
ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-
ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-
στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-
ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
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Η ∆ΙΑΠΛΑ-
ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε 
ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-
ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε 
διάφορα σηµεία της πόλης.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 

ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  
του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Από την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας 

του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-
τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι 
διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την 
πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η 
κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα 
που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-
νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. 
Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια 
ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-
βούνται να κυκλοφορήσουν. 

Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες 
του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα 
δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-
ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-
νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 

Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-
νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να 
θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-
µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις 
προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-
ση του προβλήµατος. 

Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, 
καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα 
«γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-
νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε 
προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-
κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-
να ζητήµατα. 

Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων 
στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το 
εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το 
οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-
σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      ΣΕΛ. 7

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων 
Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου 
& Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-
σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-
σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων 
Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», 
που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-
ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-
δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. 
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 10ο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Έχουµε κάθε λογικό και διεθνώς νόµιµο δικαίωµα, να υπερασπιζό-
µαστε τα σύνορα µας. Η κάθε άκατος του Λιµενικού σώµατος, όταν 

συλλαµβάνει λέµβο µε λαθροεισβολείς, την δένει και την σύρει εκεί όπου 
ξεκίνησε. Όσοι πέσουν στην θάλασσα µε δόλιο σκοπό πρέπει να είναι σί-
γουροι ότι θα πνιγούν. Αυτό το αλισβερίσι µε δις δολάρια τζίρο, µε Μ.Κ.Ο. 
και διακινητές πρέπει να τελειώσει. Είναι ένα δίκαιο αποτρεπτικό µέτρο. 
Όλα τα άλλα είναι σάλια.

Ρώσικο ανέκδοτο:  Η Ρωσία έχει πόλεµο µε την Κίνα. Ο συνταγµα-
τάρχης αναφέρει στον στρατηγό. Στρατηγέ µου, σήµερα πιάσαµε 

χίλιους αιχµαλώτους. Στρατηγός, µπράβο παιδί µου. Την επόµενη µέρα, 
στρατηγέ µου σήµερα πιάσαµε δέκα χιλιάδων αιχµαλώτους. Μπράβο 
παιδί µου. Την επόµενη µέρα, στρατηγέ µου, σή-
µερα πιάσαµε εκατό χιλιάδες αιχµαλώτους. Μα τι 
κάνεις βρε µαλάκα;   Μου θυµίζει µουσουλµάνους 
µετανάστες στα νησιά µας.

Στα  Αραβικά  Έθνη, οι λαοί, που σήµερα κρα-
τούν τον πλούτο λόγω πετρελαίου, έδωσαν 

φονικές µάχες µε εκατοµµύρια νεκρούς,να ελευθε-
ρωθούν από την οθωµανική αυτοκρατορία. Ο σηµε-
ρινός σουλτάνος είναι παρανοϊκός εάν πιστεύει ότι 
µπορεί να αναστήσει την πάλαι ποτέ αυτοκρατορία. 
Απλά θα έχει τραγικό τέλος. Σαν έλληνες που το γνωρίζουµε αυτό, πρέπει να 
είµαστε πολύ προσεκτικοί και ψύχραιµοι. ∆εν χρειάζεται άρπαγµα, αλλά υπο-
µονή και ενίσχυση της αποτρεπτικής µας ισχύος.

Όσο ο σουλτάνος της Τουρκίας χρησιµοποιεί το προσφυγικό σαν 
όπλο, το πρόβληµα είναι άλυτο, όσα και να λένε ένθεν και ένθεν. 

Ακόµη ούτε και τα χρήµατα της Ε.Ε., µπόρεσαν να δώσουν λύση. Η µό-
νη λύση είναι απάνθρωπη, τύπου Χίτλερ ή Στάλιν. Ποιος όµως δηµοκρά-
της πολιτικός αναλαµβάνει τέτοια ευθύνη, τέτοια πράξη. Με άλλα λόγια, 
άλφα, βήτα, γάµα, περίπτωση.

Κρατικός δανεισµός µε οµόλογα, είναι απλά ανάγκη του Κράτους για 
µετρητά, για τις ανάγκες της λειτουργίες του. Όταν ένα κράτος ζητά 

από τους πολίτες του δανεικά, είναι καθαρά βλακεία, να τους ρωτήσει που 
βρήκαν τα χρήµατα. ∆ηλαδή, το αρνητικό επιτόκιο διεθνώς είναι, ξέπλυµα 
του µαύρου χρήµατος. Με την λήξη του οµολόγου τα µαύρα χρήµατα γί-

νονται νόµιµα. Τίµια διαδικασία. Έτσι λειτουργεί ο κόσµος µας.
Πίσω από την ανήλικη ακτιβίστρια, που αγωνίζεται για την κλιµα-
τική αλλαγή, την Γκρέτα, λειτουργεί ένας τεράστιος µηχανισµός µε 

πολλά δις δολάρια. Είναι οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στις 
εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Ανεµογεννήτριες, φωτοηλεκτρικά, ηλε-
κτρικά οχήµατα, κλπ. Τζένεραλ Ελέκτρικ, Ζίµενς, Ιαπωνικές, κορεάτικες 
και πολλές άλλες εταιρείες. ∆ηλαδή δεν µιλάµε για παιδί θαύµα, αλλά 
για σκοπιµότητες.

Το κίνητρο κάθε πράξης µας, είναι τα χρήµατα, µαύρα ή νόµιµα. Όταν 
µια κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει τάξη σε αυτήν την φαυλότητα, 

γνωρίζει πολύ καλά, ότι θα αντιµετωπίσει την λυσσώδη αντίδραση αυτών 
που τα οικονοµάνε µαύρα. Το να ενδύονται τον µαν-
δύα του εθνικού πατριωτισµού ή τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα, είναι απλά µπούρδες, υποκρισία, γιατί χά-
νουν τα πολλά και µαύρα χρήµατα, Έτσι είµαστε, όχι 
µόνον εµείς οι Έλληνες, αλλά όλοι οι άνθρωποι που 
ζούµε σε αυτή την όµορφη γη. 

Το να χρησιµοποιείς συνθήµατα των πριν σα-
ράντα ετών για να µαζέψεις ψήφους πολιτών, 

δεν είναι προοδευτισµός, αλλά οπισθοδρόµηση. 
Άλλες οι προτεραιότητες και οι ανάγκες του πριν και 

άλλες του σήµερα. Ας το καταλάβουν οι όποιοι κοµµατάρχες σήµερα, και 
να προσγειωθούν στην σηµερινή πραγµατικότητα. Ακούµε πολλά σκου-
ριασµένα και νεκρά συνθήµατα. Γίνονται ανιαρά και κουραστικά.

Καλέ µου φίλε  Σαράντο, εσύ που πήγες στον άγιο Βλάση Κορινθίας 
που γιόρταζε, θυµήθηκες να ανάψεις ένα κερί και για µένα που σου εί-

πα; Εγώ φοβάµαι να µπω στις εκκλησίες. Γιατί όταν έλθει η ώρα στον άγιο Πέ-
τρο, και του πω, παππούλη θα ανοίξεις την πόρτα να µπω, θα µου πει. Ούστ, 
βρε ιαχωβά. Ενώ εάν του δώσουµε ένα ρεγάλο θα το δεχτεί. Από αυτά περι-
µένουν να ζήσουν οι άνθρωποι.

Είµαι σαράντα χρόνια παντρεµένος. Στην γιορτή του αγίου Βαλεντί-
νου, πήρα σοκολατάκια καρδούλες της γυναίκας µου, και της είπα : 

Έρωτα µου αγιάτρευτε, χρόνια πολλά.  Στραβοµουτσούνιασε λιγάκι, αλ-
λά τα χλαπάκιασε, νάταν κι άλλα. Έτσι είναι παιδιά η ζωή µας. Όταν ο άλ-
λος τσαντίζεται εσείς ψύχραιµα να γελάτε εν αφασία, καλοπροαίρετα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Οι συνέπειες της υγειονοµικής κρί-
σης στην Κίνα, θα είναι δραµατικές. 

Μήπως τελικά ο κίτρινος δράκος είναι ένα 
µια µπάλα που σκάει εύκολα µε µια καρφί-
τσα; Υποµονή αυτό θα φανεί. Ο χρόνος και 
η υποµονή, είναι σύµµαχοι.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Υπερψηφίστηκε το νέο ασφαλιστικό – καταργήθηκε η 13 σύντα-
ξη. ∆εκτό επί της αρχής και επί του συνόλου, µετά και την ονοµα-
στική ψηφοφορία που ζήτησαν  ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ έγινε το νοµοσχέ-

διο του υπουργείου Εργασίας µε τίτλο «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και 
ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Επί συνόλου 286 παρόντων βουλευτών, υπέρ της αρχής 
του νοµοσχεδίου ψήφισαν 158 βουλευτές της συµπολίτευσης και κατά 
128 βουλευτές της αντιπολίτευσης. Στην ονοµαστική ψηφοφορία που ζή-
τησε ο ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 47, για την κατάργηση της «13ης σύνταξης», 
επί 286 παρόντων βουλευτών, υπέρ ψήφισαν επίσης 158 βουλευτές και 
κατά 128 βουλευτές.

