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Μέσα σε ελάχιστες µέρες κατάφερε να ολοκληρώσει την αποκοµιδή των κηπαίων σε όλο
τον Βόρειο Τοµέα – Άλλοι ∆ήµοι επικοινωνούν για να µάθουν το… µυστικό της επιτυχίας 

Υπεγράφη από τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, 
Στέλιο Πέτσα, η επιχορήγη-
ση συνολικού ποσού 
54.005.992,10 ευρώ σε ∆ή-
µους της χώρας, αποκλειστι-
κά και µόνο για την εξόφλη-
ση των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνη-
σης).  Με βάση την απόφαση, ο ∆ήµος Αχαρνών επιχορηγείται µε 
το ποσό των 2.373.000,00 € προκειµένου να εξοφλήσει ληξιπρό-
θεσµες υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές

Εκδόθηκε το ΦΕΚ µε τις αντικειµενικές αξίες

Μέσα σε ελάχιστες µέρες κα-
τάφερε να ολοκληρώσει 
την αποκοµιδή των κηπαί-

ων σε όλο τον Βόρειο Τοµέα – Άλ-
λοι δήµοι επικοινωνούν για να µά-
θουν το… µυστικό της επιτυχίας 

Σε θέµα πρώτης γραµµής έχει ανα-
δείξει η κυβέρνηση την πυροπροστα-
σία και την καθαριότητα των δασικών 
χώρων το τελευταίο χρονικό διάστη-
µα. Απανωτές συσκέψεις επιτελικών 
στελεχών, κινητοποίηση όλων των 
αρµόδιων φορέων, νοµοθετήµατα τα 
οποία οδηγούν σε αυτό το αποτέλε-
σµα, συναντήσεις σε κάθε επίπεδο. 
Όλα αυτά µαζί αποδεικνύουν πόσο 
έµφαση δίνει η κυβέρνηση στο συγκε-
κριµένο θέµα και πόσο σοβαρά αντι-
µετωπίζουν την κατάσταση. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι ∆ήµοι έχουν 
βρεθεί και πάλι στην πρώτη γραµµή. 
Έχουν γίνει τουλάχιστον τρεις συσκέ-
ψεις σε κορυφαίο επίπεδο, όπου εί-
χαν προσκληθεί έντεκα δήµαρχοι οι 
οποίοι έχουν στα όρια των δήµων 
τους κάποια από τις 18 περιοχές που 
χρειάζονται µεγαλύτερη προσοχή. 
Μεταξύ αυτών και ο ∆ήµος Αχαρνών 
µε τον Σπύρο Βρεττό να συµµετέχει σε 
όλες τις συσκέψεις. Από την πρώτη 
στιγµή ο ∆ήµαρχος φρόντισε να κα-
ταστρώσει σχέδιο αντιµετώπισης του 
προβλήµατος και αποκοµιδής των 
κηπαίων και των κλαδιών από τον 

Βόρειο Τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο έγι-
ναν οι απαραίτητες ενέργειες, οι οποί-
ες απέδωσαν καρπούς σε ελάχιστο 
χρονικό διάστηµα. 

Χρειάστηκαν µόλις δύο εβδοµάδες 
για να ολοκληρωθεί η αποκοµιδή 
όλου του τεράστιου όγκου που υπήρ-
χαν σε Θρακοµακεδόνες, Βαρυµπό-
µπη και Ολυµπιακό Χωριό. Τον συ-
ντονισµό των υπηρεσιών και των συ-
νεργείων ανέλαβε ο Αντιδήµαρχος Έρ-
γων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής 
Προστασίας Γιώργος Σιδηρόπουλος, ο 
οποίος κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να 
ολοκληρώσει το τεράστιο αυτό έργο. 
Καθαριότητα, Πράσινο και οι Αντιδή-

µαρχοι Σ. Τοπαλίδης και Ν. Ξαγοράρης 
ταυτόχρονα συµµετείχαν µε κάθε τρό-
πο για να επιτευχθεί ο στόχος. 

Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν 
µέσα σε δύο µόλις εβδοµάδες να 
ολοκληρωθεί ένα έργο που τα προ-
ηγούµενα χρόνια δεν τελείωνε ούτε 
µέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα µετά 
την πρώτη αποκοµιδή του µεγαλύτε-
ρου όγκου, ακολούθησε και µια δεύ-
τερη για µικρότερους όγκους κλα-
διών. Κι όλα αυτά την ώρα που κά-
ποιοι είχαν σπεύσει να επικρίνουν τον 
∆ήµο και να προβούν σε κάθε είδους 
αρνητικά σχόλια. 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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Λύση του προβλήµατος ύδρευσης της Βαρυµπόµπης
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ λύσης µέσω της κα-
τασκευής νέου δικτύου και εξυγίανσης 
παλαιών τµηµάτων σε συνολικό µήκος 33 
χιλιοµέτρων και µε αύξηση της παροχής 
κατά 98.000 κυβικά µέτρα ανά έτος. Τους 
προηγούµενους µήνες, υπό την επίβλεψη 
και συντονισµό του Αντιδηµάρχου Ανα-
πτυξιακού Προγραµµατισµού Χρύσαν-
θου Κόνταρη  και την Τεχνική συνδροµή  
του Αντιδηµάρχου Παναγιώτη Αναγνω-
στόπουλου, ολοκληρώθηκαν όλες οι 

ενέργειες ωρίµανσης, µε σηµαντικότερη 
ενέργεια την εκπόνηση οριστικής µελέτης 
για την κατασκευή του δικτύου.

Ο ∆ήµος Αχαρνών στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Ανάπτυξης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υπέ-
βαλλε το σχετικό έργο προς χρηµατοδό-
τηση µε προϋπολογισµό 2.544.000 ευρώ. 
Με την έγκριση της χρηµατοδότησης το 
έργο θα δηµοπρατηθεί άµεσα, καθώς έχει 
πλήρη ωριµότητα.

Επιχορήγηση 54 εκατ. ευρώ σε 
για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ αναπροσαρµό-
ζονται οι τιµές εκκίνησης για τον 
προσδιορισµό της φορολογητέας 
αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορί-
ων οικισµού ακινήτων, που µεταβι-
βάζονται µε επαχθή αιτία ή αιτία θα-
νάτου, δωρεά, γονική παροχή και 
αναφέρονται στις ζώνες που περιλαµ-
βάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιµών που συνοδεύουν τις αποφάσεις.  
Οι τιµές των συντελεστών εµπορικότητας (Σ.Ε.), οικοπέδου (Σ.Ο.), οι πί-
νακες τιµής οικοπέδου (Τ.Ο.) και συντελεστή εκµετάλλευσης ισογείου 
(Κ) καθώς και τα διαγράµµατα στα οποία απεικονίζονται οι ζώνες τιµών 
παραµένουν ως έχουν. Σε ότι αφορά τον ∆ήµο Αχαρνών  οι τιµές κυ-
µαίνονται  από 750 έως 1.250 ευρώ.

Σε καθεστώς ειδικής
Πυροπροστασίας οι Θρακοµακεδόνες 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

11X6cm_No1_SUMMERCAMP_CO.pdf   1   16/6/21   12:25 PM

Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας υπά-
γονται οι Αχαρνές και η περιοχή των Θρακοµακεδόνων µαζί µε 
άλλες 17 περιοχές της Αττικής, µε απόφαση της Γενικής Γραµµα-
τείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριµένα, σε αυτούς τους δή-
µους πρόκειται να δροµολογηθούν έργα που αφορούν σε προ-
ληπτική αποµάκρυνση βλάστησης (εργασίες καθαρισµού) για µεί-
ωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδίως σε µικτές περιο-
χές δασών/πόλεων και οικισµών. Η απόφαση ελήφθη στην 
Πολιτική Προστασία, υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, µε συµµετοχή του συ-
νόλου της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος, αλλά 
και ∆ηµάρχων της Αττικής.
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Όλοι οι φιλόσοφοι των κρατών της Ευρώπης, που µελέτη-
σαν τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, αποδέχονται ότι 

όλοι µας είµαστε Έλληνες. Μόνον οι σηµερινοί Έλληνες δεν δε-
χόµαστε ότι είµαστε µια φυλή δάσκαλος στους συνανθρώπους 
µας, αλλά µιµούµαστε, µαϊµουδίζουµε, τα καµώµατα των ∆υτι-
κών λαών. ∆εν γίνεται η αλεπού εκατό χρονών, το αλεπουδάκι 
εκατό ένα.

Εάν το ψάξουµε µε φιλοσοφική διάθεση, θα διαπιστώ-
σουµε ότι, η αλήθεια είναι αυτή που κρατά τους ανθρώ-

πους ζωντανούς. Όσο και να την κρύβου-
µε, την κουκουλώνουµε, την διαστρεβλώ-
νουµε, στο τέλος θα βγει ξεκάθαρη και φω-
τεινή. Όπως ο ήλιος, µετά από µπόρες και  
καταιγίδες, θα βγει στον γαλάζιο ουρανό, 
να συνεχίσει να µας χαρίζει ζωή.

Το αποκαρδιωτικό µε τα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης στην βουλή µας είναι, 

ότι ενώ δεν έχουν να προτείνουν στην κυβέρ-
νηση κάτι εποικοδοµητικό, αναλίσκονται σε 
βλακώδεις σοφιστείες. Σοφιστεία είναι η προ-
σπάθεια µε απατηλά λόγια να προσπαθείς να 
ανατρέψεις την πραγµατικότητα. Αρχαία µέ-
θοδος, γνωστή και η οποία αποφέρει ελάχι-
στο όφελος και τελικά σβήνει.

Όποιος δεν αποδέχεται την ∆ηµο-
κρατία, αργά ή γρήγορα θα πάρει την θέση του, εκεί που 

του πρέπει. Λαγός την φτέρη έσειε κακό του κεφαλιού του, λέ-
γει ο λαός µας. 

Η πιο δύσκολη κατάσταση για όλους µας είναι, να χειριστού-
µε τον εγωισµό µας, µε ένα σοβαρό λάθος που κάναµε στην 

ζωή µας. ∆εν είµαστε ικανοποιηµένοι, όποια πλευρά του εαυτού 
µας και αν υποστηρίξουµε. Ο ανθρώπινος εγωισµός, είναι ένα 
αδάµαστο θηρίο.

Εάν ξυπνήσουµε από τον θρησκευτικό µας λήθαργο, 
ποιος είναι ο σωστός δρόµος που πρέπει να ακολουθή-

σουµε. Γνωρίζουµε ότι δεν µπορούµε να αλλάξουµε τα βιο-
λογικά µας ένστικτα, την συµπεριφορά µας. Πιστεύω ότι η µη-
τέρα φύση θα οδηγήσει  την πορεία µας, γιατί δεν θέλει να 
αφανιστούµε.

Είναι κοινά συνηθισµένο ότι, πάµπολλοι άνθρωποι δεν κα-
ταλαβαίνουν την σκέψη των συνανθρώπων τους. Όσοι όµως 

την κατανοούν και την αποδέχονται είναι πνευµατικά συγγενείς. 
Όταν προσπαθείς να ανατρέψεις την πραγµατικότητα µε 
σοφιστείες και πολυλογία, αυτό λέγεται σκουπίδια του 

µυαλού σου. Πιστεύουµε ό,τι αντέχει στην λογική µας. Όλοι 
οι άνθρωποι έχουν νόηση και λογική, λίγη ή πολύ.

Όταν ζεις µε το παρελθόν, χάνεις το παρόν, λέγει η παροι-
µία. Τι γίνεται όµως όταν το παρόν είναι ανασφαλές, µε 

κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά, φόνους, 
εγκληµατικότητα; Τότε, κάθε πέρυσι και κα-
λύτερα. Κάθε νόµισµα έχει δύο όψεις.

Μην προσπαθείτε να µεταφέρετε την 
δική σας ευθύνη για κάτι, σε άλλους 

ανθρώπους. Αυτό είναι κουτή πονηριά και 
ατιµία. Μια φορά θα το κάνετε. Την επόµε-
νη φορά θα σας πούνε. ∆εν γνωρίζω από 
τέτοια πράγµατα. Βρείτε κάποιον άλλο.

Όταν έχουµε κάτι ζωτικά σηµαντικό στα 
χέρια µας, δεν του δίνουµε σηµασία θε-

ωρώντας ότι, και λοιπόν τι έγινε. Όταν όµως 
µας λείψει, τότε καταλαβαίνουµε την αξία του 
και το εκτιµούµε. Όπως είναι ο κόπος των γο-
νέων µας και το πατρικό 
µας σπίτι.

