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Ο ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός και η ∆ιοίκησή του έχουν θέσει
 σε εφαρµογή το Σχέδιο για τον Εκσυγχρονισµό των Αχαρνών 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΤΡΑ για 
την πανδηµία ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, 
µε πρώτο τον υποχρεω-
τικό εµβολιασµό των 
υγειονοµικών και των 
εργαζόµενων στις µονά-
δες φροντίδας ηλικιωµένων. Μόνο για εµβολιασµένους  οι κλει-
στοί χώροι σε εστίαση, ψυχαγωγία από την Παρασκευή - Καλοκαί-
ρι µε διασκέδαση µόνον µε καθήµενους. Από την 1η Σεπτεµβρίου, 
ο υποχρεωτικός εµβολιασµός θα ισχύσει και για τους υγειονοµι-
κούς, σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Ειδική πρόνοια λαµβάνεται 
για τις Ένοπλες ∆υνάµεις.                          

Υιοθετήθηκε η πρόταση του Χάρη ∆αµάσκου για  
επέκταση του ΜΕΤΡΟ σε Ζεφύρι και Αχαρνές  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΡΙΖΙΚΑ  Η  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Έρχονται  για 3η χρονιά οι Βραδιές Πολιτισµού 
στις Αχαρνές  από τον ∆ήµο Αχαρνών και τη ∆ΗΚΕΑ 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ έχει µπει 
η προετοιµασία για τις Βραδιές 
Πολιτισµού στις Αχαρνές. Πρόκει-
ται για την τρίτη συνεχόµενη χρο-
νιά που ο ∆ήµος Αχαρνών και η 
∆ΗΚΕΑ διοργανώνουν ένα θεα-
τρικό φεστιβάλ, το οποίο θα δώ-
σει την ευκαιρία σε όλους τους 

δηµότες να παρακολουθήσουν 
τις καλύτερες παραστάσεις του 
καλοκαιριού. Φέτος το πρόγραµ-
µα θα διαρκέσει πάνω από τρεις 
εβδοµάδες και σχεδόν όλες οι µέ-
ρες θα έχουν κάτι να προσφέ-
ρουν στους δηµότες. 

Μετάλλαξη ∆έλτα: Τέλος στο lockdown, 
αρχίζει ο υποχρεωτικός εµβολιασµός

Την θετική εξέλιξη, για επέκταση της ΜΕΤΡΟ, 
και στις Αχαρνές, µετέφερε ο συµπολίτης µας, 
Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ, Χάρης ∆αµάσκος, ανα-
κοινώθηκε επίσηµα ότι σχεδιάζεται η περαιτέ-
ρω επέκταση της Γραµµής 2 µε 3 πρόσθετους 
σταθµούς για την εξυπηρέτηση των περιοχών 
Καµατερού, Α. Λιοσίων - Ζεφυρίου και Αχαρ-
νών και ότι πρόκειται σύντοµα να ξεκινήσει η 
τοπογραφική αποτύπωση και στις περιοχές αυτές.
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ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙ∆Η:
Αλλάζει µορφή η Αττική!
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ τα 4,3 δισ. ευ-
ρώ και αφορούν Μετρό, δρόµους, σι-
δηροδρόµους, ύδρευση, προαστιακό 
και επιµέρους παρεµβάσεις. Είναι 10 
έργα που αλλάζουν την Αττική. Ξεπερ-
νούν τα 4,3 δισ. ευρώ και αφορούν 
Μετρό, δρόµους, σιδηροδρόµους, 
ύδρευση, προαστιακό και επιµέρους 
παρεµβάσεις. Μετρό, Επεκτάσεις Με-
τρό σε Ίλιον, Επέκταση Λ. Κύµης, Αντι-
πληµµυρικά, Προαστιακός στο Λαύ-
ριο, Προαστιακός σε Ελευσίνα και Μέγαρα, Υδροδοσία Αθήνας.

Τρισάγιο για τους εκτελεσµένους στην Πάρνηθα 
το 1944 Μενιδιάτες, Χασιώτες και Σαρακατσάνους 
από τα Γερµανικά στρατεύµατα κατοχής 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ έγινε τρισά-
γιο για τους εκτελεσµένους στην Πάρ-
νηθα το 1944 Μενιδιάτες, Χασιώτες και 
Σαρακατσάνους από τα Γερµανικά 
στρατεύµατα κατοχής. Το τρισάγιο τελέ-
στηκε στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-
κου Αχαρνών – Παναγία, λόγω του 
απαγορευτικού ανόδου στην Πάρνηθα 
εξαιτίας των ισχυρών ανέµων.

Ε ίναι γεγονός αδιαµφισβήτητο 
πας στα δύο αυτά χρόνια της 
διοίκησης Σπύρου Βρεττού 

έχει γίνει πολλή δουλειά ιδίως σε 
τοµείς της καθηµερινότητας. Επίσης 
έχουν γίνει δεκάδες µικρά έργα, τα 
οποία είναι απαραίτητα για τον κα-
θένα που ζει σε αυτή την πόλη. Κα-
κά τα ψέµατα όµως οι Αχαρνές για 
να αλλάξουν και να µπουν σε άλλη 
πορεία, όπως θέλει ο ∆ήµαρχος, 
χρειάζονται µεγάλα έργα.

 Έργα συµβολικά αλλά και έργα 
ουσιαστικά που θα συµβάλλουν στο 
να αλλάξει η εικόνα που οι ίδιοι οι 
δηµότες έχουν για την πόλη τους. Το 
τελευταίο διάστηµα είναι συνεχείς οι 
εξαγγελίες για συµφωνίες, µελέτες, 
υπογραφές για έργα µεσαίας και µε-
γάλης κλίµακας. 