Τέσσερα  είναι πλέον τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα κοροναϊού στην 
Ελλάδα, έως  το µεσηµέρι της Παρασκευής  27 Φεβρουαρίου 2020.  
Μετά από αυτή την εξέλιξη, την ακύρωση όλων των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων στη χώρα, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. 
Έκτακτα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων και του επι-
βατικού κοινού, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, λό-
γω της εµφάνισης κρουσµάτων κορονοϊού στη χώρα µας, απο-

φάσισε ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κατά τη διάρκεια 
σύσκεψης που έγινε αµέσως  µε τη συµµετοχή της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ. 

Συγκεκριµένα, σε πρώτη φάση αποφασίστηκε ότι σε όλες τις οθόνες 
των αστικών συγκοινωνιών (σε σταθµούς µετρό, τηλεµατική, συρ-
µούς µετρό κτλ) θα επαναλαµβάνονται συνεχώς ενηµερωτικά µηνύ-

µατα που θα υπενθυµίζουν τα µέτρα προστασίας και προσωπικής υγιεινής, 
που πρέπει όλοι να τηρούν ως µέτρο προστασίας κατά της εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού. 

«Έως τις 20 Μαρτίου η αποπληρωµή εισφορών Ιανουαρίου για 
1,44 εκατ. µη µισθωτούς». Την παράταση για την αποπληρωµή 
των εισφορών Ιανουαρίου έως τις 20 Μαρτίου, ανακοίνωσε 

προχθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, µε την διευκρίνηση, ότι µε νοµοτεχνική βελτίωση που κατέ-
θεσε στη Βουλή, δίνει τη δυνατότητα σε 1,44 εκατ. µη µισθωτούς, ελεύ-
θερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες, να επιλέ-
ξουν από την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, την κλίµακα των ασφαλι-
στικών εισφορών τους για το 2020.  Η πλατφόρµα θα λειτουργήσει στον 
ψηφιακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ -www.efka.gov.gr- αµέσως µετά την ψή-
φιση του νοµοσχεδίου στις 27 Φεβρουαρίου 2020.

Σύµφωνα µε απόφαση της Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολι-
τισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Λουίζας Κοσµίδου 
τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών θα παραµείνουν κλειστά 

την Τρίτη 03/03/2020, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν απο-
λυµάνσεις των διδακτηρίων. Πρόκειται αποκλειστικά για προλη-
πτικό µέτρο που λαµβάνει ο ∆ήµος Αχαρνών. 

Η jazz τραγουδίστρια Κατερίνα Σκρέκη µας παρουσιάζει το καινού-
ριο της single µε τίτλο «Απόψε σβήνω λέξεις». Την µουσική και πα-
ραγωγή υπογράφει η Λία Βίσση και τους στίχους η Ελένη Ξένου. 

Πρόκειται για µια ρυθµική µπαλάντα µε έντονες εικόνες και χρώµατα, που 
σε ταξιδεύει στα µονοπάτια του έρωτα.

Κατά την διάρκεια εκδήλωσης της ΙΛΕΑ ο π. Πρόεδρος Γιώργος Φυ-
τάς αναφέρθηκε σε ένα σπουδαίο ιστορικό και θρησκευτικό µνηµείο 
που απειλείται από κατάρρευση, ο ναός της Ευαγγελίστριας που βρί-

σκεται στο παλαιό Νεκροταφείο των Αχαρνών. Ο Γιώργος Φυτάς ζήτησε την 
άµεση παρέµβαση της Περιφέρειας ώστε να αναστηλωθεί και να αναδειχθεί η 
ιστορία του ναού, καθώς µετά και τον τελευταίο σεισµό του καλοκαιριού πλέ-
ον κρίθηκε επικίνδυνος για τους πιστούς.

Η ιστορία της αποκατάστασης κρατά χρόνια καθώς οι διαδικασί-
ες για τη σύνταξη της µελέτης είχαν ξεκινήσει επί Νοµαρχίας Λε-
ωνίδα Κουρή, µετά από αίτηµα του Πολιτισµικού συλλόγου 

«Αχαρνείς». Η µελέτη συντάχθηκε από τον µηχανικό Σ. Βογιατζή ο οποί-
ος και την κατάθεσε στην αρµόδια υπηρεσία της τότε  Νοµαρχίας Αν. Ατ-
τικής  για να πάρει το δρόµο της και να γίνουν οι εργασίες. Από το 2012 
σύµφωνα µε έγγραφο της 1ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η µε-
λέτη κατατέθηκε στη διεύθυνση αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυ-
ζαντινών µνηµείων.  Το 2013 η εν λόγω διεύθυνση την ενέκρινε στο µε-
γαλύτερο µέρος της, αλλά πρόσθεσε µια σειρά όρων µε πραγµατικό σκο-
πό τη µείωση του κόστους των εργασιών. Ένα, ακόµη, πρόβληµα που 
προστέθηκε ήταν η άρνηση πληρωµής της µελέτης από τον επίτροπο 
που ελέγχει τις δαπάνες της Περιφέρειας, διότι σύµφωνα µε το σκεπτικό 
του είναι δευτερευούσης σηµασίας. Από το 2013 και µετά δεν σηµειώθη-
κε η παραµικρή εξέλιξη στο θέµα. Το 2016,τρία χρόνια µετά, η µελέτη 
έλαβε την «οριστική της µορφή» και εξασφάλισε την έγκριση από τη ∆/
νση Αναστήλωσης Βυζ/νών και Μεταβυζ/νών Μνηµείων του υπουργεί-
ου Πολιτισµού και εν συνεχεία εγκρίθηκε-όπως προαναφέρθηκε-από 
την διεύθυνση τεχνικών έργων της ΠΕΑΑ. Σύµφωνα µε τη γραµµατέα 
το Πολιτισµικού συλλόγου «Αχαρνείς» κα Αλίκη Λεφάκη,Το επόµενο 
στάδιο,  είναι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαµάχη του µελετητή για την 
πληρωµή του, ώστε να περάσει το θέµα στην τελική ευθεία.Η ανησυχία 
όλων είναι ότι µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να αναλάβει 
δράση η Περιφέρεια, ο ναός δεν θ΄ αντέξει.

Σοβαρές αποκαλύψεις 
του ∆ηµάρχου  Σπύρου  Βρεττού 
Στην 2η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (17/02/2020), ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Βρεττός κατά την ενηµέρωση στο Σώµα και τους ∆η-
µότες που ήταν παρόντες κι όχι µόνο (µιας και η συνεδρίαση µεταδίδεται 
ζωντανά στο διαδίκτυο). προέβη σε σοβαρότατες αποκαλύψεις για το Νέο 
Νεκροταφείο. Αφού εύλογα ανέφερε ότι ο ∆ήµαρχος δεν είναι ούτε Ανα-
κριτής ούτε Ντετέκτιβ, αποκάλυψε ότι όλα τα στοιχεία και οι Φάκελοι έχουν 
κατατεθεί τις προηγούµενες ηµέρες στην Εισαγγελία Αθηνών µε µηνυτήρια 
αναφορά κατά παντός υπευθύνου, την περίοδο πριν της ανάληψης των κα-
θηκόντων του, στις Εσωτερικές Υποθέσεις και προώθηση προς το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο και Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση!!! (Θυµίζουµε την κλοπή βιβλί-
ων και υπολογιστών στο Νεκροταφείο πριν µήνες). 

