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ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του καζίνου της 
Πάρνηθας στο Μαρούσι τάχθηκε, σχεδόν σύσσω-
µο, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής κατά την 
πρώτη συνεδρίαση του 2020, υιοθετώντας σχετικό 
ψήφισµα της ΚΕ∆ΚΕ από τις 19 Απρίλιου 2019. Πα-
ράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών Νί-
κος Πέπας πρόσθεσε επί του συγκεκριµένου θέµα-
τος ότι η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται εν αναµονή 
και της Στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων τα αποτελέσµατα της οποίας-όπως είπε- 
θα γίνουν γνωστά µέσα στις επόµενες µέρες. Επίσης 
έγινε γνωστό ότι στις 7 Φεβρουαρίου αναµένεται να 
συζητηθεί στο ΣΤΕ το θέµα της µετεγκατάστασης του 
καζίνου καθώς έχουν γίνει προσφυγές κατά αυτής 
της απόφασης από ∆ήµους και Φορείς.

Όχι στην µεταφορά
του Καζίνο Πάρνηθας 
από το Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΜΠΑΡΑΖ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΥΨΗΛΟΥ  ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

Ασταµάτητος εµφανίζεται και το νέο χρόνο 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός

 Με τον υπουργό Εσωτερικών
Τάκη Θεοδωρικάκο

 Με κυβερνητικό κλιµάκιο και τους
υφυπουργούς Εσωτερικών και  Παιδείας

 Με τον πρόεδρο του ΟΑΕ∆
Σπύρο Πρωτοψάλτη

 Mε τον ∆ήµαρχο
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη 

Οι πρώτες µέρες του 2020  βρήκαν το Σπύρο Βρεττό να κινείται σε όλα τα µέτωπα,
προκειµένου να προωθήσει άµεσα και αποτελεσµατικά θέµατα του ∆ήµου Αχαρνών

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 11

Χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα
2,5 εκ  € µέσω ΕΣΠΑ  πρότεινε 
ο  Θεοφιλος Αφουξενίδης
για την αξιοποίηση στα Κυκλάµινα
της Πάρνηθας, στον χαιρετισµό του
στην κοπή πίτας  των Κυνηγών. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Oι πολίτες των Αχαρνών πρέπει να 
επαναστατήσουν απέναντι
σε οποιονδήποτε σχεδιάζει
την µόνιµη εγκατάσταση
λαθροµεταναστών στην πόλη µας 

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

 Νέος  Επικεφαλής
 της ∆ηµοτικής 
 Παράταξης ∆ΕΚΑ!
 Ο  Παναγιώτης 
 Αναγνωστόπουλος



2 Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

∆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 πρόβληµα που ταλανίζει τον Ισλαµικό κόσµο είναι,  ποιος θα είναι ο 
διάδοχος του Μωάµεθ. ∆ηλαδή ποιος θα είναι ο εντεταλµένος του Αλ-

λάχ. Ο Τούρκος ηγέτης θέλει να είναι αυτός. Ο Άραβας  θέλει να είναι αυτός. 
Ο Ιρανός θέλει να είναι αυτός. Και πάει λέγοντας. Στην πράξη, αυτά λόγω της 
προόδου της φυσικής και της τεχνολογίας έχουν από χρόνια ξεπεραστεί. ∆εν 
µπορούµε να ξεπεράσουµε το βιολογικό µας ένστικτο για καπέλωµα και η κυ-
ριαρχία. Θέλουµε τους συνανθρώπους µας υπηκόους µας, και όχι ισόνοµους 
µε ίδια δικαιώµατα.

Η πατρίδα µας, η Ελλάδα γεωγραφικά είναι ένας διάδροµος, ένα 
σταυροδρόµι, όπου συγκρούονται, η Ασιατική βαρβαρότητα, µε 

την ∆υτική κυριαρχία. ∆εν είναι εύκολο να χειριστούµε αυτή την φυσι-
κή µας θέση εκ τους ασφαλούς. Γι’ αυτό σαν πολί-
τες κλείνουµε µε τις συγκυρίες, άλλοτε ∆υτικά, άλ-
λοτε Ανατολικά.  Σαν λαός και σαν χώρα, διδάξα-
µε στην ∆ύση τον πολιτισµό και τις επιστήµες. ∆εν 
γίνεται να στραφούµε στους βαρβάρους, ανατο-
λίτες. Ο βασιλιάς µας Αλέξανδρος ο µέγας, υπέτα-
ξε τους πέρσες σφετεριστές της πατρίδας µας. Μην 
το ξεχνάµε αυτό ποτέ.

Το πρόβληµα των Αραβόφωνων λαών είναι η 
τυφλή πίστη τους στους παπάδες και στον 

όποιον θεό αυτοί ευαγγελίζονται. Η γνώση µας, η φυ-
σική, η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας, κάνουν τα 
θρησκευτικά ιδεολογήµατα απλά βλακείες. Κανένας  
Αλλάχ και κανένας θεός δεν θα σε βοηθήσει, εάν εσύ 
δεν κουνήσεις τα χέρια σου γ’ αυτό. Συν Αθηνά και 
χείρα κίνει. Η θρησκευτική µισαλλοδοξία, είναι κατά-
λοιπο της αρχέγονης άγνοιας µας. Η ζωή στον πλανή-
τη µας τρέχει µε γρήγορους ρυθµούς και πρέπει να 
προσαρµοστούµε. 

Η απλή αναλογική από την πείρα του παρελθόντος οδηγεί στην 
ακυβερνησία. Τα µικρά κόµµατα από τον πόθο τους να συγκυβερ-

νήσουν, να νέµονται όλοι τους την εξουσία, δεν ενδιαφέρονται καθό-
λου γι’ αυτό. Στην περίπτωση της ακυβερνησίας αναγκαστικά αναλαµ-
βάνουν την κυβέρνηση οι ένοπλες δυνάµεις. Οι µισοί Έλληνες το θεω-

ρούν αυτό σαν σωτηρία της πατρίδας, οι άλλοι µισοί σαν κατάλυσης της 
δηµοκρατίας. Εδώ χαίρονται οι αναρχικοί και οι µηδενιστές. Θέλει αρε-
τή και τιµιότητα   η δηµοκρατία. 

Οι φανατικοί,  οι ακραίοι, δεν λειτουργούν µε την δική τους λογική. 
Η συµπεριφορά τους λέγεται µισαλλοδοξία, ρατσισµός, φασισµός. 

Όλοι οι άνθρωποι γεννούνται  µε βιολογική λογική. Αρκεί να µην µας πιά-
σουν από βρέφη και µας ξεπλύνουν τον εγκέφαλο. Με αυτά που κάποιοι 
θέλουν να µας διδάξουν τάχατες, µε σκοπό να µας καπελώσουν, να γίνου-
µε υποτακτικοί τους. Κάποτε στην ζωή µας, πρέπει όλοι µας να συνειδητο-
ποιήσουµε αυτή την πρακτική. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια αναρχία. Άλλο 
πράγµα είναι η δηµοκρατία.

Ο κύριος Φλωρίδης µε τα πιστεύω του, µπο-
ρεί να ηγηθεί του Κεντρώου χώρου των Ελ-

λήνων πολιτών.  Οι  κεντρώοι έλληνες είναι η πλει-
οψηφία των ψηφοφόρων, οι οποίοι µετακινούνται 
άλλοτε δεξιά και άλλοτε αριστερά, ανάλογα µε τις 
συγκυρίες και αναδεικνύουν την εκάστοτε κυβέρ-
νηση.  Η κεντρώα µάζα των Ελλήνων πολιτών δεν 
χρειάζεται νάρκισσους και  µπάρπεις µε βαµµένα 
µαλλιά. Χρειάζεται ανθρώπους που να κατανοούν 
τα προβλήµατα των πολιτών και προσπαθούν να τα 
λύσουν. Οι παλαιοί Πασόκοι και οι νεόκοποι σφετε-
ριστές του παρελθόντος ας το ξανασκεφθούν. 

Η µεθοδικότητα   είναι µια βιολογική ιδιότητα 
που δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Την έχουν 

όµως αρκετοί. ∆ηλαδή, δουλειές που πρέπει να γίνουν 
απαραίτητα αύριο, σηµείωσε τα σε ένα χαρτί για να γί-
νουν. Η ζωή µας έχει έναν πολύ γρήγορο ρυθµό. Κά-
ποια  πράγµατα δεν τα προλαβαίνουµε ή τα ξεχνάµε. 

Όταν τα γράφεις δεν θα τα αµελήσεις. Ότι δεν µπορείς να κάνεις σήµερα µην το 
αναβάλεις από αµέλεια για αύριο. Μόνο σιγουριά και βεβαιότητα σου δίδει. 

Να θυµηθούµε ότι ο Σαντάµ  Χουσεϊν του ΙΡΑΚ, είχε δέκα χρόνια 
πόλεµο µε το ΙΡΑΝ. Το ΙΡΑΚ έχει πετρέλαια, οι Αµερικανοί όπλα, 

γιατί να σκοτώνονται Αµερικανάκια σε αυτόν τον πόλεµο. Με ένα σµπά-
ρο, δύο τρυγόνια.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Ο  Ποινικός  Νόµος που ισχύει στην 
χώρα µας, είναι κατασκευασµένος 

για να διαλύσει την κοινωνία µας και την 
πατρίδα µας. Ο καλύτερος αποτρεπτικός λό-
γος είναι να γνωρίζει ο παραβάτης, ο κα-
κούργος, ο φονιάς, ότι θα εκτελέσει την ποι-
νή του στο ακέραιο, µέχρι την τελευταία µέ-
ρα, Έτσι θα αποσυµφορηθούν οι φυλακές, 
Εφόσον καταργήθηκε η θανατική ποινή. 
Πριν κάνει ο φονιάς τον φόνο θα γνωρίζει 
ότι θα πεθάνει στην φυλακή. Όταν λέµε ισό-
βια εννοούµε µέχρι το τέλος της ζωής σου. 
Το αίσθηµα δικαιοσύνης το χρειάζεται ο λα-
ός για την ασφάλεια του και την πρέπουσα 
τιµωρία, του κακούργου και του φονιά.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Είσοδο  µε  εκπλήξεις   το  2020, για το ∆ηµοτικό συµβούλιο 
Αχαρνών.   Κατ΄αρχή είχαµε  την τοποθέτηση του επικεφα-
λής της ∆ηµοτικής Παράταξης «∆ΕΚΑ» , στην προεδρεία της 

ΣΤΑΣΥ. Αυτό είχε ως συνέπεια  την παραίτηση του, Την θέση του  ως 
δηµοτικού συµβούλου, ορκίστηκες δηµοτική σύµβουλος  η  επιλα-
χούσα ∆ιονυσία Μποµπόνη, την δε θέση του ως επικεφαλής  της Πα-
ράταξης, η δηµοτική οµάδα της  εξέλεξε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο  Πα-
ναγιώτη Αναγνωστόπουλο.  Είχαµε την δυσάρεστη είδηση, µε την 
απώλεια της αντιδηµάρχου Ελένης Σαχσανίδη.  Την θέση της στο δη-
µοτικό συµβούλιο κατέλαβε η  Αγγελική  Ζαχαριάδη.  Τέλος  έχου-
µε και τις τρείς ανεξαρτητοποιήσεις δηµοτικών συµβούλων  από την 
παράταξη «Ενεργοί Πολίτες» του  πρώην ∆ηµάρχου Γιάννη  Κασσα-
βού, από 18-12-2029. 