Κάποιοι απατεώνες λένε. Μην κρίνε-
τε για να µην κριθείτε. Είµαι της άπο-

ψης, κρίνετε, για να κριθείτε. Τότε µόνον η 
κρίση σας µπορεί να είναι χρήσιµη. 

Είναι πολλά δις τα παράνοµα και µαύρα 
χρήµατα, γι αυτό και υποκύπτουν πολ-

λοί πολιτικοί και εξουσίες, κάθε είδους. ∆εν 
µιλάµε µόνο για οργανωµένο έγκληµα.

Η υπεξαίρεση του δηµόσιου  χρήµα-
τος, πρέπει να είναι κακούργηµα, για-

τί δεν στρέφεται κατά ενός ατόµου, αλλά ολόκληρου του λα-
ού. Ένα κράτος λειτουργεί µε τα χρήµατα του λαού.

Είναι γνωστή µέθοδος, όσοι εξυπηρετούν τα νυχτερινά βί-
τσια των παραλήδων, πιάνουν γάντζο. Παλιά φάµπρικα. 

Όπως έλεγε και ένας παλιός ποινικολόγος, οι άνθρωποι αυτοί, εί-
ναι πανσεξουαλικοί. Βρε µπρός, το λέω ευγενικά… Είναι οι λεγό-
µενες αδελφότητες.

Η ποινή των ισόβιων δεσµών δεν είναι εκδίκηση, αλλά 
το τίµηµα ενός εγκλήµατος. Η εκτέλεση από πολλούς θε-

ωρείται ότι ανταποδίδουµε τα ίσα. Οφθαλµόν αντί οφθαλµού. 
Αυτά τα δύο έχουν ουσιαστική διαφορά και στέκονται 
στην ανθρώπινη λογική.
Εάν ο κάθε φονιάς γνωρίζει πολύ καλά, ότι θα πεθάνει στην 
φυλακή, θα λιγόστευαν οι φόνοι. Όταν η αστυνοµία αγω-

νίζεται να συλλάβει τους φονιάδες και οι νόµοι τους χαϊδεύουν, 
δεν µπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη.

Για τους θρησκευόµενους. Ο θεός τιµωρεί αυτούς που 
δεν τον σέβονται και τον χρησιµοποι-

ούν, για δικούς τους, δόλιους σκοπούς. 
Αυτό λέγεται φυσική αντίδραση. 
∆εν κατάλαβα ποτέ µου, γιατί ένας  εγκληµα-

τίας κατά επάγγελµα φονιάς, καταδικα-
στεί σε ισόβια και σε 6 ή 8 χρόνια φυλά-

κιση, αφήνεται ελεύθερος, να συνεχίσει να 
κάνει αυτό που άνετα ξέρει να κάνει. Αναρω-
τιέµαι, η εκάστοτε κυβέρνηση µας, βοηθάει 
και ανέχεται και προτρέπει τους εγκληµατίες 
στο έργο τους; Καλοί µου άνθρωποι ελάτε 
στα ίσια σας. Το χρήµα δεν είναι µόνο ευερ-
γετικό, αλλά και διαβολικό. Σε ανεβάζει, για να σε ρίξει στον γκρε-
µό, εάν ξεσαλώσεις.

Μην πυροβολείτε  τον πιανίστα. Ο Κορονοϊός, είτε διέ-
φυγε από βιολογικό εργαστήριο, είτε µεταδόθηκε από 

τα ζώα στον άνθρωπο, ο όρκος των γιατρών είναι να προστα-
τεύουν την ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα είναι µικροψυχίες 
και ζηλοφθονίες.

Εάν ένα µέρος των πολιτών, δεν θέλει να τηρήσει τις εντο-
λές και οδηγίες της κυβέρνησης του, για την ασφάλεια της 

ζωής του, είναι δικό τους πρόβληµα. Είναι όµως έγκληµα να θέ-
τει σε κίνδυνο την ζωή των συµπολιτών του, µολύνοντας τους, 
µε τον θανατηφόρο κορονοϊό. Εάν θέλεις να πεθάνεις, κανείς δεν 
σε εµποδίζει. Μην σκοτώνεις όµως τους συνανθρώπους σου.

Μυαλό έχουµε όλοι οι άνθρωποι, όµως µε διαβαθµι-
σµένη  ποιότητα, η οποία διαφοροποιεί την ταχύτητα 

της αντίληψης µας.
Όταν ο θεός έκανε τον Αδάµ, έκοψε ένα κοµµάτι από το 
πλευρό του και έκανε την Εύα. Του είπε, Αδάµ, µε αυτό το 

πλευρό να κοιµάσαι. Αυτό που δεν ξέρουµε είναι. Από πιο πλευ-
ρό έκοψε τον Αδάµ ο θεός. Από το δεξί ή από το αριστερό. Γιατί 
από κάπου γέρνει.

Ξεκίνησα την καριέρα µου σαν επαίτης. Κατόπιν έγι-
να κλεφτρόνι και µετά ληστής. Κατέληξα στην φυλα-

κή. Όταν απολυθώ, σαν άεργος και ανεπάγγελτος, θα ξεκι-
νήσω πάλι, από την αρχή. Έτσι σκέφτονται χιλιάδες βαθείς 
µελαχρινοί.

Μπορεί να είσαι πιο έξυπνος από έναν ή από πολλούς αν-
θρώπους. ∆εν γίνεται να είσαι εξυπνότερος από όλους τους 

ανθρώπους. Αργά ή γρήγορα, θα φανεί ότι είσαι ρηχός. ∆ηλαδή 
θα την κάνεις την πατάτα.

Εµπειρία στην ζωή που ζούµε, ση-
µαίνει: Ας ήµουν νιός και νάξερα, γέ-

ρος και να µπορούσα. ∆εν θα ξαναγεννη-
θούµε. ∆εν µπορούµε να γυρίσουµε τον 
χρόνο πίσω.

Συν Αθηνά και χείρα κίνει, έλεγαν οι αρ-
χαίοι παππούδες µας. Σήµερα αγωνιζό-

µαστε µε έναν αόρατο, σατανικό εχθρό, τον 
κορονοϊό. ∆εν φτάνει µόνο η θέληση του θε-
ού, αλλά όλοι µας πρέπει να κάνουµε κάτι.

Από µικρός είχα αλλεργία στην ερ-
γασία. Αλλά το στοµάχι µου, µε ανά-

γκασε να την συνηθίσω. ∆εν είχα άλλη επιλογή. Μερικά 
πράγµατα στην ζωή µας, πρέπει να τα θεραπεύσουµε από 
ανάγκη, είτε το θέλουµε, είτε όχι. 

Όταν είµασταν πιτσιρικάδες και οι δασκάλες, µας µάθαι-
ναν να λέµε ποιήµατα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, 

ένα ποίηµα άρχιζε: Του Κίτσου η µάνα κάθονταν στην άκρη 
στο ποτάµι και αγνάντευε… Και µου λέει ο φίλος µου το πει-
ραχτήρι. Εµ άµα καθόταν στη µέση, θα βρεχόταν το βρακί της. 
Μεγάλη ατιµία.

Αµόρφωτος µπορεί να είναι ένας άνθρωπος, που ναι 
µεν, γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, αλλά δεν αντι-

λαµβάνεται πως διαµορφώνεται το γίγνεσθαι στην ζωή 
µας, από τα βιολογικά µας ένστικτα. Χρειάζεται γνώση και 
εµπειρία. Αλλιώς θα ζει στον κόσµο του χωρίς επαφή µε το 
περιβάλλον.

Να έχεις τις δικές σου σωστές αρχές, την ηθική, την λογι-
κή, τις δικές σου εµπειρίες. Μην εµπιστεύεσαι τις πολιτικές 

ιδεολογίες. Είναι απλά θεωρίες για κατάκτη-
ση της εξουσίας. ∆εν είναι αποδείξεις. Η 
πράξη µας το διδάσκει.

Εάν δεν πονέσεις, δεν εκτιµάς την 
υγεία σου. Εάν δεν κλάψεις, δεν 

βγαίνει από µέσα σου η λύπηση. Εάν δεν 
βρίσεις, δεν βγαίνει η αγανάκτηση σου. 
Εάν δεν γελάσεις αυθόρµητα, δεν σου 
φεύγει η όποια θλίψη ή στεναχώρια. Το 
να εκνευρίζεσαι µε κάθε ενοχλητικό, χα-
λάς την διάθεση σου. Ο χρόνος µας διδά-
σκει και µας ηµερεύει.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουµε όλοι µας και να το συ-
νηθίσουµε, είναι µια απλή πραγµατικότητα. Το δηµόσιο 

είναι ένα κάρο που βαδίζει αργά, αλλά ποτέ δεν σταµατά. ∆εν 
σταµατά η ζωή ενός κράτους, ενός έθνους, που µε αγώνες και 
αίµα δηµιουργήθηκε.  Πάντα στον λαό δηµιουργούνται προ-
βλήµατα και κακοτυχίες, που πρέπει το κράτος να είναι αρω-
γός, βοηθός. 

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός  Εντύπου: 8618 l  Έτος  11ο  

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

Ιδιοκτήτης – Εκδότης  - ∆ιευθυντής: Ιωάννης   Νιώρας 
Σύµβουλος  έκδοσης:  Γιώργος  Νιώρας l Τηλ. : 697 2426684

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

∆ηµιουργικό:  Ιωάννης  Νιώρας  
Εκτύπωση:  IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νοµική  Σύµβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται  η  αναδηµοσίευση   άρθρων, φωτογραφιών   και  ειδήσεων,  
µε  απλή αναφορά  στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και  Επιστολές  δηµοσιεύονται  

µόνο  ενυπόγραφα. Αποκλείονται  οι πάσης φύσεως καταγγελίες.  
Τα  ενυπόγραφα άρθρα ή κείµενα  ή δελτία τύπου  εκφράζουν µόνο 

την  άποψη  του  γράφοντος. Η  προβολή  φυσικών  προσώπων, προϊόντων
και  υπηρεσιών, γίνεται  επί  πληρωµή, βάσει θεωρηµένου τιµολογίου. 

Ετήσιες  Συνδροµές: 
Ιδιώτες:  30€  l  Σύλλογοι: 50€ l  ∆ήµοι: 100€

Λογ. κατάθεσης :  569 - 002101- 034648  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΛΦΑ 
IBAN : GR21 0140 5690 5690  0210 1034 648
και   0026/ 0611-03-0102111826  ΕUROBANK  

IBAN :  GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή.  
Σηµεία  ∆ιανοµής:  Περίπτερα  Αχαρνών  - ∆ηµαρχείο   -   ΚΑΠΗ  –  ΚΕΠ 

και όλο το δεκαπενθήµερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
οδός Φιλαδέλφειας,  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»

Εάν δεν πονέσεις, δεν 
εκτιµάς την υγεία σου. 
Εάν δεν κλάψεις, δεν 

βγαίνει από µέσα σου η λύπη-
ση. Εάν δεν βρίσεις, δεν βγαίνει 
η αγανάκτηση σου. Εάν δεν γε-
λάσεις αυθόρµητα, δεν σου 
φεύγει η όποια θλίψη ή στενα-
χώρια. Το να εκνευρίζεσαι µε 
κάθε ενοχλητικό, χαλάς την δι-
άθεση σου. Ο χρόνος µας διδά-
σκει και µας ηµερεύει.

Σωστό είναι µε την εµπει-
ρία και την γνώση σας, να 
ψάχνετε την πραγµατικό-

τητα, δηλαδή την αλήθεια, πίσω 
από τα παχιά λόγια. Ότι λάµπει 
δεν είναι χρυσός. Λάµπει και το 
πυροτέχνηµα και βροντάει, αλλά 
είναι αέρας κοπανιστός.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Όσο πιο απλά εκφρά-
ζουµε  µια σκέψη µας, 

µια έννοια, τόσο πιο αληθινή εί-
ναι. Όσο πιο δυσνόητη και 
µπερδεµένη είναι, το κάνουµε, 
για να αποκρύψουµε την πραγ-
µατικότητα.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Από το ο πρωί της ∆ευτέρας, 14 Ιουνίου 2021, άρ-
χισε  η µεγάλη δοκιµασία των Πανελλαδικών.  Κα-
λή Επιτυχία στους µαθητές και µαθήτριες που συµ-

µετέχουν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Ευχόµαστε 
να δικαιωθούν οι κόποι τους και να πραγµατοποιήσουν 
τους στόχους τους. Ευχές πολλής και στις οικογενείας των 
µαθητών που είναι δίπλα τους και τους στηρίζουν, όπως 
και στο εκπαιδευτικών προσωπικό που δένουν το δικόν 
τους αγώνα για την σωστή προετοιµασία των παιδιών αλ-
λά και των εξετάσεων.