Πιο συγκεκριµένα ανέφερε ότι κατά τον έλεγχο που έγινε για 
τα τεκτενόµενα στο Νέο Νεκροταφείο προέκυψαν στοιχεία προς πε-
ραιτέρω διερεύνηση:
• Πλήρη αναντιστοιχία στο ταµείο εισπράξεων του Νεκροταφείου και αντί-
στοιχου  παραστατικού στην ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου που είναι η πλέ-
ον αρµόδια!!!.
• Συνδηµότες µας εµφανίστηκαν και διαβεβαίωναν ότι είχαν πληρώσει ως 
όφειλαν ότι χρωστούσαν, ενώ στο κεντριά σύστηµα του ∆ήµου  φαίνεται η 
οφειλή!!!. 
• Τον περασµένο Αύγουστο φαινόταν ότι για 45 τελετές ταφής δεν υπήρξαν 
έσοδα!!!
• Κεφάλαιο Παγκάρι: Το πρώτο πεντάµηνο (της Νέας ∆ηµοτικής Αρχής) τα έσο-
δα ανέρχονται σε 11.000 ευρώ περίπου, ενώ τα προηγούµενα 3 έτη σε 8.000 ευ-
ρώ!!!. (Πλέον υπάρχει 3µελής επιτροπή µε 3 διαφορετικά κλειδιά για το παγκά-
ρι και µε την συµµετοχή ∆ηµοτικού Συµβούλου Αντιπολίτευσης για τον έλεγ-
χο των χρηµάτων για την πλήρη διαφάνεια)!!!.
• Τον προηγούµενο Σεπτέµβριο έως 31/01 τα έσοδα στο Νεκροταφείο ανέρχο-
νται σε  120.000 περίπου, όταν τα έσοδα  στα προηγούµενα έτη ήταν 86.000 ευ-
ρώ!!!. (τα ποσά αναφέρονται χωρίς τις αγορές οικογενειακών τάφων).
• Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος  κ.  Ξαγοράρης ανέφερε ότι εµφανίστη-
καν κάποιοι Συνδηµότες µας µε αποδείξεις που δεν αντιστοιχούσαν 
στην ταµειακή µηχανή!!!. 
• Έτσι για να βοηθήσει ο ∆ήµος τους εν λόγω Συνδηµότες του,  υπο-
γράψανε δήλωση του Ν105 ότι έχουν πληρώσει, επισυνάπτοντας τις 
αποδείξεις. Κατόπιν ο φάκελος ήρθε στα χέρια του κ. ∆ηµάρχου για τα 
περαιτέρω που προαναφέρθηκαν. 
Κλείνοντας  ο  κ. ∆ήµαρχος είπε ότι οτιδήποτε συµβεί προς διερεύνηση  δεν θα 
διστάσει να το στείλει εκεί που οφείλει, δηλαδή στην Εισαγγελία.
(Η ενηµέρωση παρουσιάζεται αυτούσια σύµφωνα µε την καταγεγραµµένη βι-
ντεοσκόπηση του ∆ηµ. Συµβουλίου)
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Κάθε νέα ∆ηµοτική Αρχή µετά την 
εκλογή της, έχει στη διάθεσή της 
τρεις µήνες να εργαστεί προκειµένου 

να έχει πλήρη εικόνα σε ότι αφορά στα 
οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία που 
παραλαµβάνει. 

Την 1η Σεπτεµβρίου, όταν η νέα δηµοτική 
αρχή ανέλαβε και επίσηµα τα καθήκοντά της, 
είχε  θεσµική και νοµική υποχρέωση να 
καταθέσει δηµόσια στους πολίτες των Αχαρνών 
όλα τα οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία της 
πόλης που παραλαµβάνει, ώστε κατ’ αυτό τον 
τρόπο να έχει και τη δυνατότητα να δείξει το 
έργο που η ίδια θα πραγµατοποιήσει κατά τη 
διάρκεια της θητείας της, για να µπορούν και οι 
πολίτες να έχουν εικόνα για το έργο της.

∆υστυχώς η νέα δηµοτική αρχή, συνεχίζει µε 
τον ίδιο τρόπο να έχει στο σκοτάδι  τους πολίτες 
των Αχαρνών σε ότι αφορά στην ενηµέρωσή 
τους για τα οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία 
που είναι άλλωστε και η αιτία που η πόλη των 
Αχαρνών βαδίζει στο χάος και στην καταστροφή. 

Την στιγµή που οι παθογένειες στην πόλη 
µας κάθε τετραετία ενισχύονται όλο και 
περισσότερο και δείχνουν να είναι πολύ 
καλύτερα οργανωµένες στην εκλογική 
αναµέτρηση για να επιτύχουν το σκοπό τους,  
αποδεικνύεται ότι µετά τις εκλογές συνεχίζουν 
ακάθεκτες το έργο τους κατασπαταλώντας τα 
δηµοτικά  ταµεία και τη δηµοτική περιουσία, 
θρέφοντας την εγκληµατικότητα και το εµπόριο 
ναρκωτικών. 

Για να µπορέσει να ανατραπεί το παραπάνω 
απαιτείται ένα οργανωµένο σχέδιο, στο οποίο οι 
πολίτες θα είναι πρωταγωνιστές και όχι 
παθητικοί θεατές. Οι 35.000 και πλέον των 
ψηφοφόρων  που δεν ψηφίζουν  δίνουν τη 
δυνατότητα στις παθογένειες να ελέγχουν 4.000 
και πλέον ψήφους που κάνουν την ανατροπή σε 
κάθε εκλογική αναµέτρηση και είναι τελικά 

αυτοί που επιλέγουν την δηµοτική αρχή της 
αρεσκείας τους. 

Το τελευταίο διάστηµα µέσα από συναντήσεις 
και συγκεντρώσεις που πραγµατοποιώ σε κάθε 
γειτονιά µε τους πολίτες αποφασίσαµε να 
οργανώσουµε έναν  κοινωνικό φορέα  που θα 
έχει τη δυνατότητα να αξιώνει από τη δηµοτική 
αρχή την πλήρη ενηµέρωση για κάθε κίνηση που 
αφορά και έχει αποδέκτες τους πολίτες των 
Αχαρνών όπως ορίζει ο νόµος και είναι τα 
οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία της πόλης 
αλλά και οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται για 
την ασφάλεια των πολιτών ώστε ο πολίτης να 
γνωρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της 
εκάστοτε δηµοτικής αρχής τα όσα αφορούν στο 
µέλλον  της πόλης µας. 

Μία τέτοια αξιόλογη προσπάθεια αξίζει και 
πρέπει οι πολίτες των Αχαρνών να την τιµήσουν 
µε τη συµµετοχή τους ως ενεργά µέλη αφού 
τους δίνεται  η δυνατότητα να γνωρίζουν όλα 
όσα αφορούν στο ∆ήµο Αχαρνών και να έχουν 
ορθότερη  κρίση για να γίνουν οι παθογένειες 
παρελθόν για το δήµο µας. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΧΑΡΝΕΣ  ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ »

Αποκατάσταση της οδού Φήµης περιοχή Νεάπολης 
Στην αποκατάσταση του 
οδοστρώµατος και  τµή-
µατος της οδού Φήµης, 
µεταξύ των οδών Αττά-
λειας και Χ. Τρικούπη 
αναφέρεται το αίτηµα/ 
καταγγελία του Αβραµί-
δη Ιωάννη, ∆ηµοτικού 
Συµβούλου της παράτα-
ξής µας , στο οποίο ζητά 
την άµεση ενηµέρωση τό-
σο του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου όσο και των 
συνδηµοτών µας.

Πιο συγκεκριµένα ανα-
φέρει ότι  η οδός Φήµης εί-
ναι παραρεµάτια οδός του ρέµατος Εσχα-
τιάς και µονής κατεύθυνσης από την οδό 
Αµαράντων έως την οδό Αττάλειας στη 
συνοικία Νεάπολης. 

Εξαιτίας των βροχοπτώσεων το ήδη 

επιβαρυµένο οδόστρωµα 
παρουσίασε µεγάλες βλά-
βες και υποχώρηση, καθι-
στώντας το επικίνδυνο και 
ανεπαρκές. 

Για τον παραπάνω λόγο 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
στης 10.10.2019 στην 26 η 
Τακτική Συνεδρίαση (ΘΕ-
ΜΑ 25ο) ψήφισε την σχετι-
κή απόφαση για απαγόρευ-
ση της κυκλοφορίας τµήµα-
τος της οδού Φήµης λόγω 
επικινδυνότητας.

Με το παραπάνω αίτηµα 
η Παράταξή µας ζητάει να 

µάθει για τις ενέργειες στις οποίες πρόκει-
ται να προχωρήσει η ∆ιοίκηση του ∆ήµου  
για την αποκατάσταση του τµήµατος της 
ανωτέρας οδού έτσι ώστε να επανέλθει 
άµεσα στο οδικό δίκτυο της πόλης. 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τα  σηµερινά λόγια του Πούτιν για  την 
Ελλάδα: Γι’ αυτό επέλεξε  την Τουρκία 
Αντέχετε την αλήθεια;  Όπως  διαβάσατε 
νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος  Βλαντιµίρ 
Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχουν οι κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις για την επέκταση της 
συνεργασίας στον Τοµέα Τουρισµού και 
του Πολιτισµού µεταξύ Ρωσίας και της 
Ελλάδος. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεν παρέλειψε να 
υπενθυµίσει το κοινό έτος της γλώσσας και 
λογοτεχνίας Ελλάδος, το οποίο έλαβε χώ-
ρα το 2019.