Πρώτη  εµφάνιση, του νέου επικεφαλής  της ∆ηµοτικής Παρά-
ταξης  «∆ΕΚΑ»,  Παναγιώτη  Αναγνωστόπουλου στην εκδήλω-
ση κοπής πίτας του Συλλόγου Χαραυγής, όπου έτυχε της θερ-

µής υποδοχής όλων. Από τους επισήµους και εκ µέρους  της ∆ηµοτικής 
Αρχής το καλωσόρισµα έκανε ο Αντιδήµαρχος  Μιχάλης Βρεττός , ευ-
χόµενος  καλή επιτυχία  και καλή συνεργασία στο ∆ηµοτικό συµβούλιο 
για το καλό της πόλης µας. Αυτό θα πει πολιτικός πολιτισµός..

∆ήλωση από την Περιφερειακή Σύµβουλο Ανατολικής Αττι-
κής, κα Ευρώπη Κοσµίδη: «Η επιλογή του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη, της πρώτης γυναίκας Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας, αποτελεί για όλες εµάς τις γυναίκες µία µεγάλη ικανο-
ποίηση. Όπως είπε και η ίδια στη πρώτη της δήλωση: “Πιστεύω ότι 
µε την πρόταση αυτή τιµάται, στο πρόσωπό µου, τόσο η ∆ικαιοσύ-
νη όσο και η σύγχρονη Ελληνίδα”. Είµαστε περήφανοι για την επι-
λογή του πρωθυπουργού και είµαι βέβαιη ότι η κ. Αικατερίνη Σακελ-
λαροπούλου θα επιτελέσει άριστα τα καθήκοντα της και θα είναι µια 
άξια Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας!»

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 θα µπορούν οι ιδιοκτήτες ακινή-
των να δηλώσουν τα πραγµατικά τετραγωνικά µέτρα των ακι-
νήτων τους στους δήµους όπου ανήκουν, απαλλασσόµενοι 

από πρόστιµα και αναδροµικά, σύµφωνα µε το νέο νόµο που τέθηκε 
σε ισχύ. Η ρύθµιση (άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α) 
ορίζει τα εξής: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό 
της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φό-
ρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, µπορούν να 
υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31.3.2020, χωρίς την 
επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς 

δήλωσης. ∆ιαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές 
εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζονται και 
οφείλονται µόνο από 1.1.2020». 

 Στο σηµείο αυτό  να αναφέρουµε τους  Συλλόγους  που  
πραγµατοποιήσουν  εκδηλώσεις κοπής πίτας τις δύο επό-
µενες Κυριακές:  Κοινωνικό Έργο «ΠΡΟΣΦΕΡΩ»   Κυριακή 

19 Ιανουαρίου- ώρα 12.00  οδός Λαθέας 5 και Ποργιώτη   Σύλλο-
γος  Πελοποννησίων - Κυριακή  19  Ιανουαρίου 2020, ώρα 12.30  
Νεφέλη – Πάρνηθας. Σύλλογος  Κρητών Αχαρνών,  ΚΥΡΙΑΚΗ 19 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 13:00 µ.µ. Γραφεία Συλλόγου ΛΥΚΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ Σάββατο  25 Ιανουαρίου και ώρα 
18.00µ.µ., Αίθουσα  ∆ηµαρχείου. Αρχελάου  Θέατρο: Κυριακή 26 
Ιανουαρίου 20120 -  7 ώρα 11.00 , Τιµητικές διακρίσεις  2019. 
ΠΝ.ΚΕΝ ΘΡΑΚ-ΝΩΝ,   Κυριακή  26 Ιανουαρίου 2020,  ώρα  11.00,  
Γραφεία Θρακ-νων . Αντικαρκινική,   Κυριακή  26 Ιανουαρίου 2020,  
ώρα  11.00,  Γραφεία Ολυµπιακό Χωριό. Σύλλογος  Μονοµατίου   
- Κυριακή  26 Ιανουαρίου 2020,  ώρα  11.00  Γραφεία : Ίριδος 1. Ένω-
ση  Ηπειρωτών Αχαρνών – Κυριακή 26 Ιανουαρίου , ώρα  12.30 , 
Αίγλη Λεωφ. Πάρνηθας.

Ν. Κεραµέως: Ανοικτά και όχι κλειστά σχολεία την 30ή Ιανουα-
ρίου. «Η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ηµέρα της εορτής των Τρι-
ών Ιεραρχών, αποκαθίσταται ως ηµέρα πραγµατοποίησης εορ-

ταστικών εκδηλώσεων προς τιµήν των τριών Αγίων και της Παιδείας, κα-
θώς και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας», αναφέρει σε δήλωσή της 
η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραµέως.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών προκηρύσσει διαδικασία για την 
επιλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότης και της Επιχείρησης 
του ∆ήµου Αχαρνών, για Συµπαραστάτη του ∆ηµότη. Η 

18η  Φεβρουαρίου 2020  είναι η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθε-
σης δηλώσεων-αιτήσεων. Με επικείµενη πρόσκληση που θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο-ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών 
(acharnes.gr) θα ορισθεί η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου που θα αφορά την επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη 
& της Επιχείρησης του ∆ήµου Αχαρνών

Έτοιµες!!!.. «Αχαρνές Οµάδα Σε Ετοιµότητα» κόβουµε την πίτα 
µας Στις 31/01 Παρασκευή στις 20:30 στη ταβέρνα Μήτση Πάρ-
νηθος 20, 13 ευρώ το άτοµο!!!... ∆ηλώστε συµµετοχή στο 

messenger, ακριβώς τα άτοµα που θα έρθουν!!!.... Θα κληρωθούν χω-
ρίς επιβάρυνση αρκετά δώρα προσφρά από τα µέλη της οµάδας!!!..Θα 
υπάρχει κέρασµα υποδοχής!!!...

Άµεση ήταν η ενεργοποίηση των συνεργείων της τεχνικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου Αχαρνών µετά τη βελτίωση των καιρι-
κών συνθηκών. Έτσι για δεύτερη συνεχόµενη µέρα την Πα-

ρασκευή (10/1) προχώρησαν σε εκτεταµένη επισκευή οδοστρώµα-
τος, επουλώνοντας λακκούβες που δηµιουργούσαν προβλήµατα 
στην κυκλοφορία σε πολλούς δρόµους. Για το λόγο αυτό από το 
πρωί της Πέµπτης συνεργεία του ∆ήµου µετά την εντολή του ∆ηµάρ-
χου κ. Σπύρου Βρεττού και υπό την επίβλεψη του Αντιδηµάρχου Τε-
χνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργου Σιδηρόπουλου προχώρησαν σε έρ-
γα επικάλυψης λάκκων και συντήρησης οδικού δικτύου. Ενδεικτικά 
και µόνο εργάστηκαν σε σηµεία επί των οδών Αγίου ∆ιονυσίου, Πάρ-
νηθος, Ι. Θεολόγου, Αναπαύσεως, Θρακοµακεδόνων, Μπόσδα, ∆η-
µοκρατίας κ.α. Οι εργασίες θα συνεχιστούν µε εντατικούς ρυθµούς 
και τις επόµενες µέρες.   

Το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πο-
λιτικής του ∆ήµου Αχαρνών διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικη παι-
δική γιορτή για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών την Πέµπτη 

12/12/2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του δήµου Αχαρνών. Το πρό-
γραµµα της γιορτής περιλάµβανε θεατρική παράσταση, µοίρασµα δώρων 
στα παιδιά (από τον γιο Βασίλη), ενώ στο τέλος υπήρχε πλούσιος µπου-
φές µε αλµυρές και γλυκές λιχουδιές.  Την εκδήλωση χαιρέτισε ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών κ. Σπυρίδων Βρεττός, ο οποίος στο  χαιρετισµό απεύθυνε 
εγκάρδιες ευχές σε γονείς και παιδιά, καθώς επίσης και στους χορηγούς 
για την προσφορά τους. Τη θεατρική οµάδα «Παρ’ ολίγον… Αυτόχειρες» 
και την υπεύθυνη κ. Συράινα Κούτρα για την όµορφη χριστουγεννιάτικη 
παράσταση που απόλαυσαν µικροί και µεγάλοι.Τα παιδιά της χορωδίας 
της θεατρικής οµάδας «Παρ’ ολίγον… Αυτόχειρες» για τα ακούσµατα που 
µετέφεραν τους παρευρισκόµενους στο χριστουγεννιάτικο πνεύµα..

ΑΧΕΛΑΟΥ ΘΕΑΤΡΟ : Τιµητικές διακρίσεις 2019 Κυριακή 26 Ια-
νουαρίου 11.30 π.µ., Εθελοντές Αχαρνών - Θρακοµακεδο-
νων- Εν τη Πόλει (labis kalogerakis photography ) - Αρχελά-

ου Θέατρο :  1)ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΟ-
ΛΙΑΚΟ. 2)ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. 
3)ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑ-
ΣΗΣ. 4)ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ. 5)ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ. 
6)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµοσιογράφος, υπεύθυνος επικοι-
νωνίας Συλλόγου Ελλήνων Ολυµπιονικών, επικεφαλής Τουρνουά 
Ροζ Φύλλο του Αγώνα της Ζωής. 7) ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΑΧΑΡΝΏΝΘΡΑΚΟ-
ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΕ-
ΤΡΑΤΟΣ. 8)ΣΥΡΑΙΝΑ ΚΟΥΤΡΑ και η θεατρική οµαδα ΠΑΡ ΟΛΙΓΟΝ 
ΑΥΤΌΧΕΙΡΕΣ. Την εκδήλωση θα τιµήσει η ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΝΑ σολίστ 
Κιθάρας! Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Μάρω ∆αµάσκου. Χορη-
γοί της εκδήλωσης Μιλτιάδης Ζυµαρίδης- καφέ molto- Ίωνες-Πiρου-
νάκια. Στην εκδήλωσα θα υπάρχει έκθεση µε αγιογραφίες της Ιρίνα 
Βασιλακοπούλου.
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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 »

Πάρνηθα: Το µαγικό µας βουνό
Όλες οι πόλεις ανά τον κό-
σµο ψάχνουν το δικό τους 
σηµείο αναφοράς. Στην δική 
µας περίπτωση, στον ∆ήµο 
των  Αχαρνών, στέκει εκεί µε-
γαλοπρεπές και θελκτικό 
ανά τους αιώνες. Χωρίς κα-
µία προσπάθεια από ανθρώ-
πινο χέρι, η φύση προίκισε 
τον τόπο µας µε ένα από τα 
καλύτερα δώρα της. 

Όµως, εµείς από την πλευ-
ρά µας ως δήµος ή ακόµα και 
ως δηµότες πρέπει να αναρωτηθούµε τι κά-
νουµε για να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο 
βαθµό αυτό το θεόσταλτο δώρο. 

Αλήθεια, πόσοι είναι οι κάτοικοι  της 
Αττικής ή ακόµη και της χώρας οι οποίοι  
γνωρίζουν σε ποιόν δήµο ανήκει η Πάρνη-
θα; Μην εκπλαγείτε καθόλου, αν η απά-
ντηση είναι «ούτε το 10% του πληθυ-
σµού». Η ευθύνη γι’ αυτό δεν βαραίνει κα-
νέναν άλλον, παρά µόνον, τον ίδιο το ∆ή-
µο και τους εκάστοτε εκπροσώπους του. 
∆εν αρκεί µια συζήτηση γύρω από την αξι-
οποίηση ενός ακινήτου ή ενός συγκεκριµέ-
νου χώρου στην Πάρνηθα. 

