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ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  
του Αντιδηµάρχου ∆ι-
οικητικών Υπηρεσιών, 
Ανθρώπινου ∆υναµι-
κού, Ηλεκτρονικής ∆ι-
ακυβέρνησης  ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ∆ΑΜΑΣΚΟΥ.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Ο ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΓΕ ΤΑ «ΜΠΑΖΑ» ΣΤΑ Ε∆ΡΑΝΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ  ΤΗ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τα σχολεία σε πρώτο πλάνο
για τον Σπύρο Βρεττό!

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Η εξάλειψη κάθε είδους
παθογένειας στην πόλη µας 
εξαρτάται από την ψήφο
των 35.000  ψηφοφόρων
που δεν συµµετέχουν
στην εκλογική διαδικασία

ΣΕΛ. 3

Στο πλευρό του ∆ήµου Αχαρνών 
ο  Κυριάκος   Πιερρακάκης

Στην Ψηφιακή  
Εποχή,  ο ∆ήµος
Αχαρνών 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ∆ιακυβέρνησης κ. Κυριάκος 
Πιερρακάκης τιµήθηκε από τον ∆ήµαρχο κ. Βρεττό για το 
ενδιαφέρον που έχει δείξει και τη βοήθεια που έχει προ-
σφέρει στις Αχαρνές, την πόλη που και ο ίδιος διαµένει µε 
την οικογένειά του. ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

Ένας εθελοντής από
το αύριο του αύριο!!!

Επίκαιρο άρθρο  του  Κώστα  Καλογερά 
Καθηγητή - Συγγραφέα  

για τον Σπύρο Βρεττό!

 Ο αγανακτισµένος πατέρας που πέταγε τα «µπάζα» 
πριν περίπου ένα χρόνο στα έδρανα του ∆ηµο-
τικού συµβουλίου ευχαριστεί ως µέλος ∆Σ του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 26ου και 29ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών τη νέα ∆ηµοτική Αρχή. 
Με επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων ευ-
χαριστεί δηµοσίως τον ∆ήµαρχο Αχαρνών για την απο-
κατάσταση όλων των ζηµιών του σχολείου τονίζοντας 
ότι ο Σύλλογος δεν είναι προσκείµενος στη νέα ∆ιοίκη-
ση,  αλλά οφείλει να εκφράσει το αυτονόητο. ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 7

∆ιαρκής  συνεργασία Ευρώπης Κοσµίδη µε τον ∆ήµο
Αχαρνών µε σκοπό την υλοποίηση του Τεχνικού προγράµµατος
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ο ∆ήµαρχος Αχαρνών από τη συµβολή της Περιφέρειας στην 
αναβάθµιση της καθηµερινότητας των ∆ηµοτών. Ο Σπύρος Βρεττός και οι συνεργά-
τες του που συµµετείχαν στη συνάντηση κατέθεσαν µια σειρά ολοκληρωµένων προ-
τάσεων στην Εντεταλµένη Σύµβουλο της Περιφέρειας, προκειµένου η κ. Κοσµίδη να 
έχει µια ολοκληρωµένη άποψη για το σχεδιασµό και τις ανάγκες της πόλης.



2 Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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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»

Στην πολιτική , οι Νάρκισοι και οι εγωπαθείς, είναι άχρηστα υλικά. Αργά  
ή γρήγορα, γίνονται αντιληπτοί από τον λαό σαν ψώνια.  Τέτοια ψώνια τα 

τελευταία σαράντα χρόνια γνωρίσαµε πολλά. Είναι σαν πυροτεχνήµατα ή τους 
κοµήτες, που λάµπουν για λίγα δευτερόλεπτα, µε προορισµό να σβήσουν. 

Προοδευτική ιδεολογία, όπως κάποιοι την εννοούν  δεν είναι να ανα-
τρέψεις την ∆ηµοκρατία  µε βρωµιές ή µε την βία, αλλά θεραπεύο-

ντας τα κουσούρια της δηµοκρατίας µε έντιµη πρόθεση. Η ∆ηµοκρατία εί-
ναι το ολιγότερο οδυνηρό πολίτευµα, αρκεί να το αποδέχονται και να το 
τηρούν, να το σέβονται οι πολίτες. 

Ο τουρκικός λαός στην πλειοψηφία του είναι λαός κουτοπόνηρος γιατί 
τον έχει καπελωµένο η θρησκεία του Ισλάµ. Οι Ευρωπαϊκοί λαοί έγιναν 

έξυπνοι, από τότε που διαχώρισαν την θρησκεία, από 
τις φυσικές επιστήµες. Πέστε µου έναν µεγάλο Τούρκο 
φιλόσοφο, εφευρέτη, η διάσηµο φυσικό. Θα αλλάξω 
κι εγώ γνώµη. Οι θρησκείες γενικώς φρενάρουν την 
πρόοδο, για λόγους κυριαρχίας επάνω µας. 

Η  διπλωµατία  πρέπει να εξαντλείται πάσει 
θυσία. Μετά το µπάµ, ουδέν λάθος αναγνω-

ρίζεται. Τα λάθη των Κυπρίων και των Ελλήνων στο 
Κυπριακό, είναι ανεπανόρθωτα. Κανένα δίκαιο δεν 
πρόκειται να τα αλλάξει.

Ο σηµερινός κυβερνήτης της χώρας γνωρί-
ζει πολύ καλά τις θέσεις των αντιπολιτευοµέ-

νων κοµµάτων, για τα εθνικά θέµατα. Το συµβού-
λιο των πολιτικών αρχηγών θα επιβεβαιώσει ότι συµφωνούν πως δια-
φωνούν. Εποµένως αυτή η καραµέλα περί συµβουλίου των αρχηγών 
των κοµµάτων είναι εντελώς άγευστη. Πέραν από τα βλήτα, οι άνθρωποι 
τρώνε και άλλες τροφές.

Από τους νόµους της µητέρας φύσης, η κάθε δράση έχει αναπόφευ-
κτα αντίδραση. Η κάθε ενέργεια, έχει παρενέργειες. Άλλοτε υπερι-

σχύει η πρώτη, άλλοτε  οι δεύτερες. Αυτό που πρέπει να µπορούµε να δια-
κρίνουµε, είναι η ισορροπία. Η εξουσία έχει τους αναρχικούς. Οι ικανοί 
έχουν τους ακαµάτηδες. Οι εργατικοί έχουν τους τεµπέληδες. Οι έντιµοι 
έχουν τους λωποδύτες. Οι φονιάδες πρέπει να  έχουν τιµωρούς χωρίς οί-
κτο. Αλλιώς θα γίνουµε όλοι βούρκος. 

Όταν αντιµετωπίζετε έναν ακραίο, πολιτικοϊδεολογικό, η θρησκειο-
λογικό συµπολίτη, µην του αντεπιτίθεστε. Μάταιος κόπος. Βρείτε µια 

άλλη ασχολία, µια άλλη συζήτηση. Ο ξεπλυµένος εγκέφαλος, πρέπει να 
γυρίσει πίσω στο νηπιαγωγείο για άλλη εκπαίδευση. Αυτά τα πράγµατα δεν 
γίνονται. Αφήστε τον να τα πει, να τα ακούσει ο ίδιος, εάν δεν έχει ανταπό-
κριση, θα βαρεθεί και θα φύγει. ∆εν χρειάζεται να του πείτε, µα τι λες βρε 
µακάκα. Θα θυµώσει.

Ο πόλεµος του καλού µε το κακό, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρ-
χει, όσο υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη µας. Έτσι είµαστε πλα-

σµένοι από την φύση. Όµως για να επιβιώνουµε εδώ και χιλιάδες χρό-
νια, σηµαίνει ότι το καλό υπερτερεί, του κακού. Εάν είµαι λάθος, θα µας 

το πει το µέλλον. 
Ποιο χρήσιµο είναι να βρίσκεις έναν θησαυρό 
θαµµένο στη  στάχτη, από του να βρίσκεις έναν 

θησαυρό  που λαµπιρίζει  και είναι κάρβουνο και µαυ-
ρίλα. Αυτό το καταλαβαίνουµε όταν γεράσουµε. Ότι 
λάµπει, δεν είναι χρυσός.

Βρε  γυναίκα, ευτυχώς που έχεις εµένα και 
εκτονώνεσαι και ξεδίνεις όλες τις τσατίλες 

σου. Σκέψου αν ήµουν ζαβός και έκανα και εγώ 
το ίδιο. Θα γινόµασταν κοµµάτια. Εγώ είµαι ο 
βράχος  και εσύ το κύµα. Τι θα κάνεις; Θα βαρέ-
σεις, θα ξαναβαρέσεις, θα κουραστείς, θα καλµά-
ρεις.  Σιγά να µην το ξέρουµε. Αυτό µας είπε και 

ο Καραγκιόζης από τότε που ήµασταν παιδιά.
Όταν ένας άνθρωπος βιολογικά έχει τεµπελιάσει από διάφορες αιτίες, αλ-
λά πρέπει να κάνει κάποια καθηµερινά καθήκοντα  από ανάγκη, τον πιά-

νουν τα νεύρα και δεν ξέρει που να ξεσπάσει. Γίνεται δύστροπος.. απλά πρέπει 
να γνωρίζουµε ότι, για να απολαύσεις κάτι, πρέπει να κουραστείς. ∆εν γίνεται 
αλλιώς. Η τσατίλα δεν έχει νόηµα. Ηρεµήστε.

Πρέπει να κατανοούµε τον ανδρικό φασισµό απέναντι στην γυναίκα 
και την βιολογική γκρίνια της γυναίκας, απέναντι στον άνδρα. Πρέπει 

και τα δύο µέρη, να βρίσκουν ένα σηµείο ισορροπίας. Εάν το πηγαίνουν και 
οι δύο στα άκρα, λόγω εγωισµού, τότε πάµε στον δικηγόρο να µας τα βρει. 
Όταν γεράσουµε λέµε, τώρα αγαπώ τον πρώην µου περισσότερο από τότε.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Αυτό που καίει τον απλοϊκό λαό και 
ζητάει από την κυβέρνηση του, δεν εί-

ναι εάν οι λήσταρχοι του δηµοσίου χρήµατος, 
δηλαδή του κόπου του, µπουν στα σίδερα για 
ένα πιάτο φαγητό, ή βγουν έξω πεινασµένοι, 
αλλά να επιστρέψουν µε κάθε µέσο τα κλεµµέ-
να πίσω στο κράτος. Οι λωποδύτες οφείλουν 
να πληρώνουν τις αλητείες τους. Έτσι καταλα-
βαίνουµε την απόδοση της δικαιοσύνης. Βάλ-
τον µέσα, και πάρτου τα υπάρχοντα.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Φέτος, ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆Η.Κ.Ε.Α. σας καλούν 
µέσα από ένα πολύχρωµο «µωσαϊκό» αποκριάτικων 
δράσεων και εκδηλώσεων, από τις 22 Φεβρουαρίου 

2020 µέχρι τις 2 Μαρτίου 2020 να γιορτάσουµε όλοι µαζί τις 
Απόκριες στις Αχαρνές. «Καλούµε» ολόκληρη την πόλη σε µε-
γάλες δόσεις κεφιού και χαράς µέσα από το πλούσιο πρόγραµ-
µα εκδηλώσεων που διοργανώνουµε και απευθύνεται σε µι-
κρούς και µεγάλους, αναφέρει στο κάλεσµα του ο ∆ήµαρχος  
Σπύρος βρεττός

Πολύ καλός  και µε πολύ µεγάλη συµµετοχή δηµοτών ο 
εορτασµός του πολιούχου της πόλης µας. Αγίου Βλασίου. 
Άψογη οργάνωση από της πλευρά της ∆ΗΚΕΑ,  η  οποία 

πιστώνεται στον πρόεδρος της  Γιάννη Νίκα. Να  αναφέρουµε την 
παρουσία του συµπολίτης µας  υπουργού Κυριάκου Πιερρακά-
κη, την παρουσία στρατιωτικού  αγήµατος, την ύπαρξη  δύο φι-
λαρµονικών, την συµµετοχή τµηµάτων συλλόγων, στην λιτάνευ-
ση, και τέλος το παραδοσιακό πρόγραµµα στην  Πλατεία αγίου 
Βλασίου, όπου τα παιδικά χορευτικά τµήµατα Λυκείου Ελληνί-
δων, Ηπειρωτών, Ευκλείδη και Συλλόγου  Κρητών. 