Η  δήλωση  πραγµατοποιήθηκε σε εκ-
δήλωση κατά τα οποία ο Ρώσος πρόεδρος 
συνοµίλησε µε 23 πρεσβευτές ξένων χω-
ρών, µεταξύ αυτών και µε την Ελληνίδα 
πρέσβειρα.

Καλά λόγια είπε, θα σκεφθεί κάποιος 
αυθόρµητα. Όχι, δεν είπε καλά λόγια, είπε 
τυπικά λόγια. Αυτό γιατί η Ελλάδα, ποτέ µέ-
χρι σήµερα δεν προσέγγισε µε το σωστό 
τρόπο την Ρωσία: Αυτόν της Αρχής των 
αµοιβαίων συµφερόντων. Κάτι πήγε να γί-
νει επί κυβερνήσεως Καραµανλή του νεώ-
τερου, αλλά δεν «στέριωσε», καθώς ο τρό-
πος δεν ήταν ο ενδεδειγµένος.

Ο «Τσάρος» φυσικά έχει συµφέροντα µε 
την Ελλάδα, απλά οι Έλληνες φοβούνται να 
βγουν από το «καβούκι» τους.  Ψάχνουν 
προστάτη και όχι συνεταίρο, ψάχνουν σω-
τήρα, δεν θέλουν να σώσουν τους εαυτούς 
τους µε τις δικές τους δυνάµεις. 

Η δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία έχει 
περάσει και στην εξωτερική πολιτική.  Όπως 
είναι δηµόσιος υπάλληλος βολεύεται µε 
την µονιµότητα του ∆ηµοσίου ή ένας άτολ-
µος έλληνας, δηµοσιοϋπαλληλικής νοο-
τροπίας, στην νοµιµότητα ενός επιδόµατος 
ή να τον ταΐζουν, έτσι και η Ελλάδα έχει βο-
λευτεί στην «µονιµότητα» του ∆υτικού προ-
στάτη.  

Την ίδια όµως ώρα, οι Τούρκοι κινού-
νται εξυπνότερα, γρηγορότερα, αποφασι-
στικότερα. 

Απευθυνόµενος προς την Ελληνίδα 
Πρέσβειρα στην Ρωσία, την Κατερίνα Νασί-
κα, ο Πούτιν εξέφρασε την πεποίθηση του 
ότι είναι κοινό συµφέρον,  η περαιτέρω 
ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των δύο 
χωρών και επ’ αυτού δεν είπε ψέµατα. 

Απλά, µέχρι στιγµής, επιλέγει Τουρκία, 
γιατί  οι Τούρκοι έµαθαν να κινούνται µόνοι 
τους και να κλείνουν συµφωνίες, έχοντας 
µάλιστα ιστορικό άδικο, καθώς εδάφη που 
κατέχουν, δεν είναι δικά τους. 

Άλλωστε την οικονοµία της Τουρκίας 
την κινούν τα παράλια.  ΝΑΙ, οι Ελληνογε-
νείς απόγονοι των γενιτσάρων που καθώς 
τους άλλαξαν την εθνική ταυτότητα, αλλά 
παρέλειψαν να τους ξεριζώσουν και το Ελ-
ληνικό δαιµόνιο, το οποίο ξεδιπλώνουν για 
τον κατακτητή τους. Απλά δεν το ξέρουν. 
Ακόµα τουλάχιστον…

Οι  παρεµβάσεις  µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  17/02/2020,  η Πα-
ράταξη µας τοποθετήθηκε για 
συγκεκριµένα θέµατα.

1. ∆ιεξαγωγή ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε αποκλειστι-
κό θέµα την εγκληµατικό-
τητα, καθότι θεωρούµε 
πως είναι το µέγιστο πρό-
βληµα της πόλης και χρή-
ζει ξεχωριστής συζήτησης.

2. Ενηµέρωση αξιοποίη-
σης κληροδοτήµατος Ρο-
διάς Στριφτού, περιουσία η 
οποία είναι ανεκµετάλλευτη 
από το ∆ήµο µας.

3. Τοποθέτηση µας για την 
ηµέρα και ώρα διεξαγωγής των δη-
µοτικών συµβουλίων καθότι έχουµε ζη-
τήσει επανειληµµένα την αλλαγή του µε 
σκοπό να παρίσταται όλη η δηµοτική µας 
οµάδα.

4. Ενηµέρωση για τα κριτήρια επιλογής έµµισθων ειδικών συµβού-
λων , καθότι θεωρούµε ότι οι άνθρωποι που θα καταθέσουν προτάσεις 
σε διάφορα έργα θα πρέπει να είναι εξειδικευµένοι, έµπειροι και να µπο-
ρούν άµεσα να προσφέρουν µέσα από τις γνώσεις τους.

5. Θέσαµε το ερώτηµα γιατί επιλέχθηκε η ενεργειακή αναβάθµιση του 
δηµαρχιακού µεγάρου ενώ υπήρχαν και άλλες επιλογές κτιρίων που δεν 
αναφέρθηκαν ποτέ στο σώµα. Καταθέσαµε ξεκάθαρη πρόταση ότι προ-
τιµούµε να αναβαθµιστούν ενεργειακά παιδικοί σταθµοί, σχολεία ή ΚΑ-
ΠΗ, έναντι του δηµαρχιακού µεγάρου. 

6. Ζητήσαµε για ακόµη µία φορά οικονοµική ενηµέρωση από τις χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις της ∆ΗΚΕΑ καθότι ήδη ανακοινώθηκαν νέ-
ες εκδηλώσεις της αποκριάς. 

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ

Ένα κοµµάτι για το µέλλον µας 
που αξίζει για... δεκα! 
Η πρώτη µεγάλη συνάντηση των στελεχών της ∆ηµοτικής Παράταξης ∆ΕΚΑ  για το 
2020 πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την κοπή της πίτας για το 2020. Τους  κεντρικούς 
χαιρετισµούς  της εκδήλωσης απεύθυναν ο Χάρης ∆αµάσκος, που ήταν και ο τιµώ-
µενος τα βραδιάς και ο νέος επικεφαλής της  παράταξης ∆ΕΚΑ Παναγιώτης Αναγνω-
στόπουλος.

Τονίστηκε και από τους δύο ότι  αυτή η παράταξη είχε και συνεχίζει να έχει ένα όραµα 
διαφορετικό και υλοποιήσιµο για τις Αχαρνές και τους Θρακοµακεδόνες, 

Από την άλλη αναφέρθηκε µε νόηµα ότι για να λυθούν τα προβλήµατα του ∆ήµου 
Αχαρνών και να γίνει ένας δήµος 
αντάξιος  άλλων ∆ήµων που θεωρού-
νται πρότυπα, δεν αρκούν ούτε το φι-
λότιµο, ούτε οι καλές προθέσεις.

Χαιρετισµό στην εκδήλωση  απεύ-
θυναν επίσης όλοι οι ∆ηµοτικοί και 
Τοπικοί Σύµβουλοι, τονίζοντας ότι η 
θέση στην αντιπολίτευση µπορεί να εί-
ναι εποικοδοµητική για την πορεία της 
πόλης. 

Πάντως σύσσωµα ακούγεται από 
τα στελέχη της παράταξης, ότι θα πα-
ρακολουθούν στενά της ενέργειες ή 
παραλείψεις της ∆ηµοτικής Αρχής  πα-
ρεµβαίνοντας µε κατάθεση αντιπροτά-
σεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο 
καθώς ήδη θεωρούν ότι για αρκετά 
ζητήµατα έχει ήδη χαθεί πολύτιµος 
χρόνος. 
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Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

Κυριακή κι Απόκρια  στις  Αχαρνές  µε Καµήλα, Ντόντιλιες, χορούς και δρώµενα! 

Έ να πολύχρωµο και πολύκοσµο αποκριάτικο 
παζλ απλώθηκε στην Κεντρική Πλατεία των 
Αχαρνών το πρωί της Κυριακής 23 Φεβρουαρί-

ου 2020, χαρίζοντας σε µικρούς και µεγάλους, γνήσιες νό-
τες παράδοσης κι αξέχαστες στιγµές! Στους χορούς και τα 
αποκριάτικα δρώµενα συνοδεία Παραδοσιακής Ορχή-
στρας και µε πρωταγωνιστές το Έθιµο της Καµήλας και το 
Γαϊτανάκι, συµµετείχαν ψυχή τε και σώµατι, ο Όµιλος Φί-
λων «Χρήστος Τσεβάς», ο Λαογραφικός – Χορευτικός 
Σύλλογος «ο Κόκκινος Μύλος», το Λύκειο Ελληνίδων 
των Αχαρνών, οι Σύλλογοι Θεσσαλών και Ηπειρωτών 
Αχαρνών, και το ∆ηµοτικό Ωδείο. 