Πρώτιστο µέληµά µας, θα πρέπει να εί-
ναι η ανάδειξη του ορεινού µας όγκου στο 

σύνολό του  ,  µε τις ατελείωτες 
πηγές έλξης ανθρώπινης δρα-
στηριότητας και αναψυχής, οι 
οποίες µένουν δυστυχώς, ανεκ-
µετάλλευτες. 

Σήµερα, µε την προτιθέµενη 
µεταφορά του Καζίνο, µας δίνε-
ται µια ακόµη µεγάλη ευκαιρία 
να  αναδείξουµε το βουνό µας,  
ως µέρος της µακραίωνης ιστο-
ρίας της πόλης µας. 

Ήδη, ένα ηχηρό ΌΧΙ στην 
µεταφορά του Καζίνο δόθηκε 

από την Περιφέρεια Αττικής. Ήρθε η ώρα 
λοιπόν, να κάνει και  ο ∆ήµος Αχαρνών τα 
δέοντα έτσι ώστε να διεκδικήσει πίσω το 
βουνό του και κατ’ επέκταση την Ιστορία του 
ως σύνολο της ταυτότητάς του. Και αυτό θα 
γίνει τόσο µε τις ήδη υπάρχουσες όσο και µε 
τις εγκαταλελειµµένες δραστηριότητές του.

Ας γίνει η Πάρνηθα, αυτό που της αξίζει.
 Ας γίνει η Πάρνηθα, «Το µαγικό βουνό» 

για την ανάδειξη των Αχαρνών ως πόλος έλ-
ξης για όλη την Αττική και γιατί όχι, για όλη  
τη χώρα.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΗΣ
Επικεφαλής Παράταξης 

«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα»

Του  Χρήστου Σφέτσα 

Αυτή η πόλη χτίστηκε πάνω 
στην διαφθορά και στην απο-
γοήτευση. Ναρκωτικά, συµ-
φέροντα υποβάθµισης της πε-
ριοχής, µαύρος αποκεντρι-
σµός, ρατσισµός. 

Οι Έλληνες,  που αυτό οι Πό-
ντιοι,  που εκείνο οι Ρώσοι,  το ένα 
οι Αλβανοί το άλλο οι Ροµά,  κα-
ταστρέφουν την εικόνα της πό-
λης, πολιτικοί τα παίρνουν,  οι 
αστυνοµικοί εθελοτυφλούν. Στο 
Μενίδι κλέβουν στο Μενίδι,  πουλάν ναρκω-
τικά,  στο Μενίδι εκµεταλλεύονται.

Όλα τα παραπάνω είναι πράγµατα από αυ-
τά που ζώντας εδώ µάθαµε να τα θεωρούµε 
δεδοµένα κάνοντας την περιοχή µας αποδιο-
ποµπαίο τράγο για όλα µας τα άσχηµα συναι-
σθήµατα.

Για φανταστείτε όµως έστω και για ένα λε-
πτό ένα Μενίδι ιδανικό για όλους µας; Τι ακρι-
βώς θα έκανε µια ολόκληρη περιοχή να µετα-
µορφωθεί σε κάτι όµορφο και ανεκτό από 
όλους µας;  Μα φυσικά οι ίδιοι της οι κάτοικοι!

Όµως δυστυχώς βέβαια µάθαµε να ζούµε 
µε τις καρδιές µας µολυσµένες από θυµό και 
αγανάκτηση. Πράγµα που µας έκανε µε τον 
καιρό όχι µόνο να µην αναγνωρίζουµε τίποτα 
θετικό,  αλλά και να λειτουργούµε πια µε ασέ-
βεια προς τον τόπο µας,  βάζοντας ακόµα µια 
πέτρα στην τσέπη εκείνου που ήδη βούλιαζε.

Αυτό που θέλω να πω,  είναι πως µπορεί 

πραγµατικά να υπάρχει µία άσχη-
µη κατάσταση, αυτό όµως δεν 
σηµαίνει πως πρέπει να µας απο-
θαρρύνει να κάνουµε το δικό µας 
καλό κοµµάτι στην καθηµερινό-
τητα µας και πως δεν υπάρχουν 
όµορφες πράξης,  που γίνονται 
στην πόλη µας.

Πολλοί από εµάς που µπο-
ρούν να βοηθήσουν κάποιους 
άλλους,  όµως δεν το κάνουν 
επειδή έχουν πιστέψει πως δεν 
αξίζει πια.

Πολλοί αναπαράγουµε το 
ρατσισµό που δεχτήκαµε και άλλοι λει-
τουργούµε καταστροφικά προς το περιβάλ-
λον,  λερώνοντας το κι άλλο επειδή  «έτσι 
τα βρήκαµε»’.

Για να τελειώνω αυτό που λέω είναι απλά 
να σταµατήσουµε!

Να αφήσουµε πίσω το αρρωστηµένο πα-
ρελθόν των Αχαρνών και να κοιτάξουµε γύρω 
στο Τώρα και στο τι µπορεί να σωθεί.

Και είµαι σίγουρος ότι ο καθένας µας θα 
βρει έστω και ένα µικρό θετικό κοµµάτι στην 
πόλη και αυτό ακριβώς είναι το µυστικό!

Όπως τόσα χρόνια τροφοδοτούσαµε την 
σαπίλα και την αρνητικότητα, αν αφιερώσου-
µε τον ίδιο χρόνο από την µέρα µας για να ενι-
σχύσουµε και να επιβραβεύσουµε τα καλά. 
ΕΚΕΙΝΑ ΘΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΣΟΥΝ!

Και ίσως κάποια µέρα αυτή η οµάδα να αλ-
λάξει το όνοµα της σε ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΑΧΑΡΝΩΝ. Καλή  Χρονιά  σε όλους.

Σκέψεις για µια καλύτερη πόλη...
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Οι  πρόθυµοι  Νουνοί  του  Αντιρατσισµού…
Από τότε που ο Πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ 
Γ. Παπανδρέου φώναζε «Λεφτά υπάρχουν» 
και έβαλε την χώρα στο στόµα του λύκου, το 
απεχθές Μνηµόνιο και την Τρόϊκα, πολλοί 
Έλληνες, πολίτες, εξαθλιωµένοι  από τα µνη-
µονιακά  µέτρα δεν άντεξαν στην ψυχολογι-
κή πίεση  της φτώχιας και της ανέχειας  και 
πήραν την ζωή τους στα χέρια τους. 

Και φυσικά δεν πρόκειται για ένα ή δύο αυ-
τόχειρες, αλλά µιλάµε για πάνω από πέντε  χι-
λιάδες  άτυχους συνέλληνες, τα «Συστηµικά 
Μ.Μ.Ε.». Είναι η πρώτη φορά που καλώς δεν 
δηµοσιοποιούν συνήθως τα γεγονότα αυτά για-
τί είναι φαινόµενο, που οδηγεί απ’ ευθείας σε 
µίµηση µε απρόβλεπτες συνέπειες, αφού µέσα 
στα πλαίσια του δηµοκοπικού  προβλήµατος, 
ένα ολόκληρο χωριό έχει εξαφανιστεί από τον 
Ελληνικό πληθυσµό του που πεθαίνει.

Αν όµως δεν καταγγέλλεται η δηµοσιογρα-
φική συµπεριφορά των παραπάνω Μ.Μ.Ε., για 
τον χρόνο των αυτοκτονιών, δεν έχουµε το δι-
καίωµα να σιωπήσουµε µπροστά στην ανιδη-
µοσιογραφική δεοντολογία των ίδιων  µέσων, 
µε αφορµή ένα άλλο γεγονός. Έτσι και πεθάνει 
κάποιος δυστυχής λαθροµετανάστης, πάνω 
στην προσπάθεια εισόδου  λάθρα στην χώρα 
µας ή «αυτοκτονήσει»,  τότε γίνεται το έλα να 
δεις. Πανικός στα κανάλια. Να οι ανταποκρίσεις, 
να τα βίντεο, να οι «προοδευτικές» κινήσεις, 
ενάντια στον ρατσισµό και την φασιστική απει-
λή, να διαµαρτύρονται µε πανό και να δίνουν 
δηλώσεις.

Μέχρι και ο µέχρι τότε αναπληρωτής Υπουρ-
γός Προστασίας του πολίτη, Γιάννης Πανούσης,  
έτρεξε κάποτε για να δηλώσει στα κανάλια ότι: 

«Ήρθα να εκφράσω την ντροπή µου…».  Και 
δεν ντρέπεται κανείς από τους επί χρήµαση «φι-
λόξενους» για το που οδηγείται το Ελληνικό 
Έθνος µε τον αφανισµό των τριών εκατοµµυρί-
ων και βάλε λαθροµεταναστών, που µας ήλθαν 
απρόσκλητοι και βάσει προσχεδιασµένης ενέρ-
γειας πηδώντας τα Ελληνικά Σύνορα.

Προκαλεί την κοινή συνείδηση η ιλιγγιώ-
δης, ταχύτητα µε την οποία βγήκε το πόρισµα 
της δολοφονίας ενός λαθροµετανάστη στη Μό-
ρια της Μυτιλήνης  σε επεισόδια µεταξύ αλλο-
θρήσκων µεταναστών και η πολυήµερη προ-
βολή του θέµατος από τα «Συστηµικά» Μ.Μ.Ε.

Αυτό αποτέλεσε και την κραυγαλέα αντίθε-
ση, αν λάβουµε  υπόψη µας ότι δεν συµβαίνει 
το ίδιο για τις τραγικές σχεδόν καθηµερινές δο-
λοφονίες σε βάρος των ελλήνων, που σηµειώ-
νονται για ελάχιστα ευρώ ή για κάποιο κόσµη-
µα. Συνήθης τακτική είναι να γίνονται ειδήσεις 
µιας χρήσεως χωρίς δηµοσιογραφικά µοιρολό-
για και πολυήµερες διανθίσεις σκοπιµότητας… 

Οι λαλίστατες ΜΚΟ δεν καταδέχονται να 
ασχοληθούν µε το θέµα, ενώ είναι προφανές 
ότι όλη η κατά περίπτωση Πέµπτη Φάλαγγα 
των προθύµων, ∆ΕΝ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΝΤΡΟΠΗ, 
ούτε σ’ αυτήν την περίπτωση, αλλά ούτε και 
στην µνήµη των χιλιάδων ελλήνων που προη-
γήθηκαν.  

Γραµµατείς και φαρισαίοι οι εθνοµηδενιστές 
κατά παραγγελία και τηλεκανάλια του εκµαυ-
λισµού συνειδήσεων…

Υ.Γ. Στους  αναγνώστες της στήλης αυτής και 
κατ’ επέκταση της Αχαρναϊκής, εύχοµαι ότι κα-
λύτερο επιθυµούν.

Με την υπ’ αριθµόν 381/2018 απόφα-
σή του ο Άρειος Πάγος  ερµήνευσε την 
έννοια και τη λειτουργία του όρου ότι 
µε τον θάνατο οποιουδήποτε δικαιού-
χου σε κοινό τραπεζικό λογαριασµό, η 
κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως 
στους υπόλοιπους επιζώντες µέχρι του 
τελευταίου και πως δεν επιτρέπεται δι-
άθεση της κατάθεσης, µε πράξη είτε εν 
ζωή είτε αιτία θανάτου, ενώ οι κληρο-
νόµοι του αποβιώσαντος δεν απο-
κτούν δικαίωµα στην κατάθεση.  