Σε ετοιµότητα για την έναρξη των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων βρέθηκε  ο ∆ήµος Αχαρνών. Ιδιαίτε-
ρη έµφαση έχει δοθεί στην εφαρµογή των µέ-

τρων προστασίας από την πανδηµία, σύµφωνα µε τις 
σχετικές εγκυκλίους. Η πρόεδρος της Β’ Βαθµιας Σχο-
λικής Επιτροπής Γεωργία Ευθυµιάδου µε επιστολή της 
ευχαρίστησε την εταιρεία Mega Disposables S.A., «για 
την άµεση ανταπόκριση στο αίτηµα για την παροχή 
υλικούς προστασίας κατά του covid19 κατά τη διεξα-
γωγή των εξετάσεων», υλικό το οποίο διανεµήθηκε 
στα σχολεία. 

Εξελίξεις µε το  εµβόλιο της AstraZeneca από την 
Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών, η οποία εισηγείται 
στην κυβέρνηση να σταµατήσει να χορηγείται σε πο-

λίτες ηλικίας κάτω των 60 ετών. Υπενθυµίζεται ότι το εµ-
βόλιο της Αstrazeneca χορηγείται στη χώρα µας από την 
ηλικία των 30 ετών και πάνω.  Επίσης, προτείνει ακόµη και 
σε όσους έχουν κλείσει ραντεβού για τον εµβολιασµό 
τους µε την πρώτη δόση του AstraZeneca να αλλάξουν 
εφόσον το επιθυµούν το ραντεβού τους µε άλλο εµβόλιο.

Υπηρεσίες πρόληψης και αντιµετώπισης της 
άνοιας από την ∆Η.Φ.Α. και την Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών.Η Εταιρεία Alzheimer Αθη-

νών σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Φροντίδα ∆ήµου 
Αχαρνών προσφέρει υπηρεσίες για την πρόληψη και 
αντιµετώπιση της άνοιας.  Οι υπηρεσίες απευθύνονται 
σε άτοµα άνω των 60 ετών που επιθυµούν να εξετα-
στούν ή να συµµετέχουν σε δράσεις πρόληψης, άτοµα 
που έχουν διαγνωστεί µε νόσο Alzheimer ή άλλη µορ-
φή άνοιας και τους φροντιστές τους. Όλες οι υπηρεσί-
ες παρέχονται δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο:  216 8002456 

Τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά το απολυτή-
ριο ή το πτυχίο τους έχουν οι απόφοιτοι Γυµνασίων, 
Λυκείων και Επαγγελµατικών Λυκείων από το σχο-

λικό έτος 2016-2017 και εξής, καθώς από τη ∆ευτέρα εί-
ναι διαθέσιµες οι σχετικές υπηρεσίες στο gov.gr. Συγκε-
κριµένα, στο πλαίσιο της συνολικής ψηφιακής αναβάθµι-
σης της εκπαίδευσης, η έκδοση ψηφιακών βεβαιώσεων, 
πιστοποιητικών ή αποσπασµάτων απολυτηρίων Γυµνασί-
ων και Λυκείων και πτυχίων Επαγγελµατικών Λυκείων εί-
ναι πλέον εφικτή εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Οι υπη-
ρεσίες είναι διαθέσιµες στο gov.gr, στην κατηγορία «Εκ-
παίδευση / Αποφοίτηση από το σχολείο». Για την είσοδο 
στην εφαρµογή απαιτούνται κωδικοί Taxisnet, ενώ για 
όσο διάστηµα ο απόφοιτος είναι ανήλικος, οι τίτλοι εκδί-

δονται µε ενέργειες των κηδεµόνων. 
Μετά τους Θρακοµακεδόνες, ολοκληρώθηκε  και 
η αποκοµιδή κλαδιών και κηπαίων στην περιοχή 
της Βαρυµπόµπης. Άλλη µια τεράστια προσπά-

θεια για να κάνουµε την πόλη µας καθαρή και ασφαλή 
ολοκληρώθηκε µε πολλή δουλειά και κόπο. Ωστόσο, 
θα πρέπει όλοι να είµαστε προσεκτικοί και να µην βγά-
ζουµε κλαδιά στους δρόµους, δηµιουργώντας εστίες 
κινδύνου. Με στόχο την βελτίωση της πυροπροστασί-
ας συνεχίζουµε ακολουθώντας τον σχεδιασµό πρόλη-

ψης σε κάθε γωνιά της πόλης.
Από την ∆ευτέρα 7 Ιουνίου 2021,   επαναλειτουργεί  
η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Αρχαιολογίας και Ιστο-
ρικής Έρευνας στον Κόκκινο Μύλο, µε  προφυλά-

ξεις σύµφωνα µε τις υπάρχουσες οδηγίες του ΕΟ∆Υ και µε 
τις συστάσεις της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και 
Επιστηµόνων Πληροφόρησης. Περιορισµός στην είσοδο 
του κοινού ανάλογα µε τα τετραγωνικά της βιβλιοθήκης - 
προτείνονται 10-20 τ. µ. ανά χρήστη. Ώρες λειτουργίας για 

το κοινό 10 π.µ. – 13:00 µ.µ. κατόπιν τηλεφωνικού ραντε-
βού.  Τηλ. επικοινωνίας: 210 2322878. 

Άλµα προς την Ψηφιακή Σύγκλιση και Ηλεκτρο-
νική ∆ιακυβέρνηση πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Φυ-
λής µε την εφαρµογή συστήµατος ηλεκτρονικής 

διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων και ψηφιακής 
υπογραφής, που θα βελτιώσει σηµαντικά την παραγω-
γική διαδικασία των Υπηρεσιών του ∆ήµου και την εξυ-
πηρέτηση του κοινού.Το σύστηµα αυτό, ο τρόπος λει-
τουργίας και τα οφέλη του για το κοινό, τον ∆ήµο και 
τους υπαλλήλους παρουσιάστηκαν, την Τρίτη 15 Ιου-
νίου 2021, στους ∆ιευθυντές και Προϊστάµενους των 
∆ιευθύνσεων του ∆ήµου, στην αίθουσα «Μελίνα Μερ-
κούρη» του ∆ηµαρχείου στα Άνω Λιόσια.Με την ηλε-
κτρονική διαχείριση, διακίνηση, πρωτοκόλληση και 
αρχειοθέτηση εγγράφων, επιτυγχάνεται µείωση κό-
στους για το ∆ήµο, αύξηση αποτελεσµατικότητας και 
απόδοσης των υπαλλήλων, εξοικονόµηση χρόνου 
προς όφελος των δηµοτών, βελτίωση της επικοινωνί-
ας µεταξύ των ∆ιευθύνσεων και καλύτερη οργάνωση 
και εποπτεία. Όλες οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρο-
νικά και θα µειωθεί δραστικά ο όγκος χαρτιού µε προ-
οπτική σε βάθος χρόνου να εξαλειφθεί τελείως

Την 3η θέση στον 22ο Πανελλήνιο Μαθητικό δια-
γωνισµό ποίησης και διηγήµατος κατέκτησε η µαθή-
τρια της Α΄τάξης του 4ου ΓΕΛ Αχαρνών, Ιωάννα Κα-

λογεροπούλου, µε το ποίηµα της «Γυναίκα του Μεσαίω-
να 2021». Η Ιωάννα έστειλε ένα ποίηµα που το θέµα του 
ξεχώριζε για την πρωτοτυπία του. ∆ιέθετε χαρακτηριστικά 
της µοντέρνας ποίησης και το ξεχώρισα διότι είχε προβλη-
µατισµό, έβγαζε αισιοδοξία και σχολίαζε το σήµερα” τονί-
ζει η καθηγήτρια φιλόλογος του σχολείου, Ανδριανή ∆ού-
βαλη.Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συγκεκριµένος διαγωνι-
σµός απευθύνεται σε µαθητές/τριες ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης, 14 έως 20 ετών. Κεντρικός σκοπός του 
διαγωνισµού είναι να ενθαρρύνει όσους εφήβους ασχο-
λούνται µε το γράψιµο να υποβάλουν κάτι δουλεµένο και 
ευσύνοπτο.

Παράταση της θητείας των συλλόγων γονέων µα-
θητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης έως 31.10.2021, προβλέπει σχετικό άρθρο 

σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου «Θε-
σµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπι-
νο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα και άλλες ρυθµίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών».

ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Συνέχεια από την σελίδα 1 

Πλέον βέβαια όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, 
καθώς δεν υπάρχουν σηµεία που να χρειάζονται 
επέµβαση. Παράλληλα από τον ∆ήµο έγινε µια 
προσπάθεια να γνωστοποιηθούν όλα αυτά στους 
δηµότες, καλώντας τους να ακολουθήσουν τα 
προβλεπόµενα και να µην βγάζουν κλαδιά, κάτι που 
απαγορεύεται κατά την αντιπυρική περίοδο ή 
τουλάχιστον να ενηµερώνουν τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
Η αποτελεσµατικότητα του ∆ήµου πλέον δεν 
αµφισβητείται από κανέναν εντός της πόλης. Είµαστε 
µάλιστα σε θέση να γνωρίζουµε πως όλη αυτή η 
επιχείρηση δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Μόλις την 
προηγούµενη εβδοµάδα υπηρεσιακά στελέχη – αλλά 
και αιρετοί – από άλλους δήµους επικοινώνησαν µε 
στελέχη του ∆ήµου και µε Αντιδηµάρχους, 
προκειµένου να τους συµβουλευτούν για το πώς 
πρέπει να ανταποκριθούν. 
Μάλιστα κάποιοι ∆ήµοι είναι γνωστόν πως ακόµη δεν 
έχουν καλά καλά ξεκινήσει τις αντίστοιχες δράσεις, 
την ώρα που ο ∆ήµος Αχαρνών της τεράστιας έκτασης 
έχει ήδη ολοκληρώσει την αποκοµιδή. Καλό θα είναι 
λοιπόν όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες να 
αναδεικνύονται από όλους µας. Όπως αναδεικνύονται 
τα αρνητικά πρέπει να πέφτει φως και στα θετικά, εάν 
θέλουµε να δούµε σταδιακά την πόλη µας να µπαίνει 
σε τροχιά εξέλιξης και προόδου.  
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Αυτό το καλοκαί-
ρι µικροί και µε-
γάλοι θα έχουν 

την ευκαιρία να απο-
λαύσουν κάτω από τα 
αστέρια την αγαπηµένη 
τους ταινία και να περά-
σουν αξέχαστες κινηµα-
τογραφικές βραδιές. 

Για τον Ιούνιο οι προ-
βολές θα πραγµατοποιη-
θούν στο ∆ηµοτικό Θέα-
τρο «Μίκης Θεοδωρά-
κης» (Παρασκευή-Σάβ-
βατο-Κυριακή 18-20/6), 
ενώ σύντοµα θα ανακοι-
νωθούν προβολές τόσο 
στον Κόκκινο Μύλο όσο 
και στους Θρακοµακε-
δόνες. 

Πρεµιέρα αυτή την 
Παρασκευή 18 Ιουνίου 
µε BadBoysForLife. Μια 
ταινία δράσης που θα 
συναρπάσει µικρούς και 
µεγάλους.

Η είσοδος για όλους 
είναι ∆ΩΡΕΑΝ, µε κράτη-
ση θέσεων στο τηλέφω-
νο της ∆ΗΚΕΑ: 210-
2478507, ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 09:00-14:00.