Μοναδική νότα αρβανίτικης παράδοσης, µπροστά από 
τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Βλασίου, η υπαίθρια παρα-
σκευή, το µαγείρεµα και το κέρασµα της ντόντιλιας για το 
οποίο ένωσαν τις δυνάµεις τους η Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρεία των Αχαρνών, το Λύκειο Ελληνίδων και ο Όµιλος 
Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθήκης “Χρήστος Τσεβάς”. 

Απόλυτα δικαιωµένοι από το αποτέλεσµα ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο Πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Γιάν-

νης Νίκας, που έφερε την ευθύνη της διοργάνωσης  αντάλ-
λαξαν θερµές ευχές µε τους εκπροσώπους των Πολιτιστικών 
Συλλόγων του τόπου και τον κόσµο. 

Το «παρών» έδωσαν επίσης, Αντιδήµαρχοι, Επικεφαλής 
∆ηµοτικών Παρατάξεων και µέλη του ∆ηµοτικού και του Το-

πικού Συµβουλίου Αχαρνών, που µαζί µε τον κόσµο που κα-
τέκλυσε την Πλατεία, απόλαυσαν ξεχωριστές στιγµές, κάτω 
από έναν λαµπρό ήλιο. 

Περισσότερα  στο : https://menidiatis.blogspot.com 



Σε αυτό το φύλλο θα κλείσουµε τα µά-
τια και θα φανταστούµε.. Θα φαντα-
στούµε τον τόπο µας αλλιώς.. Με µι-

κρές ζεστές πλίθινες µονοκατοικίες και τα 
λίγα µετρηµένα δίπατα αρχοντικά...

Με αυλές και ξύλινες πόρτες από αυτές που τα 
κλειδιά τους ήταν µεγάλα και βαριά.. Κότες στη 
αυλή χώµα στο δρόµο γλάστρες στης αυλές και 
καληµέρες από έναν συγγενή που αγαπούσες και 
έναν γείτονα που εκτιµούσες.  Μικρός τόπος , µε-
γάλες καρδιές…

 Ένας τόπος αγκαλιασµένος µέσα από την τότε 
Αριστοτέλους µέχρι και το στρατόπεδο της Φιλα-
δέλφειας και γύρω - γύρω περιβόλια ελιές κυπα-
ρίσσια, λεύκες, πεύκα και στέρνες ..Με περιοχές 
όπως οι µαχαλάδες, Ταµπούρι , Παπά πηγάδι, 

Κουρίστιζες, Τάφος της γύφτισας, Πιρούνα , Πύρ-
γουθι, Πράξις, Νέµεσις, Χαµόµηλο, Νέα Ζωή, Ζού-
νας, Χτυπητό, Λόγγος , Αγία Μαύρα, εντελώς 
άγνωστες σήµερα στην πόλη µας.

 Φανταστείτε παιδιά να πηγαίνουν απ τα σχο-
λεία εκδροµή.. Πότε στην Αγία Τριάδα, πότε στον 
προφήτη Ηλία.. Και που και που κανένα µπαµ απ 
τα τυφέκια..  Ναι εκεί που είναι τα σπίτια ισως κά-
ποιος κυνηγός κυνηγούσε… Τσίχλες µπεκάτσες 
και λαγούς.. Και νερά. Πολλά νερά ..µε τα πάνω 
από 20 ρέµατα της πόλης.. Που έδιναν ζωή σε 
δρόµους και πλατείες µέχρι χαµηλά στη Λιοσίων.. 
Το ταξίδι λοιπόν ξεκινάει.. Αυτό είναι ΜΟΝΟ το 
πρώτο µέρος... Έχουµε πάρα πολλά να σας δεί-
ξουµε και πολύ πίσω να σας ταξιδέψουµε..∆εθεί-
τε ξεκινάµε!

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»
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Hair  Creations  Hair  spa – Αισθητική – Μακιγιάζ:   Κωνσταντίνος  και Νικόλαος  
Αγίας  Τριάδος 16Α  Τηλ.:  210 2400990 • Κιν. : 6944 754056. FB: κοµµωτήριο «Κωνσταντίνος &  Νικόλας»

Παλιοί δρόµοι 
και γωνιές 
µε καληµέρες 
στις καρδιές µας

Το 1o Σώµα Προσκόπων το 1960 στην Πλατεία Ηρώων. 
Αρχείο Ιωάννη Κατσανδρή

Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου το 1960

1960 στη Σω-
κράτους και στο 
βάθος είναι και 
η Πάρνηθας µε 
τους Χρήστος 
και  Λάµπρος 
Μπόσδας. Αρ-
χείο Σπύρου  
Μπόσδα

Oικογ. Παπαγε-
ωργίου κατε-
βαίνοντας την 
Λιοσίων από 
πλατεία προς Ιε-
ρο Ναο Κοιµη-
σεως Θεοτο-
κου1958.Αρ-
χειο Ελένης Κα-
λογράνη

Λαθέας το 
1968 και στο 
βάθος στα 
κυπαρίσσια 
η Λεωφόρο 
Καραµανλή..

Ιωάννης Χειλε-
τζάρης περι το 
1958 στης ∆η-
µοκρίτου και 
Μεγ. Αλεξάν-
δρου. Aρχεio 
Αγγελικής  
Tριβέλλα

Ανοδος 
Παγκάλου 
προς παρ-
νηθος το  
1960 .Αρ-
χείο Κώ-
στα Τσιγα-
ρίδα

Οδος  Πα-
γκάλου 
προς κα-
ραβο το 
1960. Αρ-
χείο Κώ-
στα Τσιγα-
ρίδα

Η οδός Τσί-
γκου του 
1950.Αρ-
χείο Ευαγ-
γελίας Eυ-
αγγελινού

Παράλλη-
λα των Σι-
δηροδροµι-
κών γραµ-
µών  στην 
κωνσταντι-
νουπολεως  
το 1960.Αρ-
χειο Βάσω 
Σινάνη
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Με αντιπληµµυρικά έργα
θωρακίζονται οι Αχαρνές
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΠΛΗΜΜΥΡΙ-
ΚΗ προστα-
σία του Κέ-
ντρου των 
Αχαρνών θα 
συµβάλει κα-
θοριστικά η 
υλοποίηση 
της οριστικής 
µελέτης συλ-
λεκτήρα Σ2 
και δεξαµενής ανάσχεσης ∆2 στον Παλαιό Οικισµό του ∆ήµου 
στην οδό Κολοκοτρώνη.

Σε συνεργασία µε την Περ. Αττικής και δη µε τον Περιφ. Σύµβ., 
Θανάση Κατσιγιάννη, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπ. Βρεττός προσυ-
πέγραψε στη ∆ιεύθυνση Αντιπληµµυρικών και Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων την έγκριση κατασκευής ενός έργου που θα διευκολύνει την 
καθηµερινότητα των ∆ηµοτών.

Σκοπός της µελέτης είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασµού της 
αντιπληµµυρικής προστασίας του κέντρου της πόλης, και πιο συγκε-
κριµένα της περιοχής που περικλείεται από τον δακτύλιο της οδού 
Αριστοτέλους, ώστε να περιοριστεί το πρόβληµα των πληµµυρών 
και να µην υπάρξει εκ νέου κίνδυνος ακόµα και για ανθρώπινες απώ-
λειες. Η µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπι-
κή Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» του κ. 
Αθανάσιου Μαρτίνου.