Μέσα στις εξαγγελίες που έχει κά-
νει η διοίκηση του Σπύρου Βρεττού 
περιλαµβάνονται και δύο σηµαντικές 
αναπλάσεις κεντρικών οδών στις 
Αχαρνές. Η µία εξ αυτών αφορά τη 
Λεωφόρο Πάρνηθας και έχει προϋ-
πολογισµός 1.122.000 ευρώ. Σύµ-
φωνα µε τη σχετική µελέτη 750 µέτρα 
θα αλλάξουν εντελώς την εικόνα του 
Κέντρου, καθώς θα γίνει διαπλάτυν-
ση των πεζοδροµίων, θα δηµιουργη-
θούν θέσεις στάθµευσης, δενδροφύ-
τεση, ασφαλτόστρωση, θα τοποθετη-
θούν παρτέρια, ενώ θα αλλαχθεί εξ 
ολοκλήρου ο δηµοτικός φωτισµός. 

Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρω-
σης τις αρχές του 2023 µε πόρους 
που προέρχονται τόσο από τον ∆ήµο 
όσο και από το Πράσινο Ταµείο. 
Όλος ο σχεδιασµός του έργου γίνεται 
µε σχεδιαστική φιλοσοφία που στο-
χεύει στο να διαµορφωθεί ένας φιλι-
κός εµπορικός δρόµος κατάλληλος 
για το κέντρο της πόλης. 

Πριν λίγο καιρό είχε γίνει γνωστό 
και η υπογραφή προγραµµατικής 
σύµβασης του ∆ήµου µε την εταιρεία 
Βιώσιµη Πόλη και τον πρόεδρό της κ. 
Καφαντάρη για την εκπόνηση µελε-
τών ανάπλασης των Λεωφόρων Φι-
λαδελφείας και ∆ηµοκρατίας. ∆ύο 

µελέτες που αφορούν την είσοδο της 
πόλης στον Κόκκινο Μύλο έως το 
∆ηµαρχείο και για τη ∆ηµοκρατίας 
από την Αττική οδό έως το Ηρώον. 

Αν και τα έργα αυτά θα χρεια-
στούν σαφώς περισσότερο χρόνο 
τόσο ως προς τις διαδικασίες όσο 
και ως προς την ολοκλήρωσή τους 
είναι δεδοµένου πως θα αλλάξουν 
τη µορφή δύο µεγάλων περιοχών 
του Κ. Μύλου και του Αγίου ∆ηµη-
τρίου. Αµφότερες θα αναβαθµι-
στούν σηµαντικά µε τις σχετικές πα-
ρεµβάσεις και θα αποτελέσουν µια 
σαφή εικόνα για τις Αχαρνές του 
άµεσου µέλλοντος. 
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Ήταν  λάθος από πλεονεξία, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, να 
γιγαντώσουν την Κίνα µεταφέροντας τις βιοµηχανίες 

τους εκεί. Γιγαντώνεται τάχιστα και ο πληθυσµός της. Θα έλ-
θει η ώρα που δεν θα µπορεί να τον θρέψει και θα αναζητή-
σει ζωτικό χώρο από τα γύρω κράτη. Και τότε το πρόβληµα 
δεν συµµαζεύεται.

Σε µια δηµοκρατική κοινωνία είσαι ελεύθερος, όταν 
είσαι ο εαυτός σου. Χωρίς εξαρτήσεις. Να βλέπεις τον 

καλό εαυτό σου µέσα στα µάτια των συµπολιτών σου. 
Πόσα ψώνια έχουν µπει στην Ελληνική Βουλή, από το 
1974 και µετά. Είναι µια διαδικασία που δεν σταµατά. Εί-

ναι κάτι που λέµε, το ουκ άνευ. Αναπό-
φευκτο. Το πρόβληµα είναι µε τους εύπι-
στους ψηφοφόρους τους.  ∆εν καταπίνου-
µε αµάσητο ότι µας σερβίρουν. Χρειάζεται 
µια πλατιά σκέψη, πιο πλατιά εµπειρία.

Γνωρίσαµε τον Σοσιαλισµό µε τις 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Χάσα-
µε τα αποθεµατικά των ασφαλι-

στικών µας ταµείων και τυχόν οικονο-
µίες που είχαµε, µε τον λαϊκό καπιτα-
λισµό. Κοινωνισµός δεν σηµαίνει ένας 
τρόπος να κλέβεις τον κόπο του λαού. 
Απλά οι απατεώνες δεν µπορούν να 
αλλάξουν χούι. 

Το νοµοθετικό σώµα της βουλής, δηλαδή οι βουλευτές 
ψηφίζουν τους νόµους του κράτους. ∆ηλαδή η εκάστο-

τε κυβέρνηση, ανεξαρτήτως ιδεολογίας ή χρώµατος. Με κα-
κούς νόµους εκµαυλίζουν την κοινωνία µας. Η ατιµωρησία 
αποθρασύνει τους κακοποιούς και τους φονιάδες.

Μην απογοητεύεσαι µε την πρώτη αποτυχία σου. Η 
αρχή είναι το ήµισυ του παντός. Κάνοντας το πρώτο 

βήµα µπορείς να περπατήσεις χιλιόµετρα. Αργά ή γρήγο-
ρα, θα φτάσεις εκεί που θέλεις, αρκεί να το θέλεις πολύ 
και να ξέρεις που πηγαίνεις.

Παρατηρώντας την συµπεριφορά των συνανθρώπων 
µου, µου δίνεται το έρισµα να γράψω κάτι, που πιθανόν 

να είναι χρήσιµο. Το αντίδοτο της ανίας, της βαριεστιµάρας, 
είναι η πνευµατική δηµιουργία. Τεµπελιάζουµε σαν σώµα, 

αλλά µην αφήνετε να τεµπελιάσει το µυαλό µας. 
Η παραγωγή χρηµάτων, είτε από ένστικτο, είτε από 
ανάγκες της ζωής, δεν τελειώνει ποτέ. Όµως η ζωή 

µας τελειώνει σίγουρα. Το πολύ ταµάχι(κόπος), τρώει τον 
νοικοκύρη. Όταν έλθει η ώρα, κανείς δεν θέλει να φύγει 
από τη ζωή. 