Με την παραπάνω απόφαση ο Άρει-
ος Πάγος έκρινε ότι  σε περίπτωση θανά-
του ενός από τους καταθέτες – συνδικαι-
ούχους, δεν χωρεί υποκατάσταση του 
από τους  κληρονόµους του έναντι της 
τραπέζης, κατά της οποίας και δεν µπο-
ρούν να στραφούν επικαλούµενοι το 
κληρονοµικό τους δικαίωµα, διότι δια-
φορετικά θα µεταβαλλόταν το πρόσωπο 
του καταθέτη χωρίς τη συγκατάθεση της 

τραπέζης. Ο επιζών καταθέτης – συνδι-
καιούχος στον λογαριασµό, µπορεί να 
εισπράξει και ολόκληρο το ποσόν της 
καταθέσεως οπότε οι κληρονόµοι του 
αποθανόντος θα µπορούν να αξιώσουν 
από αυτόν το τµήµα εκείνο της καταθέ-
σεως που αναλογεί στο δικαιοπάροχό 
τους µε βάση τις εσωτερικές σχέσεις των 
καταθετών. 

Εάν όµως έχει τεθεί ο όρος  ότι  τότε 
σε περίπτωση θανάτου ενός από τους 
καταθέτες, περιέρχεται αυτοδικαίως, εξ 
ιδίου δικαίου, η κατάθεση και ο λογαρια-
σµός εξ αυτής στους επιζώντες, έναντι 
των οποίων οι κληρονόµοι του αποθα-
νόντος καταθέτη δεν µπορούν να στρα-
φούν και να αξιώσουν το κατά τις εσωτε-
ρικές σχέσεις τµήµα της καταθέσεως που 
αναλογούσε σ’ εκείνον, όπως θα µπο-
ρούσαν να πράξουν, αν δεν είχε τεθεί ο 
ως άνω όρος, του οποίου σε αυτό και µό-
νο εξαντλείται η νοµική ενέργεια. 

∆ικαιώµατα κληρονόµων
σε κοινό τραπεζικό  λογαριασµό

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

Γράφει ο  Κωνσταντίνος Καλογεράς
Καθηγητής - Συγγραφέας

Χ ρησιµοποιώ για πρώτη προκειµένη-αξιωµατική πρόταση την 
διάσηµη άποψη του Νικολό Μακιαβέλι: «Η τύχη το ‘δωσε και 
µη ξέροντας να µιλώ ούτε για του µαλλιού ούτε για του µετα-

ξιού τις δουλειές, ούτε για κέρδητα ούτε για χασούρες. Μου ταιριά-
ζει να µιλώ για τα κράτη και πρέπει ή να πάρω όρκο πως θα βουβα-
θώ ή να µιλήσω γι αυτό». Για ισόµοιο όµως συλλογισµό σαν προκεί-
µενη κρίση τοποθετώ την θεµελιώδη άποψη «Από τον κήπο µε τις 
αυταπάτες του Ελύτη»: «καµµιά ολιγαρχία που εκτιµώ δεν έρχεται 
ποτέ στα πράγµατα. Όµως γι αυτό ακριβώς την επιλέγω: για να µην 
έρχοµαι ποτέ στα πράγµατα». 

Η πρώτη αξιωµατική πρόταση-τοποθέτηση δικαιολογεί την επιλογή 
µου να εναβρύνοµαι γράφοντας για τον δήµαρχο Σπύρο Βρεττό, η δεύ-
τερη όµως λογική-βάση µου το απαγορεύει. Αυτή όµως η δεύτερη αξι-
ωµατική βάση σε αναλογική αξιολόξηση του έργου και του οράµατος 
του νέου ∆ηµάρχου Αχαρνών, µου φάνηκε άβαθρη και στενόκαρδη λό-
γω της συµπεριφοράς των επιλογών, των προτεραιοτήτων και κυρίως 
των οραµάτων του. ∆ιαπίστωσα ότι δηµαρχεί συνετά, σύννοµα, αποφα-
σιστικά και σοφώς επιλεκτικά ως προς τις προτεραιότητες και τις ανάγκες 
του ∆ήµου Αχαρνών.  Κυρίως όµως διαπίστωσα ότι είναι αβίγλιστος σε 
ποικίλες αδικαιολόγητες επιθέσεις από ανθρώπους που αβδελιάζουν τις 
προσπάθειές του για την ανάκαµψη και την προκοπή του τόπου µας.

Η λογική όµως της πειθούς µε αναγκάζει να τοποθετήσω τα πράγµα-
τα-επιχειρήµατα σε µια αποδεικτική σειρά ικανή να την κατανοήσει ο κοι-
νός νους-πολίτης. Σκιαγραφώ την προσωπικότητά του: επιστήµονας, επι-
τυχηµένος επαγγελµατίας, έµπειρος περί τα διοικητικά, επίζηλος οικογε-
νειάρχης µε υπέροχη σύζυγο και δύο παιδιά. ∆εν µπορεί να του προσά-
ψει κανείς έκτονη συµπεριφορά, καµµιάς µορφής  εκφορβίοση και ως 
εµµέθοδος που είναι εναυλίζεται, όπως λένε εχθροί και φίλοι σε ένα κό-
σµο αξιών. Αβραµιαίος για τους γύρω του, αγαπητερός για φίλους και 

εχθρούς, αγαδεύει τους όσους τον υπηρετούν µε υψηλοφροσύνη και 
γενναιοδωρία, και η αδροµισθία του ήταν να εκλεγεί ∆ήµαρχος στον ∆ή-
µο Αχαρνών σε ηλικία σαραντατριών ετών. Απόδειξη αυτών των ιδιοτή-
των του είναι ο τρόπος της από µέρους του διεξαγωγής του προεκλογι-
κού αγώνα και η επιτυχία του σε αυτόν. 

Πριν γράψω γι αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η εννοιοστασία της 
αλήθειας και της πραγµατικότητας είναι δεσµευτική για µένα και κυρίως 
πρέπει να γνωρίζετε ότι ο διλετταντισµός είναι αµάρτυρος στα γραφόµε-
νά µου. Οι κόκκινες γραµµές µου, χαράχθηκαν στο παρελθόν σε κείµε-
να όπως: «όσοι µε γνωρίζετε και µελετάτε τις όποιες απόψεις  µου εκθέ-
τω δηµόσια, διακριβώνετε ότι δεν πρόκειται να κρατήσω στα χέρια µου 
κοτζίαν µε θυµίαµα εύοσµο για να θυµιάσω την απαξία, ούτε πρόκειται 
να εκµισθώσω κατήνα-φορτηγό πλοίο µεγάλο, υπέρφορτη επαίνων 
υπέρ της παράκρουσης της πολιτικής αλητείας σε τοπικό ή εθνικό επίπε-
δο». Ο Σπύρος Βρεττός διεξήγαγε τον προεκλογικό του αγώνα για την 
διεκδίκηση του ∆ήµου µε µετριοφροσύνη, ακαιρεότητα, και ευγένεια 
έναντι των αντιπάλων του. Εκλέπισε τους στόµφους και τις ωραιοποιή-
σεις των πεπραγµένων των προηγουµένων ετών µε µετριοπάθεια, κατα-
νόηση και χωρίς εθελοκακία. Συνετός, πραγµατιστής, ονειροπόλος, συ-
ζητητής µε αντίστιξη στις απόψεις των δηµοτών, δροµοκοπώντας σε όλες 
τις γειτονιές. Είδε τα προβλήµατα και τις αγωνίες των δηµοτών-συµπολι-
τών του.

Η δισεπίσχετη παρακµή καθιστά τους στόχους της νέας δηµαρχίας 
δυσάλωτους. Έχει όµως ικανότητες διοικητικές, θάρρος και προ παντός 
όραµα. Εµµέθοδος στις ενέργειές του εργάζεται άοκνα ως αγεληλάτης 
των υπαλλήλων του και των δηµοτών. Για να επιτύχει τους στόχους του 
χρειάζεται όµως τη συµβολή και τη συµµαχία όλων. Η αδιάπαυστη προ-
σπάθεια για βελτίωση των στόχων του ∆ήµου απαιτεί και τη δική µας 
ενοφθάλµιση στις λύσεις των προβληµάτων. Προτείνω κατά συνέπεια 
µε επίγµωση των ευθυνών µου ως πολίτη-δηµότη και Έλληνα την άµε-
ση επανίδρυσητου θεσµού «του Κοινού των Ελλήνων» πράγµα πού θα 
µας δεσµεύει εµάς τους πολίτες µεν, σε συνεργασία, την δηµοτική αρχή 

δε, σε δεσµευτική επίλυση των προβληµάτων. Προτείνω λοιπόν την 
ίδρυση του «Κοινού των Θρακοµακεδόνων» σε αντίστιξη µε τα Κοινά 
των Κυπρίων, των Θεσσαλών, των Κρητών, που θαυµατουργούν στην 
εθνική µας διασπορά. Το «Κοινό των Θρακοµακεδόνων» θα συγκαλεί-
ται σε ορισµένα τακτικά διαστήµατα µε πρωτοβουλία γραµµατείας, ως 
αυτόνοµος θεσµός αναξάρτητων και υπεύθυνων πολιτών. «Το Θρακο-
µακεδόνων Κοινόν» είναι επανεκτίµηση της εκκλησίας του ∆ήµου για 
όλους τους πολίτες. Κάθε Θρακοµακεδονίτης είναι defactoµέλος του 
«Κοινού». Σε εµάς όλους εναπόκειται να αποδείξουµε ότι είµαστε πολί-
τες και σας βεβαιώνω ότι ο Σπύρος Βρεττός θα ανταποκριθεί µε ευθύνη 
στις δικές µας νόµιµες διεκδικήσεις. 

Προσδιορίζω τη λειτουργία του «Κοινού» ως θεσµική συµπόρευση 
∆ηµάρχου και πολιτών και πρώτο βήµα στην επανεµφάνιση της συµµε-
τοχικής ∆ηµοκρατίας στον τόπο µας. Η εµπειρία µου ίσως προκαταλαµ-
βάνει και τη δική σας, µε δεδοµένο ότι κάθε δηµοτική Αρχή αποκοµµέ-
νη από τη συµµετοχική αµεσότητα των δηµοτών-πολιτών µετατρέπεται 
σε φατρία εξυπηρέτησης συµφερόντων και τελικώς οδηγεί σε διαλυτι-
κές τάσεις και παρακµή. Το των «Θρακοµακεδόνων Κοινόν» σαν απεί-
κασµα της εκκλησίας του ∆ήµου σηµατοδοτεί διπλοσήµαντα τον άνθρω-
πο και τον πολίτη, ο οποίος ψηφίζει, εκλέγει, ελέγχει, χρησµοδοτεί, 
εµπνέει, καθοδηγεί, απαιτεί και τελικώς ξιφουλκεί κατά της παρανοµίας, 
της αδιαφορίας και της παρακµής.

Το «Κοινόν των Θρακοµακεδόνων» θα θεσµοθετήσει defactoτον 
έλεγχο της δηµοτικής Αρχής, την παρουσίαση των προβληµάτων και την 
θαρραλέα απαίτηση για επίλυσή της. Ο Σπύρος Βρεττός θα καλείται κά-
θε φορά να αποδεικνύει ότι «δεν έρχεται µόνον από µακριά, αλλά και θα 
πάει και την πόλη µας µακριά» σε ένα µέλλον προόδου ακµής και υπε-
ρηφάνειας για όλους µας. ∆ελφικός όρκος και χρησµός του ελευθέρου 
πολίτη των Αχαρνών θα γίνει το ελύτειον: «το απολύτως ατοµικό µέρος 
του εαυτού µου, τότε µόνον θα το δώ να εκπληρώνεται όταν το αποστε-
ρήσω από την ιδιότητα της προσωπικής περίπτωσης· όταν µε άλλα λό-
για το καταστήσω κοινόν».