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
κ.Κυριάκος Πιερρακάκης έχει αναλάβει ένα πολύπλο-
κο έργο για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας, 

ένα έργο που προϋποθέτει ούτως ή άλλως τη συνεργασία των 
∆ήµων. Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να προ-
χωρήσει σε όλες τις µεταρρυθµίσεις προς όφελος των δηµο-
τών του, βάζοντας σε υψηλές θέσεις της ατζέντας του τα συγκε-
κριµένα ζητήµατα. Η ευτυχής συγκυρία της παρουσίας του κ. 
Πιερρακάκη στη συγκεκριµένη θέση δηµιουργεί κλίµα αισιο-
δοξίας για µια αγαστή και επωφελή συνεργασία στο αµέσως 
προσεχές χρονικό διάστηµα

Ένας δικός µας άνθρωπος, ο Ταξίαρχος και Αστυνοµικός 
∆ιευθυντης ∆υτ. Αττικής Μανώλης ∆ασκαλάκης προήχθη 
στις τελευταίες κρίσεις της Ελληνικής Αστυνοµίας σε Υπο-

στράτηγος! Μετά από την ιδιαίτερα δύσκολη και ίσως από τις πιο 
απαιτητικές διευθύνσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ο κ ∆ασκα-
λάκης αναλαµβάνει πλέον καθήκοντα σε ένα εξίσου σηµαντικό 
πόστο της ΕΛΑΣ, αυτό της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττι-
κής! Θέση που ευελπιστούµε όλοι πως θα αξιοποιήσει για το κα-
λό όχι µόνο της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, αλλά κυρίως για 
τις Αχαρνές και την Φυλή. 

Συνάντηση εργασίας µε τον πρόεδρο του Πράσινου Τα-
µείου κ. Στάθη Σταθόπουλο πραγµατοποίησε την ∆ευ-
τέρα (10/1) ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, 

συνοδευόµενος από τον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσι-
ών, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πο-
λίτη κ. Νίκο ∆αµάσκο. Η ατζέντα της συνάντησης περιλάµβα-
νε προτάσεις που αφορούν θέµατα αστικής αναβάθµισης του 
∆ήµου αλλά και καινοτόµες δράσεις όσον αφορά το φυσικό 
περιβάλλον. Ιδιαίτερη µνεία έγινε στο θέµα του Αδριάνειου 
Υδραγωγείου, για το οποίο συµφωνήθηκε να υπογραφεί µια 
προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Αχαρνών, του 
∆ήµου Αθηναίων, της ΕΥ∆ΑΠ και του Πράσινου Ταµείου µε 
σκοπό την αξιοποίηση των υδάτων του Υδραγωγείου.

Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει ότι από το περασµένο Σαβ-
βατοκύριακο ο ΧΥΤΑ Φυλής δε παραλαµβάνει σύµµεικτα 
ογκώδη αντικείµενα και για αυτό το λόγο παρακαλούνται 

οι ∆ηµότες να µην τα πετούν µέσα ή δίπλα από τους κάδους ή 
οπουδήποτε αλλού. Νεότερη ενηµέρωση θα υπάρξει µετά την 
προσεχή συνεδρίαση της Εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣ∆ΝΑ.     

∆εκάδες κάτοικοι των Αχαρνών στόλισαν εξωτερικά τις 
οικίες τους  και συµµετείχαν στον 1ο ∆ιαγωνισµό Χρι-
στουγεννιάτικου στολισµού κατοικίας 2019. Η κριτική 

επιτροπή συνεδρίασε κατόπιν της πρόσκλησης µε αρ. πρωτ.: 
60/21-1-20 και αποφάσισε για την τελική κατάταξη των συµµε-
τεχόντων του φεστιβάλ.. Κατόπιν συζητήσεων και απόψεων η 
τελική κατάταξη των θέσεων έχει ως εξής:  1η Θέση – ∆ιαµάντη 
Βασιλική, 2η Θέση – Κατερίνα Μισαηλίδου, 3η Θέση – Λού-
βρου Όλγα / Λούβρος Παντελής, 4η Θέση – Ειρήνη Κορωνί-
δου. Το ∆.Σ της ∆ΗΚΕΑ λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση της 
επιτροπής για τα αποτελέσµατα και την επιλογή των νικητών 
του 1ου Φεστιβάλ Στολισµού Κατοικίας, επικύρωσε οµόφωνα 
το αποτέλεσµα. Η ∆ΗΚΕΑ κατόπιν της δηµοσίευσης της από-
φασης έχει ενηµερώσει τους νικητές για την παραλαβή των 
επάθλων των δωροθετών του φεστιβάλ.

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Αχαρνών 
και ο Πρόεδρος κος Ιωάννης Νίκας σας προσκαλούν στην 
Εικαστική  Έκθεση  « Οι καρέκλες που έβλεπαν το χρόνο 

να περνά « που διοργανώνεται σε συνεργασία µε το Τµήµα Εικα-
στικής Χειροτεχνίας Decoupage - Μικτών Τεχνικών  και τον υπεύ-
θυνο του τµήµατος κο Στάθη Σαββάλα στην Αίθουσα Εκδηλώσε-

ων του ∆ήµου Αχαρνών στις 21-22-23 Φεβρουαρίου 2020 και 
ώρες 18:00-21:00. Εγκαίνια την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 
2020 στις 19:00

∆υνατότητα να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα πραγµατικά 
τετραγωνικά µέτρα των ακινήτων τους, θα έχουν οι ιδι-
οκτήτες τις επόµενες ηµέρες, οπότε αναµένεται να τεθεί 

σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΚΕ∆Ε.Το θέµα 
που αφορά στη δήλωση έως τις 31 Μαρτίου 2020 της διαφο-
ράς που υπάρχει ανάµεσα στα δηλωθέντα τετραγωνικά στο Ε9 
και στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Η σχετική ρύθµιση που 
απαλλάσσει από πρόστιµα για τυχόν αδήλωτα τετραγωνικά 
την τελευταία πενταετία, αφορά και το ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας). 

Η 2η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αχαρνών θα πραγµατοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 
2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:30, στο ∆ηµαρχιακό 

Μέγαρο (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου).

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΌΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Βαρυ-
µπόπης, ευχαριστεί τον ∆ήµο, την Πυροσβεστική και το 
∆ασαρχείο Πάρνηθας, για την διάνοιξη και καθαρισµό 

του ρέµατος και επικίνδυνων δέντρων στην Βαρυµπόπη.  Για 
το ∆.Σ Ο Πρόεδρος Νίκος Σπανακης.

Σε µια ξεχωριστή έκπληξη για τον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο 
Παππού και την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζωή 
Αρβανιτάκη, εξελίχθηκε η εκδήλωση για την κοπή της Βα-

σιλόπιτας που διοργάνωσε ο Σύλλογος του ιερού Ναού της Πα-
ναγίας Κανάλας το απόγευµα της Κυριακής 26 Ιανουαρίου. Στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που είχε γεµίσει ασφυκτι-
κά από κόσµο, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών και Κτήτορας 
της Ιεράς Μονής της Παναγίας Κανάλας κ. ∆ωρόθεος, ανακοίνω-
σε την οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εκ-
κλησιαστικού Συλλόγου να τιµηθούν για την προσφορά και το 
έργο τους, ο ∆ήµαρχος και η Πρόεδρος.

Με τις τιµές που του άξιζαν αποχαιρέτισαν τον Κούλη 
Μουστακάτο, το απόγευµα της ∆ευτέρας 3 Φεβρουαρί-
ου 2020, συγγενείς, φίλοι και συνδηµότες του.Ο Αρχι-

µανδρίτης Χρύσανθος Αλησάφης, εφηµέριος του Ιερού Ναού 
Αγίας Παρασκευής, όπου εψάλη η νεκρώσιµη ακολουθία, εξή-
ρε το έργο του εκλιπόντος, τόσο για την ανέγερση του Ιερού 
Ναού, όσο και για την πρόσφατη δωρεά οικοπέδου στη Μη-
τρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως για την ανέγερ-
ση του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας.Εκ µέρους του Συλλό-
γου της Αγίας Παρασκευής, στον οποίο είχε διατελέσει Πρόε-
δρος, τον αποχαιρέτισε ο Πρόεδρος Γιώργος Αρβανίτης, ο 
οποίος τον διαβεβαίωσε ότι το έργο του θα συνεχιστεί. 
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Όλοι οι πολίτες των Αχαρνών αναρωτιούνται πώς 
είναι δυνατόν, στις δηµοτικές εκλογές να 
εκλέγονται συνεχώς,  αυτοί  που µέχρι πρότινος 

ως απερχόµενοι από τη δηµοτική αρχή ήταν αφερέγγυοι, 
ανίκανοι και έφεραν την πόλη στο χείλος της οικονοµικής 
καταστροφής. 

Ταυτόχρονα εκείνοι οι οποίοι µπορούν 
να αποδείξουν µε επιχειρήµατα, µε έργα, 
µε την εντιµότητά και την ικανότητά τους 
ότι µπορούν να βάλουν την πόλη σε 
τροχιά ανάπτυξης και να παρέχουν 
ασφάλεια και ποιότητα ζωής στον πολίτη, 
υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, είναι 
αδιανόητο να γίνουν δηµοτική αρχή στην 
πόλη των Αχαρνών. 

Από την προσωπική µου εµπειρία στην 
πόλη των Αχαρνών που υπηρέτησα και 
εξακολουθώ να υπηρετώ τόσο ως 
αντινοµάρχης όσο και ως εκλεγµένος 
επικεφαλής δηµοτικής παράταξης στην 
πόλη µας,  µπορώ εύκολα να εξάγω το συµπέρασµα το οποίο και 
καταθέτω δηµόσια,  ότι οι παθογένειες οι οποίες δηµιουργούνται 
και διατηρούνται στο δήµο µας εδώ και χρόνια,  έχουν 
καθοριστικό ρόλο σε κάθε εκλογική αναµέτρηση. 