Σωστό είναι να συγκλίνει η λογική των ανθρώπων στην 
κοινή λογική. Έτσι συγκλίνουν και οι συµπεριφορές µας, 

και η ζωή µας γίνεται λιγότερο δύσκολη.
Τίποτε δεν γίνεται εκ του µη όντος, του µη υπάρχο-
ντος. Πολύ σωστό. Ο όποιος θεός που βρήκε τόσο 

υλικό και έκανε το σύµπαν το αχανές. 
Τώρα θα µου πείτε, θεός είναι ό, τι θέλει 
κάνει. Είναι και αυτό µια  άποψη.

Η πείρα εκατοµµυρίων ανθρώπων 
στα χιλιάδες χρόνια, γίνεται παροιµία 

ή ρητό και βέβαια είναι σοφία. Το πιο χρή-
σιµο βιβλίο της ζωής µας.

Η λογική µας λέγει, εάν δεν κινδυ-
νεύσεις, δεν µαθαίνεις πώς να αντι-

µετωπίσεις τον κίνδυνο. Με απλά λόγια, 
εάν δεν πάθεις, δεν θα µάθεις. Είναι κα-
νόνας ζωής. Όπως έλεγε και ο συγγρα-
φέας Καζαντζάκης, 

εάν δεν φτάσεις στο χείλος του γκρε-
µού, δεν θα προσπαθήσεις να αποκτή-
σεις φτερά.

Για τον φόνο της άτυχης Καρολάϊν, 
ένας έµπειρος αξιωµατικός της Αστυ-

νοµίας είπε. Τραβήξαµε  την πρώτη κουρ-
τίνα, µέλλει να τραβήξουµε την δεύτερη, 
για να βρούµε  το κίνητρο και ποιοι κρύ-
βονται πίσω από αυτό. Αυτές οι δουλειές 
θέλουν υποµονή. 

Όταν ένας φονιάς οµολογεί το 
έγκληµα του, οι Σέρλοκ Χόλµς και 

οι Πουαρό, απλά σαλιαρίζουν και γίνονται εκνευριστικοί. 
Η αστυνοµία έκανε σωστά την δουλειά της και είναι ολι-
γόλογη και σεµνή. Αυτό δίνει ικανοποίηση σε όλους τους 
πολίτες.

Αλίµονο εάν δεν θέλαµε τα παιδιά µας να γίνουν καλύ-
τεροι από εµάς. Τότε γιατί τα στέλνουµε στα καλά σχο-

λεία. Εµείς τους δίνουµε τις εµπειρίες µας, τις οποίες παντρεύ-
ουν µε τις νέες γνώσεις. 

Όταν ένας άνθρωπος είναι µηδέν και προσπαθεί να 
εµφανίζεται ως ένα, απλά γελοιοποιείται. Μιλάει 

ακατάσχετα χωρίς νόηµα.
Όποιος λέγει ψέµατα, µε δυσκολία βρίσκει λέξεις να 
σκεπάσει ή να κρύψει την πραγµατικότητα. Άλλωστε η 

αλήθεια εκπέµπει φως.
Με τα χηµικά φάρµακα ανακουφίζουµε το σώµα µας 
από τον πόνο, αλλά δεν  πρέπει να υποτιµάµε την 

δύναµη του ανοσοποιητικού µας συ-
στήµατος. Πρέπει να το ενισχύουµε όχι 
όµως να το καταργούµε. Τα ζώα µας 
γλείφουν µε το σάλιο τους τις πληγές 
τους, για να γιατρευτούν. Και αυτά υπο-
φέρουν και αυτά πονάνε.

Όταν η γυναίκα µου εκνευρίζεται, 
αφήνει το πάτερ ηµών και πιάνει το πι-

στεύω εις ένα θεό πατέρα παντοκράτορα. 
Όταν η κόρη µου µε ρωτάει, µπαµπά,  πόσο 
κάνει έξι επί πέντε. Τι λέγω. Παιδί µου κάνει 
τριάντα, εάν συµφωνεί και η µητέρα σου…

Λέγω στην γυναίκα µου. Είµαι και 
εσύ, αλλά είσαι και εγώ… Στην ηλικία 

µας, ούτε βλέπουµε, ούτε ακούµε σωστά. Τώρα πως τα βρί-
σκουµε; Με την δεύτερη φορά. Απλά πράγµατα. ∆εν χρειάζε-
ται θυµός. Εγώ είµαι γκαβός, η γυναίκα µου κουφαηδόνα. 

Ο εγγονός µου,  µου είπε, ότι τα γυαλιά που πλέκει η για-
γιά του, πουλοβεράκια και σοσόνια   τα λένε πλεξιγκλάς.

∆εν υπάρχει χρόνος µηδέν στο σύµπαν. Τις ώρες τις 
θεσπίσαµε εµείς οι άνθρωποι για να ρυθµίσουµε τις 

δραστηριότητες µας. Η ύλη δεν έχει χρόνο, ακολουθεί την 
δική της φυσική πορεία. Σε πόσα χρόνια υπολογίζετε µια 
πέτρα να γίνει άµµος.

Μητέρα των θεών και ανθρώπων είναι η γη µας. Αλλά 
γεννήτορας της γης µας είναι ο ήλιος. Εάν για κάποιο λό-

γο σβήσει, θα σβήσουµε όλοι µας. ∆εν υπάρχει άλλη ζωή. 
Για να ξαναγίνει θα χρειαστούν εκατοµµύρια χρόνια αλλά 
χωρίς εµάς.