Νέα σύσκεψη µε υψηλόβαθµα στελέχη 
της ΕΛ.ΑΣ  είχε  ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
Μία ακόµη συνάντηση εργασίας µε θέµα 

την αντιµετώπιση της εγκληµατικότη-
τας είχε το πρωί της Τετάρτης (19/1) ο 

∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. Συγκε-
κριµένα υποδέχτηκε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο 
πολυµελές κλιµάκιο στελεχών της Ελληνικής 
Αστυνοµίας µε σκοπό την ενηµέρωση του επιχει-
ρησιακού σχεδίου που εκπονείται από τον Αρχη-
γό της Ελληνικής Αστυνοµίας κ. Καραµαλάκη για 
τη δηµιουργία οµπρέλας προστασίας στον ∆ήµο 
Αχαρνών.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υπουργός του Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Μιχάλης  Χρυσοχοΐδης έχει επι-
ληφθεί προσωπικά επί του θέµατος σε συνέχεια της 
συνάντησης εργασίας που είχε µε τον ∆ήµαρχο 

Αχαρνών την περασµένη Τρίτη.
Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι ακόλουθοι: 

Υποστράτηγος  ∆ασκαλάκης Εµµ, βοηθός Γεν.
Αστυν. ∆/ντή Αττικής . Αστυνοµικός ∆/ντής Λάσκος 
Σπ., ∆/ντής ∆/νσης Τροχαίας Αττικής. Αστυνοµικός 
∆/ντής Συκιωτάκης Ευάγ., ∆/ντής ∆/νσης Αστ. ∆υτ. 
Αττικής, Αστυν. ∆/ντής ∆ιώσχαρης Σπ., ∆/ντής Υποδ. 
Ασφαλείας ∆υτ. Αττικής, Αστυν. Υποδ/ντής Πλακιάς 
Ευάγ., ∆/τής Υποδ. Αστ. Επιχ. ∆υτ. Αττικής, Αστ. 
Υποδ/ντής Συρµαλής Ιωάν., ∆/τής Τµήµ.  Αχαρνών, 
Αστυνόµος Α΄ Καπελλάκης Ιωάν., ∆/τής Τµήµ. 
Ολυµπ. Χωριού, Αστυνόµος Β΄ Λιακόπουλος 
Ελευθ., ∆/τής ∆΄Τµήµ. ∆ΙΑΣ ∆υτ. Αττικής. Τον Σύλ-
λογο κατά της Εγκληµατικότητας του ∆ήµου Αχαρ-
νών εκπροσώπησε ο κ. Γιώργος Κουλόγιαννης.

Το Ολυµπιακό Χωριό πιο καθαρό από ποτέ…
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ µέρα µε τη µέρα αλλάζει όψη στον τοµέα της καθαριότη-
τας. Με λιγοστά µέσα και σε έναν αγώνα διαρκείας η νέα ∆ηµοτική Αρχή αντιµε-
τωπίζει µαχητικά τους τόνους απορριµµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το 
Ολυµπιακό Χωριό, του οποίου έχει αλλάξει η εικόνα τους τελευταίους µήνες. Οι 
λόφοι σκουπιδιών και ογκωδών απορριµµάτων έχουν δώσει τη θέση τους σε κα-
θαρά πεζοδρόµια και δρόµους, κάτι που πριν λίγο καιρό δεν θεωρούταν δεδο-
µένο για τους κατοίκους του.

Στους Θρακοµακεδόνες  η πιο
όµορφη 3D διάβαση της Ελλάδας
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ για την πόλη των Αχαρνών και συ-
γκεκριµένα τους Θρακοµακεδόνες, καθώς δηµιουργήθηκε η 
πρώτη 3D διάβαση πεζών µε σκοπό να αποκτήσει ο δρόµος συν-
θήκες µεγαλύτερης ασφαλείας για τους πεζούς, µπροστά από το 
Λύκειο των Θρακοµακεδόνων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Μιχάλης Βρεττός, είχε διαθέσει από νωρίς τη 
∆ηµοτική Αστυνοµία, εκτρέποντας την κυκλοφορία για να ολο-
κληρωθεί η «ζωγραφιά», ενώ στο τέλος των εργασιών δήλωσε: 
«Οι Θρακοµακεδόνες έχουν µπει ξανά στο κάδρο της ανάπτυ-
ξης. Μέσα στο επόµενο διάστηµα ξεκινάει και η πρώτη παιδική 
χαρά. Ζούµε στην πιο όµορφη πόλη και οι δηµότες µας αξίζουν 
τα καλύτερα! Θερµά συγχαρητήρια στον σύλλογο γονέων του 
Λυκείου Θρακοµακεδόνων».

Αποδίδουν καρπούς οι ενέργειες του 
∆ηµ. Αχαρνών για τη Λεωφ. Καραµανλή
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ σηµαντικό βήµα πραγµατοποίησε η ∆ηµοτική Αρ-
χή στην κατεύθυνση της υλοποίησης έργων υποδοµών στην 
πόλη. Πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα, αυτό του 
αντιπληµµυρικού σχεδιασµού, της ανάπλασης και της διαπλά-
τυνσης της Λεωφόρου Καραµανλή σε όλο το µήκος της, η διά-
νοιξη της οποίας αποτελεί ένα πάγιο αίτηµα των κατοίκων της 
πόλης. Ο φάκελος έχει κατατεθεί στην Κεντρική Συντονιστική 
Επιτροπή, µετά την έγκριση της οποίας θα µπορούν να αναζη-
τηθούν τα απαραίτητα κεφάλαια από την Περιφέρεια για τη δη-
µοπράτηση του έργου.

Ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός είχε επισηµάνει πολλάκις τη 
σπουδαιότητα του συγκεκριµένου έργου και γι’ αυτό άλλωστε 
είχε αναθέσει στις αρµόδιες υπηρεσίες την προώθησή του ήδη 
από την ανάληψη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου. Είναι δε ένα από 
τα έργα µακράς πνοής που προωθούνται και αναµένεται να αλ-
λάξουν ριζικά την εικόνα των Αχαρνών και να δώσουν λύση 
σε ένα πρόβληµα που έχει ταλαιπωρήσει εδώ και δεκαετίες τους 
Αχαρνείς. 

Συνάντηση της Επιτροπής Συγκοινωνιών του ∆ήµου µε στελέχη του ΟΑΣΑ
ΤΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ σειράς ζητηµάτων και αιτηµάτων των κατοίκων των Αχαρνών επιτυγχάνει η επι-
τροπή συγκοινωνιών του ∆ήµου Αχαρνών, όπως προέκυψε και από τη συνάντηση που πραγµατοποιή-
θηκε µε στελέχη του ΟΑΣΑ. Από την πλευρά του ∆ήµου το παρών έδωσαν ο Αντιδήµαρχος Περιβάλ-
λοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης κ. Νίκος Ξαγοράρης, ο πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Αχαρνών κ. Μιχάλης Χριστοφορίδης, ο πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Θρακ/νων κ. Κοτσιανάς και ο κ. Κα-
ρακωνσταντής. Η συζήτηση µάλιστα αφορούσε συγκεκριµένα ζητήµατα : Συγκεκριµένα από τα στελέχη 
του ΟΑΣΑ υπήρξε η εξής ενηµέρωση:  Το δροµολόγιο της γραµµής 735, πλέον θα εξυπηρετεί και την 
περιοχή του Προφήτη Ηλία. .

Η γραµµή 724 θα κατευθύνεται από τους Θρακοµακεδόνες απευθείας στη Ν. Ιωνία χωρίς µετεπιβί-
βαση. Επίσης θα υπάρξει σύνδεση Θρακοµακεδόνων – Βαρυµπόµπης, ενώ θα πραγµατοποιηθεί αύξη-
ση των δροµολογίων της γραµµής 740, 
µιας γραµµής που ενώνει το βόρειο µε το 
νότιο τοµέα των Αχαρνών, συνδέοντας 
παράλληλα όλες τις διοικητικές δοµές. 
Από εκεί και πέρα λύσεις αναζητούνται 
και σε άλλα αιτήµατα µε τα επόµενα θέ-
µατα να αφορούν τη διέλευση της γραµ-
µής 755 µόνο µέσω της Λ. ∆εκελείας, 
δροµολόγιο για τη Χαραυγή και κυρίως 
την αύξηση των δροµολογίων των βασι-
κών αξόνων µε τις γραµµές Α10 και Β10.
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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...

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

01/03, ΚΥΡΙΑΚΗ  ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΧΑΛΚΙ∆Α 
Εισιτήριο 10€  Αναχώρηση 15:00

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 
Εισιτήριο 70€  

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

30/04 – 03/05,  4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΜΥΤΙΛΙΝΗ 
Εισιτήριο 190€

ΜΑΪΟΣ, 2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΑΝ∆ΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ 
28/06 – 01/07, 4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΗ  ΣΥΜΗ 

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

Μεζεδοπωλείο – Μαγειρείο 
«Ο  Μερακλής» 

Παραδοσιακές – σπιτικές  γεύσεις 
 Σε Κρεατικά και Θαλασσινά

 Μαγειρευτά, Ψητά, Τηγανιτά 

 Ποικιλίες διάφορες νηστήσιµες 

 Ούζα - Τσίπουρα και χύµα Κρασί 
∆ιεύθυνση: Σπύρος   Βρεττός

Αγίου Νικολάου 2 - Αχαρνές • Τηλ.  210 2476811 - Κιν. 6986 833871
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Στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρ-
χιακού Μεγάρου Αχαρνών, το απόγευµα της Κυ-
ριακής 2 Φεβρουαρίου έκοψε τη Βασιλόπιτα του για 

το 2020 ο ιστορικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Άνω 
Αχαρνών, µε τις ευλογίες της Εκκλησίας. Τον κόσµο που 
είχε γεµίσει ασφυκτικά την αίθουσα καλωσόρισε ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Αντώνης Παλιούρας. 