Θερινές Κινηµατογραφικές Βραδιές στις Αχαρνές

Τα  Ψ υ χ ο -
σ ά β β α τ α 
στην  εκ -

κλησιαστική µας 
παράδοση είναι 
δύο: Το ένα είναι 
το Σάββατο πριν 
από την Κυριακή 
της Αποκριάς και 
το δεύτερο, το Σάββατο προ της Πεντηκοστής. Αν και όλα τα 
Σάββατα του έτους είναι αφιερωµένα στις ψυχές των χριστιανών, 
που έχουν αποβιώσει, µε την ελπίδα της ανάστασής τους κατά 
τη ∆ευτέρα Παρουσία, σύµφωνα µε τις Γραφές, η Ορθόδοξη Χρι-
στιανική Εκκλησία τιµά και ειδικά τη µνήµη τους τα δύο προανα-
φερθέντα Σάββατα. Τα δύο Ψυχοσάββατα τιµώνται από τους πι-
στούς µε µνηµόσυνα στις εκκλησίες, τρισάγια στους τάφους των 
προσφιλών τους προσώπων, µοίρασµα κολλύβων και ελεηµο-
σύνες στους φτωχούς («ψυχικό»), ενώ το έθιµο απαγορεύει την 
εργασία. Το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής λέγεται και του Ρου-
σαλιού, επειδή έλκει την καταγωγή του από τη ρωµαϊκή γιορτή 
των Ρουσαλίων ή Ροζαλίων. Είναι η ηµέρα, που σύµφωνα µε τη 
λαϊκή δοξασία, οι ψυχές επιστρέφουν στον Κάτω Κόσµο, αφού 
κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου κυκλοφορούσαν 
ελεύθερα πάνω στη γη. Η Εκκλησία µας µνηµονεύει τα Ψυχο-
σάββατα: Όλους εκείνους που υπέστησαν «άωρον θάνατον», 
σε ξένη γη και χώρα, σε στεριά και σε θάλασσα. Εκείνους που 
πέθαναν από λοιµική ασθένεια, σε πολέµους, σε παγετούς, σε 
σεισµούς και θεοµηνίες. Όσους κάηκαν ή χάθηκαν. Εκείνους που 
ήταν φτωχοί και άποροι και δεν φρόντισε κανείς να τούς τιµήσει 
µε τις ανάλογες  Ακολουθίες και τα Μνηµόσυνα.

Πηγή : Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον µας

Τι είναι Ψυχοσάββατο 
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Σύµφωνα µε άρθρα 35 και 36 του 
Ν.4807/2021  επεκτάθηκε η δυνατότητα  της 
έκτακτης ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ.  Ει-

δικότερα προβλέπεται ότι οφειλές από οποιαδή-
ποτε αιτία, προς τους δήµους και τα νοµικά τους 
πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να 
βεβαιωθούν από 15.2.2020 µέχρι 30.6.2021, όπως 
και οφειλών προς τους δήµους και τα νοµικά τους 
πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, συ-
µπεριλαµβανοµένων των απωλειών ρυθµίσεων, 
από 15.2.2020 έως την 11.06.2021.

Ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρµό-
δια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δή-
µου ή του νοµικού του προσώπου, µπορεί να ρυθ-
µίζονται και η καταβολή τους να πραγµατοποιείται µε 
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυ-
ξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.

∆ικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθµιση 
είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νοµικά πρόσω-
πα έχουν υποστεί οικονοµικές επιπτώσεις από την 
πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 (άνεργοι, ερ-
γαζόµενοι των οποίων οι συµβάσεις τέθηκαν σε 
αναστολή.

Επίσης µπορούν να υπαχθούν οφειλές, που κα-
τά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης: α) τελούν 
σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόµου, β) έχουν 
υπαχθεί σε προηγούµενη ρύθµιση ή διευκόλυνση 
τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, µε 
απώλεια των ευεργετηµάτων της προηγούµενης 
ρύθµισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται 
επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βε-

βαιωθεί, επειδή εκκρεµεί για αυτές δικαστική αµφι-
σβήτηση. Επίσης υπάγονται και οφειλές που κατά το 
παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθµι-
σης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη 
ρύθµιση υποβάλλεται το αργότερο έως την 
31η.10.2021. 

Η ρύθµιση δίνει τη δυνατότητα πληρωµής των 
οφειλών σε έως 100 δόσεις και διαγραφής των προ-
σαυξήσεων σε ποσοστό από 50% έως 100%. Πιο 
συγκεκριµένα :
• αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, η απαλλαγή 
ανέρχεται σε 100%.
• αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις προβλέπεται 
απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %
• αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, η απαλλαγή 
µειώνεται στο 70%
• αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, η απαλλαγή 
φτάνει στο 60%
• αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, η απαλλα-
γή διαµορφώνεται στο 50%.

Ρύθµιση οφειλών προς τους ∆ήµους έως 100 δόσεις

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

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

-  ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

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

e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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Σπύρος Βρεττός:

«Εύχοµαι καλή επιτυχία σε όλους τους 
µαθητές των Αχαρνών»

Εν όψει των Πανελ-
λαδικών εξετάσεων 
που ξεκινούν την 

∆ευτέρα 14 Ιουνίου, ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Βρεττός στέλνει το δικό 
του µήνυµα προς τους 
υποψηφίους των πανελ-
λαδικών εξετάσεων. Μή-
νυµα ∆ηµάρχου Αχαρ-
νών Σπ. Βρεττού: «Ξέρω 
πόσο αγώνα έχετε κάνει 
όλοι εσείς που καλείστε 
τώρα να σταθείτε απένα-
ντι σε µια πολύ µεγάλη 
πρόκληση. Ξέρω πόσο 
έχετε προσπαθήσει και πόσο αντίξοες ήταν οι συνθήκες τους προηγούµενους µήνες. Μη στέκε-
στε όµως εκεί. Κάντε το άγχος σας δηµιουργία, προσπαθήστε µε ψυχραιµία και προχωρήστε 
µπροστά µε αυτοπεποίθηση. Είναι µια µεγάλη προσπάθεια, αλλά θα είναι και η δικαίωση του 
αγώνα σας, από τον οποίο θα βγείτε νικητές. Εύχοµαι σε όλους να πετύχετε τον στόχο σας και 
να δικαιωθούν οι κόποι οι δικοί σας, των οικογενειών σας και των δασκάλων σας!!!»

Με τον βουλευτή Βασίλη Οικονόµου  
συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 
Συνάντηση µε τον βουλευτή Βα-
σίλη Οικονόµου είχε ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
στο νέο γραφείο του βουλευτή 
στην κεντρική πλατεία της πό-
λης.  Η συνεργασία µεταξύ τους 
είναι συνεχής για θέµατα που 
αφορούν τον ∆ήµο Αχαρνών και 
στα οποία απαιτείται συνέργεια 
όλων των πλευρών για την προ-
ώθηση και την υλοποίησή τους.

Στο περιθώριο της συνάντη-
σης ο κ. Σπύρος Βρεττός τόνισε: 
«Επισκέφθηκα τον βουλευτή Βασίλη Οικονόµου στο νέο γραφείο του στις Αχαρ-
νές. Μια θετική κίνηση, όπως είπα και στον ίδιο, γιατί του δίνει τη δυνατότητα να 
έχει σηµείο αναφοράς στην πόλη µας και να έρχεται σε επαφή µε τους Αχαρνείς. 
Παράλληλα είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε για τρέχοντα θέµατα των Αχαρ-
νών, στα οποία πολλές φορές στάθηκε αρωγός των προσπαθειών µας και βοή-
θησε στην επίλυση ζητηµάτων που προέκυψαν, αλλά και για θέµατα που υπάρ-
χουν στην ατζέντα µας για το προσεχές διάστηµα».

Επίσκεψη του ∆ηµάρχου στην 
Λαϊκή  Αγορά, στην Αγίου ∆ιονυσίου
Στα πλαίσια της διενέργειας δω-
ρεάν rapid test από την Περιφέ-
ρεια Αττικής και την Οµοσπονδία 
επαγγελµατιών και παραγωγών 
λαϊκών αγορών Περιφέρειας Ατ-
τικής, ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρετ-
τός επισκέφτηκε µαζί µε τους συ-
νεργάτες του, την λαϊκή αγορά 
στην Αγίου ∆ιονυσίου.

∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός: 
«Στα πλαίσια της διενέργειας δω-
ρεάν rapid test από την Περιφέ-
ρεια Αττικής και την Οµοσπονδία επαγγελµατιών και παραγωγών λαϊκών αγο-
ρών Περιφέρειας Αττικής επισκέφτηκα σήµερα µαζί µε τους συνεργάτες µου την 
λαϊκή αγορά στην Αγίου ∆ιονυσίου.

Ήταν µια ευκαιρία για να συνοµιλήσουµε µε εκπροσώπους της Οµοσπονδί-
ας καθώς και µε συνδηµότες µας για θέµατα της καθηµερινότητάς τους και δεν 
σας κρύβω ότι πήρα δύναµη µε τα καλά τους λόγια. Θέλω να ξέρετε ότι συνε-
χίζουµε την προσπάθεια και δεν θα σταµατήσουµε µέχρι να βελτιώσουµε τη 
ζωή µας στις Αχαρνές».

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών στη 
Σχολή Αξιωµατικών της ΕΛ.ΑΣ.

Στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνο-
µίας, που εδρεύει στο ∆ήµο Αχαρνών, βρέθηκε 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός για την 
απονοµή των Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων της 
24ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας. Τα διπλώµατα απονεµήθηκαν από 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας Αντι-
στράτηγο κ. Καραµαλάκη. Συγχαρητήρια στους 
25 ένστολους και πολίτες που ολοκλήρωσαν 
ένα σηµαντικό βήµα στην εκπαίδευσή τους. 
Επενδύοντας στην κατάρτισή τους, θα προσφέ-
ρουν πολύτιµες υπηρεσίες στο άµεσο µέλλον.

Έντεκα κατοικίδια βρήκαν καινούρια «οικογένεια» 
Ο ∆ήµος Αχαρνών πραγµα-
τοποίησε την Κυριακή 13 Ιου-
νίου «Ηµέρα Υιοθεσίας»  ζώ-
ων συντροφιάς υπό τον συντο-
νισµό του αρµόδιου Αντιδη-
µάρχου Άγγελου Αραµπατζή 
και σε συνεργασία µε εθελο-
ντές των φιλοζωικών οργανώ-
σεων της πόλης. Έντεκα ζωά-
κια βρήκαν ένα φιλόξενο σπίτι 
και έντεκα οικογένειες απέκτη-
σαν ένα νέο πιστό µέλος.

«Μέληµά µας είναι η διαρ-
κής φροντίδα και προστασία 
των ευάλωτων αδέσποτων 
πλασµάτων της πόλη µας και 
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες ερ-
γαζόµαστε αδιάκοπα προς αυ-
τή την κατεύθυνση. Χαιρόµα-
στε ιδιαίτερα όταν βρίσκουν τα 
πρώην αδέσποτα ζωάκια µια 
οικογένεια. Ευχαριστούµε 
τους εθελοντές για την πολύτι-

µη βοήθειά τους, και φυσικά 
όλα τα στελέχη της υπηρεσίας 
και τον Αντιδήµαρχο Άγγελο 
Αραµπαντζή, που προσπα-
θούν διαρκώς σε αυτή την κα-
τεύθυνση», δήλωσε στο περι-

θώριο της εκδήλωσης ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός.

Τα κατοικίδια ζώα που δό-
θηκαν σε οικογένειες είναι κυ-
ρίως νεαρά σε ηλικία, ενώ δια-

θέτουν τσιπάκι ηλεκτρονικής 
σήµανσης, καθώς και βιβλιά-
ριο υγείας. Ο ∆ήµος Αχαρνών 
ευχαριστεί τους δηµότες και 
τους εθελοντές και τους καλεί 
να βρίσκονται σε συνεχή επι-
κοινωνία και συνεργασία µε το 
Τµήµα Προστασίας Αδέσπο-
των Ζώων. Σε αυτό µπορούν 
να αναφέρουν περιπτώσεις ευ-
άλωτων και εγκαταλειµµένων 
ζώων ή να δηλώσουν την επι-
θυµία να τα υιοθετήσουν µε 
κάθε νόµιµη διαδικασία.

Πολλά από τα ζωάκια που 
δόθηκαν σε οικογένειες ήταν 
είτε πρώην εγκαταλελειµµένα 
κουτάβια που εντόπισαν η δο-
µή του ∆ήµου, εθελοντές ή και 
δηµότες. Αντίστοιχη δράση 
αναµένεται να πραγµατοποιη-
θεί ξανά σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα.

∆ήµαρχος Αχαρνών: Η µεγαλύτερη επιβράβευση 
είναι να  αντικρίζεις χαρούµενα παιδιά στο σχολείο
Ένα σχολείο γεµάτο ευτυχισµένα παιδιά και χαρούµε-
νες δασκάλες που δίνουν καθηµερινά τον δικό τους 
αγώνα για τους µικρούς µας δηµότες, ήταν ότι αντικρί-
σαµε σήµερα κατά την επίσκεψή µας στον 1ο Παιδικό 
Σταθµό του ∆ήµου µας, δήλωσε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών.

