικότητα πρέπει και µπο-
ρεί να καταπολεµηθεί. Ο πάντα δυναµικός 
Εφηµέριος π Κων/νος  Πρίµπας, ευχήθηκε 
στους πιστούς αλλά και στους πολιτικούς για 
το νέο έτος όπως κ ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Βασ.  Πετρόπουλος.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  
Θ ε σ σ α λ ώ ν  
Αχαρνών: «Το 

2019 έκλεισε µε τον 
καλύτερο δυνατό 
τρόπο για τα χορευτι-
κά τµήµατα του συλ-
λόγου µας,  οι χορευ-
τές τα µέλη και φίλοι 
έδωσαν βροντερό 
παρόν στις  χριστου-
γεννιάτικο Χωριό, 
στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, την Κυριακή 22 ∆εκεµβρίου χο-
ρεύοντας µε τη Ζυγιά του Χρήστου Καράκωστα από το φλάµπουρο 
Σερρών .  Να ευχαριστήσουµε τον ∆ήµαχο Σπύρο Βρεττό , τον βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ηλία Σκουρολιάκου,τον πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ Ιω-
άννη Νίκα,τον πρόεδρο του συλλόγου Βραγκιανιτών Παν. Παπαντώ-
νη , µέλη του ∆Σ Πελλοπονησίων Αχαρνών, µέλη του συλλόγου 
Ρουµελιωτών Ν Ιωνίας, τον χοροδιδάσκαλο του Λυκείου Ελληνίδων 
Αχαρνών και την παρέα του, τους χοροδιδασκάλους µας Τσαγανό 
Ευαγγελο, Ειρήνη ∆ηµογιαννοπούλου και Αριστούλα Τόλη.

Παραµονή Πρωτοχρονιάς, αντιπρο-
σωπεία της χορευτικής  οµάδας του 
Συλλόγου Ηπειρωτών  Αχαρνών, επι-

σκέφθηκε την Προεδρία της Ελληνικής ∆η-
µοκρατίας, έψαλε τα ηπειρώτικα πρωτοχρο-
νιάτικα κάλαντα από το Κεράσοβο (Αγία Πα-
ρασκευή) της Κόνιτσας και αντάλλαξε ευχές 
για την νέα χρονιά µε τον Πρόεδρο της Ελλη-
νικής ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπου-
λο. Θέλουµε από καρδιάς να τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό για την παραχώ-
ρηση του πούλµαν για την µεταφορά µας 
από και προς το Προεδρικό Μέγαρο.  Την 
αποστολή εκπροσώπησε η πρόεδρος µας κ. 
Καράλη Μελποµένη. Επίσης παραβρέθηκαν 
µαζί µας εκ µέρους του ∆ηµάρχου, οι αντιδή-
µαρχοι κ. Μιχάλης Βρεττός και κ. Νικόλαος 
∆αµάσκος, καθώς και ο πρόεδρος της ∆Η-
ΚΕΑ κ. Ιωάννης Νίκας.  Τέλος, ευχόµαστε σε 
όλους ένα Υγιές, Ειρηνικό, ∆ηµιουργικό και 
Ευλογηµένο 2020 πλούσιο σε αγάπη, ελπί-
δα, αισιοδοξία και ευηµερία! Καλή Χρονιά!!!
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2ο  Νηπιαγωγείο Αχαρνών : Με µια υπέροχη 
γιορτή υποδέχτηκε τα  Χριστούγεννα
Με µια υπέροχη γιορτή υποδέχτηκε την πιο όµορφη εποχή των Χριστου-
γέννων το 2ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών, την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2019.  
Το ΙΕΚ ΑΚΜΉ και ο Executive  Chef  Βασίλης Μαρινόπουλος µε την οµάδα 
του ήταν εκεί για να µυήσουν τους λιλιπούτειους µαθητές στην τέχνη της ζα-
χαροπλαστικής!  Το σχολείο γέµισε χαρούµενες φωνούλες και χαµόγελα, 
ενώ οι µυρωδιές από τα φρεσκοψηµένα µπισκότα έφεραν θύµησες παιδι-
κών χρόνων στους µεγάλους και δηµιούργησαν γλυκές αναµνήσεις στους 
µικρούς.  Η γιορτή πλαισιώθηκε µε κατασκευές από τα παιδάκια, υπό την 
καθοδήγηση των γονιών τους, µε τραγούδια και το καθιερωµένο γράµµα 
στον Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεν ξέχασε να επισκεφτεί το σχολείο και να µοι-
ράσει δώρα. Οι δασκάλες κυρία Σωτηρία Κάλπη και κυρία Κωνσταντίνα 
Αβλάµη επελήθηκαν τη γιορτή µε φροντίδα και αµέριστη  αγάπη. Την εκ-
δήλωση έκλεισαν τα παιδιά µε ευχές για καλές γιορτές και ένα αισιόδοξο 
µέλλον να καθρεφτίζεται στα µάτια τους!