Οι πολίτες πρέπει να αναρωτηθούν γιατί κάθε φορά που η 
εκάστοτε νέα δηµοτική αρχή φέρνει στην επιφάνεια τις 
οικονοµικές συναλλαγές της απερχόµενης δηµοτικής αρχής και 
κατατίθενται δηµόσια  τα υπέρογκα ελλείµµατα, χρέη και οι 
καταχρήσεις που έγιναν, προσπερνιόνται µε ευκολία από τους 
εκάστοτε διοικούντες. 

Επιπροσθέτως, πρόσφατα µάλιστα, ο αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών παραδέχτηκε δηµόσια κατά τη συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι αποζηµιώθηκαν σε απαλλοτριώσεις, 
άλλοι για δεύτερη φορά και άλλοι χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη 
απόφαση δικαστηρίου, µε τον αριθµό των αποζηµιωθέντων 
απαλλοτριώσεων να παραµένει άγνωστος και τα ποσά µέχρι 
σήµερα να είναι τεράστια ξεπερνώντας τα 500 εκ. ευρώ, τα οποία 
µάλιστα χρεώνονται οι πολίτες των Αχαρνών. 

Την ίδια στιγµή στα Κοιµητήρια του δήµου µας, τα 
διαχρονικά υπέρογκα ελλείµµατα, λόγω καταλήστευσης των 
ταµείων, έρχονται στο φως της δηµοσιότητας µέσα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και προσπερνιόνται.

Μάλιστα ακόµα και στην «ΑΡΩΓΗ» αλλά και στους 
παιδικούς σταθµούς  δύο ιδιαίτερα ευαίσθητα κοµµάτια του 
δήµου,  καταγράφονται τεράστια ελλείµµατα από την 
εκάστοτε δηµοτική αρχή όπως και σε άλλες υπηρεσίες του 

δήµου τα οποία ωστόσο 
προσπερνιόνται. 

Έχουν αναλογιστεί άραγε οι πολίτες 
των Αχαρνών γιατί ο δήµος έφτασε να έχει 
2.450 άτοµα προσωπικό, την στιγµή που οι 
πρώην δήµαρχοι οµολογούσαν ότι ο 
δήµος θα έπρεπε να απασχολεί µόλις 500 
εργαζόµενους;

Αν αναλογιστεί κανείς ακόµα, την 
εγκληµατικότητα και το εµπόριο των 
ναρκωτικών στα οποία το µέγεθος της 
οικονοµικής συναλλαγής είναι τεράστιο, 
εύκολα αντιλαµβάνεται ότι το ίδιο το 
πρόβληµα, δηµιουργεί µία δική του κοινωνία 

µέσα στην ήδη υπάρχουσα η οποία το πλαισιώνει και το στηρίζει 
γιατί πολύ απλά τρέφεται από αυτό µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο. 

Όλα αυτά που συµβαίνουν στην πόλη µας,  έχουν τη 
δυνατότητα να δηµιουργούν µία συνιστώσα σχετιζόµενη µε όλα 
τα παραπάνω,  η οποία µπορεί να χειραγωγήσει περισσότερους 
από 4.000 ψηφοφόρους οι οποίοι κάνουν µεγάλη προσπάθεια 
να εκλεγεί µία δηµοτική αρχή που να µπορεί να ενταχθεί στο 
κλίµα αυτό ώστε ο καθένας από θέσεως να συντηρείται µαζί µε 
τις παθογένειες οι οποίες ωστόσο όχι µόνο συντηρούνται αλλά 
και αυξάνονται. 

Ο µόνος τρόπος για να ανατραπεί η υπάρχουσα κατάσταση 
είναι να συνειδητοποιήσουν οι 35.000 ψηφοφόροι που απέχουν 
από την εκλογική διαδικασία ότι µε µεγάλη ευκολία µπορούν να 
ανατρέψουν και να κάνουν  παρελθόν αυτούς που λεηλάτησαν 
και καταλήστεψαν τα δηµοτικά ταµεία και µε την ανικανότητά 
τους προκαλούν την κοινωνία στερώντας της κάθε ελπίδα 
ανάπτυξης και ευηµερίας. 

Οι πολίτες των Αχαρνών πρέπει να αξιοποιήσουν όλα τα 
παραπάνω στοιχεία που συντελούν στις χρόνιες παθογένειες της 
περιοχής µας, να ζητήσουν ευθύνες αλλά και συγχρόνως να 
κινητοποιηθούν µε όλες τους τις δυνάµεις προκειµένου να 
ενεργοποιήσουν το µεγάλο κοµµάτι των ψηφοφόρων που απέχει 
από την εκλογική διαδικασία ώστε να γίνει η µεγάλη ανατροπή. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών»

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟ 
ΤΩΝ 35.000  ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
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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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από 01/05/2020 αλλάζει ριζικά ο τρόπος προστα-
σίας των υπερχρεωµένων  δανειοληπτών (επιχει-
ρήσεων και φυσικών προσώπων).  Οι οφειλέτες 
θα µπορούν να προβούν είτε σε υπαγωγή όλων 
των οφειλών σε µια ενιαία ρύθµιση είτε σε πτώ-
χευση, δηλαδή ρευστοποίηση όλων των περιου-
σιακών στοιχείων και η παύση των εισπρακτικών 
µέτρων, προκειµένου ο οφειλέτης να έχει µια δεύ-
τερη ευκαιρία.

Το νέο πτωχευτικό θα βασίζεται στην κοινοτική 
οδηγία «για την προληπτική αναδιάρθρωση, την 
απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκ-
πτωση οφειλετών» που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 
2019.

Η σχετική οδηγία δίνει δεύτερη ευκαιρία στα φυ-
σικά πρόσωπα που αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στις δανειακές υποχρεώσεις τους, δηλαδή επιτρέπει 
τη ρύθµιση των οφειλών τους ή την απαλλαγή τους 
από τα χρέη, αφού όµως προηγουµένως ρευστοποι-
ηθεί το σύνολο της περιουσίας τους.

Η απαλλαγή, όπως και η ρευστοποίηση, γίνεται 
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, π.χ. 
ενός ή δύο ετών, µετά την πάροδο του οποίου το φυ-
σικό πρόσωπο µπορεί να «καθαρίσει» από τις οφει-
λές του αντίστοιχα µε ό,τι προβλέπεται για τις επιχει-
ρήσεις.

Οι εκκρεµείς υποθέσεις του νόµου Κατσέλη Ο 
νόµος Κατσέλη καταργείται ωστόσο οι 100.000 πε-
ρίπου περιπτώσεις εκκρεµών υποθέσεων που ήδη 
υπάρχουν θα συνεχίσουν να προστατεύονται µε βά-
ση το παλαιό καθεστώς.

 
Ρύθµιση 24-48 δόσεων
για ληξιπρόθεσµες οφειλές 

Από την 26η Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η 
ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υποβολή των σχε-
τικών αιτήσεων στο Taxisnet, στο πλαίσιο της νέας 
πάγιας ρύθµισης των 24-48 δόσεων. 

Στη ρύθµιση θα µπορούν να υπαχθούν όλες οι 
βεβαιωµένες -ληξιπρόθεσµες και µη ληξιπρόθεσµες- 
οφειλές προς την εφορία, οι οποίες την 1η Νοεµβρί-
ου 2019 δεν είχαν ρυθµιστεί µε την αρχική «πάγια 
ρύθµιση» των 12-24 δόσεων ή µε άλλες που ήταν σε 
ισχύ την 1η-11-2019.

Στη νέα πάγια ρύθµιση θα µπορούν να υπα-
χθούν και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα οφειλών προς 
την εφορία τα οποία έχουν ρυθµιστεί µετά την 1η-11-
2019 µε βάση την ισχύουσα µέχρι τώρα πάγια ρύθ-
µιση των 12 ή 24 δόσεων.

Επίσης, µε τη νέα πάγια ρύθµιση µπορούν να 
εξοφλούνται τµηµατικά όλες οι οφειλές προς την 
εφορία που έχουν βεβαιωθεί µετά την 1η-11-2019 
µέχρι σήµερα, καθώς και όσες οφειλές θα βεβαιώνο-
νται από δω και στο εξής.

Nέο πτωχευτικό δίκαιο: Καµία προστασία για την 1η κατοικία

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµαταΦαντασµαγορικές αποκριάτικες εκδηλώσεις 
από ∆ήµο Αχαρνών και ∆ΗΚΕΑ. 
Ένα εµπνευσµένο πρόγραµµα µε συναυλίες,
αποκριάτικη παρέλαση και παράδοση
Φέτος, η πόλη των 
Αχαρνών «ντύνεται» 
µε τα πιο ωραία και 
φανταχτερά στολίδια 
της και µας καλεί να 
γιορτάσουµε µέσα 
από ένα πολύχρωµο 
«µωσαϊκό» αποκριά-
τικων δράσεων και 
εκδηλώσεων, το Σαβ-
βατοκύριακο 22 & 23 
Φεβρουαρίου και το 
τριήµερο της Καθα-
ράς ∆ευτέρας.

Η ∆ηµοτική Κοινω-
φελής Επιχείρηση Αχαρνών (∆ΗΚΕΑ) και ο πρόεδρός της  Γιάννης   Νίκας δηµιούργησαν 
ένα εµπνευσµένο πρόγραµµα εκδηλώσεων ικανό να καλύψει ακόµα και τις πιο δύσκο-
λες απαιτήσεις. 

Mουσικές διαδροµές, παρελάσεις, χορευτικά παραδοσιακών συλλόγων, αναβίωση 
παραδοσιακών αποκριάτικων εθίµων, καµήλα, ντόντιλιες καθώς και συναυλία µε την 
Χρύσπα συνθέτουν το πλούσιο αποκριάτικο µενού που «σερβίρει» φέτος ∆ήµος Αχαρ-
νών και ∆ΗΚΕΑ. 

Η µεγάλη καρναβαλική παρέλαση θα πραγµατοποιηθεί στην Κυριακή 1 Μαρτίου µε 
άρµατα σχολείων και συλλόγων.

Ξεχωριστή θέση έχουν-φέτος- και τα Κούλουµα που, για πρώτη φορά, θα διοργανω-
θούν στην πλατεία Ολυµπιονικών, στο Ολυµπιακό Χωριό. 

Χορός, µουσική από συλλόγους της περιοχής και σαρακοστιανά εδέσµατα θα έχουν 
την ευκαιρία να γευτούν, όλοι όσοι βρεθούν εκείνη τη µέρα στο Ολυµπιακό Χωριό, έτσι 
όπως το απαιτεί άλλωστε και η παράδοση. 

Κάλεσµα ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου  Ι. Βρεττού: «Γιορτάζουµε το καρναβάλι  στις 
Αχαρνές.   Σας περιµένουµε όλους!». 