Με τη συµµετοχή πολλών κατοίκων και διαχρονικό 
αίτηµα «την επίλυση του ζητήµατος και την ένταξη 
της συνοικίας στο Σχέδιο Πόλης», έκοψε και φέτος 

την Βασιλόπιτα του ο Σύλλογος του Οικισµού Ξενοδοχοϋ-
παλλήλων Αχαρνών. Φιλόξενος Πρόεδρος του Οικισµού 
ο κ. Βασίλης  Γκιούσµας µίλησε για το χρόνιο ζήτηµα που 
ταλανίζει την περιοχή καυτηριάζοντας την έλλειψη ουσια-
στικής δράσης και πρωτοβουλιών, από τις ∆ηµοτικές Αρ-
χές και την Πολιτεία τα προηγούµενα χρόνια κι εκφράζο-
ντας την ευχή το ενδιαφέρον που έχει δείξει για το ζήτηµα 
η σηµερινή ∆ιοίκηση του ∆ήµου Αχαρνών να αποτελέσει 
και την αρχή, για την οριστική επίλυση του προβλήµατος. 

Την πρώτη της Γενική Συνέλευση για το 2020 πραγµα-
τοποίησε το βράδυ της Κυριακής η Αυτοδιοικητική Πα-
ράταξη «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος». Ο ∆ήµαρχος 

κ. Σπύρος Βρεττός, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στις προ-
σπάθειες που έχουν γίνει κατά τους πέντε µήνες από την ανά-
ληψη των ηνίων του ∆ήµου. Επιλέγοντας να εστιάσει στα φλέ-
γοντα θέµατα της εγκληµατικότητας, της καθαριότητας και των 
υποδοµών αναφέρθηκε σε κινήσεις που έχουν πραγµατοποι-
ηθεί ούτως ώστε να υπάρξει άµεση βελτίωση της κατάστασης. 
Ζήτησε δε από όλους τους παρευρισκόµενους να σταθούν δί-
πλα στη ∆ηµοτική Αρχή και να συµβάλλουν κι αυτοί µέσω 
της συµµετοχής τους στην προσπάθεια που γίνεται. 

Στην κοπή της Βασιλόπιτας της Ένωσης Γονέων 
έγιναν και οι βραβεύσεις των µαθητών που δια-
κρίθηκαν σε διάφορους τοµείς µέσω των σχολεί-

ων τους αλλά και των µαθητών που διακρίθηκαν στην 
1η Ολυµπιάδα Ζωγραφικής. Γίνονται κ όµορφα πράγ-
µατα στην πόλη µας..!!

Με την καθιερωµένη κοπή της Βασιλόπιτας και µια 
όµορφη εκδήλωση ανθρωπιάς, επισφράγισε το φι-
λανθρωπικό του έργο ο Σύλλογος «Αγίου Κυπρια-

νού και Ιουστίνης» για την χρονιά που πέρασε αλλά και για 
το 2020 που ανέτειλε.  Φιλόξενος οικοδεσπότης ο Πρόε-
δρος και γνωστός από τα παλιά στα κοινά των Αχαρνών 
Μανώλης Λαδουκάκης, έχοντας στο πλευρό του και τα 
υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου φρόντισε την 
κάθε λεπτοµέρεια της εκδήλωσης έτσι ώστε να µη λείψει 
τίποτα από κανέναν. 

Πολυπληθής και κεφάτη η Βασιλόπιτα 
των Ηλικιωµένων του ∆ήµου Αχαρνών 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ πλήθους ηλικιωµένων την Πα-
ρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020,  έκοψε βασιλόπιτα 
η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆ΗΦΑ). 

Η Πρόεδρος Αγγελική Ζαχαριάδη µε µια λιτή 
ανάρτηση στην προσωπική σελίδα της στο Face 
Book αναφέρει τα εξής:  «Η Τρίτη ηλικία όπως κάθε 
χρόνο γιόρτασε την ΚΟΠΗ της ΠΙΤΑΣ για το καλό 
του Χρόνου! Όλοι µας έχουµε πάρει κάτι από τους 
γονείς και τους παππούδες µας! Έχουµε υποχρέωση 
να Είµαστε δίπλα τους και να τους στηρίζουµε! Εύ-
χοµαι Καλή Χρονιά,Υγεία, Ευτυχία και του Χρόνου 
πάλι εδώ όλοι µαζί να γιορτάσουµε» . Όµως, δεν 
έµεινε µόνο σ’ αυτό, γνωρίζοντας πως οι ηλικιωµέ-
νοι µας ταλαιπωρούνταν µε τις συνταγογραφήσεις 

φαρµάκων, αλλά και τις επισκέψεις στους γιατρούς, 
η Πρόεδρος επεσήµανε πως κάθε ΚΑΠΗ θα αποκτή-
σει ότι χρειάζεται ώστε κανένας ηλικιωµένος να µην 
στερείτε των ιατρικών υπηρεσιών.

«Μας µεγαλώσατε, µας φροντίσατε, πολλοί από 
εσάς λόγω της οικονοµικής κρίσης συνεχίζεται να 
στηρίζεται οικονοµικά ακόµη τα παιδιά και τα εγγό-
νια σας, γι’ αυτούς και πολλούς ακόµη λόγους είµαι 
υπερήφανη που βρίσκοµαι ανάµεσά σας. Αλλά ταυ-
τόχρονα και χαρούµενη γιατί στόχος της δηµοτικής 
αρχής είναι να ελαφρύνουµε λίγο τις πλάτες σας από 
τα προβλήµατα και να γίνει η ∆ΗΦΑ σαν την στορ-
γική αγκαλιά που κάνετε στα παιδιά σας!» δήλωσε 
η Πρόεδρος κ. Ζαχαριάδη.

Φιλόξενος Πρόεδρος ο Βασίλης Πετρό-
πουλος και όλο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Συλλόγου, φρόντισαν την κάθε λε-

πτοµέρεια της εκδήλωσης κι αντάλλαξαν θερµές 
ευχές µε τον κόσµο, στη κοπή πίτας. Φυσικά αν 
και το κλίµα υπήρξε πανηγυρικό, τέθηκαν επι-
γραµµατικά τα χρόνια προβλήµατα της Συνοικί-
ας που είναι το Σχέδιο Πόλης µε τη χαρακτηριστι-
κή φράση «Σχέδιο έχουµε και σχέδιο δεν έχου-
µε!» αλλά και η πάταξη της εγκληµατικότητας µε 
την ευχή η νέα χρονιά να φέρει και τη λύση τους.
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ  
ΣΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ     ΚΑΙ   Η    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΙ∆Η  ΑΡΕΤΗ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΟ-
ΦΙΑΣ    ΤΟ  ΓΕΝΟΣ ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ    ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ  ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ   ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ  ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ  
ΣΤΙΣ   ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ .

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
και της ΜΑΡΙΑΣ   το γένος  ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ , που γεννή-
θηκε  στην ΧΑΛΚΙ∆Α – ΕΥΒΟΙΑΣ  και κατοικεί  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ    και η  ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ   ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ  του  ΕΛΙΣΑΙΟΥ    και της  ΡΟ∆ΟΥΛΑΣ  το γένος  
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε  στον  ΠΥΡΓΟ  - 
ΗΛΕΙΑΣ   και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   θα έλ-
θουν  σε γάµο που θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας του  Θρησκευτικού σας Γάµου, την Τοπική µας ∆εκαπεν-
θήµερη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  της  και  γίνεσαι  ΜΕ-
ΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  του  τόπου µας.  Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα  στο  697 2426684  

ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας  στα  mail :  nioras@gmail.com   και  acharnaiki@gmail.com

Τα Εταιρία Κασταλίτσα ευχαριστεί θερµά την οµάδα & τους συνεργάτες της που παρευρέθηκαν 
στην κοπή της πίτας µας , καθώς και τον υπέροχο χώρο Paraside Hall για την θερµή φιλοξενία του. 