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ – 

ΤΚ 136 74 - ΤΗΛ./FAX. 210 2463256

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών,
µε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας την εκδήλωση 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας των κυνηγών, την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 

2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εντευκτηρίου των γραφείων του συλλόγου,
επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρνές.

                  

   Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                         ΜΑΡΙΑΝΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ 
Ο∆ΟΣ ΙΡΙ∆ΟΣ 1 -ΑΧΑΡΝΑΙ  ΤΗΛ. 2102461913

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. του Συλλόγου Μονοµατίου σας εύχεται ολόψυχα Χρόνια 
Πολλά µε υγεία,  σας  προσκαλούµε στην κοπή  της  Πρωτοχρονιάτικης  

πίτας που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου µας  
την ΚΥΡΙΑΚΗ  26-01-2020
Με εκτίµηση   -  Το  ∆.Σ.

               Ο Πρόεδρος                                                 Ο  Γραµµατέας
  Βασίλειος   Μπενάρδος          Παναγιώτης  Μαργαριτίδης 
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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 

Την ανεξαρτητοποίηση τους από την πα-
ράταξη «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες» του 
πρώην δηµάρχου Γιάννη Κασσαβού ανα-
κοίνωσαν κατά τη τελευταία  συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( 18-12-1919) 
, οι δηµοτικοί σύµβουλοι Μαρίνος Μου-
κάνης, Γιώργος Αθανασιάδης και Ελένη 
Αβραµίδη. 

Οι τρεις ανεξάρτητοι, πλέον, δηµοτικοί 
σύµβουλοι µε επιστολή τους, που κατέθεσαν 
στην Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χριστίνα Κατσανδρή, που 
ανάγνωσε, µε την ολοκλήρωση των θεµάτων της Ηµερήσιας διάταξης, 
γνωστοποίησαν στο σώµα ότι :  «Από σήµερα 18-12-2019, αποχωρούν 
από ∆ηµοτική Παράταξη «ΑΧΑΡΝΕΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» και παραµέ-
νουν Ανεξάρτητοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι».

Η απόφαση των τριών δηµοτικών συµβούλων φαίνεται ότι ήταν 
προειληµµένη και ήδη γνωστή σε ορισµένους, ενώ ο κ. Κασσαβός ο 
οποίος ήταν «παρών» στη συνεδρίαση απέφυγε να προβεί σε οποια-
δήποτε δήλωση.  Υπενθυµίζεται ότι «Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µπορούν 
να ανεξαρτητοποιηθούν µε δική τους πρωτοβουλία από τη ∆ηµοτική 

Παράταξη στην οποία ανήκουν, µέσω υποβο-
λής γραπτής δήλωσής τους προς το Προεδρείο 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα 
όσα ορίζει η παρ.4 του αρ.66 του ν.3852/2010. 
Η γραπτή δήλωση πρέπει να διατυπώνεται κα-
τά τρόπο σαφή, ώστε να προκύπτει η βούλη-
ση του ∆ηµοτικού Συµβούλου να αποχωρή-
σει, οριστικά, από την ∆ηµοτική Παράταξη.