Ο έτερος-ετερότητα εκφράζει αυτόν που λέµε ο άλλος, ο 
ξένος, ο άγνωστος. Η ποιότητα όµως της συµπεριφοράς 
έναντι του άλλον καθορίζει αποφασιστικά όχι µόνον το 

επίπεδο του πολιτισµού µας, αλλά κυρίως είναι ο µάρσιππος 
αποθήκευσης του αξιακού µας συστήµατος και κυρίως η φανέ-
ρωση της βαθύτερης εσωτερικής µας εντόρευσης. Με άλλα λό-
για είναι ο καθρέπτης πάνω στον οποίον το είδωλό σου δείχνει, 
ποιός άνθρωπος είσαι, ακριβώς γιατί αντιγράφει τον χαρακτήρα 
των κοινωνικών εκδηλώσεών σου αδιάψευστα απέναντι στον 
άλλον άνθρωπο, ανεξάρτητα από χρήµα, φυλή, επίπεδο πλού-
του ή πνεύµατος, οµορφιάς ή ασχήµιας: γίνεται ο άλλος πλησί-
ον σου σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης, ακόµη και σε αστρικές 
αποστάσεις. Υπηρετείς εποµένως τον ανθρωπισµό µόνον, αν ο 
άλλος, οιοσδήποτε άλλος, είναι όχι µόνον ο άλλος εαυτός σου, 
αλλά και θεωρείται για σέναανώτερος από σένα. 

Αποδεικνύεται όµως ιστορικά ότι σε περιόδους κρίσεως οικονο-
µικής, κοινωνικής, ηθικής ισχύει αναπότρεπτα το ευριπίδειο: «Οι γαρ 
δυστυχείς τοίσι δυστυχεστέροις, αυτοί κακώς πράξαντες, ου φρο-
νούσιν ευ». (∆ιότι οι δυστυχείς, επειδή αυτοί δυστυχούν, αντιµετω-
πίζουν εχθρικά τους δυστυχέστερους από αυτούς». Ο ποιητής Θα-
νάσης Φροντιστής εκβλύζει µε εύχυµη ποίηση θρηνητικούς λόγους 
για το κατάντηµα του άλλου µέσα και στα όρια της κοινωνικής κρί-
σης: 

Ψάχνοντας στα σκουπίδια
ο απελπισµένος τρελλάθηκε
και πήρε τα βουνά
γιατί είδε στοίβες τους ανθρώπους
πεταµένους στα σκουπίδια
όπως-όπως τριγύρω στις χωµατερές.
Η τραγικότητα της ιστορικής στιγµής όµως οιστρηλατεί ορισµέ-

νους ανθρώπους-ξεχωριστούς ανθρώπους- οι οποίοι µολονότι εν-
δοκόσµιοι εναβρύνονται σε αξίες και µετατρέπονται σε αυτό, που η 
κοινωνιολογία ονοµάζει «άνθρωπος-πρόνοια». Οι κοινωνικοί αυ-
τοί πρωτοστάτες είναι το τριπόθητο κλειδί της διεξόδου από την κρί-
ση και εκφράζονται πρακτικά µε αυτό που ονοµάζουµε εθελοντι-

σµό. Ο εθελοντής – αυτόχρηµα κοινωνικός πολεµιστής και στρατι-
ώτης- ξεχνάει τον εαυτό του, γίνεται απίστευτα επιδραστικός στο πε-
ριβάλλον του και επιστρατεύει κάθε ικανότητά τουσε καταπολέµηση 
της δυστοπίας, της αδιαφορίας, του ωχαδελφισµού και κυρίως γίνε-
ται σινικό τείχος απέναντι στην εθελοκακία και την ενστικτώδη βαρ-
βαρότητα γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις εκτραχύνονται περισσότερο 
οι συνθήκες δυστυχίας των πλέον ευάλωτων πολιτών, µε δεδοµέ-
νο ότι η αγελαδοτροφή της µάζας γίνεται κατήφορος σε περαιτέρω 
εξάπλωση της δυστυχίας και της δυσεπίσχετης παρακµής.

Στην τοπική µας κοινωνία, τους Θρακοµακεδόνες και το Ολυ-
µπιακό Χωριό, ένας άνδρας, γιατρός – «ανήρ γαρ ιατρός πολλών 
ανδρών άξιος» – µπροστάρης από γεννησιµιού του οργάνωσε εθε-
λοντικό σώµα σοβαρής αποτελεσµατικότητας µε εξαιρετικούς εθε-
λοντές-στρατιώτες γύρω του. Με κέντρο το «Αρχελάου θέατρο» του 
οποίου είναι ιδιοκτήτης και δηµιουργός ανέλαβε σοβαρή κοινωνι-
κή δράση: Ενοφθάλµισε στηνκάθε ασχήµια οµορφιά, στην αδιαφο-
ρία αφύπνιση, στην ασυνειδησία επίγνωση ευθύνης µε το να γίνεται 
ο ίδιος δύσµαχος στρατιώτης και κάθε ταξοβολία του επιτυχής κα-
ταπολέµηση του αντικοινωνικού µεγέθους. Το «Αρχελάου θέατρο» 
έγινε κέντρο πολιτισµικής και κοινωνικής πρωτοπορίας: Θεατρικές 
παραστάσεις υψηλού επιπέδου, εµπνευσµένα µονόπρακτα, µουσι-
κές εκδηλώσεις, διαλέξεις µε πρόσκληση επιστηµόνων υψηλού κύ-
ρους εκλεπίζουν την ασχήµια, πολεµούν τον εφησυχασµό και την 
µοιρολατρία και σαλπίζουν προς όλους τους κοινωνικούς ετέρους: 
Ας ενωθούµε να ξεπεράσουµε την κρίση.Ως στρατιώτες-πολίτες οι 
εθελοντές αυτοί, προστατεύουν τα δάση, επιβάλλουν την καθαριό-
τητα, συντηρούν το φωτισµό και κυρίως προσκαλούν κάθε όρθια 
συνείδηση και την επιβραβεύσουν για την προσφορά της. Επικε-
ντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού σε οµάδες, συλλόγους, σωµα-
τεία, επιστήµονες, ευεργέτες – εβράβευσαν τον εθνικής εµβέλειας 
ευεργέτη Γρηγόρη Βαρελά – και κάθε ένα, ο οποίος προσφέρει και 
το ελάχιστο στη πόλη µας και τους ανθρώπους της. Αφορµή για το 
παρόν δηµοσίευµα έδωσε σε µένα η βράβευση µιας οµάδας φιλαν-
θρώπων γυναικών «οι φίλες της αγάπης» γιατί υποδειγµάτισετην 
αφανή προσφορά ορισµένων γυναικών, που µερικές από αυτές, 

επειδή οι όσες γνωρίζω συγκεντρώνουν της απεριόριστη εκτίµησή 
µου. Τον πρόεδρο των εθελοντών τον γνωρίζω αρκετά καλά και τον 
παρακολουθώ γιατί οµολογώ µε ειλικρίνεια ότι κάνει για την πόλη 
µας περισσότερα από µένα. Πραγµατοποιεί και θέτει σε κίνηση εκ-
δηλώσεις, ελέγχει καταστάσεις, αποµυθοποιεί τα προβλήµατα, απο-
γυµνώνει τις ουτοπίες, τοξοβολεί τις δυστοπίες και πρώτος αυτός βρί-
σκεται στις επάλξεις. Νυµφευµένος µε µια υπέροχη γυναίκα έχοντας 
δύο κόρες ναυλοχεί στο φως του παραδείγµατος, πολώνει τους συ-
µπολίτες του και τους υποχρεώνει να διαλέξουν ανάµεσα στο ατο-
µικό και κοινωνικό συµφέρον το δεύτερο. Επιστρατεύει τη γνώση 
για να πείσει ότι οι κακοί πολίτες, οι αδιάφοροι, οι ιδιώτες εξαπατώ-
νται στα θέλω τους από αµάθεια. Σε τελευταία ανάλυση ο πρόεδρος 
των εθελοντών πιστεύει ότι µε πρώτους τους εθελοντές όλοι οι πο-
λίτες µπορούν να γίνουν απόστολοι ενός χώρου αλήθειας και πολι-
τισµού µε στόχο να επεκτείνουν τον ορθολογισµό στην αντιµετώπι-
ση των προβληµάτων και να κάνουν τη πόλη µας χώρο και εργα-
στήριο αλήθειας, οµορφιάς, δικαιοσύνης και συναδέλφωσης. Αγα-
πητοί µου φίλοι και αναγνώστες σας παρουσίασα µε αγάπη και 
ακρίβεια ένα συµπολίτη µας άξιο τιµής: Το γιατρό Νικόλαο Σιδηρό-
πουλο.

Όπως γνωρίζετε χρόνια τώρα, όσοι µου κάνετε τη τιµή να διαβά-
ζετε τα γραφόµενάµου, κάθε άνθρωπος, που βάζει το λιθαράκι του 
ταγµένος στο αίτηµα εντόρευσης της κοινωνίας στην οµορφιά και δι-
καιοσύνη τον θεωρώ αδελφό µου και τον αγκαλιάζω µε ανυπόκρι-
το σεβασµό. Συµπληρώνοντας το πορτραίτο του συµπολίτη µας για-
τρού-προέδρου των εθελοντών σταχυολογώ από τον ποιητή: 

Σήκω φίλε µου. Σήκω και προχώρα.
Κάθε πρωινό θα φέρει το νερό από την κρυόβρυση.
Όταν σε ξέρω δίπλα µου,
οι φόβοι της νύχτας χάνονται.
Σήκω και κάνε το τραγούδι σου
βηµατισµό για τον καθένα µας στο δρόµο προς το καθήκον.
Ή όπως το λέει σε ένα ανέκδοτο ποίηµά της που είχε την καλω-

σύνη να µου στείλει η ποιήτρια Βαρβάρα Μπακάλη: Νικόλαε: αν η 
ψυχή σου είναι καλλίτερη, ας γίνει και δική µας.

Ένας εθελοντής από το αύριο του αύριο Γράφει ο  Κωνσταντίνος Καλογεράς
Καθηγητής - Συγγραφέας
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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...

Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

Σ ε τροχιά εξέλιξης και ανάπτυξης µπαίνει 
σταδιακά ο ∆ήµος Αχαρνών, καθώς 
εντείνονται οι προσπάθειες που γίνονται 

για τον εκσυγχρονισµό του και την ένταξή σε 
µια νέα ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό 
πραγµατοποιήθηκε το πρώτο σεµινάριο για 
τους εργαζόµενους του ∆ήµου που αφορού-
σε την ψηφιακή διακίνηση εσωτερικών εγγρά-
φων. Μια διαδικασία που κρίνεται απαραίτη-
τη, ούτως ώστε όλοι οι δηµοτικοί υπάλληλοι 
να επιµορφωθούν σε ένα από τα σηµαντικότε-
ρα ζητήµατα όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό 
των υπηρεσιών. 

Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Αν-
θρώπινου ∆υναµικού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ-
νησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ ∆ΑΜΑΣΚΟΣ στο περιθώριο του σεµιναρίου 
δήλωσε σχετικά: «Ξεκινήσαµε τα σεµινάρια επι-
µόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού µας για 
την ψηφιακή διακίνηση των εσωτερικών εγγρά-
φων του ∆ήµου µας. ως νέα ∆ηµοτική Αρχή θέ-
λουµε τον ∆ήµο µας σε τροχιά ψηφιακής ανάπτυ-
ξης και προόδου µε πρωταρχικό σκοπό τη διευ-
κόλυνση της καθηµερινότητας των εργαζοµένων 
µας και τη γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των δηµοτών µας». 