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός συνοδευόµενος από την 
Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Φροντίδας, Αγγελική Ζαχαριάδη 
επισκέφθηκαν τον 1ο  Παιδικό Σταθµό του ∆ήµου Αχαρ-
νών για να δουν από κοντά την πλήρη ανακαίνιση του. Ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών τόνισε:  «Όταν επισκέπτεσαι ένα σχο-
λείο και αντικρίζεις χαρούµενες δασκάλες και ευτυχισµένα 
παιδιά είναι η µεγαλύτερη επιβράβευση για την προσπά-
θεια που κάνουµε καθηµερινά για τη βελτίωση των σχολι-
κών υποδοµών. Λίγες πινελιές έµειναν για να ολοκληρωθεί η πλήρης ανακαίνιση του 1ου Παιδικού 
Σταθµού µε την πρόεδρο της ∆ηµοτική Φροντίδας Αχαρνών – ∆ΗΦΑ, Αγγελική Ζαχαριάδη να κάνει ό,τι 
περνάει από το χέρι της για να αλλάξει ριζικά την εικόνα του και να λειτουργούν όλα όπως πρέπει».
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Σε πλήρη εξέλιξη αναπτυξιακό σχέδιο ύψους 40 εκατοµµυρίων ευρώ στον ∆ήµο Αχαρνών
Τους τελευταίους οκτώ µήνες στον ∆ήµο Αχαρνών εκπο-

νείται από µηδενική βάση ένα τεράστιο επενδυτικό – ανα-
πτυξιακό σχέδιο, το οποίο ξεπερνάει τα 40 εκατοµµύρια 

ευρώ και αφορά διάφορους τοµείς παρέµβασης που θα αλλά-
ξουν την εικόνα της πόλης!

Με αφετηρία τα τρέχοντα και τα αναµενόµενα για προκήρυξη  
χρηµατοδοτικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός  βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τον Αντιδήµαρ-
χο Συντονισµού του ∆ηµοτικού Έργου Παναγιώτη Αναγνωστό-
πουλο και τον Αντιδήµαρχο Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Χρύσανθο Κόνταρη, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την εκπόνη-
ση, παρακολούθηση και υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου, 
που όµοιό του δεν έχει υπάρξει ποτέ στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαµβάνει την εκπόνηση µελετών, 
την ωρίµανση και την υλοποίηση έργων σε ένα πολύ ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων: τεχνικά και κατασκευαστικά έργα, περιβάλλον 

και καθαριότητα, ενεργειακή εξοικονόµηση και πράσινη οικονο-
µία, αναβαθµισµένες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, κοι-
νωνική πολιτική, κ.λπ.Βασική στόχευση του υλοποιούµενου σχε-
διασµού είναι η εξασφάλιση άµεσης χρηµατοδότησης όλων των 
έργων. Κύρια πηγή χρηµατοδότησης στην παρούσα φάση είναι το 
πρόγραµµα Αντώνης Τρίτσης από το οποίο αναµένεται να εξασφα-
λιστούν περίπου 33,5 εκατοµµύρια ευρώ. Οι υπόλοιπες χρηµατο-
δοτήσεις προέρχονται από το Πράσινο Ταµείο, το Πρόγραµµα «Φι-
λόδηµος» και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής 
και από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Για όλες τις προς χρηµατοδότηση δράσεις και τις ενέργειες που 
έχουν υλοποιηθεί έως σήµερα θα υπάρξουν τις επόµενες ηµέρες 
αναλυτικές ενηµερώσεις από τον ∆ήµαρχο και τους αρµόδιους 
Αντιδηµάρχους στα δηµοτικά όργανα και στον τύπο.

Περιλαµβάνει χρηµατοδοτή-
σεις πολλών εκατοµµυρίων τό-
σο για υπηρεσίες, όσο και για έρ-
γα, τα οποία µε την ολοκλήρω-
σή τους θα δώσουν µια νέα τε-
λείως διαφορετική εικόνα για 
την πόλη.

Αντίστοιχα στη θετική κατεύ-
θυνση κινείται και το τεχνικό 
πρόγραµµα, το οποίο έχει σύνολο 12 εκατ. Ευρώ. 
Από αυτά το 1,5 εκατ. αφορά συνεχιζόµενα έργα 
του παρελθόντος και το υπόλοιπο προέρχεται από 
χρηµατοδοτήσεις άλλων φορέων (5 εκατ.), από 
ανταποδοτικά (1 εκατ.) και από ιδίους πόρους (4,3 
εκατ. ευρώ). Αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι που 
καταδεικνύει και την επιστροφή του ∆ήµου σε 
µια… κανονικότητα και το σταθερό βάδισµα προς 
την οριστική εξυγίανση. 

Η «Αχαρναϊκή»  προσπάθησε να εντοπίσει µε-
ρικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Τεχνικού Προ-
γράµµατος, ούτως ώστε οι αναγνώστες µας να 
σχηµατίσουν µια εµπεριστατωµένη άποψη για το 
τι περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές. 

Συνολικά περιλαµβάνονται: 
l 8 έργα που αφορούν την αποχέτευση συνολι-
κού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ
l 10 έργα που αφορούν δρόµους, οδοποιΐα, κόµ-
βους συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ 
l 15 µελέτες που αφορούν σηµαντικά έργα για 
τον ∆ήµο όπως για παράδειγµα η κατασκευή του 
πάρκου «Μάριος Σουλούκος», η ενεργειακή ανα-
βάθµιση σχολείων και κτιρίων, η δηµιουργία νέ-

ων αθλητικών χώρων. 
l Παράλληλα περιλαµβάνεται η 
κατασκευή µεγάλων έργων υπο-
δοµής, όπως τα αντιπληµµυρικά 
στην Εσχατιά, την Καναπίτσα, τη 
Λεωφόρο Καραµανλή, τα Μεγά-
λα Σχοίνα και το Κεντρικό Μενί-
δι µε χρηµατοδοτήσεις από το 
Υπουργείο Υποδοµών και την 

Περιφέρεια. 
l ∆ηµιουργία κόµβων, κατασκευή παιδικών χα-
ρών µε διάφορες µορφές χρηµατοδότησης ακόµη 
και µε ιδίους πόρους, δηµιουργία χώρων στάθ-
µευσης, εξέλιξη της ενεργειακής αποδοτικότητας, 
ανάπλαση της Λεωφόρου Πάρνηθας, είναι µερικά 
µόνο από τα σηµαντικά έργα που εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα. 

Τέλος ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στα 
σχολεία µας, καθώς υπάρχουν επιµέρους έργα τα 
οποία αφορούν την ενεργειακή αναβάθµιση, την 
αντικεραυνική προστασία, την πυροπροστασία, 
την επισκευή και συντήρηση των αύλειων χώρων, 
την κατασκευή ραµπών για ΑΜΕΑ. 

Γεωγραφικά µπορεί κανείς να εντοπίσει έργα 
σε περισσότερες από δεκαπέντε περιοχές της πό-
λης από την Αγία Άννα  έως την Μπόσκιζα και από 
την Αµυγδαλέζα µέχρι τα Μεγάλα Σχοίνα  και τη 
Βαρυµπόµπη. 

Ο συγκεκριµένος που ψηφίστηκε µε συντριπτι-
κή πλειοψηφία δείχνει αν µη τι άλλο το όραµα του 
∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού για το αύριο της πό-
λης. 

Το Κοινωνικό Φαρµακείο στην 
υπηρεσία των ευάλωτων δηµοτών 
Ο Αντιδήµαρχος ∆ιεύ-
θυνσης Κοινωνικής Πολι-
τικής Γεώργιος Πετάκος 
και το προσωπικό του 
Τµήµατος Προστασίας και 
Προαγωγής της ∆ηµόσι-
ας Υγείας εργάστηκαν µε 
ζήλο προκειµένου το Κοι-
νωνικό Φαρµακείο του 
∆ήµου Αχαρνών να πα-
ρέχει για πρώτη φορά 
δωρεάν φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και παραφαρµακευτικά προϊόντα 
σε ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού των Αχαρνών. Το Κοι-
νωνικό Φαρµακείο αποτελεί άλλη µια κοινωνική παροχή, που έχει ήδη 
αρχίσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευάλωτων δηµοτών σε φαρµακευ-
τική περίθαλψη.

«Η λειτουργία µιας τόσο σηµαντικής και χρήσιµης κοινωνικής δοµής δεί-
χνει έµπρακτα τη στόχευση και τις προτεραιότητές µας να προσφέρουµε στους 
δηµότες µας τη µέγιστη δυνατή  κοινωνική στήριξη, αυτά που έχουν στερηθεί 
τα προηγούµενα χρόνια. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που µια ακό-
µη δοµή έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της», δήλωσε σχετικά ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός που από την πρώτη στιγµή συνέβαλε µε όλες του τις δυ-
νάµεις για την πραγµατοποίηση της.

Το Κοινωνικό Φαρµακείο (Αχαρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στον 
Προφήτη Ηλία) λειτουργεί από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 8 π.µ. 
έως 4 µ.µ.. Οι υπηρεσίες του παρέχονται σε άπορους, αναξιοπαθούντες, µε-
τανάστες και αστέγους που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και διαµέ-
νουν στο ∆ήµο Αχαρνών, ύστερα από έγγραφο αίτηµά τους και κάτω από συ-
γκεκριµένες προϋποθέσεις. Στελεχώνεται από έµπειρο επιστηµονικό προσω-
πικό (φαρµακοποιός, κοινωνικός λειτουργός), το οποίο παρέχει καθηµερινά 
ποιοτικές υπηρεσίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε στο 213 
2123108  και 2102464831.

Ο φετινός Προϋπολογισµός Ανάπτυξης, για τον ∆ήµο Αχαρνών
Ένας προϋπολογισµός που φτάνει στην πρόβλεψη των 112 εκατοµµυρίων ευρώ

Με επιτυχία διεξήχθη η Ιστορική Ανάβαση της Πάρνηθας της ΦΙΛΠΑ στο ∆ήµο Αχαρνών 

Η «5η Ανάβαση Πάρνηθας» της ΦΙΛΠΑ πραγµατοποιήθηκε στις 6  
Ιουνίου 2021 και πέρασε στην ιστορία ως µια απόλυτα επιτυχηµέ-
νη διοργάνωση, µε τους φίλους των κλασσικών αυτοκινήτων και 
το ευρύτερο κοινό να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη λα-
µπρή επέτειο. Για τη λαµπερή διοργάνωση της Ιστορικής Ανάβα-
σης της Πάρνηθας για το 2021 συνεργάστηκαν άψογα η λέσχη Φί-
λων Παλαιών Αυτοκινήτων (ΦΙΛΠΑ) και ο ∆ήµος Αχαρνών.

Πρόκειται για έναν µοναδικό αγώνα αυτοκινήτων που πραγ-
µατοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από το 1932 ανοίγοντας τον 
δρόµο του Motosport στη χώρα µας. ∆ιοργανώθηκε για τελευταία 
φορά το 1969, µέχρι που αναβίωσε από το 2017 από τη ΦΙΛΠΑ, 
µε τη συµµετοχή ιστορικών αυτοκινήτων σε µια από τις πιο όµορ-
φες και διαχρονικές διαδροµές. Η Ανάβαση Πάρνηθας έχει αφήσει 
εποχή ως η πιο διάσηµη της Αττικής, αλλά και ένα κορυφαίο γεγο-
νός για τον ελληνικό µηχανοκίνητο αθλητισµό, τους λάτρεις του 

και τους πολλούς φίλους της λέσχης που το περιµένουν µε αγω-
νία κάθε χρόνο. Συνολικά 68 πανέµορφα ιστορικά αυτοκίνητα συ-
γκεντρώθηκαν από τις 10:00 το πρωί στις 6 Ιουνίου στην ηλιόλου-
στη Πάρνηθα και συγκεκριµένα στο Μετόχι (400 µέτρα  µετά την 
είσοδο του τελεφερίκ), σηµείο εκκίνησης της διαδροµής τα παλιά 
χρόνια για τεχνικό έλεγχο. Εκεί πραγµατοποιήθηκε στις 11:00 εκ-
δήλωση µε αποκάλυψη τιµητικής πλάκας και δόθηκε στις 12:00 η 
εκκίνηση του αγωνιστικού σκέλους από τον Υφυπουργό Αθλητι-
σµού Λευτέρη Αυγενάκη και τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρετ-
τό. Στη διαδροµή πραγµατοποιήθηκαν τρεις Ε∆Α µε τις ανάλογες 
χρονοµετρήσεις και συµµετείχαν ιστορικά αυτοκίνητα και 
Youngtimers µε κάρτα FIVA ή FIA σε ισχύ. Η απονοµή επάθλων 
στα πρώτα 6 πληρώµατα πραγµατοποιήθηκε στο µικρό θέατρο της 
πλατείας Θρακοµακεδόνων.

Η ΦΙΛΠΑ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο 

Βρεττό που για µια ακόµη φορά στάθηκε δίπλα στη λέσχη µε την υπο-
στήριξη και τη χορηγία του ∆ήµου. Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: «Με χα-
ρά παρευρέθηκα στο Μετόχι από όπου ξεκίνησε η ιστορική ανάβαση 
Πάρνηθας. Ευχαριστώ όλους όσους συµµετείχαν αλλά και βοήθησαν 
στη σηµερινή διοργάνωση η οποία ανέδειξε τις δυνατότητες των Αχαρ-
νών και στον τοµέα του µηχανοκίνητου αθλητισµού, µια ανάβαση που 
χάρισε µοναδικές στιγµές στους λάτρεις των ιστορικών αυτοκινήτων».

Το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού 
Λευτέρης Αυγενάκης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, οι βου-
λευτές Βασίλης Οικονόµου, και Γιώργος Βλάχος, ο κ. Κατσιγιάννης 
και η κ. Βλάχου εκ µέρους της Περιφέρειας, ο πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ 
Χάρης ∆αµάσκος και οι Αντιδήµαρχοι Μιχάλης Βρεττός, Άγγελος 
Αραµπατζή, ∆ηµήτρης Κωφός και Γιώργος Σιδηρόπουλος, οι πρόε-
δροι Θέµης Οικονόµου, Αγγελική Ζαχαριάδη και Γιάννης Νίκας και 
ο οργανωτικός γραµµατέας της Ν.∆. Στέλιος Κονταδάκης.
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Επιµέλεια: Ευρώπη Κοσµίδη –
Πολιτικός Μηχανικός, 
Περιφερειακή  Σύµβουλος,
Εντεταλµενη  ∆/νσεων Τεχνικών
Έργων,  Υποδοµών,
Τεχνικού  Ελέγχου & Μελετών
• Τηλ. 6940 405618

Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 13€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε

τις Ευχές σας, 

τις εορτές σας, 

Αρραβώνες, Γάµους, 

Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: 

Θαλασσινά,

νηστίσιµα, 
Ψαρόσουπα, 

Κρεατικά.
Ανοιχτά

από
το πρωί

Ο ΒΟΛΙΩΤΗΣ

ΜΕΝΙ∆Ι:  Γ. Κατσανδρή 1 - Πλατεία Αγίου Γεωργίου.Τηλ. 210 2400278 - Facebook: Βολιώτης, Μενίδι

Γιώργος  Πατούλης : «Στην Αττική δεν θα 
θάβουµε σκουπίδια. Το οφείλουµε στα παιδιά µας»
Την περασµένη  εβδοµάδα  παρου-
σιάστηκε  στους 66 δηµάρχους της 
Αττικής µέσω τηλεδιάσκεψης τους 
άξονες του υπό διαβούλευση νέου 
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρι-
σης των Στερεών Αποβλήτων της 
Αττικής (ΠΕΣ∆Α) 
• Προωθούµε ένα αποκεντρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης των απορριµµά-
των.
• ∆ίνουµε βάρος στην ανακύκλωση 
• Εστιάζουµε στη δηµιουργία ξεχωριστού ρεύµατος διαλογής βιοαποβλή-
των
• Τοποθετούµε σε όλο το Λεκανοπέδιο χιλιάδες γωνιές ανακύκλωσης, 
ώστε ως το 2025 να φτάσει η ανακύκλωση στο 40%,
• ∆ηµιουργούµε 4 πάρκα κυκλικής οικονοµίας που θα φιλοξενούν 
σύγχρονες µονάδες επεξεργασίας απορριµµάτων
• ∆ροµολογούµε τη λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλή-
των σε όσο το δυνατόν περισσότερα σηµεία σε όλη την Αττική.
• «Βουλησή µας η απόκεντρωση της διαχείρισης των απορριµµάτων»

Κατόπιν, παρουσίασαµε το εκτιµώµενο κόστος υλοποίησης των 
δράσεων του νέου ΠΕΣ∆Α, κάνοντας ειδική αναφορά στις ιδιωτικές 
επενδύσεις που αυτό θα προσελκύσει, καθώς και στα οφέλη από την 
υλοποίηση των εν λόγω δράσεων:
1. Μείωση του κόστους διαχείρισης ΑΣΑ για τους πολίτες (45€/ τόνο) 
2. ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (5.000 άµεσες και έµµεσες µόνι-
µες θέσεις) τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία των 
νέων πάρκων κυκλικής οικονοµίας
3. Οφέλη στο περιβάλλον από τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώµατος διαχείρισης ΑΣΑ (45% µείωση εκποµπών CO2).

 «Το πρόβληµα των σκουπιδιών δεν έχει κόµµα, χρώµα και παρά-
ταξη. Με όχηµα το νέο ρεαλιστικό και βιώσιµο ΠΕΣ∆Α, είµαστε αποφα-
σισµένοι να δώσουµε οριστική λύση, βάζοντας τέλος στο διαχρονικό 
έγκληµα να θάβουµε τα απορρίµµατα στη Φυλης» 

Υπερψηφίστηκε η τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων έργων
ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής η 
τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων έργων της Πε-
ριφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2021. Μεταξύ των εµ-
βληµατικών νέων έργων και η δροµολόγηση της δηµιουργί-
ας νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική.  Τη διατήρηση και εξέ-
λιξη όλων των κρίσιµων έργων καθώς και την ένταξη νέων έρ-
γων, εµβληµατικού χαρακτήρα προβλέπει η πρώτη 
τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων έργων της Πε-
ριφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2021 η οποία υπερψηφί-
στηκε απόψε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερει-
ακού Συµβουλίου Αττικής.

Μεταξύ των εµβληµατικών νέων έργων είναι και η δροµο-

λόγηση της δηµιουργίας νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική 
κάτι που εξασφαλίζεται µε την ένταξη στο Πρόγραµµα Εκτελε-
στέων της εκπόνησης δύο µελετών που αφορούν στην έγκριση 
σκοπιµότητας και αξιολόγησης της θέσης χωροθέτησης του νο-
σοκοµείου. Σύµφωνα µε τη σχετική εισήγηση του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Οικονοµικών Ν. Πέππα Εντάσσονται στο Πρόγραµµα 
65 νέα έργα συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού 
110.750.061,28€. Με την πρώτη τροποποίηση του προγράµµα-
τος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής, όπως επιση-
µάνθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ν. Πέππα εξασφαλίζεται η 
διατήρηση και η επικαιροποίηση κρίσιµων έργων που σχετίζο-
νται µε έργα ασφάλειας, υποδοµών και κοινωνικής συνοχής.

Το νέο Αναπτυξιακό Οργανισµό της 
Περιφέρειας «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» καθώς και τους βασικούς 
πυλώνες σχεδιασµού του νέου ΠΕΠ 
Αττικής 2021- 2027 παρουσίασε σήµε-
ρα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης στους ∆ηµάρχους της Αττικής.

O Αναπτυξιακός Οργανισµός «ΝΕΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» απο-
σκοπεί να αποτελέσει σηµείο αναφοράς 
για την προώθηση της ανάπτυξης σε πε-
ριφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο εντός 
της Αττικής όσο και ευρύτερα. ∆ηµιουρ-
γήθηκε ώστε να συµβάλλει στο σχεδια-
σµό και την υλοποίηση αναπτυξιακών 
δράσεων και έργων, που υποστηρίζουν 
τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στό-

χους και τις προτεραιότητες της Περιφέ-
ρειας Αττικής  και να εξελιχθεί σε αναπτυ-
ξιακό βραχίονα για την Περιφέρεια και 
τους ∆ήµους της, αξιοποιώντας το ΠΕΠ 
Αττικής και όλα τα διαθέσιµα χρηµατο-
δοτικά µέσα και εργαλεία σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  Στόχος είναι η πλή-
ρης απορρόφηση πόρων για την ωρί-
µανση έργων και την ολοκλήρωση ση-
µαντικών πρωτοβουλιών που αποτε-

λούν σηµαντικούς άξονες των ΟΤΑ συµ-
βάλλοντας στο σχεδιασµό, την 
προαγωγή, την ωρίµανση και την υλο-
ποίηση αναπτυξιακών δράσεων. Η επι-
κέντρωση γίνεται σε τοµείς που συνδέο-
νται άµεσα µε τις στρατηγικές προτεραι-
ότητες της Περιφέρειας Αττικής και συ-
γκεκριµένα σε 9 πυλώνες δράσης:
1. Τουρισµός / Εξωστρέφεια
2. Πολιτισµός / Αθλητισµός / Εκπαίδευ-
ση
3. Επιχειρηµατικότητα / Επενδύσεις
4. Περιβάλλον / Ποιότητα Ζωής
5. Υγεία
6. Ψηφιακή Εποχή
7. Μεταφορές
8. Τεχνική υποστήριξη (ωρίµανση έρ-
γων)
9. Άνθρωπος / Κοινωνική Πολιτική

Γ. Πατούλης:  «Ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισµός  θα λειτουργήσει 
ως ένας στρατηγικός συνεργάτης των ∆ήµων»
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Σε αυτή τη δύσκολη 
εποχή µε τις ανάγκες 
πανελλαδικά σε αίµα 
να είναι µείζονος σηµα-
σίας και τις εκκλήσεις 
των νοσοκοµείων να εί-
ναι πιο επιτακτικές από 
ποτέ, µέλη και φίλοι µας 
προσήλθαν την Τετάρτη  
09/06/2021 στον κατάλ-
ληλα διαµορφωµένο µε 
τα ισχύοντα µέτρα ασφά-
λειας χώρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, σε µια έκτακτη αιµο-
δοσία δωρίζοντας ζωή, στο ίδιο πνεύµα εθελοντισµού και προσφοράς 
που τους χαρακτηρίζει εδώ και αρκετά χρόνια. Ένα µεγάλο ευχαριστώ 
στον καθένα αιµοδότη µας και ένα µεγάλο µπράβο στο προσωπικό του 
Ερυθρού Σταυρού για την µακροχρόνια και άψογη συνεργασία.

Τη κλήρωση που ακολούθησε για µια Γενική άδεια θήρας µεταξύ των 
αιµοδοτών κέρδισε ο Μαύρος Αναστάσιος.

Πιστοί στο καθήκον οι εθελοντές στην έκτακτη 
αιµοδοσία του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών

∆ροµολογείται η προέκταση της Περιφερειακής
Λεωφόρου Αιγάλεω προς Αχαρνές 

Ο ∆ροµολογείται η προέκταση της Περι-
φερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω προς 
ΜενίδιΑναπλ. ∆ήµαρχος Μαρίνος Σαρ-

λάς παραλαµβάνει, στις 5 Οκτωβρίου 2017, για 
λογαριασµό του ∆ήµου Φυλής, το τµήµα της 
Περιφερειακής του Αιγάλεω από την οδό Κων-
σταντινουπόλεως µέχρι το γήπεδο του Ερµή

Φως στο βάθος του τούνελ φαίνεται στην υπό-
θεση της προέκτασης της Περιφερειακής Λεωφό-
ρου Αιγάλεω προς Μενίδι. Ο δρόµος έχει φτάσει 
µέχρι το γήπεδο του Ερµή Άνω Λιοσίων και θεω-
ρείται επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί, ώστε να 
δοθεί διέξοδος στην κυκλοφορία προς βορρά.

Η Περιφερειακή Αιγάλεω παρόλο που η σύλ-
ληψή της ήταν να συνδέσει το λιµάνι του Πειραιά 
µε τη Λεωφόρο Κύµης, στο ύψος του Ολυµπιακού 
Χωριού κι από εκεί µε την Εθνική Οδό Αθηνών-
Λαµίας, έµεινε, στην κυριολεξία, ένας δρόµος …
χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Η νότια απόληξή του, 
στο ύψος των ΕΛ∆Α (διυλιστηρίων), δεν έχει συν-
δεθεί µε τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ η βόρεια στα-
µατάει πολύ πιο πριν από την αρχική πρόβλεψη.

Τώρα, περίπου τέσσερα χρόνια µετά την ολο-
κλήρωση της κατασκευής του τµήµατος από την 
οδό Κωνσταντινουπόλεως µέχρι το γήπεδο του 
Ερµή, φαίνεται στον ορίζοντα η προοπτική της 
προέκτασης του δρόµου µέχρι την οδό Αγίου ∆ι-
ονυσίου, στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου, του 
∆ήµου Αχαρνών. 

Αυτό προβλέπει η προκήρυξη για τη σύνταξη 
σχετικής µελέτης που δηµοπράτησε η Περιφέρεια 
Αττικής, κατόπιν αιτήµατος του ∆ήµου Φυλής.

Μετά από τη µαταίωση της προκήρυξης του δι-
αγωνισµού, τον περασµένο Μάρτιο, η Περιφέρεια 
Αττικής τον επαναπροκήρυξε, εντός του τρέχοντος 
Μαΐου. Ο προϋπολογισµός για τη σύνταξη της µε-
λέτης φτάνει το 1.143.669,42 (περιλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) και η τελευταία ηµέρα υποβολής προσφο-
ρών είναι η 23-06-2021. 

Αν όλα πάνε καλά και αναδειχθεί ανάδοχος, η 
µελέτη θα παραδοθεί µέσα σε ένα χρόνο από την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Τότε θα ανοί-
ξει ο δρόµος για τη χρηµατοδότηση και δηµοπρά-
τηση της κατασκευής του έργου, σε µήκος 2,5 χι-
λιοµέτρων.  Έργο πνοής που θα µειώσει το χρόνο 
µετάβασης από τα Άνω Λιόσια στις Αχαρνές στα 
δύο λεπτά και θα συνδέσει τις Αχαρνές µε την Εθνι-
κή Οδό Αθηνών-Κορίνθου. Παράλληλα θα απο-
µακρύνει τα βαριά οχήµατα από τους οικιστικούς 
ιστούς των Αχαρνών και των Άνω Λιοσίων, διοχε-
τεύοντας τα, κατευθείαν, στην Αθηνών-Κορίνθου. 

Αν µάλιστα, προχωρήσει, παράλληλα, το έρ-
γο σύνδεσης της Περιφερειακής Αιγάλεω µε τη Λε-
ωφόρο Σχιστού, τότε τα οχήµατα θα διοχετεύονται 
στο λιµάνι του Πειραιά, µε ότι αυτό µπορεί να ση-
µαίνει σε χρόνο, χρήµα και βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων της περιοχής Αχαρνών, 
Άνω Λιοσίων και Ασπροπύργου. 
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Η πλειονότητα των πολιτών εµφο-
ρείται από ιδεολογικοπολιτική 
σύγχυση αδυνατώντας να κατανο-

ήσει τις βασικές ιδεολογικές διαφορές µε-
ταξύ της Αριστεράς και της ∆εξιάς, δεδοµέ-
νου ότι σε πολλές των περιπτώσεων η ∆ι-
ακυβέρνηση είτε από Αριστερά είτε από  
∆εξιά κόµµατα έχει δυσδιάκριτα πολιτικά 
χαρακτηριστικά και µετέρχονται παρόµοια 
οικονοµικό-πολιτικά εργαλεία. 

Ποια είναι όµως εντέλει η αυθεντική 
απόδοση της έννοιας της Αριστεράς, τι πρε-
σβεύει και τι επιδιώκει και ποια η ιδεολογι-
κοπολιτική απόδοση της έννοιας της ∆εξιάς;

Η ιστορική περίοδος αναφοράς κατά την 
οποία εκπηγάζουν οι όροι της Αριστεράς και 
της ∆εξιάς είναι η Γαλλική επανάσταση. Ήδη 
από το 1791 Αριστερός σήµαινε οπαδός της 
∆ηµοκρατίας και  της επανάστασης ο οποίος 
επεδίωκε την  ∆ηµοκρατική Μεταρρύθµιση. 
Και ∆εξιός ο αντίθετος στην αλλαγή και οπα-
δός της επαναφοράς κάποιων καταργηµέ-
νων αντιδηµοκρατικών/ απολυταρχικών θε-
σµών ή και της πλήρους επιστροφής στο πα-
ρελθόν. Η Αριστερά η οποία εννοιολογικά 
γεννήθηκε κατά την Γαλλική επανάσταση εκ-
φράζει τους κοινωνικούς αγώνες για ∆ηµο-
κρατία, ∆ικαιοσύνη, Ελευθερία, ατοµικά και 
κοινωνικά δικαιώµατα. Η έννοια του Αριστε-
ρού ταυτίζεται πλήρως µε την κλασσική έν-
νοια του ∆ηµοκράτη η οποία εκφράζει τις 
Πανανθρώπινες ιδέες του Αρχαίου Ελληνι-
κού Πολιτισµού χωρίς όµως να τεθεί κανέ-
νας άλλος ιδεολογικοπολιτικός αστερίσκος 
και καµία άλλη περιστροφή. Η ∆ηµοκρατία  
η οποία επιδιώκει αυτά ακριβώς τα ιδεώδη, 

προσανατολίζει την Πολιτική και την ∆ιακυ-
βέρνηση να υπηρετεί όλες τις προαναφερθέ-
ντες αξίες και αρχές για τις οποίες αγωνίστη-
καν κατά την Γαλλική επανάσταση.

Από που συνεπώς προέρχεται η ∆υνα-
µική της ∆εξιάς; Υπάρχει τόσο ευρύ κοινωνι-
κό ρεύµα το οποίο αποδέχεται τις σκληρές 
και αντιδηµοκρατικές δοµές της Ολιγαρχίας;

Στον αντίποδα, η ∆εξιά διαδραµατίζει 
αποτελεσµατικά τον ρόλο του αντίπαλου ∆έ-
ους. Η ύπαρξη της ∆εξιάς οφείλεται σε όλες 
εκείνες τις πολιτικές αιτίες οι οποίες συνοπτι-
κά εκφράζονται από την λογική ότι η ∆εξιά 
είναι όλα όσα δεν είναι η Αριστερά. Οι απο-
τυχίες της Αριστεράς ενισχύουν τον ρόλο της 
∆εξιάς η οποία δεν χρειάζεται να έχει κάποιο 
συνεπές πρόγραµµα και να εισέλθει εις τον 
κάµατο της πειθούς αφού εµφανίζεται ως η 
γνήσια εκφράστρια του καπιταλιστικού συ-
στήµατος, εποµένως µπορεί να είναι και πιο 
αποτελεσµατική –αφού  το πιστεύει και το 
στηρίζει. Η παλινδρόµηση της Αριστεράς 
ανάµεσα σε θεωρητικά σχήµατα τα οποία 
την αποπροσανατολίζουν από  τα θεµελιώ-
δη ∆ηµοκρατικά διακυβεύµατα την οδη-
γούν σε απανωτές πολιτικές αποτυχίες κατά 
την άσκηση της ∆ιακυβέρνησης απογοητεύ-
οντας τις πλατιές λαϊκές µάζες και δηµιουρ-
γώντας ιδεολογικά αδιέξοδα.

Η οµφαλοσκόπηση της Αριστεράς σε 
άτοπα ιδεολογικά διακυβεύµατα ενισχύει 
τον ρόλο και την ∆ύναµη της ∆εξιάς η οποία 
εµφανίζεται ως η νηφάλια πολιτική ∆ύναµη 
κοινωνικά χρήσιµη,  η  οποία µε την σταθε-
ρότητα και τον ορθολογισµό της µπορεί να 
αντιµετωπίζει καλύτερα τα προβλήµατα δί-

δοντας πρακτικές λύσεις. Οι πρακτικές λύ-
σεις δεν είναι όµως και οι ∆ηµοκρατικές λύ-
σεις οι οποίες θα στηρίξουν τους πολλούς, 
αλλά συνήθως υπηρετούν τους Ολίγους.

Το κρίσιµο συνεπώς βήµα για την πρόο-
δο των Ευρωπαϊκών κοινωνιών και την λει-
τουργία της ∆ηµοκρατίας συνιστά η ιστορι-
κή αποκατάσταση των εννοιών της Αριστε-
ράς και της ∆εξιάς. Η  ταύτιση της Αριστεράς 
µε την ∆ηµοκρατία και την Πρόοδο ως αλ-
ληλένδετες και ταυτόσηµες έννοιες και της 
∆εξιάς ως η ιδεολογική ταυτότητα όσων 
αντιπαλεύονται την ∆ηµοκρατική εµβάθυν-
ση, επιδιώκοντας την συντήρηση και την οπι-
σθοδρόµηση, δύναται να αποσαφηνίσει  την 
ιδεολογικοπολιτική σύγχυση.

Τα µεγάλα και αναπάντητα ερωτήµατα 
τα οποία αφορούν την  Ανθρωπότητα, οι 
εντεινόµενες ανισότητες και η αυξανόµενη 
πολυεπίπεδη κρίση αναδεικνύουν πλέον µε 
λαγαρότητα το διαχρονικό, αέναο και ιστο-
ρικό διακύβευµα για τον άνθρωπο και τις 
κοινωνίες το οποίο συµπυκνώνεται στο δί-
ληµµα, ∆ηµοκρατικές Μεταρρυθµίσεις και 
Πρόοδος ή στον αντίποδα Συντηρητική 
Αδράνεια η οποία οδηγεί στον µαρασµό της 
∆ηµοκρατικής λειτουργίας και την ενίσχυση 
της Ολιγαρχίας.

ΑΠΟ  ΠΕΝΑ 
ΣΕ  ΠΕΝΑ!

Ε υχαριστώ την «Αχαρναϊκή» για την πα-
ραχώρηση της µικρής επιφυλλίδας την 
οποία υπόσχοµαι να µετατρέψω σε γόνι-

µο κήπο όπου θα ανθίσουν λουλούδια πολιτι-
σµού. Πολιτισµός είναι το πνευµατικό, ηθικό, 
και υλικό επίτευγµα µιας κοινωνίας ενός λαού. 

Είναι η τέχνη της συνύπαρξης. Είναι το Ερέ-
χθειο, και Καρυάτιδές του η γλώσσα, η θρησκεία, 
η τέχνη, τα ήθη και τα έθιµα κ.λ.π. κι όπως έλεγε 
ο Ουµπέρτο Εκο, όταν χάνεται ένας πολιτισµός 
δεν δολοφονείται, αυτοκτονεί, γιατί τα πλοία δεν 
βουλιάζουν απ’  το νερό που είναι γύρω τους, αλ-
λά απ’ το νερό που είναι µέσα τους.

  Όσο οι δύο πολιτισµοί πορεύονται µαζί η κοι-
νωνία  προλαµβάνει τους καρπούς τους. Π.χ. ζωή 
χωρίς άγχος, τηλέφωνο χωρίς καλώδιο, τροφές 
χωρίς λιπαρά.

Όταν όµως ο ένας Πολιτισµός µένει πίσω, το 
χωρίς µεταλλάσσεται σε παθογόνο, και τότε 
έχουµε, λουλούδια χωρίς µυρωδιά, πλούτη χω-
ρίς δουλειά, οικογένεια χωρίς γάµο, σεξ χωρίς 
επαφή, εγκλήµατα χωρίς τιµωρία, παιδιά χωρίς 
πατέρα και τέλος κοινωνία χωρίς στόχους και 
αξίες.

ΤΟ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ :  Ο επιβάτης ρωτάει τον υπάλ-
ληλο του αεροδροµίου
Επιβ.:  Παρακαλώ πόση ώρα κάνει το αεροπλά-
νο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη;
Υπάλ. : ∆ύο λεφτά κύριε …  Επιβ. Α! :  Τόσο κο-
ντά είναι…

Γράφει ο Γιώργος  Χασακής

Είσαι Αριστερός  ή  ∆εξιός….
Του  Χρήστου  Ξενοκώστα, Συγγραφέα - Οικονοµολόγου

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ
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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 & Λεωφ. ∆ηµοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Οργάνωση µνηµόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

Φωτορεπορτάζ του ∆ιονυσίου Σταθόπουλου 
Εκπρόσωπου Τύπου ΈΛΛΗΝΕΣ της Επιτροπής Ελληνορωσικής
Φιλίας και Ορθοδοξίας! Παναγίας Σουµελά

ΜΕΡΟΣ   ΠΡΩΤΟ 

Τα σηµεία των καιρών
Πέρασα 2020 χρόνια, τα Άγια λόγια του Κυρίου µας Ιησού Χριστού 
που είπε στους µαθητές του στο όρος Ελαιών για την βασιλεία του 
Θεού!!! Πατέρα παντοκράτορα και για τα δεινά πριν τοτέλος του κό-
σµου, σήµερα επαληθεύονται. Η καταστροφή της ανθρωπότητας έχει 
ξεκινήσει. Όµως γιατί, γιατί τα καταστρέψαµε όλα και τα πληρώνου-
µε τώρα! Και όποιος κάνει πως δεν βλέπει τα «σηµεία των καιρών» 
εθελοτυφλεί και είναι αξιολύπητος.

Μας οδηγούν στην πόλη της κολάσεως
Σήµερα οι περισσότεροι άνθρωποι του πλανήτη µας ακολουθούν τον 
δρόµο της νέας τάξης των πραγµάτων που τους οδηγεί στην πόλη της 
κολάσεως, µια πόλη που έχει φτιάξει ο σατανάς π.χ. Άνθρωπε, πριν 
χαθείς µέσα στο απέραντο σκοτάδι, αν θέλεις να σωθείς πάρε τον δρό-
µο της επιστροφής, γιατί εξαιτίας της πόρνης πόλης, θα θρηνήσουν 
όλες οι φυλές της Γης, θα έχουν παραπλανηθεί παίρνοντας το χάραγ-
µα του αντίχριστου, στο χέρι ή το µέτωπο. Άνθρωπε κάθε λεπτό που 
περνά είναι µια νέα ευκαιρία να αλλάξεις τα πάντα στη ζωή σου. 

Μαρτυριάτεςκαι Σαµαρίτες κρύβουν τα πρόσωπα τους από φρί-
κη, δεν θέλουν να δουν το τρέξιµο του ολέθρου που οδηγεί τους λα-
ούς της οικουµένης στον αφανισµό.

Η Ανάσταση του Χριστού
Ο Ιησούς Χριστός µετά την Ανάστασή του συνάντησε τους µαθητές 
του  και αφού βεβαιώθηκαν ό,τι πράγµατι ο Χριστός Αναστήθηκε, 

ακολούθησαν τον Ιησού στο όρος Ελαιών. Ο Χριστός επί σαράντα 
ηµέρες τους µιλούσε για την βασιλεία του Θεού! Και για τα δεινά πριν 
το τέλος του κόσµου. Εγώ τους είπε σας ξεχώρισα από τον κόσµο τον 
αµαρτωλό, για να διδάξετε το Ευαγγέλιο που σας παρέδωσα σ’ αυ-
τόν τον αµαρτωλό κόσµο.

Η Βασιλεία του Θεού
Στη βασιλεία του Θεού δεν θα µπει όποιος µου λέει Κύριε, Κύριε, αλ-
λά όποιος κάνει το θέληµα του ουράνιου πατέρα µου, την ηµέρα της 
κρίσεως πολλοί θα µου πουν, δεν κάναµε τόσα θαύµατα στο όνοµά 
σου, δεν προφητέψαµε στο όνοµά σου, δεν διώξαµε δαιµόνια στο 
όνοµά σου, και τότε θα τους πω κι εγώ: ποτέ δεν σας ήξερα φύγετε 
µακριά µου, εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόµο του Θεού!!!

Τα δεινά πριν το τέλος του κόσµου
Εσείς να κηρύσσεται το Ευαγγέλιο σε όλον τον κόσµο. Οι µαθητές του 
τον ρώτησαν, πες µας Κύριε, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο ση-
µάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου, και η συντέλεια του 
κόσµου. Ο Ιησούς τους απάντησε: Προσέχετε µη σας ξεγελάσει κα-
νείς γιατί πολλοί θα εµφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυριστούν, 
εγώ είµαι ο Μεσσίας και θα παραπλανήσουν πολλούς.

Τότε θ’ ακούσετε πως γίνονται πόλεµοι, ότι προετοιµάζονται πό-
λεµοι, προσέχετε µην ταραχτείτε γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλ-
λά δεν είναι ακόµη το τέλος. Γιατί το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντί-
ον του άλλου και το ένα Βασίλειο εναντίον του άλλου, θα έρθουν πεί-
να, αρρώστιες και σεισµοί σε διάφορα µέρη, όλα αυτά είναι σαν τους 
πρώτους πόνους της γέννας.

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...
«Ω! Γενεά Άπιστη και ∆ιεφθαρµένη, ως πότε θα σε Ανέχοµαι;»
Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΕ
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Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας 
του  Θρησκευτικού σας Γάµου, την Τοπική 
µας ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪ-
ΚΗ».  Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδο-
ση  της  και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατή-
ρηση  της  Ιστορίας  του  τόπου µας.  Τώρα µε 
ένα Τηλεφώνηµα  στο  697 2426684  ή στείλτε 
τα στοιχεία της Αγγελίας  στα  mail :  nioras@
gmail.com   και  acharnaiki@gmail.com

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΑΝ-
∆ΡΕΑΣ  του ΗΛΙΑ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ το 
γένος ΚΟΥΤΑΚΗ που γεννήθηκε στο 
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στην 
ΖΥΡΙΧΗ - ΕΛΒΕΤΙΑΣ και η  ΑΛΕΞΟΠΟΥ-
ΛΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ  του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α και 
της ΝΤΟΛΟΡΕΣ το γένος ΕΣΚΑΛΑ που 
γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 
κατοικεί στην ΖΥΡΙΧΗ - ΕΛΒΕΤΙΑΣ θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει  στον Ιερό 
Ναό Άγιου ∆ηµητρίου στις 4 Ιουλίου και 
ώρα 20:00. στην ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΛΙΑΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   του  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ  το 
γένος ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΥ  που γεννήθη-
κε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  -  ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΠΑ-
ΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ  του  ΖΑ-
ΧΑΡΙΑ  και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  το 
γένος ΜΑΚΡΗ που γεννήθηκε στο 
ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει  στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΤΥΛΙ∆ΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   του  
ΙΩΑΝΝΗ   και της ΝΑΝΤΕΖΝΤΑΣ   το 
γένος  ΤΟΠΑΛΟΒΑ  που γεννήθη-
κε στο ΣΟΥΧΟΥΜΙ – ΑΠΧΑΖΙΑΣ – 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  -  ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΖΕΡΤΙ∆Η  
ΣΟΦΙΑ   του  ΕΥΡΥΠΙ∆Η   και της 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ   το γένος ΦΩΤΙΑ∆Η  
που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  θα έλθουν σε γάµο που θα γί-
νει  στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   HADIL  KEQAJ   του  NEiM    και 
της LULEZIME    το γένος  ORUCi  
που γεννήθηκε στο  KOSTAN – 
TEPELENI  – ΑΛΒΑΝΙΑΣ  και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  -  ΑΤΤΙΚΗΣ  και 
η   ΛΙΒΑΟΠΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ   του  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    και  της  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   
το γένος  ΤΡΙΚΑ   που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ  θα έλθουν σε γάµο που 
θα γίνει  στους Θρακοµακεδόνες 
-   ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ   ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ-
ΝΤΗΣ    του  ΙΑΚΩΒΟΥ  και της ΑΝ-
ΝΑΣ   το γένος  ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ  που 
γεννήθηκε στην  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  -  
ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΣΑΒΒΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ  
του  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ   και της ΛΑ-
ΡΙΣΑΣ   το γένος ΣΑΒΒΙ∆Η  που γεν-
νήθηκε στο ΛΟΝΕ   - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ   θα έλθουν σε γάµο που θα γί-
νει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΘΩΜΑΣ    του  
ΠΑΥΛΟΥ  και της  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  το 
γένος  ΚΑΜΠΟΥΡΗ   που γεννή-
θηκε στην  ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί  
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  -  ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   
ΜΟΥΚΑΝΗ    ΜΑΡΙΑ  του   
ΧΡΗΣΤΟΥ    και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  
το γένος  ΜΟΥΚΑΝΗ   που γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κατοι-
κεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   θα 
έλθουν σε γάµο που θα γίνει  
στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ

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 5207858 
Κιν.  6977 645772

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,
Athens e-mail:info@perrakistours.gr

Tel:210-2469576,
210-2464760, 6977625869

49 Vaiou Kritis str , Acharnai  Tel: 0030-210-2469576   
e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr 

 

                       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
 

3ΗΜΕΡΟ ΑΓ. ΠΝΕΤΜΑΣΟ 19-21/6/2021 
 3ήμερη εκδρομή  ΑΡΣΑ-ΚΟΡΩΝΗΙΑ -ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ -

ΠΑΡΓΑ-ΙΒΟΣΑ -ΓΑΡΔΙΚΙ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΜΕΣΟΒΟ   
                                 Εισιτήριο  130 €  

                               ………………………………………………………………………… 

3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 25/27/6/2021 
 3ήμερη εκδρομή ΕΛΑΦΟΝΗΟ -Παραλία ίμου -ΓΤΘΕΙΟ-

Μεσσηνιακή  ΜΑΝΗ – ΒΑΘΕΙΑ-ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
                               Εισιτήριο 130 €   

                                              ……………………………………………………………………………….. 

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ-ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 11/6   και  ΑΒΒΑΣΟ 26/6 

«ΠΑΜΕ ΓΙ’ ΑΛΛΑ…», Αναχώρηςη 19.00μμ 
Ειςιτθριο: Β’ ζώνη 27€/  Γ’ ζώνη 22€ ,  

περιλαμβάνεται η μεταφορά 
………………………………………………………… 

2ημερη εκδρομή ςτην Μεγαλόχαρη 
ΣΗΝΟ    11-12/7/2021  ειςιτήριο 85€ 

……………………………………………… 
  ΡΟΔΟ –ΤΜΗ-ΠΑΝΟΡΜΙΣΗ  

          3ήμερη αεροπορική εκδρομή-ΙΟΥΛΙΟΣ  
                   ………………………………………………. 
 
    

PERRAKIS TOURS 



14 Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

∆Ι∆ΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ  Οικόπεδο 340 
τ.µ. στο Κεντρικό Μενίδι , επί της οδού ∆ηµο-
σθένους.  Τηλ.  6972 837565.  5∆274
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  εντός σχεδίου 150 τ.µ.  
Γωνιακό, περιοχή Γκατζανά. Ευκαιρία!!!  Τηλ. 
6986 021942.  6∆272
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην περιοχή του 
Αγίου Πέτρου. Το ένα 600 εντός σχεδίου, 
Οδός Λαβαρού 1821. Το άλλο 2500 τ.µ. επί 
της οδού αγίου Πέτρου. Τηλ. 210 2464715 και  
6987 701530. 6∆272.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστάσεις ανα-
λαµβάνει την φροντίδα ηλικιωµένων και οικι-
ακές εργασίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6979076037 κα Αθανασία 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 14 τ.µ. πλησίον  
Κεντρικής πλατείας Αχαρνών, κατάλληλο  για 

Γραφείο. Τηλ. 210 2407732 και 6981 201081   
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ,
σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 ευρώ. Τηλ. 
6976 433192. 5∆255.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µαθητές 
∆ηµοτικού, Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ. 6972 601252. 8∆261.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

 ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 317 τ.µ. επί της 
οδού Βίκτωρος Ουγκώ µε παλιό 
σπίτι και σωλήνες ποτίσµατος. Τι-
µή ευκαιρίας . Τηλ. 210 2441370 
και 6973 593186.  4∆253.

Κυριακή, 20 Ιούνιος 2021 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΣ Λ. Καραµανλή 38-40. 2102446460

∆ευτέρα, 21 Ιούνιος 2021 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆Ι-
ΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 2102477442

Τρίτη, 22 Ιούνιος 2021 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ  
Πάρνηθος 118. 2102403004

Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ  Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Πέµπτη, 24 Ιούνιος 2021 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕ-
ΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737

Παρασκευή, 25 Ιούνιος 2021 ● ΣΑΜΠΑΝΗ 
ΗΛΙΑΝΑ  Αγ. Τριαδος 75. 2102442655

Σάββατο, 26 Ιούνιος 2021 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117. 
2102430204

Κυριακή, 27 Ιούνιος 2021 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.∆ιονυσίου 82. 2102444771

∆ευτέρα, 28 Ιούνιος 2021 ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ.Αθηνών 40. 2102461015

Τρίτη, 29 Ιούνιος 2021 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ-
∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711

Τετάρτη, 30 Ιούνιος 2021 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 2102477292
Πέµπτη, 1 Ιούλιος 2021 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ  Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792
Παρασκευή, 2 Ιούλιος 2021 ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 2102404494
Σάββατο, 3 Ιούλιος 2021 ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ  Φιλαδελφείας 30γ κ Ηροδότου. 
2102468482
Κυριακή, 4 Ιούλιος 2021 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ  Λ.Θρακοµακεδόνων 22. 2102466608

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 20/6/2021 ΕΩΣ 4/7/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
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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

Ιατρείο:  Σκαρίµπα 50 • Μπόσκιζα • Αχαρνές  • Τ.Κ. 13679
www.mindanalytics.gr • Email: mindanalytics.eliasspenzaris@gmail.com 

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ
Σύµβουλος  Ψυχικής Υγείας 

Psychology |  Criminology | Life  Coaching | (NL.P) – Neyro Linguiste  Programming

Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας 
Ατοµικές  Συνεδρίες – Οµαδικές  Συνεδρίες Συνεδρίες  Ζεύγους∆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

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

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722
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