Ο Σπύρος Βρεττός δηµαρχεί... τριποδίζοντας στους  ήχους  της  Ελύτειας  ωδής «έρχοµαι από µακριά»

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  -   ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί
Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510

e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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Την παραίτηση του υπέβαλε την 
Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020, 
ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Πα-

ράταξης ∆ΕΚΑ, Χάρης ∆αµάσκος, µετά 
την τοποθέτησή του από την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη,στην Προεδρεία της Εται-
ρείας ΣΤΑΣΥ(Ησαπ-Μετρό-Τράµ.)

Αµέσως κινήθηκαν η διαδικασίες αντι-
κατάστασής του στην ∆ηµοτική Παράταξη 
∆ΕΚΑ, του ∆ήµου Αχαρνών.

Η ∆ηµοτική Οµάδα, συνήλθε και µε 
δηµοκρατικές διαδικασίες, µεταξύ δύο 
υποψηφίων, του Θέµη Οικονόµου και του 
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, εξέλεξε 
µε ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά τον Παναγιώ-
τη Αναγνωστόπουλο, ως επικεφαλής της 
∆ηµοτικής παράταξης.

Μετά την παραίτηση του επικεφαλής 
της παράταξης Χάρη ∆αµάσκου τη θέση 
του καταλαµβάνει η επιλαχούσα ∆ιονυσία 
Μποµπόνη.

Του ευχόµαστε κάθε επιτυχία. 

ΛΙΓΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ  ΣΤΟ  ΞΕΚΙΝΗΜΑ..

Τα νέα έχουν µαθευτεί. ∆εν έχω λοιπόν να πω κά-
τι καινούργιο, αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο, 
θέλω να δώσω µια διαβεβαίωση προς όλους 

σας. Όµως πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη ∆α-
µάσκο, γιατί όλο αυτό το διάστηµα που συµπορευτή-
καµε, µας δίδαξε ένα τόσο ιδιαίτερο και σπάνιο ήθος, 
που έγινε βίωµα σε όλους µας και απαίτηση για τη συ-
νεχεία. 

Φυσικά ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους και τα στελέχη της παράταξης ∆ΕΚΑ, οι όποιοι έδειξαν 
στο πρόσωπο µου αµέριστη εµπιστοσύνη και οφείλω να την αντα-
ποδώσω και να την τιµήσω. 

Η διαβεβαίωση που θέλω να σας δώσω, είναι σε σχέση µε την 
πιο δυνατή προσωπική µου φιλοδοξία. Αυτή η φιλοδοξία είναι να 
ζω µε την οικογένεια µου σε έναν τόπο που µας αξίζει. ∆ηλαδή, θέ-
λω αυτό που επιθυµεί ο καθένας µας! Πολύ είναι; Πιστεύω πως όχι. 

Προς αυτή την κατεύθυνση και µόνο θα εργαστούµε και αυτό προϋποθέτει δηµιουργική αντιπολίτευση, µε ου-
σιαστικές και ρεαλιστικές προτάσεις!

∆εν έχουν όµως τόση σηµασία τα λόγια. Ο χρόνος, είναι ο µόνος που θα δείξει την συνέπεια. 
Σας ευχαριστώ για την αυθόρµητη και ανθρωπινή στηρίξει που λαµβάνω από χθες.
Καλή και δηµιουργική χρόνια!

Με τιµή 
Παναγιώτης  Αναγνωστόπουλος

Επικεφαλής ∆ηµ. Παράταξης  ∆ΕΚΑ

Ενωµένοι συνεχίζουµε ….
Του  ∆ηµ. Συµβούλου,  Χρύσανθου  Κόνταρη

Ο εκλεκτός συµπολίτης µας Χάρης ∆αµάσκος ολο-
κλήρωσε χθες την παρουσία του στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε επί 25 ΣΥΝΑ-

ΠΤΑ ΕΤΗ προσφέροντας ευδόκιµες υπηρεσίες στον ∆ή-
µο µας, στην Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής και στην Πε-
ριφέρεια Αττικής. 

Στο εξής, αναλαµβάνει να βάλει τάξη σε µια τεράστια και µε πολ-
λά προβλήµατα Ανώνυµη Εταιρεία του δηµοσίου όπως η ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 

Καλή  Επιτυχία Χάρη! Είµαστε σίγουροι για σένα!
Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος αναλαµβάνει την ηγεσία της 

δηµοτικής παράταξης ∆ΕΚΑ έχοντας επαγγελµατικές και αυτοδιοικη-
τικές περγαµηνές, οι οποίες δηµιουργούν τη βεβαιότητα ότι θα αντε-
πεξέρθει επάξια και υπεύθυνα στον νέο του ρόλο: την άσκηση εποι-
κοδοµητικής κριτικής στη δηµοτική αρχή, την άρθρωση ορθού πολι-
τικού λόγου και τη διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων Αχαρνών και 
Θρακοµακεδόνων. 

Είµαστε στο πλευρό σου Παναγιώτη!
Καλωσορίζουµε στα έδρανα του δηµοτικού συµβουλίου την πολύ άξια και µαχητική ∆ιονυσία Μποµπόνη. 
Αγαπητή ∆ιονυσία, η παρουσία σου είναι πολύτιµη τόσο για την παράταξή µας όσο και για την πόλη των Αχαρ-

νών. Μας δυναµώνεις!

Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος,  
Νέος Επικεφαλής
της ∆ηµοτικής  Παράταξης ∆ΕΚΑ! 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ «∆ΕΚΑ»

Έχοντας επισηµάνει πάµπολλες φορές 
ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα 
µε τα οποία βρίσκεται αντιµέτωπος ο 

δήµος Αχαρνών και  είναι η ενδεχόµενη 
εγκατάσταση λαθροµεταναστών στην πόλη 
µας , βρισκόµαστε για άλλη µία φορά ενώπιον 
έντονης φηµολογίας που θέλει το προσεχές 
διάστηµα την άµεση εγκατάσταση µεγάλου 
αριθµού λαθροµεταναστών  στο δήµο µας. 

Το ζήτηµα της εγκατάστασης των 
λαθροµεταναστών στην πόλη των Αχαρνών 
πρόκειται να αποτελέσει και την «χαριστική βολή» 
για τον πολύπαθο δήµο µας εξαιτίας της 
αφερεγγυότητας, της ανικανότητας και της 
επιδεικτικής αδιαφορίας της εκάστοτε δηµοτικής 
αρχής, αν αναλογιστεί κανείς το συνδυασµό του 
εµπορίου ναρκωτικών και της εγκληµατικότητας 
στα οποία θα έρθουν να ενσωµατωθούν και οι 
λαθροµετανάστες που ήδη έχουν δώσει δείγµατα 
ακραίων εγκληµατικών και παραβατικών 
συµπεριφορών σε όσες περιοχές έχουν 
εγκατασταθεί. 

Οι πολίτες θα πρέπει να αξιώσουν από τη 
δηµοτική αρχή να πάρει δηµόσια ξεκάθαρη θέση, 
αν θα δεχτεί ή όχι τους λαθροµετανάστες στην 
πόλη µας και να µην περιµένουν τελεσίδικες 
αποφάσεις µε συµφωνίες κάτω από το τραπέζι 
όπως έγινε και στην περίπτωση της Αµυγδαλέζας. 

Στην επίµονη στάση που διατηρώ απέναντι στο 
θέµα µέσα από προσωπικές παρεµβάσεις µου στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και όχι µόνο, εξακολουθούν 
να µε χαρακτηρίζουν γραφικό, προσπαθώντας να 
παραπλανήσουν  την κοινή γνώµη, όπως εύστοχα 
πράττουν µέχρι σήµερα και προσπερνούν τον 
αγώνα που δίνω για  τα σοβαρά προβλήµατα που 
αφορούν στην τύχη της πόλης µας όπως η 
εγκληµατικότητα και το εµπόριο ναρκωτικών,  η 

πυρασφάλεια, η αντιπληµµυρική θωράκιση της 
πόλης, τα οικονοµικά δεδοµένα του δήµου 
Αχαρνών κ.α. 

Οι πολίτες, σε αυτή τη δεδοµένη στιγµή πρέπει 
να προλαβαίνουν τις εξελίξεις από τη γέννησή τους 
έπειτα και από αυτά που καταθέτουµε σαν 
δηµοτική παράταξη και ζητάµε Έκτακτο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε µοναδικό θέµα συζήτησης την 
αποτροπή της εγκατάστασης των 
λαθροµεταναστών στην πόλη µας.

Η δηµοτική αρχή έχει χρέος απέναντι στους 
πολίτες των Αχαρνών µετά και από αυτή τη 
δηµοσίευση που «κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου» και αφορά την τύχη της πόλης, να 
απαντήσει  και να γνωστοποιήσει άµεσα  τι 
σκοπεύει να κάνει προκειµένου σε καµία 
περίπτωση να µην επιτρέψει άλλο ένα πλήγµα για 
το δήµο και την πόλη µας, µιας και η εγκατάστασή 
τους στον τόπο µας θα είναι µόνιµη και µη 
αναστρέψιµη. 

Παναγιώτης  Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Oι πολίτες των Αχαρνών πρέπει να επαναστατήσουν απέναντι σε οποιονδήποτε
σχεδιάζει την µόνιµη εγκατάσταση λαθροµεταναστών στην πόλη µας 

∆ευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020
Υπ’ όψιν κ. Προέδρου 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών

Αξιότιµη κυρία  Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Με την παρούσα επιστολή µου, παρακαλώ θερµά όπως συγκαλέσετε  άµεσα Έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο µε µοναδικά  θέµατα συζήτησης:
1. την ενηµέρωση από πλευράς δηµοτικής αρχής των προσεχών κινήσεων της, προκειµένου να αποτρα-
πεί η εγκατάσταση λαθροµεταναστών στην πόλη των Αχαρνών. 
2. Την λήψη απόφασης για την αποτροπή της εγκατάστασης λαθροµεταναστών στο δήµο µας.

Με εκτίµηση
Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»
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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 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΑΘΕΑΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Σας καλούµε στην ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου µας που  θα πραγµατοποιηθεί
την Κυριακή 26/1/2020 στις 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυµνασίου Αχαρνών

( Μ. Σουρλατζή 8).  Θα ξεκινήσουµε µε την κοπή της πίτας. . Σκοπός µας είναι,
βγάζοντας συµπεράσµατα από τη δράση µας το προηγούµενο διάστηµα και µαζί µε τις δικές 

σας σκέψεις και προτάσεις, να σχεδιάσουµε τη δράση µας για τον επόµενο χρόνο. 
Σας περιµένουµε!

Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.
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Ασταµάτητος εµφανίζεται και το νέο χρόνο ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός.

Μπαράζ συναντήσεων υψηλού επιπέδου
Ο ι πρώτες µέρες του 2020  βρήκαν το Σπύρο Βρεττό να κι-

νείται σε όλα τα µέτωπα, προκειµένου να προωθήσει 
άµεσα και αποτελεσµατικά θέµατα του ∆ήµου Αχαρνών 

Από την πρώτη µέρα της νέας χρονιάς δεν έχει σταµατήσει ούτε 
λεπτό να δουλεύει για τα συµφέροντα του ∆ήµου. Πέρα από τη 
σκληρή και πολύωρη καθηµερινότητά του στο ∆ηµαρχείο, όπου 
έχει συνεχείς επαφές τόσο µε αιρετούς όσο και µε υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες, έχει γεµίσει την προσωπική του ατζέντα µε συναντήσεις 
υψηλού επιπέδου. 