Σκοπός της διοίκησης είναι στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα το προσωπικό να έχει επιµορφωθεί 
σε ζητήµατα ψηφιακής διακυβέρνησης, που αφορούν τη λειτουργία του ∆ήµου. Αυτό θα έχει άµεσα, 
ορατά και µετρήσιµα αποτελέσµατα τόσο ως προς τον τρόπο εργασίας κυρίως όµως ως προς την απο-
τελεσµατικότητα προς όφελος των δηµοτών. Άλλωστε το θέµα της εσωτερικής µετακίνησης εγγράφων 
είναι ένα µόνο µέρος της διαδικασίας, καθώς θα ακολουθήσουν αντίστοιχες δράσεις και για άλλα πα-
ρόµοια θέµατα του ∆ήµου.  

Στις ράγες του  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  ο ∆ήµος Αχαρνών 
Με γοργά βήµατα στην Ψηφιακή Εποχή, υπό την επίβλεψη 
του Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΑΜΑΣΚΟΥ  



Σύσταση  γνωριµίας: 
Λίγα λόγια για µένα...

Το  πρώτο µας  θέµα...  ∆εκαετία  1960 – 1970   αγώνες  ΚΑΤΣ

Την δεκαετία του 60 και 70 συχνά στην πόλη 
µας ο τρόπος διασκέδασης των πολιτών διέ-
φερε πολύ συγκριτικά µε το σήµερα. Μία από 

αυτές της εκδηλώσεις ήταν και η αγώνες Ελεύθερης 
Πάλης (ΚΑΤΣ) οι οποίοι διεξάγονταν όλο τον χρόνο 
συχνά στα τοπικά σινεµά REX και  ΣΕΒΙΛΛΗ, αλλά 
επίσης και τις καλοκαιρινές η ανοιξιάτικες µέρες σε 
διάφορες πλατείες της πόλης µας όπως παραδείγµα-
τος χάρη στον Άγιο Γεώργιο. Κόσµος συνέρεε από 
νωρίς το πρωί για να θαυµάσει τους παλαιστές της 
εποχής στους αγώνες που ξεκινούσαν την 11η πρω-
ινή και υπήρχαν πάρα πολλά βραβεία για τους νικη-
τές. Γνωστοί αθλητές που παρέλασαν από την πόλη 
µας ήταν οι Λαυρέντης, Ταρζαν, Τσατσουλας, Μα-
σκοφόρος, Ντιµπεστια, Αντουάν Αθανασίου, Σιλιας, 
Μποτσης, ∆ήµος  Κοτρώτσος, ∆ούλης, Κυριακοπου-
λος, Σπυρίδων. Μία ιδέα από τα ρινγκ της τοποθεσί-
ες και το ύφος θα δούµε στης σηµερινές φωτογρα-
φίες από το αρχείο του παλαιστή της πόλης µας Στέ-
φανου Λαυρέντη

Ο Στέφανος Λαυρέντης  γεννήθηκε  στις  24 Μαΐου  
του 1946 συµµετείχε κ σε αγώνες εκτός Αθηνών όπως 
στις Σέρρες όπου ήταν φαντάρος(1968)µε συντονιστές 
τον Χαρισιάδη και τον Σιδηρόπουλο...

Ο νοµάζοµαι Κρητικός Κωνσταντίνος γεν-
νήθηκα στην Αττική στης 9 Ιουνίου του 
1975. Από µικρή ηλικία εγκατασταθήκα-

µε στις Αχαρνές  - Αττικής στα Μεγάλα Σχοίνα 
όταν εγώ ήµουνα τεσσάρων χρόνων. Ξεκίνησα 
σχολείο στο 11ο και 21ο δηµοτικό στην Μπόσκι-
ζα και µετά στο 3ο Γυµνάσιο και στο 2ο τελ Αχαρ-
νών Όλα µου τα παιδικά χρόνια και η αναµνήσεις 
µου είναι συνυφασµένες µε αυτόν τον αγαπηµέ-
νο τόπο. 

Εδώ µεγάλωσα εδώ έκανα φίλους εδώ έκανα οι-
κογένεια. Οι αναζητήσεις µου σχετικά µε τον µέρος 
που µεγάλωσα και ανδρώθηκα και επαγγελµατικά 
µέσω της εργασίας µου ήρθαν µέσω της αγάπης µου 
για την ιστορία του τόπου µα και για την παλιά φω-
τογραφία που τόσο αγαπώ. 

Μία παλιά φωτογραφία η οποία µέχρι και πριν 
από πέντε χρόνια τουλάχιστον στο χώρο του διαδι-
κτύου ήταν πολυτέλεια και βρισκόταν κρυµµένη σε 
υπόγεια ντουλάπια και κουτιά παπουτσιών. Η µόνι-
µα παράλληλη ενασχόληση µου µε την ερευνητική 
Φωτο-Ιστορία µε έφτασε σε ένα σηµείο ώστε στο αρ-
χείο µου να βρίσκονται πλέον πάνω από 4000 ση-
µαντικές φωτογραφίες ασπρόµαυρες µα και έγχρω-
µες µέχρι τα τέλη του 1990.. 

Χαίροµαι πάρα πολύ που έφτασα στο σηµείο να 
έχω µία σελίδα που την παρακολουθεί χιλιάδες κό-
σµος και έτσι να έχουµε φτάσει να έχουµε επίσης χι-

λιάδες φωτογραφίες και πάρα πολλά βίντεο από µία 
εποχή ξεχασµένη ασπρόµαυρη και πολύ µακρινή 
στις µνήµες µας. 

Η προσπάθεια να δώσουµε εικόνα και να φρε-
σκάρουµε µνήµες στους παλιούς αλλά και το να µά-
θουν και οι νέοι το πώς ήταν ο τόπος ο οποίος µεγα-
λώνουν συνεχίζεται. 

Πέρα λοιπόν από το διαδίκτυο τώρα και στο 
φύλλο που κρατάτε της «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ» θα έχετε τα 
αρχεία µας και για να µπορέσετε να έχετε πρόσβα-
ση στην Παλιά φωτογραφική ιστορία της πόλης, αλ-
λά και για να την αποθηκεύσετε στα αρχεία σας.. 

Καλώς ήρθατε λοιπόν και εδώ στην «Φωτο- 
Ιστορία Αχαρνών» µέσω της σελίδας µου στο διαδί-
κτυο της  «Παλιές φωτογραφίες Αχαρνές».

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»
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Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

O παλαι-
στής της 
πόλης µας 
Στέφανος 
Λαυρέντης

Λαυρέντης,  Σουγκλάκος, Τσατσούλας στης 
Αχαρνές, Καλοκαιρινό Σινεµά Σεβίλλη το   1965.

Eν ώρα προπόνησης µε άλλους 
παλαιστές

Εδώ είναι ο Λαυρέντης µε τον Ταρζάν 
σε αγώνας στης Αχαρνές το 1968.

Στο Σινεµά Σεβίλλη το 1970 πάλι µε 
Τσατσούλα.

Στο Σινεµά Σεβίλη µε Τσατσούλα το 
1970

Mάθηµα λαβής στης Αχαρνές 1968

Προπόνηση στο Κάτς µε Τσατσούλα 
στο Μενίδι  1965
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Σε εγκάρδιο κλίµα η συνάντηση  
Σπ. Βρεττού-Κυρ. Πιερρακάκη

ΣΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ θερµό και εγκάρδιο 
κλίµα πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέ-
ρα (4/2) η συνάντηση του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού µε τον 
υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης. Ο κ. Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης υποδέχθηκε στο γραφείο 
του τον κ. Βρεττό σε µια εφ όλης της 
ύλης συνεργασία, πάνω σε ζητήµα-
τα που άπτονται των αρµοδιοτήτων 
του υπουργού και αφορούν το ∆ή-
µο Αχαρνών. 

Ενδεικτικά και µόνο στην ατζέντα 
υπήρχαν θέµατα όπως η ψηφιακή 
στρατηγική του υπουργείου σε θέµα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιµέρους 
ψηφιακά εργαλεία για να γίνουν πιο 
«έξυπνες» οι υπηρεσίες του ∆ήµου, 
προγράµµατα κατάρτισης και ψηφι-
ακής εκµάθησης για την Τρίτη ηλικία 
και ανέργους, έργα υποδοµής και 
ασφάλειας ή το πρόβληµα που έχει 

προκύψει µε το υποκατάστηµα των 
ΕΛΤΑ στον Κόκκινο Μύλο. 

Ο κ. Βρεττός, ο οποίος συνοδευ-
όταν από τον Αντιδήµαρχο ∆ιοίκη-
σης κ. Νίκο ∆αµάσκο, ενηµέρωσε 
για τις µέχρι τώρα αλλά και σχεδια-
ζόµενες ενέργειες της ∆ηµοτικής Αρ-
χής τον υπουργό, που µε τη σειρά 
του εξέφρασε την αµέριστη συµπα-
ράστασή του και διαβεβαίωσε για τη 
στήριξη από πλευράς υπουργείου. 

«Είµαι χαρούµενος που ένας συ-
ντοπίτης µας έχει αναλάβει ένα τόσο 
δύσκολο, αλλά και ιδιαίτερα σηµα-
ντικό έργο. Είχαµε την ευκαιρία να 
του θέσουµε µια σειρά ζητηµάτων τα 
οποία άπτονται των αρµοδιοτήτων 
και µπορούν να ωθήσουν το ∆ήµο 
µας στο δρόµο της ανάπτυξης και του 
εκσυγχρονισµού», τόνισε ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών στο περιθώριο της συ-
νάντησης.

Ο αγανακτισµένος πατέρας που 
πέταγε τα «µπάζα» πριν περίπου 
ένα χρόνο στα έδρανα του ∆η-

µοτικού συµβουλίου ευχαριστεί ως µέ-
λος ∆Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
µόνων του 26ου και 29ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αχαρνών τη νέα ∆ηµοτική Αρ-
χή. Με επιστολή του ο Σύλλογος Γονέ-
ων & Κηδεµόνων ευχαριστεί δηµοσίως 
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών για την αποκα-
τάσταση όλων των ζηµιών του σχολεί-
ου τονίζοντας ότι ο Σύλλογος δεν είναι 
προσκείµενος στη νέα ∆ιοίκηση, αλλά 
οφείλει να εκφράσει το αυτονόητο.