Η φυσική οµορφιά της γυναίκας, είναι ότι πιο ευχά-
ριστο στα µάτια του άνδρα. Γίνεται όµως απογοήτευ-

ση, µε χυδαία συµπεριφορά.
Κανένας  άνθρωπος δεν αποδέχεται ότι είναι βλάκας ή 
κουτός. Όµως πολλοί συνάνθρωποι του, διαπιστώνουν 

ότι έτσι συµβαίνει. Τότε τα πράγµατα µπερδεύονται. 
Τα όµορφα από φύση κορίτσια, γνωρίζοντας το κάλ-
λος τους, συνήθως ξεσαλώνουν, θεωρώντας ότι αυ-

τές είναι και καµία άλλη. Αυτό είναι, το λάθος. Μετά από 
σένα κοπέλα µου, γεννιώνται χιλιάδες όµορφες κοπέλες.

Οι  Ίνκας του Περού λένε ότι είναι παιδιά του Ήλιου. ∆εν 
απέχουν καθόλου από την αλήθεια, γιατί εάν για κά-

ποιο λόγο σβήσει ο ήλιος θα σβήσουν οι τροφές µας και βε-
βαίως εµείς. ∆εν θα υπάρχουµε για να 
σκεπτόµαστε.

Η λαϊκή σοφία, είναι η λαϊκή εµπει-
ρία χιλιάδων ετών. Αυτή εκφράζε-

ται µε τις λαϊκές παροιµίες. Αυτές είναι 
πάντα σωστές και διαχρονικές.

Η παροιµία λέγει: Όποιος σκάβει τον 
λάκκο του αλλουνού, πέφτει ο ίδιος 

µέσα.  Όσοι καλλιεργούν το άνθος της δι-
χόνοιας, του διχασµού, καίγονται από 
τους µαθητές τους.

Μια άλλη παροιµία λέγει: Όταν κυ-
νηγάς δύο λαγούς, δεν πιάνεις ού-

τε ένα. Η πράξη λέγει: Όταν κυνηγάς τον πλούτο και την 
δόξα, δεν πιάνεις τίποτα. Πεθαίνεις λησµονηµένος.

Το χαµοµήλι είναι ευεργετικό ρόφηµα. Είναι φτηνό 
και ανακουφίζει από τους µυϊκούς πόνους. Τελείως 

αβλαβές. Το σκόρδο καθαρίζει τα παράσιτα του εντέρου. 
Ο χυµός της Αλόης και τα παχύφυλλα ανακουφίζουν τις 
φλεγµονές.

Στις σχέσεις δύο οικογενειών που παντρεύουν τα 
παιδιά τους, είναι πρώτα η ειλικρινής αµοιβαιότητα 

των αισθηµάτων. Είναι ανοησία η σκέψη, τι µπορείς να πά-
ρεις και τι µπορείς να δώσεις. Λογικό είναι, τι µπορείς να 
προσφέρεις σε δύο νέους ανθρώπους, που θέλουν πολύ, 
να κάνουν την δική τους οικογένεια.

Η αντίληψη µας έχει διαβαθµίσεις. Χαµηλή, Μεσαία, 
Υψηλή. Βέβαια είναι συνάρτηση της παιδείας µας. Πρω-

τοβάθµια, Μέση, Τριτοβάθµια. Όµως την βιολογική ευφυΐα, 
δεν µπορούµε να την ξεπεράσουµε.

Μην ξοδεύεις όλη την ενέργεια 
σου, στην απόκτηση χρηµάτων, 

πέραν αυτών που πραγµατικά χρειάζε-
σαι για να ζήσεις. Υπάρχουν στην ζωή 
µας και άλλες ασχολίες που µας δίνουν 
χαρά και οµορφιά.

Συγχωρούµε έναν νέο άνθρωπο, ο 
οποίος από επιπολαιότητα και απερι-

σκεψία κάνει ένα λάθος. Εάν το επαναλά-
βει δεύτερη φορά, είναι απλά απατεώνας.

Ο µεγάλος σοφός µας ο Σωκράτης 
δεν µας άφησε ούτε ένα γραπτό. 

Ήταν ένας φτωχός µαρµαράς και η γυ-
ναίκα του µια πρακτική µαµή. Όµως ήταν ένα µεγάλο βι-
ολογικό µυαλό. Πάντα θα τον ακούµε.

Να µην υποτιµάς τον εαυτόν σου, αλλά να µην προσπα-
θείς να επιβάλεις κουφά και ατελώνιστα. Το µόνο που 

επιτυγχάνεις είναι η λύπηση και η αποστροφή.

∆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»

Γράψε τις επιθυµίες σου 
στην άµµο, την συµ-
βουλή σου στην πέτρα. 

Κάποιος θα την διαβάσει. Για 
να γράφεις, είναι σηµάδι ότι 
αγαπάς τους ανθρώπους. 
Όταν σβήνεις, σηµαίνει ότι 
τους θεωρείς εχθρούς σου.

 Ο έρωτας είναι βιολογι-
κή έλξη, ένστικτο και 
εντολή της µητέρας φύ-

σης. Είναι όµως σαν τα πουλιά 
που πετάνε από δένδρο σε 
δένδρο. Αγάπη είναι η αλλη-
λοεκτίµηση, η κατανόηση, η 
φροντίδα. Ο έρωτας δεν έχει 
υποµονή. Η αγάπη υποµένει 
τα πάντα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Όποιος αγαπά ονειρεύ-
εται. Μπορεί να µην 

βγαίνουν όλα τα όνειρα µας 
αληθινά, µας µένει όµως η 
γλυκιά αίσθηση. Όποιος δεν 
αγάπησε, δεν γεννήθηκε γι’ 
αυτόν τον κόσµο, γι’ αυτή 
την ζωή. 
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

∆υστυχώς ο κορονοϊός που δεν έφυγε ποτέ, µε την µετάλλα-
ξη του αυτή (∆ΕΛΤΑ) «θερίζει» στην κυριολεξία! Μοναδικό 
µας όπλο. Ο εµβολιασµός. Βέβαια η µάσκα όπως προβλέπε-

ται από τους ειδικούς µας προστατεύει από τις… κακοτοπιές! Την φο-
ράµε όπου πρέπει. Και φυσικά το καλό πλύσιµο των χεριών αποµα-
κρύνει την µετάδοση του ύπουλου και φονιά covid-19! Το µοναδι-
κό όπλο µας πάνω από όλα είναι ο εµβολιασµός.