Επίσης οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µπορούν 
να διαγραφούν από τη ∆ηµοτική Παράταξη 

στην οποία ανήκουν. Για να πραγµατοποιηθεί η διαγραφή, εάν η ∆η-
µοτική Παράταξη έχει τουλάχιστον 3 µέλη, απαιτείται απόφαση της 
πλειοψηφίας των 2/3 αυτών. ∆εν νοείται διαγραφή ∆ηµοτικού Συµ-
βούλου από Παράταξη την οποία απαρτίζουν δύο Σύµβουλοι. Να ση-
µειωθεί ότι: η εκούσια ανεξαρτητοποίηση ή η διαγραφή ∆ηµοτικού 
Συµβούλου από τη ∆ηµοτική του Παράταξη επιφέρει, κατά κανόνα, 
την απώλεια τυχόν αξιωµάτων που κατέχει, όπως,  µέλος της Οικονο-
µικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραµένοντας, 
ωστόσο, απλοί – ανεξάρτητοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.

Αναδηµοσίευση από  http://doxthi.gr 

Ανεξαρτητοποιήθηκαν   3  ∆ηµ.  Σύµβουλοι  της  Παράταξης  του   Γιάννη   Κασσαβού

Του  Παν.  Αναγνωστόπουλου 
(∆ηµοτικού Συµβούλου)

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στη τελευταία του  
συνεδρίαση αποφάσισε να εγκρίνει τη σκοπι-
µότητα εκπόνησης µελέτης (ύψους 250.000 
ευρώ χωρίς την έκπτωση) για εργασίες ανα-
βάθµισης του γηπέδου του Αχαρναϊκού. 

Κατά τη γνώµη µου το µόνο θέµα που 
προέχει στην παρούσα φάση είναι η επιβεβαί-
ωση της στατικής επάρκειας του γηπέδου. Χα-

ρακτηριστικά, οι κερκίδες κατασκευάστηκαν 
πριν 65 χρόνια και φιλοξενούν 4.500 φιλά-
θλους. 

Είναι σηµαντικό να υπάρχει ασφάλεια. 
Όµως, η πόλη µας µεγάλωσε. Και η ιστορία 
του Αχαρναϊκού είναι χαραγµένη βαθειά στις 
αθλητικές σελίδες όχι µόνο της πόλης αλλά 
και ολόκληρης της Ελλάδας. 

Αυτή η ιστορία και οι σηµερινές προσπά-
θειες όσων ασχολούνται µε τον Αχαρναϊκό 
στριµώχνονται σε ένα γήπεδο χωρίς προδια-

γραφές, µικρό, στο κέντρο της πόλης και ίσως 
επικίνδυνο. Νοµίζω έχει έρθει η ώρα να κά-
νουµε ένα βήµα µεγάλο και για την πόλη µας 
και για την αθλητική της ιστορία. 

Το γήπεδο του Αχαρναϊκού πρέπει να µε-
τακοµίσει σε µια άλλη έκταση του δήµου, πο-
λύ µεγαλύτερη, όπου θα δηµιουργηθούν νέ-

ες, σύγχρονες υποδοµές. Εκεί που είναι σήµε-
ρα το γήπεδο, παλιά ήταν το άκρο του τότε χω-
ριού.  Σήµερα είναι στο κέντρο µιας µεγάλης 
πόλης. Σκεφτείτε αυτόν τον χώρο ως ένα µε-
γάλο πάρκο µε µικρά γήπεδα, παιδικές χαρές, 
πράσινους χώρους. 