Με εκτίµηση , 
Μαρία Αναστασία Κρεούζη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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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.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 520858 
Κιν.  6977 645772

Σ  νο
ν   υτά  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 ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

40HMEPΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  07 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.30 π.µ., 

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και  Θείου

ΠΑΥΛΟΥ    ΜΠΙΝΙΑΡΗ 
(Καραµαλέα)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αρετή και Σωτήρης ∆αµάσκος,
∆ηµήτρης και Αικατερίνη Μπινιάρη 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ισιδώρα, Ελένη, Παυλίνα, Αναστάσιος, Αιµιλία. 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην αίθουσα της «ΜΑΡΙΩΣ» 
(Οδός Παπαδηµητρίου)

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  15 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  ΕΤΗ-
ΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Αγίων Πέτρου και Παύλου - 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  πολυαγαπηµένου µας  

Συζύγου,  Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ          

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Σοφία
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Άννα, Παρασκευάς και Ελένη

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  : Βασιλική  και  Γεώργιος - Πρωτέας 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην  αίθουσα  του  Ναού   

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  14  Μαρτίου  2020 και ώρα 09.00 π.µ. 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - 

Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας  
Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΚΩΝ.  ΓΚΙΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ  : Σοφία 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Κωνσταντίνα  και Μιχάλης,  Μαρία και  Νίκος 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Αθανασία, ∆ηµήτρης, Χρήστος 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο 

του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ »

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  7  Μαρτίου 2020  και ώρα 9 π.µ.  40/

ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής - Άνω 
Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

Αδελφού, Θείου και Φίλου

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ  (Κούλη)   ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ
(Ιδρυτή του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής )

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:  Ευάγγελος  και  Φώνη  Μουστακάτου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην αίθουσα 
του «ΛΑΪΟΥ»

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  07  Μαρτίου  2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  

40ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως  Θεοτόκου 
- Αχαρνές  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

 ΕΙΡΗΝΗ  ΒΑΣ.   ΣΤΑΜΟΥ  (ΓΚΙΚΑ)
  (Το γένος  ∆ηµ.  Καµπόλη)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Βασίλειος
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  :  Ευαγγελία  και Γιώργος Καφύρας, 

Σοφία και Γιώργος Λιούπας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ειρήνη, Γιάννης, Μαρίλια, Βασίλης, ∆άφνη.

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   15   Μαρτίου  2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 

στον Ιερό Ναό Αγίου  Κοιµήσεως  Θεοτόκου  - Αχαρνές  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 
πολυαγαπηµένης µας  Συζύγου, Πατέρα, Παππού,  Αδελφού  και  Θείου

ΣΑΡΑΝΤΗ   ∆ΗΜ.  ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Μαρία 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  :  ∆ηµήτρης, Φανή και Κωνσταντίνος.

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

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   15  Μαρτίου  2020 και ώρα 09.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Παµµεγίστων Ταξιαρχών 
(Χαραυγή) – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγα-

πηµένης µας Συζύγου,  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θειας

ΙΩΑΝΝΑΣ  ΠΟΥΡΑΪΜΗ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Αναστάσιος

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : ∆ηµήτριος,  Κων/νος και ∆ώρα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ιωάννα, Αναστάσιος, Κατερίνα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : ∆ηµήτριος και Γεωργία, Χριστίνα, Ελευθερία
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήριο 
στο   κυλικείο του «ΝΑΟΥ»
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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, 1 Μάρτιος 2020 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1 2102440487

∆ευτέρα, 2 Μάρτιος 2020 ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ-
∆ΟΚΙΑ Πάρνηθος 102 2102476440

Τρίτη, 3 Μάρτιος 2020 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΩΡ.Λ.Θρακοµακεδόνων 117 2102430204

Τετάρτη, 4 Μάρτιος 2020 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.∆ιονυσίου 82 2102444771

Πέµπτη, 5 Μάρτιος 2020 ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25 2102462194

Παρασκευή, 6 Μάρτιος 2020 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51 2102477711

Σάββατο, 7 Μάρτιος 2020 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡ. Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος 
2102316792

Κυριακή, 8 Μάρτιος 2020 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙ-
ΟΥ ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202 
2102477292

∆ευτέρα, 9 Μάρτιος 2020 ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18 2102404494

Τρίτη, 10 Μάρτιος 2020 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22 
2102466608

Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81 
2102444418

Πέµπτη, 12 Μάρτιος 2020 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 90 2102477724

Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020 
ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ ● Φιλαδελφείας 41 
2102448787

Σάββατο, 14 Μάρτιος 2020 ● ΓΡΗΓΟΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121 
2102465660

Κυριακή, 15 Μάρτιος 2020 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23 2102464914

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 1/3/2020 ΕΩΣ 15/3/2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   κατάστηµα   80 τ.µ. επί 
της Λεωφ. Αθηνών  53. Τηλ. 210 
2462588.  6∆246
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 Μεγάλα Σχοίνα, σε 
απόσταση  είκοσι µέτρα από την Θρακο-
µακεδόνων. Τηλ.  6972 882821. 4∆241
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  30 θρανία και 30 καθίσµα-
τα (καρέκλες) σχολείου, σχεδόν καινούρ-
για, από Φροντιστήριο, λόγω συνταξιο-
δότησης. Τηλ. 6976 070409. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-

νων µε λίγα κινητικά προβλήµατα για 8/
ωρη απασχόληση. Τηλ. 6939 163976 και 
6974 784997. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πεπειραµένη µοδίστρα για κα-
τάστηµα στην πλατεία Θρακοµακεδόνων 
για 8ωρη απασχόληση. Τηλ. 210 
2435686.  4∆239
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός από την περι-
οχή Παναγίας Σουµελά, για πρωινή ή 
απογευµατινή απασχόληση. Τηλ. 6976 
836287. 4∆236
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοηθός για φροντίδα 
ηλικιωµένης ως εσωτερική  στην περιοχή 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Τηλ. 6907 010116. 4∆240.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται 
από κάτοχο Tkt Cambridge Και C2 Αχαρνές 
(Μενίδι Αττικής).  Τηλ 6974962940.  5∆244

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυ-
µνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6942 864 739. 10∆248
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 µαθήµα-
τα Αγγλικών- Γαλλικών και Πιάνου,  
µε ο ευρώ την ώρα.  Τηλ. 6949 
276599.  5∆242.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυ-
µνασίου – λυκείου.  20ετείς  εµπει-
ρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6972 695300. 5∆237. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή 

πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε µαθη-
τές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 
601252.  5∆235
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, 
Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εµπειρία, 
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.

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

Εθνικής Αντιστάσεως (Νέο Κοιµητήριο) - Αχαρνές • Τηλ.  210 2462992 – 6994 646211
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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

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673 
(Έναντι ∆ηµαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282



ΑΝΑKΟΙΝΩΣΗ 
Ο ∆ήµος Αχαρνών για προληπτικούς λόγους ακυρώνει όλες τις προγραµµατισµένες καρναβαλικές εκδηλώσεις
Μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε την αντιµετώπιση του κορονοϊού, ακυρώνονται 
για προληπτικούς λόγους όλες οι προγραµµατισµένες καρναβαλικές εκδηλώσεις έως και τη Καθαρά ∆ευτέρα σε όλη τη 
χώρα µεταξύ των οποίων και του ∆ήµου Αχαρνών. 
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου βρίσκονται σε διαρκή ετοιµότητα προκειµένου να συνδράµουν όποτε και όπως ζητηθεί. 

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας δηµοσιεύονται ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο κορονοϊό – COVID-19.
Τί είναι οι κορονοϊοί;
Οι κορονοϊοί είναι µία µεγάλη οικογένεια ιών που µπορεί να προκαλέσουν νόσο τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. Εάν ένα άτοµο µολυνθεί από 
τον ιό, µπορεί να εµφανίσει συµπτώµατα τα οποία ποικίλλουν από ήπια, όπως αυτά του κοινού κρυολογήµατος, έως και πολύ σοβαρά.
Τί είναι ο νέος κορονοϊός 2019-nCoV;
Ο νέος κορονοϊός ονοµάζεται 2019–nCoV και αποτελεί ένα καινούργιο στέλεχος κοροναϊού, που δεν είχε ανιχνευθεί πριν από την πρόσφατη επιδηµία 
στην περιοχή Wuhan στην Κίνα, το ∆εκέµβριο του 2019.
Είναι ο καινούργιος ιός ίδιος µε τον ιό του SARS;
Όχι. Ο 2019–nCoV ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών όπως ο ιός που προκαλεί Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (SARS-nCoV), αλλά δεν είναι ο 
ίδιος ιός.
Πόσο επικίνδυνος είναι ο νέος κορονοϊός – nCoV;
Όπως και µε τις άλλες αναπνευστικές λοιµώξεις, η λοίµωξη από τον νέο κοροναϊό 2019–nCoV µπορεί να προκαλέσει ήπια συµπτώµατα, όπως 
καταρροή, πονόλαιµο, πυρετό και βήχα. Ορισµένοι άνθρωποι µπορεί να εµφανίσουν σοβαρές εκδηλώσεις, όπως πνευµονία ή δυσκολία στην 
αναπνοή. Σπάνια, µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Ηλικιωµένοι και άτοµα µε υποκείµενα νοσήµατα (όπως σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακά 
νοσήµατα) είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εµφάνιση σοβαρής νόσου.