Μια ευγενική προτροπή, από τον συµπολίτη µας   Φάνη 
Μπούκη : «Σεβόµαστε αυτους που φοβούνται την ασθέ-
νεια, σεβόµαστε αυτούς που φοβούνται το εµβόλιο (κι ας 

µην κατανοώ πώς γίνεται να φοβάται κανείς τη λύση ενός προ-
βλήµατος).Στην Ελλαδα υπάρχουν πάντα δυο στρατόπεδα . Αυ-
τό της αναλυτικής σκέψης και αυτό του ασίγαστου εσωτερικού 
θυµού. Έχουµε οµως και ζωές να επιστρέψουµε. Όσοι µπορείτε 
κάντε το ρηµάδι να ξεµπερδεύουµε …»

Εξίσου σηµαντική και η ανάρτηση της συµπολίτης σας, κας 
κατερίνας Σταυράκη: «Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κό-
σµος, είναι πως δεν εµβολιαζόµαστε για να µην κολλήσουµε, 

εµβολιαζόµαστε για να το περάσουµε όσο το δυνατόν πιο ήπια και 
ειδικά όσοι µπορεί να έχουµε κι άλλα θέµατα υγείας…. Φυσικά και 
πρέπει να βρεθεί θεραπεία. Φυσικά και είναι επιλογή του καθενός, 
αλλά τελευταία δυστυχώς κάποιοι έχουν ξεφύγει εντελώς και αν µη 
τι άλλο προσπαθούν να µας πείσουν για πράγµατα που καµία ιδέα 
δεν έχουν και οι ίδιοι…. Τι να πω; Ότι πιστεύει ο καθένας ας πράξει, 
αλλά χωρίς να προσβάλλει τον άλλον!»

Σχετικά µε την διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώ-
σεων,  η πληρωµή του φετινού φόρου εισοδήµατος φυ-
σικών και νοµικών προσώπων µπορεί να πραγµατοποιη-

θεί σε οκτώ ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε τη πρώτη στο τέλος Ιου-
λίου. Ωστόσο όσοι επιθυµούν µπορούν να υποβάλλουν χωρίς 
πρόστιµα τη δήλωση µέχρι τις 27 Αυγούστου καταβάλλοντας και 
τις δύο πρώτες µηνιαίες δόσεις. Τα φυσικά πρόσωπα που θα υπο-
βάλλουν τη δήλωση έως τις 28 Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ 
το φόρο έως τις 30 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%. Σηµειώνεται 
ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήµατος θα κατά βληθεί τον 
Φεβρουάριο του 2022.

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Αχαρνών σας ενη-
µερώνει ότι το προσεχές χρονικό διάστηµα θα εκτελούνται 
έργα επί των οδών : Εθνάρχου Μακαρίου & Αχαρνών, Σα-

χτούρη 23 & Ζαΐµη, Αρχιµήδους 46 & Εκάβης, Αγίου ∆ιονυσίου 85, 
∆ράµας 16-18, Αγίου Φανουρίου & ∆αµάσκου, Έκτορος & Παπαδια-
µάντη. Παρακαλούµε για την κατανόηση και προσοχή όλων των δη-
µοτών που διέρχονται από τις συγκεκριµένες οδούς.

Ξεκίνησε ο σχεδιασµός του ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ Α.Ο για την φε-
τινη αγωνιστικη περιοδο 2021/22 µε το ∆.Σ του συλλόγου 
να ανακοινώνει το προπονητικό τιµ το οποιο εχει ως εξης:  

Προπονητής: ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Γυµναστής - βοηθός προπονητή: ΚΛΑ∆ΟΥΧΟΣ ΗΛΙΑΣ
Προπονητής τερµατοφυλάκων : ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Φυσιοθεραπευτής - µασέρ : ΓΚΟΥΠΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
Τους ευχόµαστε καλή σεζόν, καλή δυναµό στο έργο τους και πολ-
λές επιτυχίες για το ιστορικό σωµατείο µας. Η πρώτη συγκέντρω-
ση και έναρξη προετοιµασίας της οµαδας θα πραγµατοποιηθεί στις 
21 Ιουλίου και ωρα 18.00 στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.  Με 
εκτίµηση : Το ∆Σ του συλλόγου ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

Πραγµατοποιήθηκε το περασµένο δεκαπενθήµερο η ετήσια 
Γενική Συνέλευση της Ι.Λ.Ε.Α. στον ΕΟΣ Αχαρνών µε την συµ-
µετοχή των µελών και των φίλων της Ι.Λ.Ε.Α. Εγκρίθηκαν όλα 

τα θέµατα καθώς και η τροποποίηση του Καταστατικού και η εναρ-
µόνιση του στην κείµενη νοµοθεσία περί Σωµατείων και Μουσείων.  
Παρέστησαν οι πρώην Πρόεδροι της Ι.Λ.Ε.Α. ∆ηµήτρης Γιώτας, Ιω-
άννης Ματουκάς και Ελένη Βερτσέκου - Νίκα. Η Πρόεδρος του ΕΟΣ 
Αχαρνών Εύα Μπάλλιου, ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών του ∆ήµου 
Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός, η ∆ηµοτική Σύµβουλος Όλγα Παυλί-
δου, ο Πολιτευτής Σπύρος Βρεττός, εκ µέρους του Λυκείου Ελληνί-
δων η Μαρία Παπαδάκη, ο Πρόεδρος Εθελοντών Αχαρνών - Θρα-
κοµακεδόνων Νίκος Σιδηρόπουλος και ο ∆ηµοσιογράφος Κώστας 
Ζίγκηρης. Καθ’ όλη τη διάρκεια τηρήθηκαν τα απαραίτητα µέτρα 
προστασίας από το covid-19.