∆ιαρκής συνεργασία Ευρώπης Κοσµίδη
µε τον ∆ήµο Αχαρνών µε σκοπό
την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ εργασίας είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός µε 
την Περιφερειακή Σύµβουλο Αττικής, Εντεταλµένη Τεχνικών Έργων Ευ-
ρώπη Κοσµίδη µε σκοπό τη στενή συνεργασία των δύο πλευρών για την 
υλοποίηση του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου. Κατά τη διάρκεια 
της εκτενούς συνεργασίας η κ. Κοσµίδη είχε την ευκαιρία να τονίσει ότι 
βρίσκεται στο πλευρό του ∆ήµου Αχαρνών, ούτως ώστε να κατασκευ-
αστούν τα απαραίτητα έργα υποδοµής που θα αναβαθµίσουν τη ζωή 
των ∆ηµοτών, κάτι που έχει επισηµάνει ποικιλοτρόπως και επανειληµ-
µένα ο ∆ήµαρχος Αχαρνών. Ο Σπύρος Βρεττός και οι συνεργάτες του 
που συµµετείχαν στη συνάντηση κατέθεσαν µια σειρά ολοκληρωµένων 
προτάσεων στην Εντεταλµένη Σύµβουλο της Περιφέρειας, προκειµένου 
η κ. Κοσµίδη να έχει µια ολοκληρωµένη άποψη για το σχεδιασµό και τις 
ανάγκες της πόλης. Με την ιδιότητά της µπορεί να συνδράµει στην προ-
ώθηση κάποιων έργων και να βοηθήσει στην επίτευξη µιας καρποφό-
ρας σύµπραξης και συνεργασίας ∆ήµου – Περιφέρειας, για την οποία 
άλλωστε οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους.

Ενδιαφέρουσα  συνάντηση  Χριστίνας  Κατσανδρή
µε τον πρόεδρο του ∆Σ του ∆ήµου Αθηναίων 

ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για µια άκρως εποικοδοµητική συνάντηση είχε το πρωί 
της Παρασκευής (7/2) η πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ή-
µου Αχαρνών κ. Χριστίνα Κατσανδρή. 

Η κ. Κατσανδρή συναντήθηκε µε τον οµόλογό της, πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αθηναίων κ. Χρήστο Τεντόµα. Κα-
τά τη διάρκεια της πρώτης αυτής επίσηµης συνεργασίας δόθηκε η ευ-
καιρία στην κ. Κατσανδρή να ενηµερωθεί από έναν έµπειρο αυτοδιοι-
κητικό παράγοντα, που µετρά πολυετή παρουσία στα κοινά της Αθή-
νας, έχοντας διατελέσει σε πληθώρα θέσεων ευθύνης ως αιρετός ∆η-
µοτικός Σύµβουλος. Από τη δική της πλευρά η πρόεδρος αναφέρθηκε 
στη µέχρι τώρα εµπειρία της από τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου στο διάστηµα από την ανάληψη των καθηκόντων της, καθώς επίσης 
και στην προσπάθειά της να συνδράµει µαζί µε τη ∆ηµοτική Αρχή σε µια 
νέα εποχή για τις Αχαρνές µέσα από το θεσµικό της ρόλο.

αγανακτισµένος πατέρας που 
πέταγε τα «µπάζα» πριν περίπου 
ένα χρόνο στα έδρανα του ∆η-

µοτικού συµβουλίου ευχαριστεί ως µέ-
λος ∆Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
µόνων του 26ου και 29ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αχαρνών τη νέα ∆ηµοτική Αρ-
χή. Με επιστολή του ο Σύλλογος Γονέ-
ων & Κηδεµόνων ευχαριστεί δηµοσίως 
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών για την αποκα-
τάσταση όλων των ζηµιών του σχολεί-
ου τονίζοντας ότι ο Σύλλογος δεν είναι 
προσκείµενος στη νέα ∆ιοίκηση, αλλά 

Έως 31/3 οι διορθώσεις των τετραγωνικών χωρίς πρόστιµα
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ανακοινώνει πως οι δηµότες µπορούν να 
κάνουν χρήση του νόµου 4647/2019, άρθρο 51: «Ρυθµίσεις σχετι-
κά µε ∆ηµοτικά Τέλη». Οι υπόχρεοι µε διαφορά στην επιφάνεια ή 
και τη χρήση του ακινήτου για τον υπολογισµό του ∆ηµοτικού Τέ-
λους, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 
31 Μαρτίου 2020 χωρίς την επιβολή προστίµων και προσαυξήσε-
ων. Ο Αντιδήµαρχος Αχαρνών, αρµόδιος για θέµατα οικονοµικών 
κ. Μιχάλης Βρεττός, δήλωσε σχετικά: «Είναι ένας νόµος που κινεί-
ται προς τη σωστή κατεύθυνση, µιας και δίνεται η δυνατότητα σε 
συµπολίτες µας να διορθώσουν λάθη του παρελθόντος. Από την 
πλευρά µας, κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να έχει ο ∆ήµος 
την πραγµατική εικόνα όλων των ακινήτων».

Ο αγανακτισµένος ΠΑΤΕΡΑΣ που πέταγε τα «µπάζα» στα έδρανα
του ∆ηµ. συµβουλίου ευχαριστεί  τη νέα ∆ηµοτική Αρχή

Τα σχολεία σε πρώτο πλάνο
για τον Σπύρο Βρεττό!
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Πίτα και συνέλευση  για την Ι.Λ.Ε.Α.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 
Φεβρουαρίου 
2020,  πραγµα-
τοποιήθηκε η 
κοπή της βασι-
λόπιτας, η Γενι-
κή Συνέλευση 
και οι αρχαιρεσί-
ες για την ανά-
δειξη του νέου 
∆.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α. 
Παραβρέθηκαν 
πολλά µέλη του 
δηµοτικού συµ-
βουλίου µε επι-
κεφαλής τον 
∆ήµαρχο Σπύρο 
Βρεττό, οι Βου-
λευτές Γιώργος 
Βλάχος, Βασί-
λης Οικονόµου 
και Πάνος Σκουρολιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Πέππας, η Πε-
ριφερειακή Σύµβουλος Ευρώπη Κοσµίδη ως εκπρόσωπος του Πε-
ριφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, οι πολιτευτές Βάσω Κόλλια και Σπύ-
ρος Βρεττός, ο ∆ήµαρχος Σαρωνικού και συγγραφέας Πέτρος Φιλίπ-
που, ο τέως Νοµάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας Κουρής, τα ∆ι-
οικητικά Συµβούλια του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών, του ΕΟΣ 
Αχαρνών, του Επισκηνίου, της Φιλότεχνης Λέσχης, της Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας, της Γρίζας, της Ένωσης Γονέων, των Εθελοντών Αχαρ-
νών - Θρακοµακεδόνων καθώς και τα ιστορικά στελέχη της Ι.Λ.Ε.Α. 
∆ηµήτρης και Μαίρη Γιώτα, Ματούλα Βάθη - Στριφτού, Ελένη Νίκα 
- Βερτσέκου, Ελένη Νίκα, Μαρία Βησσαράκη, Γιώργος Λαζάρου, 
πολλά µέλη, φίλοι και εθελοντές της Ι.Λ.Ε.Α. 

Α.Σ. ΙΑΧΗ  - Με  7 αθλητές 6 µετάλια 
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ διασυλλογικό Πρωτάθληµα που διεξήχθη 
στην Χαλκίδα στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2020 ο Α.Σ. ΙΑΧΗ έλα-
βε µέρος µε 7 αθλητές και πήρε 6 µετάλλια. 1η θέση Σαγανά 
Μαρκέλλα , 1η θέση Παπαδάκης Σωτήρης, 2η θέση Στεργίου 
Μαριαλένα, 3η θέση Νάσιος Βαγγέλης, 3η θέση Στράντζαλη 
Τζορτζίνα, 3η θέση ∆ηµούλης Αντώνης Ο  ∆εσύλλας Παντε-
λής  εξαιρετική προσπάθεια αφού έχασε µετά από 3 αγώνες 
πριν από τα µετάλλια. Η δασκάλα του συλλόγου Κονδύλη 
∆ώρα συγχαίρει όλους τους αθλητές για την επιτυχία αυτή και 
εµείς ως εφηµερίδα τους ευχόµαστε να έχουν υγεία - πρόοδο και να συνεχίσουν να διαφηµίζουν την πόλη µας!!!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ της εκτελεστικής επιτροπής του 
∆ήµου Αχαρνών συγκάλεσε αργά το απόγευµα της Τρί-
της 11/2 ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός.

Πρόθεση της ∆ηµοτικής Αρχής, είναι να λυθεί ολο-
κληρωτικά το πρόβληµα της παραβατικότητας στην πό-
λη και οι προτάσεις είναι συγκεκριµένες και µετρήσιµες. 
Ταυτόχρονα, τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο ∆ήµαρχος 
µε τον καθένα επικεφαλής παράταξης ξεχωριστά, µε 
σκοπό να συναντηθούν άµεσα µε το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη.

Ο στόχος είναι κοινός για όλους και τα αποτελέσµα-
τα πρέπει να φανούν στην πόλη. Οι δηµότες των Αχαρ-
νών πρέπει να νιώθουν ασφαλείς µέσα κι έξω από τα 
σπίτια τους.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ∆ήµαρχος κ. Σπύ-
ρος Βρεττός: «∆ε θα σταµατήσουµε την προσπάθεια που 
κάνουµε, µέχρι και ο τελευταίος δηµότης της πόλης, να 
νιώσει ασφαλής. Σε αυτήν την προσπάθεια, δεν περισ-

σεύει κανείς. Ενιαίο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πάρου-
µε αυτό που µας αναλογεί. Χαίροµαι που βρίσκω αντα-
πόκριση και από τις υπόλοιπες παρατάξεις, γιατί παρό-
λο που δεν είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου η Αστυνόµευ-
ση της πόλης, πρέπει να πιέσουµε για να έρθουν τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα».

Έκτακτη σύσκεψη της εκτελεστικής επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών

Με λαµπρότητα κορυφώθηκαν σήµερα Τρίτη 
11 Φεβρουαρίου 2020 οι εορταστικές εκδη-
λώσεις για τον Πολιούχο των Αχαρνών Άγιο 

Βλάσιο. Με ιδιαίτερη κατάνυξη πλήθος πιστών παρα-
κολούθησε την Θεία Λειτουργία στην οποία χοροστά-
τησε ο Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως  κ. Αθηναγόρας στο παρεκκλήσιο Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης, µε την ευχή όλων σύντοµα να 
αποκατασταθούν οι ζηµιές που υπέστη ο Ιερός Ναός 
του Αγίου Βλασίου στον σεισµό τον περασµένο Ιού-
λιο.

Η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Βλασίου ξεκί-
νησε από το παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης πέρασε από κεντρικούς δρόµους των 
Αχαρνών και κατέληξε στον ναό του Αγίου Βλασίου 
στην πλατεία του Μενιδίου. 