Εκτός των καθηµερινών υποθέσεων, µε τις οποίες καταπιάνεται, 
προσπαθώντας να είναι ενήµερος ακόµη και για το πιο µικρό θέµα 

που αφορά την πόλη και τους δηµότες της, καταφέρνει να προωθεί 
µέσω προσωπικών επαφών και συναντήσεων καίρια ζητήµατα είτε 
βραχυπρόθεσµου είτε µακροπρόθεσµου χαρακτήρα. 

Σε αυτό το πλαίσιο την περασµένη εβδοµάδα επιδόθηκε σε ένα 
µπαράζ συναντήσεων µε κυβερνητικά στελέχη για την προώθηση 
θεµάτων των Αχαρνών. 

Με τον διοικητή του ΟΑΕ∆ 
για τις εγκαταστάσεις 
του Ολυµπιακού Χωριού 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ολοκλήρωσε τον κύκλο των επαφών 
του, συναντώντας τον διοικητή του ΟΑΕ∆ κ. Σπύρο 
Πρωτοψάλτη, µε τον οποίο κύριο θέµα συζήτησης 
ήταν η αξιοποίηση από τον ∆ήµο των αθλητικών 
εγκαταστάσεων στο Ολυµπιακό χωριό. Το κολυµβη-
τήριο, τα γήπεδα του τένις, ο στίβος κ.α. είναι κρίµα 
να παραµένουν αναξιοποίητα και κοινή πεποίθηση 
είναι προς πρέπει να αποδοθούν προς χρήση στους 
δηµότες. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω της Γενικής Γραµ-
µατείας Αθλητισµού, κάτι που συζητήθηκε διεξοδικά. 
Παράλληλα ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε και στο θέµα 
των υπόλοιπων ακινήτων του Ολυµπιακού Χωριού 
που ανήκουν στον ΟΑΕ∆, αλλά και στα καταστήµα-
τα του Προφήτη Ηλία και της Αγίας Άννας. «Βασικό 
µας µέληµα είναι οι επωφελείς συνεργασίες του ∆ή-
µου για την εκµετάλλευση όλων των ακινήτων προς 
όφελος των δηµοτών µας», ανέφερε ο κ. Σπύρος 
Βρεττός σε σχετική του δήλωση.  

Η  συνάντηση εργασίας 
µε τον υπουργό 
κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.
ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ το υπουργείο Εσωτερικών, 
όπου είχε συνάντηση εργασίας µε τον υπουργό κ. Τά-
κη Θεοδωρικάκο, ο οποίος εκφράστηκε µε εγκωµια-
στικά σχόλια για την προσπάθεια που γίνεται όσον 
αφορά την οικονοµική εξυγίανση του ∆ήµου. ∆ήλω-
σε ενήµερος για τη σκληρή δουλειά που πραγµατο-
ποιείται καθηµερινά σε όλα τα επίπεδα και για τη σο-
βαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται η κατάσταση. 
Γι’ αυτό άλλωστε δεσµεύτηκε για την άµεση προώθη-
ση ενός πλάνου µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ήµου 
και του υπουργείου για την οριστική λύση των οικο-
νοµικών προβληµάτων και την έξοδο από το Παρα-
τηρητήριο. 

Επ’ ευκαιρία της συνάντησης ο κ. Βρεττός είχε την 
ευκαιρία να παραθέσει και σειρά άλλων ζητηµάτων 
που άπτονται των αρµοδιοτήτων του υπουργού, 
όπως είναι η καθαριότητα και ο γερασµένος στόλος 
οχηµάτων. Κατάφερε δε να αποσπάσει τις δεσµεύσεις 
του για έµπρακτη υποστήριξη, η οποία θα έχει ως 
αφετηρία την ένταξη του ∆ήµου σε πρόγραµµα αντα-
ποδοτικής ανακύκλωσης, ενώ σύντοµα θα υπάρξουν 
εξελίξεις και σε άλλους τοµείς δράσης. Στη συνάντη-
ση το παρών έδωσε και ο βουλευτής Αττικής κ. Βασί-
λης Οικονόµου, στον οποίο ο  ∆ήµαρχος έκανε ιδιαί-
τερη µνεία, ευχαριστώντας τον για τη συµπαράστασή 
του ως προς την προώθηση θεµάτων των Αχαρνών. 

Ι∆ΟΥ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ για τη συνάντη-
ση σε σχετική της ανακοίνωση η 
Εθελοντική Οµάδα: Πραγµατοποι-
ήθηκε την  Πέµπτη 16/01/2020 σε 
πολύ καλό κλίµα η προγραµµατι-
σµένη συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο 
Σπύρο Βρεττό και τον Αντιδήµαρχο 
∆ιοίκησης Νικόλαο ∆αµάσκο. Τους 
µεταφέραµε σχολαστικά τα προ-
βλήµατα του Οικισµού µας και µας 
άκουσαν µε µεγάλη προσοχή.

Η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή και 
προσωπικά ο δήµαρχος καλωσορί-
ζει την προσπάθεια µας ως Εθελο-

ντική οµάδα δράσης κατοίκων 
Προφήτη Ηλία Αχαρνών και µας 
υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει κάθε 
πρωτοβουλία - προσπάθεια µας.

Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης Νι-
κόλαος ∆αµασκός θα µας βοηθήσει 
σε κάποια τεχνικά θέµατα ώστε να 
επεκτείνουµε τις ∆ράσεις µας.

Τους µεταφέραµε ότι οι κάτοι-
κοι του οικισµού µας είναι πολύ 
δυσαρεστηµένοι από τις προηγού-
µενες ∆ηµοτικές Αρχές και περιµέ-
νουν πολλά από την νέα ∆ηµοτική 
Αρχή».

Καθοριστική η παρέµβαση του κ. Βρεττού 
 σε συνάντηση µε κυβερνητικό κλιµάκιο 

Η δεύτερη συ-
νάντηση του ∆η-
µάρχου αφορού-
σε την εφαρµογή 
του µέτρου για τη 
δίχρονη υποχρε-
ωτική προσχολι-
κή εκπαίδευση 
και ήταν µε κυ-
βερνητικό κλιµά-
κιο, στο οποίο 
συµµετείχαν ο 
υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λι-
βάνιος, η υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο Γενικός 
Γραµµατέας του υπουργείου Εσωτερικών 
κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, στελέχη της 
«Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ» αλλά και άλλοι 
δήµαρχοι. Στην καίρια παρέµβασή του ο 
Σπύρος Βρεττός ανέφερε διεξοδικά τόσο τα 
πολύ µεγάλα µεγέθη, όσο και τις ιδιαιτερό-
τητες των Αχαρνών, τονίζοντας πως θα 
πρέπει να κατασκευαστούν 23 νέες αίθου-

σες έως τον προ-
σεχή Σεπτέµβριο. 
Κάτι τέτοιο είναι 
αδύνατο χωρίς 
να υπάρχει η συ-
νεργασία πολ-
λών φορέων του 
∆ηµοσίου, κα-
λώντας µάλιστα 
τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο της 
ΚΤΥΠ σε νέα συ-

νάντηση. Παράλληλα επεσήµανε πως θα 
πρέπει η κυβέρνηση να συζητήσει το ενδε-
χόµενο κάθε ∆ήµος να εξεταστεί ως διαφο-
ρετική περίπτωση και να µην υπάρξει µια 
κοινή αντιµετώπιση ασχέτως των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών, κάτι που βρήκε 
σύµφωνους και άλλους αιρετούς. Τον ∆ή-
µαρχο στη συγκεκριµένη συνάντηση συνό-
δευσαν ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. 
Μιχάλης Βρεττός και η Αντιδήµαρχος Παι-
δείας κα. Λουίζα Κοσµίδου. 

Η  συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη 
ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ Αθηναίων, Κώστας  Μπακο-
γιάννης  συνοµιλούµε για όλα αυτά που ταλανίζουν 
σήµερα την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη συνάντησή 
µας τονίσαµε την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας των 
δύο ∆ήµων για θέµατα που απασχολούν τους ∆η-
µότες µας, όπως η καθαριότητα, η παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών, η ασφάλεια, οι κοινωνικές δο-
µές στήριξης και οι υποδοµές. 

● Με τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο
● Με κυβερνητικό κλιµάκιο και τους υφυπουργούς  Εσωτερικών και  Παιδείας
● Με τον πρόεδρο του ΟΑΕ∆ 

Σε καλό κλίµα η συνάντηση του Σπύρου Βρεττού µε την Εθελοντική Οµάδα 
∆ράσης Κατοίκων του Προφήτη Ηλία 

Νέα ∆ηµοτική Σύµβουλος 
Αχαρνών η ∆ιονυσία Μποµπόνη 
Η ∆ΙΟΝΥΣΙΑ Μποµπόνη ορκίστηκε ως νέα 
∆ηµοτική Σύµβουλος που καταλαµβάνει τη 
θέση που έµεινε κενή στην παράταξη ∆ΕΚΑ 
µετά την παραίτηση του Χάρη ∆αµάσκου. 

Η ∆ιονυσία Μποµπόνη που έδωσε όρκο 
στο Γραφείο του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύ-
ρου Βρεττού, µε µια απέριττη ανάρτησή της 
στη σελίδα της στο face Book µαζί µε την 
αναµνηστική φωτό αναφέρει και το χαρακτη-
ριστικό απόσπασµα της ορκωµοσίας: 

«Ορκίζοµαι να είµαι πιστή στην πατρίδα, 
να υπακούω στο Σύνταγµα και στους νόµους 
και να εκπληρώνω τίµια και ευσυνείδητα τα 
καθήκοντά µου»
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Στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών 
το απόγευµα του Σαββάτου 11 Ιανουαρίου έκοψε τη Βασι-
λόπιτα της για το 2020 η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

∆ήµου Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α).  Την εκδήλωση άνοιξε καλωσορίζο-
ντας τον κόσµο η αξιαγάπητη καθηγήτρια του ∆ηµοτικού Ωδείου 
και υπεύθυνη Πολιτιστικών Καίτη Κοχλιού, η οποία µίλησε για την 
πλούσια δράση και το Όραµα της ∆ΗΚΕΑ. «Όραµα µε υψηλούς 
στόχους», που όπως εύστοχα επισήµανε, στηρίζει µε όλες του τις 
δυνάµεις ο ∆ήµαρχος της πόλης των Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός στον  χαιρετισµό του υπο-
γράµµισε την σηµαντική πορεία της ∆ΗΚΕΑ στα 10 χρόνια λειτουργίας 
της, προσθέτοντας πως ο τόπος έχει ανάγκη το πολύτιµο έργο της, στον 
Πολιτισµό. Πρόσθεσε επίσης, πως στο άµεσο µέλλον η ∆ηµοτική Επιχεί-
ρηση θα επεκτείνει τη δράση της και σε άλλους τοµείς που υπάρχει ανά-
γκη µε προτεραιότητα τα κοινωνικά ζητήµατα και τους αδύναµους συ-
µπολίτες µας. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Γιάννης Νίκας 
από την πλευρά του, καλωσόρισε κι ευχαρίστησε όλο τον κόσµο που 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα και γέµισε την αίθουσα εκδηλώσεων απ΄ά-
κρη σ’ άκρη.  Θερµές ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στους συνεργάτες του 
καθώς και στους Καθηγητές κι εργαζόµενους των Πολιτιστικών και Καλ-

λιτεχνικών Τµηµάτων, υποσχόµενος πως το 2020 θα είναι µια χρονιά 
ακόµη πιο δηµιουργική. Υπογράµµισε επίσης πως ο ∆ήµος Αχαρνών εί-
ναι ένας Ιστορικός ∆ήµος, γεγονός που θα αναδειχθεί και µέσα από τη 
∆ΗΚΕΑ ενόψει και του εορτασµού του 2021 για τα 200 χρόνια από την 
επανάσταση του 1821.  Πρόσθεσε επίσης ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση 
θα επεκτείνει τη δράση της και σε άλλα θέµατα που έχει ανάγκη η πόλη 
κι αφιέρωσε το κοµµάτι του σε όλους τους ∆ηµότες.  Τη βραδιά κόσµη-
σαν µερικά από τα πολλά παιδιά των Παραδοσιακών Τµηµάτων της ∆Η-

ΚΕΑ, που υπό τη διδασκαλία της κας Σπυριδούλας Τσίλη παρουσίασαν 
εξαίσιους χορούς από τη Ζάκυνθο. Το 2020 καλωσόρισαν στη συνέχεια 
µε πρωτοχρονιάτικους σκοπούς, οι Καθηγητές του Ωδείου, Νίκος 
Μπουρνέλης, Μιχάλης Σωτηράκης και Κωνσταντίνος Αθανασιάδης. 