Από προχθές, Τετάρτη 14 Ιουλίου ξεκινούν τα νέα θερινά 
δροµολόγια της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας και θα ισχύουν 
µέχρι 31 Αυγούστου. Τα δροµολόγια θα γίνονται από 7.00 

έως  13.40. ∆ευτέρα έως Παρασκευή.
Συνελήφθησαν 3 µέλη συµµορίας που διέπραττε ληστείες σε 
καταστήµατα στις Αχαρνές και το Χαϊδάρι.  Συνελήφθησαν, 
πρωινές ώρες της 10-7-2021 στην περιοχή του Ολυµπιακού 

Χωριού, από αστυνοµικούς του Τ.Α. Αχαρνών και Τ.Α Χαϊδαρίου, 3 
ηµεδαποί ( δύο άνδρες ηλικίας 42 και 59 ετών και 37χρονη γυναίκα), 
µέλη συµµορίας που διέπραττε ληστείες σε καταστήµατα. Ειδικότε-
ρα, από τα µέσα του µηνός Ιουνίου διαπιστώθηκε η εγκληµατική 
δράση συµµορίας, που διέπραττε ληστείες σε καταστήµατα στις πε-
ριοχές Αχαρνών και Χαϊδαρίου.

Ένας ακόµη σπάνιος, ιδιαίτερος, θησαυρός αποκαλύπτε-
ται καθώς προχωρά το έργο  της ανάδειξης του πρώην βα-
σιλικού κτήµατος Τατοϊου. Ανάµεσα στα χιλιάδες αντικεί-

µενα, που συντηρούνται από τη ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαί-
ων και Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠΠΟΑ, συγκαταλέγεται ένας 
µεγάλος αριθµός σπάνιων κρασιών και αλκοολούχων ποτών, σε 
φιάλες που θεωρούνται σήµερα ιστορικά τεκµήρια και µε συλλε-
κτικές ετικέτες

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και το Κοινωνικό Φαρ-
µακείο του Τµήµατος Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµό-
σιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής σας ενηµε-

ρώνουν ότι σε συνεργασία µε το παράρτηµα Αχαρνών της Ελληνι-
κής Αντικαρκινικής Εταιρείας, πραγµατοποίησαν δωρεάν µαστογρα-
φίες σε γυναίκες της πόλης µας. Οι εξετάσεις πραγµατοποιήθηκαν στο 
νοσοκοµείο «Άγιοι Ανάργυροι» και οι ενδιαφερόµενες µεταφέρθη-
καν µε πούλµαν από το ∆ηµαρχείο Αχαρνών την Τετάρτη 7/7/2021. 
Η πρόληψη µέσα από ειδικές απλές εξετάσεις σε γυναίκες πάνω από 
40 ετών δίνει την δυνατότητα να προλαµβάνονται διάφορες µορφές 
καρκίνου στο αρχικό στάδιο και να θεραπεύονται.

Συνελήφθη 62χρονη αλλοδαπή µέλος εγκληµατικής ορ-
γάνωσης που διέπραττε απάτες µέσω τηλεφώνου, από 
αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Αχαρνών. Ταυτο-

ποιήθηκαν και αναζητούνται 2 επιπλέον µέλη της οργάνωσης, 
ενώ εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις απάτης µε το συνολικό οικο-
νοµικό όφελος που αποκόµισε η οργάνωση να ανέρχεται στις 
134.000 ευρώ. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικα-
σίας, απογευµατινές ώρες της 8 Ιουλίου 2021 στην περιοχή του 
Ολυµπιακού Χωριού, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφά-
λειας Αχαρνών, 62χρονη αλλοδαπή µέλος εγκληµατικής οργά-

νωσης που διέπραττε απάτες µέσω τηλεφώνου. Αναζητούνται 
ακόµη 2 µέλη της οργάνωσης.

Σε εγρήγορση όλο το 24ωρο βρίσκονται οι υπηρεσίες του ∆ή-
µου Αχαρνών, µε καθηµερινές αποψιλώσεις και καθαρισµούς 
σε περιοχές υψηλού κινδύνου, για την αποφυγή του κινδύ-

νου πυρκαγιών. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός τόνισε: «Η 
πρόληψη είναι ο µόνος δρόµος ορθής διαχείρισης του κινδύνου των 
πυρκαγιών µε καθηµερινές αποψιλώσεις και καθαρισµούς σε περι-
οχές υψηλού κινδύνου.Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις υπηρεσί-
ες του ∆ήµου Αχαρνών και στους αρµόδιους Αντιδηµάρχους οι οποί-
οι βρίσκονται σε εγρήγορση όλο το 24ωρο.»

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός µαζί µε τον βου-
λευτή Ανατ. Αττικής κ. Βασίλη Οικονόµου, επισκέφθηκαν 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για µια εποικο-

δοµητική συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ∆ια Βίου Μάθησης και Νεολαίας ∆ρ. 
Γεώργιο Βούτσινο. Μετά την συνάντηση ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος 
Βρεττός τόνισε:«Μαζί µε τον βουλευτή Ανατ. Αττικής και φίλο Βα-
σίλη Οικονόµου, βρεθήκαµε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων για µια εποικοδοµητική συνάντηση µε τον Γενικό 
Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ∆ια Βί-
ου Μάθησης και Νεολαίας ∆ρ. Γεώργιο Βούτσινο. Είχαµε την ευ-
καιρία να συζητήσουµε µαζί του για το ∆ηµόσιο ΙΕΚ Αχαρνών, 
µια εκπαιδευτική δοµή που εδρεύει στην πόλη µας και είναι γνω-
στό στην εκπαιδευτική κοινότητα για την εξαιρετική του ποιότη-
τα και τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα».