Την εικόνα του Αγίου Βλασίου συνόδευσαν 
τιµητικά στρατιωτικά αγήµατα, ο ∆ήµαρχος της 
πόλης Σπύρος Βρεττός, Ο Αντιδήµαρχος Οικονο-
µικών και Πολεοδοµίας Μιχάλης Βρεττός, οι Αντι-
δήµαρχοι του ∆ήµου Αχαρνών, Βουλευτές, η 
Στρατιωτική ηγεσία από την Αεροπορική βάση 

της ∆εκέλειας και πλήθος κόσµου. Ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Ι. Βρεττός δήλωσε: «Σήµερα γιορ-
τάζει ο πολιούχος της πόλης µας. Είµαστε περήφανοι 
για τον τόπο που ζούµε και ενωµένοι αντιµετωπίζου-
µε τις προκλήσεις. Συγχαρητήρια σε όσους συµµετεί-
χαν σε αυτή τη λαµπρή γιορτή. Ευελπιστούµε σύντο-
µα να είναι έτοιµος ο ναός του Αγίου Βλασίου και να 
ετοιµάσουµε µια λαµπρότερη γιορτή. Χρόνια πολλά 
σε όλους, χρόνια πολλά στις Αχαρνές». Ακολούθη-
σαν εορταστικές εκδηλώσεις στην Κεντρική πλατεία 
των Αχαρνών.

Με λαµπρότητα ο εορτασµός του
Πολιούχου των Αχαρνών Αγίου Βλασίου

∆ηµοτική Οµάδα  « ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ»
Έντονη παρουσία έχουν  στελέχη της ∆ηµο-
τικής Οµάδας «ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ», σε όλες τις 
εκδηλώσεις κοπής πίτας, καθώς και εξαιρετι-
κή παρουσία στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτι-
κού συµβουλίου. Η φωτογραφία είναι από 
την παρουσία των  στον εορτασµό του πολι-
ούχου µας  Άγιο Βλάσιο.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ πλακέ-
τας  στον πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ :  
Είναι µεγάλη µου τιµή και συγκί-

νηση να αναγνωρίζεται η προσπάθεια 
που κάνω από τον πρόεδρο της Αντι-
καρκινικής Εταιρείας Παναγιώτη Καζα-
να... Θα είµαι δίπλα σας σε κάθε προ-
σπάθεια !!! Αυτή είναι η υπόσχεση του 
προέδρου της ∆ΗΚΕΑ  Γιάννη Νίκα.
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Μέσα σε µια ευχάριστη ατµόσφαιρα και µε τις ευλογίες της εκ-
κλησίας, τελέστηκε η κοπή της ∆ηµοτικής Φροντίδας ∆ήµου 
Αχαρνών ( ∆ΗΦΑ), λίγο πριν το µεσηµέρι της Παρασκευής 7 

Φεβρουαρίου, στην αίθουσα υποδοχής του Πρώτου Παιδικού Σταθ-
µού. 

Ιδιαίτερα φιλόξενη οικοδέσποινα η Πρόεδρος Αγγελική Ζαχαριάδη, 
που, µέσα σε περίπου, δύο µήνες που ανέλαβε Πρόεδρος, κατάφερε να 
κερδίσει το σεβασµό και την αγάπη όλων! Απόδειξη ότι έδωσε ευχές και 
εισέπραξε συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων της και τις ευ-
χές για καλή επιτυχία στο έργο της. Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο εφηµέριος 
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου πατήρ Γελάσιος, αφού προηγήθηκε ο κα-
θιερωµένος αγιασµός υπέρ υγείας. 

Αµέσως µετά, η Πρόεδρος της ∆ΗΦΑ Αγγελική Ζαχαριάδη στο σύντο-
µο χαιρετισµό της είπε : «Ευχαριστώ θερµά τους Αντιδηµάρχους, τους 
Προέδρους, τους προϊσταµένους, όλο το προσωπικό και τους φίλους, 
που µε τµήσανε µε την παρουσία τους στην ΚΟΠΗ της ΠΙΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ.(∆ΗΦΑ). Εύχοµαι καλές συνεργασίες στο 
προσωπικό µας που αποτελείτε από 187 άτοµα! Και επίσης εύχοµαι ολό-
ψυχα Υγεία και η ΧΡΟΝΙΑ που έρχεται να είναι µια ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟ-
ΝΙΑ!» Τις ευχές τους για τη νέα χρονιά, µε αγάπη , υγεία και δηµιουργία, 
τόσο στην Πρόεδρο όσο και στους εργαζόµενους στη ∆ΗΦΑ έδωσαν αν 
επίσης οι Αντιδήµαρχοι, Νίκος ∆αµάσκος (ο οποίος µετέφερε και τον χαι-
ρετισµό του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρετού) , Γιώργος Σιδηρόπουλος, Νίκος 
Ξαγοράρης, η Πρόεδρος της Αρωγής Μαρία Μπούκη, ο Πρόεδρος της 
Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Μπάµπης Ορφανίδης, ο Πρόεδρος 
∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Μίχας και ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συµβουλίου Μιχάλης Χριστοφορίδης. 

Επίσης οι ∆ιευθύντριες των δοµών της ∆ΗΦΑ, καθώς και εκπρόσωποι 
από τους Παιδικούς σταθµούς. Μετά τους χαιρετισµούς, προσφέρθηκε σε 
όλους τους παρευρισκόµενους πλούσιο κέρασµα µε σπιτικούς µεζέδες 
και γλυκίσµατα.

Θερµά συγχαρητήρια στη νέα Πρόεδρο της ∆ΗΦΑ Αγγελική Ζαχαριάδη …

Ζεστή φιλοξενία στην κοπή της Βασιλόπιτας

Συλλογική και γεµάτη ευχές η Βσιλόπιτα 
των Φορέων του Κόκκινου Μύλου 
Οι 4 πίτες ευλογήθηκαν από το εφηµέριο της 
ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνο και Ελένης 
Μιχάλης Τσιρώνης ο οποίος ευχόµενος σε 
ΟΛΟΥΣ ΥΓΕΙΑ και µακροζωία έστειλε και το µή-
νυµα της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της ΑΓΑΠΗΣ προς 
ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους της ενορίας µας και όχι 
µόνο, τονίζοντας χαρακτηριστικά την διαχρο-
νική δηµοτική απαξίωση προς την γειτονιά µας

Χαιρέτισαν κόβοντας την πίτα εκπρόσω-
ποι Βουλής-∆ήµου-Συλλόγων ,
Στην γιορτή για την κοπή της πίτας παρευρέθη-
καν οι :
Από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ: Βασίλης Οικονόµου
Σπύρος ΒΡΕΤΤΟΣ-Υποψήφιος ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ –ΠΑ-
ΣΟΚ
E-Mail έστειλε αιτιολογώντας τους λόγους της 
απουσίας του ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ και Αντι-
πρόεδρος της Βουλής Χαράλαµπος Αθανασίου
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ :
Νικόλαος ∆αµάσκος ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γιάννης Νίκας –ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ –∆ΗΚΕΑ
Κώστας Παπακώτσης-∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αχαρνών ( Αχαρνές µαζί µπορούµε)
Θοδωρής Πολυµενέας –ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής
Μαρία Ναυροζίδου-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ τριτέκνων ΚΑΙ αντιπρόεδρος οµοσπονδίας
ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:
Στεφανία ∆ουγκλιά- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SHOTOKAN KARATE
Αθηνά Ντούλη-Στέργιος Πεδιαδίτης : 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Νίκη Κλεφτογιάννη –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ)
Καλατζής ∆ηµήτρης-∆ΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
Βαγγέλης Γιαννακουδάκης- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ –«ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
Και φυσικά Εκπρόσωποι από ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ- Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ- ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
κατοίκων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ- Μαίρη Κοχλιού-
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τους Γιώργο Νιώρα ΚΑΙ Γρηγόρη Καλέσση για τις φωτογραφίες και τα βίντεο 
της γιορτής.

Με άρωµα Ηπείρου και βραβεύσεις έκοψε 
την πίτα της η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών
Με άρωµα Ηπείρου πληµµύρισε, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, η αίθουσα εκδηλώ-
σεων Αίγλη όπου η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
της. Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του ∆.Σ. της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών 
Μελποµένη Καράλη, η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους, έκανε ένα σύ-
ντοµο απολογισµό των πεπραγµένων της Ένωσης Ηπειρωτών για τον τελευταίο χρό-
νο και ευχήθηκε σε όλους µια Καλή και Ευλογηµένη Χρονιά. Ακολούθως, ο πατέ-
ρας Στέφανος ευλόγησε τη βασιλόπιτα, η οποία µοιράστηκε µε χαρά και αγάπη σε 
όλους τους φίλους και τα µέλη της Ένωσης Ηπειρωτών, οι οποίοι από νωρίς είχαν 
κυριολεκτικά κατακλύσει την αίθουσα. 

Ακολούθησε η βράβευση των µελών της ενήλικης χορευτικής οµάδας, που πέτυχαν 
την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, συµµετέχοντας στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά και εκείνων που αποφοίτησαν από αυτά. Τη σκυτάλη πήρε 
η νεοσύστατη χορωδία της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, η οποία υπό την καθοδήγη-
ση του εξαίρετου δασκάλου Ευάγγελου Κώτσου, πραγµατοποίησε την παρθενική της 
εµφάνιση αποσπώντας τον θαυµασµό, αλλά και τα πιο θερµά σχόλια των παρευρισκό-
µενων. 

Αυτή ήταν και η αρχή για ένα όµορφο και παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι που κρά-
τησε ως τις πρώτες βραδυνές ώρες και στο οποίο συµµετείχαν µε πολύ κέφι όλοι οι φί-
λοι και τα µέλη της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών που ανταποκρίθηκαν και πάλι στο κά-
λεσµά της και συγκεντρώθηκαν για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Η Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρ-
νών εύχονται σε όλους µια Καλή και Ευλογηµένη Χρονιά και υπόσχονται πως το 2020, 
χρονιά  ορόσηµο για την Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, καθώς συµπληρώνει τα 40 χρό-
νια ζωής, θα είναι ένα έτος µε πολλά καλέσµατα, όµορφες εκπλήξεις και πολλά γλέντια. 
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΑΤΗΛΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ του  ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ  και της ΜΑΡΘΑΣ  το γένος  
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ, που γεννήθηκε  
στο  Καµατερό και κατοικεί  στις  
Αχαρνές     και η  ΤΖΙΟΥΜΑ  ΑΝ-
ΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ   και της  ΕΛΕ-
ΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΑΡΚΑΣΗ , που 
γεννήθηκε  στην  Αθήνα   και κα-
τοικεί  στις Αχαρνές  θα ελθουν  σε 
γάµο που θα γίνει  στις   ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
του  ΧΡΗΣΤΟΥ  και της ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΣ  το γένος  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, που γεννήθηκε  στην ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ    και η  ΜΑΥΡΕΑ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ  του ΙΩΑΝΝΗ   και της  
ΜΑΡΙΑΣ  το γένος  ΜΑΡΓΩΝΗ  , 
που γεννήθηκε  στην  Αθήνα   και 
κατοικεί  στις Αχαρνές  θα ελ-
θουν  σε γάµο που θα γίνει  στην 
ΚΗΦΙΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της 

Αγγελίας του  Θρησκευτικού σας Γά-
µου, την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη 
Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την 
πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  

της  και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην δια-
τήρηση  της  Ιστορίας  του  τόπου µας.  
Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα  στο  697 

2426684  ή στείλτε τα στοιχεία της Αγ-
γελίας  στα  mail :  nioras@gmail.com   

και  acharnaiki@gmail.com
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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 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