Και από την άλλη τον Αχαρναϊκό σε ένα 
γήπεδο που θα είναι αντάξιο της ιστορίας και 
θα δίνει πραγµατικές δυνατότητες ανάπτυξης 
του αθλητισµού και των ακαδηµιών.  ∆εν προ-
τείνω κάτι εύκολο. 

Προτείνω κάτι µεγάλο που θέλει χρόνο για 
να υλοποιηθεί, ίσως και 10 χρόνια. Αλλά σε 
αυτά τα µεγάλα, µπορούµε να επιτύχουµε τις 
δυνατές συνεργασίες που έχει ανάγκη ο τόπος.

ΕΝΑ ΓΗΠΕ∆Ο ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΕΠΙΚΊΝ∆ΥΝΟ !  

Μια µεγάλη προοπτική για την πόλη και τον Αχαρναϊκο

Το νέο Κέντρο ∆ιαχείρισης
Κυκλοφορίας της Περ. Αττικής
  ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ δι-
αχείρισης της κυκλο-
φορίας & οδικής 
ασφάλειας αποτελεί 
την πιο σύγχρονη 
πρότυπη υπηρεσία 
του Ελληνικού ∆η-
µοσίου µε εκσυγχρο-
νισµένες εγκαταστά-
σεις φωτισµού και 
εξοπλισµού,   προσβασιµότητα και ασφάλεια των εργα-
ζοµένων. Ως αντικείµενο θα έχει µεταξύ άλλων την πα-
ρακολούθηση της κυκλοφορίας,   τον εντοπισµό προ-
βληµάτων και την εξεύρεση λύσεων,   µε στόχο την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ήδη η Περιφέρεια 
σε συνεργασία µε τον αρµόδιο υπουργό τον κ. Πιερρα-
κάκη  διαθέτει ήδη τα πρώτα ψηφιακά δεδοµένα για 
τους πολίτες της Αττικής έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι 
να έχουν δωρεάν πρόσβαση για έρευνα και µελέτη.
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40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το ΣΑΒΒΑΤΟ  18  Ιανουαρίου  2020  και  ώρα 9:30 π.µ., 
40/HMEPΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον  Ιερό  Ναό  Κοιµήσεως  Θεοτό-
κου  Αχαρνές, υπέρ  αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµέ-

νου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΜΙΧΑΗΛ   ΚΑΤΡΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :   Αρετή

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Έλενα  και  Χρήστος,  Φωτεινή  και  Σπύρος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Γεώργιος, Αρετή, Μιχαήλ

Ο Α∆ΕΛΦΟΣ :  Νικόλαος
ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στο κυλικείο του Ιερού Ναού

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  11  Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09.00  π.µ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ   ΓΕΩΡ.   ΡΑΠΤΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Παναγιώτα και Σταύρος, 

Σοφία  και  Πάνος,  Γεωργία  και  Γιάννης 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Ρωµανός, Ορέστης, Κωνσταντίνα, Μαρία - Ευαγγε-

λία, Κωνσταντίνος, Αχιλλέας 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  12  Ιανουαρίου  2020  και  ώρα 9.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  χήρας  ΚΩΝ.  ΜΙΧΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Αγαθή  και  ∆ηµήτριος Φυτάς, 

 Γεωργία  και  Κωνσταντίνος  Μουστακάτος 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ:  Αναστασία Θεοφ. Βρεττού, 
 Κωνσταντίνα Γ. Μιχαλάκη,  Ευαγγελία   Γ. Πατσουλέ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

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

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς, Μνηµόσυνα, 
Ανθοστολισµούς, Στεφάνια»

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

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 ΠΑΙ∆ΙΑ  : Στέφανος, Ελένη και Ευάγγελος  Κουνάβης

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

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήρια  στο «Ραντεβού της Μαριώς» 
Παπαδηµητρίου  8,    Κεντρική  Πλατεία Αχαρνών.
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ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ   ΒΛΑΣΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Το  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ  ΤΑΜΕΙΟ   του Ναού µας, ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ  θερµά την Εται-
ρεία  ΑΙΓΕΑΣ  ΑΜΚΕ και  ιδιαιτέρως τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο,  που  για 
µια ακόµη φορά πρόσφεραν οικονοµική ενίσχυση στο Ταµείο µας, µε 

σκοπό την αγορά τροφίµων για τις οικογένειες που στηρίζουµε.

Με τιµή 
Ο  Πρόεδρος                                                                                 

Αρχιµανδρίτης  ΤΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΥ

Τα  µέλη: Σταµατίνα  Ράπρτη – ∆ηµοπούλου, Λένα Ράπτη- Μαραγιάννη,  
Καίτη  Κουντουργιώτου,  Ελένη Μαραζοπούλου.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
«ΧΑΡΑΥΓΗ» -   Γ. ΣΟΥΡΗ 15 
ΑΧΑΡΝΕΣ 23/12/2019
ΤΚ 13673 - ΤΗΛ. 210-2442989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Χαραυγής, καλεί τα µέλη του συλλόγου να συµµετάσχουν στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου µας την Κυριακή 

12/01/2020 και ώρα 11:00 (Γ. Σουρή 15).     Θα συζητηθούν τα θέµατα:

1. Απολογισµός  έσοδα-έξοδα
2. Εκλογές  που θα γίνουν στις 26-01-2020

3. Εφορευτική επιτροπή που θα διεξάγει τις εκλογές
4. Υποψήφιοι για το ∆.Σ.

5. Υποψήφιοι για ελεγκτική επιτροπή συλλόγου 
Έχουν προσκληθεί ο ∆ήµαρχος, αντιδήµαρχοι, Μ.Μ.Ε. και ∆ιοικητές Αστυνοµικού Τµή-

µατος. Πρέπει να µην λείψει κανείς. Η παρουσία σας, θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.
ΜΕ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ    --    ΤΟ  ∆.Σ.

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

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

12 ατόµων 500 ευρώ. Μόνο σοβαρές προτάσεις.   
Πληροφορίες  6947315273.  4∆234

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

υποδοχής, µε προϋπηρεσία στα ξενοδοχεία
για πλήρη απασχόληση.  Τηλ.: 6972550290,

για βιογραφικά e-mail: info@parnispalace.gr  . 4∆234

Kalasountas Epipla Stromata
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 

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

ΑΧΑΡΝΕΣ  - Πανόραµα 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο  190 τ.µ., ελιές, εντός σχεδίου, επικλινές,

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

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

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

∆εκτές εναλλακτικές προτάσεις.
Πληροφορίες: Τηλ. 6947 154949  4∆235.

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

ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - ΚΙΝ. 6944 315 215 - FAX : 210 2445551
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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, 5 Ιανουάριος 2020 ● ΓΡΗΓΟΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 
2102465660

∆ευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23.  2102464914

Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ● ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104.  2102462282

Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤ-
ΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ∆.∆έδε 18.  2102467040

Πέµπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν. Αντιστάσεως 117.  
2102442311

Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ● ΠΟΡΙ-
ΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36.  
2102463245 

Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ● ΒΑΡΒΟΥ-
ΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 2102407650

Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95. 2102445975

∆ευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδε-
λιού. 2102476847

Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ Φιλαδελφείας 157. 2130146658 

Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ● ΗΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4. 2102407559

Πέµπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ● ΚΑΤΣΑΝ-
∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. 2102460652

Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ● ΓΚΙΟΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πύρρου ∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό. 
2102476279

Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ● ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. 2102467050

Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ● ΚΑΡΡΑ Ε. - 
ΜΠΙΣΚΟΥ Α. (πρ.ΖΕΡ∆Ε) Αγ. ∆ιονυσίου 36. 
2102441644

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 5/1/2020 ΕΩΣ 19/1/2020

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

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 

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

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