Σε ότι αφορά στην έκπληξη της βραδιάς ήταν η λαχειοφόρος της 
γιορτής που περιλάµβανε τα ονόµατα όλων των µαθητών που συµµετέ-
χουν στα Τµήµατα της ∆ΗΚΕΑ από την οποία αναδείχθηκαν τρεις τυχε-
ροί που κέρδισαν από ένα tablet. 

Με υψηλούς στόχους ανέτειλε το 2020 για τη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών ∆Η.Κ.Ε.Α 
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Αγιασµό στους  Ταξιάρχες  
η ∆ηµοτική Οµάδα 
του Πέτρου Βαρελά

ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ των Υδάτων   στον  Ιερό  Ναό  Παµµεγί-
στων Ταξιαρχών,  παραβρέθηκε,  η ∆ηµοτική Οµάδα, 
Αχαρνές – Ξανά,  Πέτρος  Βαρελάς -  Σπύρος Βάθης –  ∆ηµ. 
Τσιµπογιάννης – Παν. Φραγκος  και  Ντίνα Κοταβέ,  όπου 
µετά το  τέλος  της τελετής αντάλλαξαν ευχές µε  εκκλησι-
αζόµενους πιστούς – κατοίκους της Περιοχής Χαραυγής.

Τιµήθηκε ο εθνικός ευεργέτης Θανάσης Μαρτίνος στη Βασιλόπιτα του ΑΧΑΡΝΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ πλήθους αθλητών κι επισήµων 
πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 12 Ιανουαρίου, η κα-
θιερωµένη εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας 
του Ιστορικού µπασκετικού Συλλόγου «ΑΧΑΡΝΗΣ» .  
Το ξεχωριστό στη φετινή εκδήλωση ήταν το γεγονός ότι 
τιµήθηκε ο εθνικός ευεργέτης Αθανάσιος Μαρτίνος ο 

οποίος κατά τη χρονιά που πέρασε στήριξε ουσιαστικά 
τον Αθλητικό Σύλλογο. Ανταποκρινόµενος στο αίτηµα 
του π. Προέδρου Κλήµη Κολιού ο κ. Μαρτίνος και η 
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
πραγµατοποίησαν µελέτη και τοποθέτησαν υπερσύγ-
χρονο ηλεκτροφωτισµό τύπου led εντός του Γυµναστή-

ριο αλλά και εξωτερικά, προστατεύοντας το χώρο από 
εγκληµατικές ενέργειες που έχουν σηµειωθεί κατά το 
παρελθόν.  Την τιµητική πλακέτα παρέλαβε από τα χέ-
ρια του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού και του 
Κλήµη Κολιού ο εκπρόσωπος του Θανάση Μαρτίνου 
Γιώργος Παγώνης. 

ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ εκκλησιαστική λαµπρότητα εορτάστη-
καν φέτος τα Θεοφάνεια στην πόλη των Αχαρνών,  
σήµερα ∆ευτέρα  6  Ιανουαρίου 2020.  Παρά το δριµύ 
ψύχος και συνεχές ψυλόβροχο που επικρατούσε, 
πολλοί ευλαβείς προσκυνητές συµµετείχαν  στις Ιερές 
Ακολουθίες που τελέσθηκαν στους Ιερούς Ναούς του 
∆ήµου. Επίκεντρο του εορτασµού υπήρξε ο κατάµε-
στος από χριστιανούς, Ιερός Ναός   Κοιµήσεως  Θεο-
τόκου, στο κεντρικό Μενίδι, όπου οι ιερείς  του Ναού,  
πατήρ Θεολόγος Σκορδίλης, πατήρ  Γεώργιος  Χαλ-
κιάς και πατήρ  Χαράλαµπος Τριαντόπουλος, τέλεσαν  
µε ιδιαίτερη κατάνυξη  τον αγιασµό των  Υδάτων. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  Σπύρος  Βρεττός,  παρα-
κολούθησε τόσο την λειτουργία όσο  και το αγιασµό 
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου,  συνοδευόµε-
νος, από την Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χρι-
στίνα  Κατσανδρή,  από τους Αντιδηµάρχους   Νίκο 
∆αµάσκο, Άγγελο Αραµπατζή  και  Λουϊζα Κοσµίδη, 
τον πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ  Γιάννη Νίκα, την Πρόεδρος 
της Αρωγής  Μαρία Μπούκη, το Πρόεδρο ∆ευτερο-
βάθµιας  Σχολικής Επιτροπής  Γιάννη Μίχα και άλλα 
στελέχη της ∆ηµοτικής   Αρχής. Μετά την απόλυση 
ευλογήθηκε όλο το εκκλησίασµα µε τον Τίµιο Σταυ-
ρό και ραντίστηκαν µε τον αγιασµό.

Με εκκλησιαστική λαµπρότητα τα Θεοφάνεια στις Αχαρνές

Σε πανηγυρικό κλίµα µε εγκάρδιες 
ευχές η Βασιλόπιτα της Χαραυγής 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ της Χαραυγής είναι ένας ιστορικός – 
δυνατός Σύλλογος του τόπου κι αυτό αποδείχθηκε 
και στην καθιερωµένη εκδήλωση για την κοπή της 
Βασιλόπιτας, που πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµε-
τοχή πλήθους κόσµου κι επισήµων την Κυριακή 12 
Ιανουαρίου, στα Γραφεία του Συλλόγου. 

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο αγαπητός εφηµέρι-
ος της Ενορίας των Παµµεγίστων Ταξιαρχών Νικό-
λαος Πουρσανίδης, ενώ το καλωσόρισµα έκανε εκ 
µέρους σύσσωµου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο 
φιλόξενος Πρόεδρος Σπύρος Καπετάνιος.  Την εκ-
δήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους κι έδωσαν 
τις ευχές τους ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός, Αντιδήµαρχοι, Πρόεδροι Νοµικών Προσώ-
πων, επικεφαλής ∆ηµοτικών Παρατάξεων, εκπρό-
σωπου του Τοπικού Τύπου που βρίσκονται δια-
χρονικά κοντά στο Σύλλογο και στα προβλήµατα της συνοικίας κ.α.  Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι η εκδήλωση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα κι αυτό που κυριάρχησε ήταν οι θερµές ευ-
χές για µια καλή και δηµιουργική νέα χρονιά.

Πολυπληθής η Βασιλόπιτα του Ορειβατικού 
Συλλόγου Αχαρνών 
ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ έργου που επιτε-
λεί υπήρξε η εκδήλωση για την κοπή της Βα-
σιλόπιτας του Ελληνικού Ορειβατικού Συλ-
λόγου Αχαρνών που πραγµατοποιήθηκε το 
µεσηµέρι της Κυριακής 12 Ιανουαρίου στις 
εγκαταστάσεις του του ΕΟΣ Αχαρνών, που 
αποτελεί για την πόλη εµβληµατικό Αθλητι-
κό και Πολιτιστικό Κέντρο. Στην πρόσκληση 
ανταποκρίθηκαν πλήθος µελών, φίλων κι 
επισήµων που έδωσαν κι αντάλλαξαν ευχές. 
Φιλόξενη οικοδέσποινα η Πρόεδρος του ΕΟΣ 
Αχαρνών κα Εύα Μπάλιου έχοντας όλα τα µέ-
λη του ∆.Σ στο πλευρό της, φρόντισε τη ζεστή 
εκδήλωση, στην κάθε της λεπτοµέρεια. 

Μεταξύ των εκλεκτών πολιτών του τόπου 
τις ευχές τους έδωσαν ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός, Αντιδήµαρχοι, η Πρόεδρος 
και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Πρόεδροι Νοµικών Προσώπων, Εκπρόσωποι Πο-
λιτιστικών και Κοινωνικών Φορέων του τόπου κ.α.
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΕΡΤΕΣΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    του   ΙΩ-
ΑΝΝΗ   και  της  ΜΑΡΙΑΣ  το γένος 
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ    που  γεννήθηκε  στο   
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ -   Η.Π.Α. ΑΜΕΡΙΚΗ   και 
κατοικεί στο ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ -   Η.Π.Α   
και  η   ΖΙΑΚΟΛΟΥΚΑ   ΣΟΦΙΑ    του  
ΛΟΥΚΑ      και  της  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  το 
γένος  ΚΑΛΦΑ  που γεννήθηκε  στο 
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ -   Η.Π.Α- ΑΜΕΡΙΚΗ   
και  κατοικεί στο ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ -   
Η.Π.Α.,  θα έλθουν σε γάµο που θα 
γίνει  στην  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΓΛΥ-
ΦΑ∆ΑΣ    – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΒΟΓΑΖΙΑΝΟΣ  ΗΛΙΑΣ    του  ΜΙ-
ΧΑΗΛ  και  της  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ   το 
γένος ΦΑΣΙΑΝΟΥ  που  γεννήθηκε  
στην  ΑΘΗΝΑ    και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΠΡΟ-
ΚΑΚΗ   ΕΛΕΝΗ   του  ΑΝΤΩΝΗ   και 
της ΓΕΩΡΓΙΑΣ   το γένος  ΛΑΜΠΡΟΥ  
που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ και  
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ ,  
θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει  
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ    του   ΑΧΙΛΛΕΑ  και  της   
ΜΑΡΙΑΣ  το γένος ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ-
ΒΑ που  γεννήθηκε  στην  ΑΘΗ-
ΝΑ    και κατοικεί στον ΤΑΥΡΟ   - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΧΟΛΙ∆ΟΥ   ΒΕ-
ΡΟΝΙΚΑ   του   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ   
και της ΟΛΓΑΣ  το γένος  ΚΕΣΣΑ-
ΝΙ∆ΟΥ  που γεννήθηκε  στην 
ΑΘΗΝΑ και  κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ ,  θα έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει  στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΤΣΙΑΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ    του  ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΥ  και  της  ΜΑΡΙΑΣ  το γένος 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  που  γεννήθηκε  στο   
ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ   
του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ    και  της  ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΣ   το γένος  ΛΑΥΡΕΝΤΗ  που 
γεννήθηκε  στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και  κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ ,  θα έλθουν σε γάµο που 
θα γίνει  στην  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρε 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 χου συλλόγου µας   την ΚΥΡΙΑΚΗ  26-01-2020 και ώρα 11.00 π.µ.