ΚΟΙΝΣΕΠ Λύχνος
Άνθη – Φυτά – Στολισµοί

Εθνικής Αντσιστάσεως 40- Αχαρνές                                Τηλ. 6987 464085
(∆ίπλα στο παλαιό  Κοιµητήριο)                       koinseplyxnos@gmail.com
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ    01 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου  - 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  πολυαγαπηµένου 

µας Συζύγου,  Πατέρα, Παππού, αδελφού και Θείου

ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΒΡΕΤΤΟΥ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ:  Μαρία ( Μαρίκα)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Τάκης και Μιµίκα Βρεττού, Μπέττυ και Σπύρος Κατάρας
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  : Μαίρηλυ, Σωτήρης, 

Αντωνία – Ραφαέλα, Σωτηρία - Μαρία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Πόπη και Γιώργος  Ζέρβας 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   23  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.30 

π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό   Αγίου ∆ηµητρί-
ου  - Αχαρνές  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας  Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς,  Αδελφής  και  Θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ   ΑΣΣΙΧΙ∆ΟΥ  
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Μαρία και Παναγιώτης, Χρυσούλα  και Αναστάσιος, 

Ηλίας  και Βέρα,  Μανώλης 
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Νικόλαος και Χριστίνα, ∆ηµήτριος, Ανδρέας, 

Ντιάνα και Σπύρος, Μάρτιν,  ∆ηµήτρης, Ντάνιελ.
ΤΑ  ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο  Πνευµατικό Κέντρο του ΝΑΟΥ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   01   Μαρτίου  2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό   Κοιµήσεως  Θεοτό-
κου - Αχαρνές  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµέ-

νης µας  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ   ΜΑΡΙΝΗ 
χήρας ΙΩΑΝΝΗ  ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Παντελής Βούλγαρης,  Σοφία και ∆ηµήτριος Κταποδάς
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Γεώργιος και Ιωάννα

ΟΙ  Α∆ΕΛΦΕΣ :  Ελένη Μαρίνη, Αναστασία χήρα ∆ηµοσθένη  Τούντα  
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο « IN VIVO»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ   01  Μαρτίου  2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Κοιµήσεως  Θεοτό-
κου  - Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  πολυαγαπηµέ-

νου µας   Πατέρα,  Παππού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ    ΠΑΓΩΝΑ    
ΤΑ  ΤΕΚΝΑ:  ∆ηµήτριος και Ευδοκία,  Αικατερίνη και Ευάγγελος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ :  Ζωή, Παναγιώτα, Χαρίκλεια, Ιωάννα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο  κυλικείο  του ΝΑΟΥ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ  01   Μαρτίου  2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 
στον Ιερό Ναό   Κοιµήσεως  Θεοτόκου - Αχαρνές  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυα-

γαπηµένης µας Συζύγου,  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ    ΜΙΧ.  ΣΑΛΠΑ  
(Το γένος Χρησ.  Γκίκα)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:  Μιχαήλ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Αιµιλία  Σαλπά,  Πέτρος Σαλπάς

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ   
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΓΚΙΚΑ»

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ   23  Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 9.30 

π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Αγίου  Γεωργί-
ου  - Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  πολυαγαπηµέ-

νου µας Συζύγου,  Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΙΩΑΝ.   ΜΠΕΡΕΤΑ  
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ:   Ευαγγελία

Ο  ΥΙΟΣ :  Χρήστος  
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο  κυλικείο  του ΝΑΟΥ 

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ   23  Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 9.30 

π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Αγίου  Νικολά-
ου ( Παλαιοηµερολογητών)  - Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής του  πολυαγαπηµένου µας  Αδελφού και Θείου

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ   ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ
(Ταξίαρχος Πυροσβεστικού Σώµατος ε.α.)  

Η  Α∆ΕΛΦΗ :  Βασιλική χήρα Αντωνίου Γκρίτση
Ο  ΑΝΗΨΙΟΣ: Ιωάννης  Γκρίτσης 

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 
στο  καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΚΥΡΙΑΚΗ  23  Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 9.30 
π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  Ιωάννη 
Θεολόγου ( παραπλεύρως  Αγίου Βλασίου)- Αχαρνές  υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Συζύγου, 

Μητέρας, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  ΚΟΥΤΡΕΛΑΚΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης
Ο ΓΙΟΣ :  ∆ηµήτρης 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :   Γαρυφαλλιά  και  Κώστας  Βακρινός
Παναγιώτα  και  Βασίλης  Αρναούτης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ
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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

ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

● Λειτουργεί όλο το 24ωρο, στις Αχαρνές και εκτός 
από κηδείες αναλαµβάνει στολισµούς, µνηµόσυνα, µεταφορές,
αποτεφρώσεις και εκµισθώσεις νεκροφόρων οχηµάτων.

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ (Σαλαµίνος) 23- ΑΧΑΡΝΕΣ .T.K. 13674 ● Τηλ: 6981 068 099 ● E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ
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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, 16 Φεβρουάριος 2020 ● ΡΑΠΤΗ 
ΜΑΤΙΝΑ Πάρνηθος 140 .  2102462102

∆ευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2020 ● ΣΕΝΟΥ-
ΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. 2102469800

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020 ● ΦΥΤΑΣ 
ΗΛΙΑΣ Πάρνηθος 83. 2102468376

Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 ● ΚΟΛΛΙΑ 
ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 70.   2102445844

Πέµπτη, 20 Φεβρουάριος 2020 ● ΣΤΕΦΑ-
ΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ.∆ηµοκρατίας 272. 
2102310318

Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2020 ● ΠΙ-

ΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Λ. Ιωνίας 46 Χαραυ-
γή. 2102440400

Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 ● ΦΙΤΣΙ-
ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ελ.Βενιζέλου 59. 2102448143

Κυριακή, 23 Φεβρουάριος 2020 ● ΠΕΡΑ-
ΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 
2102430183

∆ευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2020 ● ΠΑΤΡΙ-
ΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγ. Πέτρου 27. 2117000902

Τρίτη, 25 Φεβρουάριος 2020 ● ΧΡΟΝΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. Αγ..Κων/νου 4 Κ.Μύλος. 
2102316673

Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020 ● ΜΕΛΙ-
∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ       Λ.Καραµανλή 38-
40. 2102446460

Πέµπτη, 27 Φεβρουάριος 2020 ● ΠΑ-
ΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 
185. 2102477442

Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2020 ● 
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος 118. 
2102403004

Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020 ● ∆ΙΑ-
ΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Φιλαδελφείας 239 
Κ.Μύλος. 2102316737

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 16/2/2020 ΕΩΣ 29/2/2020

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

16/02, ΚΥΡΙΑΚΗ   ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΑΡΑΧΩΒΑ – ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Εισιτήριο 17€  

23/02,  ΚΥΡΙΑΚΗ      ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΨΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟ 

Εισιτήριο 15€  

28/02 – 03/03,  4 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  

Εισιτήριο 160€  Αναχώρηση 28/02 στις 16:00  Επιστροφή 03/03 το πρωί 

15/03, ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΜΟΝΗ ∆ΑΜΑΣΤΑΣ –  

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 

Εισιτήριο 17€  

21 - 26/03, 6ΗΜΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ 

Εισιτήριο 280€ 

28 – 29/03, 2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ 

22/04, ΤΕΤΑΡΤΗ   ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ –  ΛΕΒΙ∆Ι 

30/04 – 03/05,  4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΜΥΤΙΛΙΝΗ                   

06 - 07/06, 2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΑΝ∆ΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ 

28/06 – 01/07, 4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΗ  ΣΥΜΗ 

25 -26/07,  2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΩ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά από κότες 
ελευθέρας βοσκής για µικρούς 
και µεγάλους, µόνο 6 ευρώ η 
καρτέλα. Τηλ. 6974 537283. 
4∆240.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  880 τ.µ.  , 
εντός σχεδίου στην περιοχή Με-
γάλα Σχοίνα, σε απόσταση  είκο-
σι µέτρα από την Θρακοµακεδό-
νων. Τηλ.  6972 882821. 4∆241
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  30 θρανία και 30 
καθίσµατα (καρέκλες) σχολείου, 
σχεδόν καινούργια, από Φροντι-
στήριο, λόγω συνταξιοδότησης. 
Τηλ. 6976 070409. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για φύλαξη ηλι-

κιωµένων µε λίγα κινητικά προ-
βλήµατα για 8/ωρη απασχόληση. 
Τηλ. 6939 163976 και 6974 
784997. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πεπειραµένη µοδίστρα 
για κατάστηµα στην πλατεία Θρα-
κοµακεδόνων για 8ωρη απασχό-
ληση. Τηλ. 210 2435686.  4∆239
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός από 
την περιοχή Παναγίας Σουµελά, 
για πρωινή ή απογευµατινή απα-
σχόληση. Τηλ. 6976 836287. 
4∆236
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Νοσοκοµειακό  κρεβά-
τ ι  µ ε τ α χ ε ι ρ ι σ µ έ ν ο .  Τ η λ . 
6977131773 και 210 2461410. 
4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοηθός για 
φροντίδα ηλικιωµένης ως εσωτε-

ρική  στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ. 
Τηλ. 6907 010116. 4∆240.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος , παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου – Λυκείου, µε εικοσαετή 
εµπειρία και µεταδοτικότητα. Τιµές 
λογικές. Τηλ. 6972 695300. 4∆240.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθή-
µατα Αγγλικών- Γαλλικών και Πιά-
νου,  µε ο ευρώ την ώρα.  Τηλ. 
6949 276599.  4∆238.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου – λυκείου.  20ετείς  
εµπειρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λο-
γικές. Τηλ. 6972 695300. 5∆237. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηρι-

ακή πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε 
µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 
601252.  5∆235
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, 
Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εµπει-
ρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6931152565

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

 ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από αγρόκτηµα, λά-
στιχα και σωλήνες ποτιστικών, ένα 
φορτηγάκι σε αρίστη κατάσταση 
και ένας Λυόµενος οικίσκος. Τιµές 
ευκαιρίας.  Τηλ. 210 2441370 και 
6973 593186. 6∆230.
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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



22|02
     ΣΑΒΒΑΤΟ|10.30 

Σύλλογοι Ηπειρωτών και Θεσσαλών:  
Χορευτικά & Δρώμενα 

ΚΥΡΙΑΚΗ|10.30
23|02 

ΙΛΕΑ – Λύκειο Ελληνίδων 
 – Πινακοθήκη – ΔΗΚΕΑ

Δημοτικό Ωδείο: Τραγούδια, Δρώμενα,  
Ντόντιλιες, Καμήλα, Γαϊτανάκι 

29|02
ΣΑΒΒΑΤΟ|10.30

Σύλλογος Κρητών  
& Εύξεινος Λέσχη  

«Καπετάν Ευκλείδης»:  
Χορευτικά & Δρώμενα

ΚΥΡΙΑΚΗ|14.00 
01|03 

Καρναβαλική παρέλαση
 με άρματα σχολείων  

και πολιτιστικών συλλόγων  
συναυλία µε τη ΧΡΥΣΠΑ

02|03 
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ|10.30

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 
 (ΠΛατεια ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ) Δρώμενα, 

 χοροσ, μουσική από συλλόγους  
της περιοχής – Σαρακοστιανα φαγητά 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ