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ  AXΑPNΩN «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΈΒΑΣ»
Αχαρνές  03-07-2021

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά τις αρχαιρεσίες του Οµίλου Φίλοι ∆ηµοτικής Πινακοθή-
κης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς, που έλαβαν χώρα στις 23-06-
2021, στις 29-06-2021 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώ-
µα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως εξής:
Πρόεδρος: Κουµπούρη Ειρήνη
Αντιπρόεδρος: Χασάνης Γεώργιος
Γεν. Γραµµατέας : Βρεττού Πάναγιώτα-Μαρία
Ταµίας: Σώρρας Αναστάσιος
Ειδική Γραµµατέας: Βούλγαρη Σοφία
Υπεύθυνη Εκδηλώσεων και Τύπου: Κασελίµη Ευαγγελία
Υπεύθυνες ∆ηµοσίων Σχέσεων και υλικού: 
Τσαµάλη Αναστασία-Βασιλική και Κατσανδρή Παρασκευή.
Μέλος : Νιώρας  Κωνσταντίνος

Η Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραµµατέας
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∆ιαβάσαµε ένα άρθρο µε παρεµφερές τίτ-
λο στην 11η σελίδα της «Αχαρναϊκής» της 
20η Ιουνίου, το οποίο µπορούµε να το εκλά-
βουµε µόνον ως ευθυµογράφηµα. Ο συντά-
κτης αναφέρει ότι αριστερά σηµαίνει δηµο-
κρατία, δικαιοσύνη, ελευθερία, ατοµικά και 
κοινωνικά δικαιώµατα. ∆εξιά είναι όλα όσα 
δεν είναι η αριστερά. Παίρνω την σκυτάλη 
του ύφους του και αντιγράφω από τα λεξικά 
ότι αριστερός = δυσοίωνος, ο προµηνύων 
συµφορά, του ορθού αποµακρυνόµενος, ο 
πλανώµενος, ο άφρων, ο αδέξιος, ο σκαιός.

Ας µπούµε όµως σοβαρά στο θέµα. Αρι-
στερά και δεξιά είναι κατά βάσιν οικονοµικά 
συστήµατα, που όµως αυτοδικαίως επηρεά-
ζουν και ποικίλους τοµείς της ζωής. Η αριστε-
ρά είναι υπέρ του συγκεντρωτισµού-κρατι-
σµού µε σκοπό την ισότητα. Τα πάντα πηγά-
ζουν και κατευθύνονται από το κράτος και 
δεν ευνοείται η ιδιοκτησία αφού όλες οι ανα-
γκαίες παροχές είναι µέριµνα της κυβερνήσε-
ως. Ο σκοπός είναι η ισότητα των πολιτών, 
και πληρώνονται όλοι σύµφωνα µε τις ανά-
γκες τους. Μη υπάρχοντος όµως κινήτρου 
πρόσθετης αµοιβής, ο εργαζόµενος αποθαρ-
ρύνεται στο να είναι αποτελεσµατικός, και η 
παραγωγή της χώρας πέφτει. Όπως έλεγαν 

δηλαδή: (εµείς κάναµε πως δουλεύαµε και 
αυτοί έκαναν πως µας πλήρωναν). Γιαυτό 
οδηγήθηκαν όλα τα κοµµουνιστικά κράτη 
στην φτώχια και τελικώς κατέρρευσαν.

Η δεξιά βασίζεται στην ελεύθερη οικονο-
µία και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. ∆εν µι-
λάµε βεβαίως για την Ελλάδα, η οποία είχε 
οικονοµία σοβιετικού τύπου σε µεγάλο πο-
σοστό. Αυτό το σύστηµα δηµιουργεί ανισό-
τητες; Προφανώς. Επικρατεί ο νόµος του 
ισχυροτέρου, δηλαδή της ζούγκλας; Εννοεί-
ται. Θέλει κάποιος να εργάζεται διπλά; θα 
αµείβεται παραπάνω. Επιλέγει να ρισκάρει; 
µπορεί να βγάλει πολλά ή και να χρεωκοπή-
σει. Προτιµά να τεµπελιάζει; θα πεινάει. 

Το ποιο είναι καλλίτερο, είναι θέµα επιλο-
γής. Η ισότητα φέρνει την ανελευθερία γιατί 
πρέπει να επιβάλλεται µε την βία, η δε ελευ-

θερία φέρνει την ανισότητα. ∆υστυχώς το 
κέρδος είναι στη φύση του ανθρώπου.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας επαγγέλλονταν 
ένα είδος σοσιαλισµού, µε µία µεγάλη διαφο-
ρά: να είναι εκούσιος. Στην πράξη αυτό το σύ-
στηµα εφαρµόζεται στα µοναστήρια. Στον κοµ-
µουνισµό έχουµε κοινοκτηµοσύνη, οι µονα-
χοί ακόµα περισσότερο, έχουν ακτηµοσύνη. 
Ο σοσιαλισµός φαίνεται δηλαδή δικαιότερο 
σύστηµα, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο άν-
θρωπος θα έχει φθάσει σε αυτό το πνευµατι-
κό επίπεδο, όπου θα προτιµά να µην φάει,  
προκειµένου να προσφέρει στον συνάνθρω-
πό του. Μέχρι τότε δυστυχώς, µας ταιριάζει η 
ελεύθερη οικονοµία γιατί είµαστε άγρια θηρία.

Για την ιστορία, οι Σπαρτιάτες είχαν κάτι 
σαν σοσιαλισµό ενώ οι Αθηναίοι ενός είδους 
φιλελευθερισµό. Εµείς είµαστε οπαδοί  του 
σπαρτιατικού συστήµατος, αλλά η πικρή 
αλήθεια είναι ότι αυτοί που µεγαλούργησαν 
σε όλους τους τοµείς ήταν οι Αθηναίοι. Αυτό 

δείχνει ότι η πρόοδος έρχεται µε την ατοµική 
πρωτοβουλία ολίγων.