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 

Με καλές ειδήσεις η πίτα
του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών

Η αθρόα συµµετοχή κυνηγών και φίλων, το ζε-
στό κλίµα και η ευχάριστη διάθεση που επι-
κράτησε καθ’ όλη την διάρκεια της εορτής, 

χαρακτήρισαν και φέτος την κοπή της βασιλόπιτας 
των κυνηγών από Αχαρνές και Φυλή στο εντευκτή-
ριο του συλλόγου µας, γεµίζοντας ικανοποίηση τα 
µέλη του ∆.Σ., καθώς και η παρουσία των ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών Κου Βρεττού Σπύρου, του Προέδρου 
της ∆΄ Κ.Ο.Σ.Ε. Κου Σταθόπουλου Νικόλαου, του 
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κου Αυγερινού Αθανά-
σιου, του πρώην Βουλευτή και φίλου µας κυνηγού 
κου Κατσίκη Κώστα, του Αντιδηµάρχου Αχαρνών 
κου ∆αµάσκου Νικόλαου, της Προέδρου της Αρω-
γής κας Μπούκη Μαρίας, του επικαφαλή της παρά-
ταξης Αχαρνές Ξανά κου Βαρελά Πέτρου, του επικε-
φαλή της παράταξης Αχαρνές Αλλαγή Τώρα κου 
Αφουξενίδη Θεόφιλου, των ∆ηµοτικών Συµβού-
λων κ.κ. Τσιµπογιάννη ∆ηµήτριο, Αβραµίδη Ιωάν-
νη και Κωφό ∆ηµήτριο και του Τοπικού Συµβούλου 
Αχαρνών κ. Χρήστου Αθανασίου που µας τίµησαν 
αµφότεροι µε την παρουσία τους.

Μετά την ευλογία της βασιλόπιτας από τον πα-

τέρα Γεώργιο, ακολούθησε η κοπή µε τις καθιερω-
µένες ευχές από τον Πρόεδρο του συλλόγου κ. Λα-
ζάρου Βασίλειο και τους επίσηµους προσκεκληµέ-
νους µας, κυριαρχώντας η επίτευξη στόχων των κυ-
νηγών σε όλους τους τοµείς της πολυποίκιλης 
δραστηριότητάς τους και η ασφάλειά τους στην 
αγαπηµένη µας δραστηριότητα.

Κλείνοντας ο Πρόεδρος κος Λαζάρου δίδοντας 
συµβολικά δώρα, ευχαρίστησε αµφότερους δύο 
παλαίµαχους κυνηγούς τους κ.κ. Κιοσεγιάν Βασί-
λειο και Σκουρλή Θεόδωρο, για την προσφορά 
τους στην προστασία του περιβάλλοντος και τη κα-
ταπολέµηση των επιβλαβών. Μεγάλο ευχαριστώ 
από καρδιάς στα µέλη, τους φίλους και τους επίση-
µους προσκεκληµένους µας.

Μια Γενική άδεια, καθώς και είδη ένδυσης και 
υπόδησης κυνηγιού κληρώθηκαν στους παρευρι-
σκοµένους αντί φλουριού, προσφορά του Κυνηγε-
τικού Συλλόγου Αχαρνών.

Ο τυχερός αριθµός που κληρώθηκε της λαχει-
οφόρου αγοράς για την καραµπίνα WINCHESTER 
SX4 UPLAND FIELD είναι ο Νο 0156.

Την άµεση αξιοποίηση του «Κυκλάµινου» 
στην Πάρνηθα ανακοίνωσε ο Σπύρος Βρεττός
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ αξιοποίηση των 
δηµοτικών ακινήτων µε αρχή 
τα «Κυκλάµινα» στην Πάρνη-
θα ανακοίνωσε στην εκδή-
λωση για την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης βασιλόπιτας 
του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Αχαρνών ο ∆ηµαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός. Μεταξύ άλλων 
τόνισε πως το εγκαταλελειµ-
µένο κτίριο που βρίσκεται 
στην Αγ. Τριάδα της Παρνηθας θα αξιοποιηθεί µέσω κονδυλίων µε σκοπό 
να λειτουργήσει και να δώσει ζωή στον Εθνικό ∆ρυµό. 

Χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα 2,5 εκ  € 
µέσω ΕΣΠΑ  πρότεινε ο Θεοφιλος Αφουξενίδης
ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ της πρωτοχρα-
νιάτικης πίτας των κυνηγών 
παραβρέθηκε ο επικεφαλής 
της παράταξης «Αχαρνές Αλ-
λαγή Τώρα»  Θεόφιλος Αφου-
ξενίδης. Μετά την αναφορά 
του δηµάρχου Αχαρνών στην 
πρόθεση της δηµοτικής αρχής 
για την αξιοποίηση του ακινή-
του Κυκλάµινα στην  Πάρνη-
θα, ο Θεόφιλος Αφουξενίδης, 
κόβοντας το δικό του κοµµάτι αναφέρθηκε στην υπαρξη χρηµατοδοτουµε-
νου προγραµµατος ύψους 2,5εκ. €, µε το οποίο ο ∆ήµος θα µπορούσε να 
εντάξει τα Κυκλάµινα για την ανακατασκευή και επανάχρηση τους. 



ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  9/ΜΗΝΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστήριο  οικογένειας της  αείµνηστης 
 Αντιδηµάρχου  Ελένης    Σαχσανίδη 

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  26  Ιανουαρίου 2020  και  ώρα  9:30  π.µ.
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  9/ΜΗΝΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό 

Αγίου ∆ηµητρίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της πολυαγαπηµένης µας,  Συζύγου, Αδελφής  και  Θείας

ΕΥΤΥΧΙΑΣ    ΠΡΙΜΠΑ
«Πρεσβυτέρας»

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ιερεύς Κωνσταντίνος   Πρίµπας
ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο  καφές θα προσφερθεί  στο Πνευµατικό Κέντρο του Ναού

Ο αδελφός της εκλιπούσας Αντιδηµάρχου Ελένης Σαχσανίδη,  ο συντοπίτης µας ∆ικηγόρος Στάθης
Σαχσανίδης είναι εκείνος που όχι µόνο ήταν πάντα στο πλευρό της στα εύκολα και στα δύσκολα, αλλά 

και που ανάρτησε το Ευχαριστήριο της Οικογένειας για το δυσβάσταχτο πένθος της.
 Ένα ευχαριστήριο από καρδιάς που διαπνέεται από τη σπάνια ευγένεια και την αξιοπρέπεια

που διακρίνουν τον ίδιο και την οικογένειά του.  «Αισθανόµαστε την ανάγκη να εκφράσουµε
τις βαθύτατες, ειλικρινείς ευχαριστίες µας προς όλους όσοι συµπαραστάθηκαν -και συµπαρίστανται- στο βαρύ 
πένθος µας για την πρόωρη, βαριά, δυσαναπλήρωτη απώλεια της πολυαγαπηµένης µας Ελένης Σαχσανίδη. 

Η συγκινητική παρουσία τους κατά την εξόδιο ακολουθία και τα τελεσθέντα µνηµόσυνα, τα θερµά
συλλυπητήρια µηνύµατα και παρηγορητικά λόγια και κάθε εκδήλωση σεβασµού στη µνήµη

της εκλιπούσης άµβλυναν κατά τι την οδύνη µας. 
Οφείλουµε µεταξύ άλλων να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως το ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό για τις 

πρωτοβουλίες που ανέλαβε µε σκοπό να τιµήσει την εκλιπούσα και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών 
που στην έκτακτη συνεδρίαση της 2ας/12/2019 συντάχθηκε µε τη σχετική τοποθέτηση του ∆ηµάρχου 

και εξέδωσε οµόφωνα το περιεχόµενο στην υπ' αριθµό 258/2019 απόφαση τιµητικό ψήφισµα. 
Η Ελένη Σαχσανίδη κέρδισε την καταξίωση στη συνείδηση της κοινωνίας για 

ένα πολυσχιδές κοινωνικό έργο αλλά και έναν υποδειγµατικό τρόπο πολιτεύεσθαι, 
τα οποία πλέον καλούµαστε να διαφυλάξουµε ως πολιτική της κληρονοµιά».

Αιωνία η µνήµη της. 
Η οικογένεια της
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ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  2  Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 09.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ   

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου  – Αχαρνές, υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της  πολυαγαπηµένης µας,  Αδελφής   και  Θείας

ΑΝΝΑ   ΕΥΑΓ.  ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ    
Η Α∆ΕΛΦΗ :  Μαρία χήρα  Νικ. Παπασωτηρίου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : Λάζαρος και Μαρία Γκίκα, Αθηνά και Γεώργιος Τσιφτε-
λίδης, Αικατερίνη και ∆ηµ. Στριφτός, Ευάγγελος Κ. Στουραϊτης, Ελένη 
και Αθαν. Κάρπος, Αναστασία και Παν. Γαβριήλ, Αικατερίνη Ν. Στου-

ραϊτη, Ευάγγελος  Χ. Στουραϊτης, Αικατερίνη Χ. Στουραϊτη 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  τo  ΣΑΒΒΑΤΟ  25  Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09.00 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  Βλασίου – Αχαρ-
νές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συ-

ζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   Γ.  ΚΡΕΟΥΖΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Αγαθή 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Παναγιώτης Κρεούζης, Γεώργιος Κρεούζης
Μαρία & Θεοφάνης Νίκας, Αικατερίνη  και  ∆ιονύσης ∆ροσερός

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αγαθή, Μαρία, Γιάννης, ∆ηµήτρης,  
Αγγελος,  Αγγιολίνα, Μαριντίµη

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Ελένη χήρα ∆ηµ. Βρεττού, Ειρήνη χήρα Χρ. Κρεούζη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  26 Ιανουαρίου 2020  και ώρα 9.30 π.µ.,  
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θεοτό-
κου   - Αχαρνές  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπη-

µένης µας Μητέρας,  Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΣΟΦΙΑ   Χήρα  ΣΠ.  ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Μιµίκα  χήρα  Πέτρ.  Βάθη, 

    Ζωή Παρθενίου  και Ανδρέας Μορφωνιός
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Σπύρος , Σωτήρης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Αθανάσιος και Αλέκα Τσιµπούρη, Σούλα και Κυριάκος 
Ρεµπούσκος,  Φανή χήρα ∆ηµ.  Σουρλατζή, Σωτήρης και  Σοφία  Παρθενίου

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

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Ιανουαρίου 2020  και ώρα 9.30 π.µ.,  

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

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΧΡΗΣΤ.  ΦΥΤΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Ιωάννης  και  Αναστασία,  Ειρήνη  και  Ευγένιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρήστος, Νικόλαος 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Πωλούνται 1) Συλλεκτική βυζαντινή τραπεζαρία ( τραπέζι , 6 καρέκλες, 

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

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

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
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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∆238.

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 19/1/2020 ΕΩΣ 31/1/2020

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

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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
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 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πεπειραµένη µοδίστρα για κατάστηµα στην 
πλατεία Θρακοµακεδόνων για 8ωρη απασχόληση. Τηλ. 
210 2435686.  4∆239
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα  δυάρι µε µεγάλο  
καθιστικό, 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 απογευ-
µατινό ωράριο, στην Σταµάτα Αττικής. Τηλ. 210 
6218104. 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, παραδί-

δει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου – 
Λυκείου. 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 
µαθητές 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

∆ευτ. και Παρ. 9.30 - 12.30 και 17.30 - 21.00.  
Τρίτη - Τέταρτη και Πέµπτη 17.30 - 21.00