Κλείνουµε µε ένα θέµα που καίει. Ο φα-
σισµός και ο ναζισµός ήταν καθαρά σοσιαλι-
στικά συστήµατα. Οι σχέσεις Λένιν µε Μου-
σολίνι και Χίτλερ ήταν άριστες γιατί ήταν ιδε-
ολογικά αδέλφια. Γιαυτό και όταν στην Γερ-
µανία απαγορεύονταν οι εξοπλισµοί, η 
Σοβιετική Ένωση ανέλαβε να στηρίξει τον Χίτ-
λερ µε τα εργοστάσιά της. Η διαφορά τους 
στη συνέχεια ήταν ότι οι µεν σοβιετικοί ήταν 
σοσιαλιστές διεθνιστές, οι δε άλλοι ήταν σο-
σιαλιστές υπέρ του έθνους τους.

Άρα αυτά που γράφει ο αρθρογράφος ως 
αριστερά για δηµοκρατία, δικαιοσύνη, ελευ-
θερία, ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, θα 
λέγαµε ότι ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα, µε 
µόνο κέρδος την ισότητα, η οποία επιβαλλό-
ταν υποχρεωτικά µε την βία. Και δεν αναφέ-
ρουµε ότι οι κοµµατικοί (νοµεκλατούρα) 
ήταν «πιο ίσοι από τους ίσους».
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Οι οφειλέτες που έχουν πληγεί από 
την πανδηµία και είχαν ενταχθεί σε 
κάποια από τις ρυθµίσεις µέχρι την 

1η Νοεµβρίου αλλά στη συνέχεια έχασαν τη 
ρύθµισή τους έχουν πλέον τη δυνατότητα 
να ρυθµίσουν  HYPERLINK «https://www.
kathimerini.gr/tag/lixiprothesmes-ofeiles/» 
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Εφορία µε 
την πάγια ρύθµιση των 24 ή των 48 µηνιαί-
ων δόσεων, χωρίς εισοδηµατικά και περιου-
σιακά κριτήρια.

Ειδικότερα µε απόφαση του υφυπουργού 
Οικονοµικών Απόστολου Βεσυρόπουλου ξε-
κίνησε η δεύτερη ευκαιρία για την πάγια ρύθ-
µιση για τους πληττόµενους οφειλέτες και την 
1η Οκτωβρίου 2021 για τους υπόλοιπους  
HYPERLINK «https://www.kathimerini.gr/
tag/eforia/» φορολογούµενους που έχασαν 
την παλιά πάγια ρύθµιση. Πιο συγκεκριµένα:

1. Πληττόµενοι οφειλέτες: Χωρίς εισοδη-
µατικά και περιουσιακά κριτήρια οι φορολο-
γούµενοι που έχουν πληγεί από την πανδηµία 
έχουν δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν στις φο-
ρολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις που έχα-
σαν. 

2. Μη πληττόµενοι οφειλέτες: Με εισοδη-
µατικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και κρι-
τήριο «φορολογικής συµµόρφωσης», τα 
οποία πρέπει να πληρούν αθροιστικά έχουν 
δικαίωµα να ενταχθούν στην πάγια ρύθµιση 
των 24 ή 48 δόσεων οι οφειλέτες οι οποίοι εί-
χαν ενταχθεί έως την 1η Νοεµβρίου 2019 στην 
πάγια ρύθµιση των 12 ή 24 δόσεων αλλά στη 
συνέχεια την έχασαν. 

Για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν εί-
ναι επιτηδευµατίες:

– Σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο ει-
σόδηµα του προηγούµενου φορολογικού 
έτους είναι µικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ, 
κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το µέσο 
όρο του καθαρού εισοδήµατος των τριών τε-
λευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τε-
λευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει 
υποχρέωση υποβολής µόνο για δύο έτη) ή 

του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν 
υπάρχει υποχρέωση υποβολής µόνο για ένα 
έτος) από την ηµεροµηνία αρχικής αίτησης 
υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθµιση 
της παρούσας,

– Σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο ει-
σόδηµα του προηγούµενου φορολογικού 
έτους είναι µεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, κα-
τά ποσοστό τουλάχιστον 20% από το µέσο 
όρο του καθαρού εισοδήµατος των τριών τε-
λευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τε-
λευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει 
υποχρέωση υποβολής µόνο για δύο έτη) ή 
του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν 
υπάρχει υποχρέωση υποβολής µόνο για ένα 
έτος) από την ηµεροµηνία αρχικής αίτησης 
υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθµιση 
της παρούσας.

Ποιοι αποκλείονται:
∆εν υπάγονται στη ρύθµιση της παρούσας 

απόφαση, οι οφειλέτες που απέκτησαν ακίνη-
τη περιουσία από επαχθή αιτία (αγορά) το δω-
δεκάµηνο που προηγείται της αίτησης υπαγω-
γής στην πάγια ρύθµιση της παρούσας, εφό-
σον το τίµηµα υπερβαίνει το 40% του συνολι-
κού υπολοίπου προς καταβολή της 
απωλεσθείσας ρύθµισης. Οι οφειλέτες που αι-
τούνται την υπαγωγή τους στην εν λόγω ρύθ-
µιση οφείλουν να αναγράψουν επί της αίτησής 
τους είτε ότι δεν απέκτησαν ακίνητη περιουσία 
από επαχθή αιτία το δωδεκάµηνο που προη-
γείται της αίτησης υπαγωγής είτε το τίµηµα 
στην περίπτωση απόκτησης ακίνητης περιου-
σίας.

ΕΦΟΡΙΑ: ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 24 Η 48 ∆ΟΣΕΙΣ
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Την στιγµή όπου η Ελληνική Οικονοµία εί-
ναι βυθισµένη  στα ελλείµµατα - Χρέος, 
εµπορικό, ∆ηµόσιο- και την Ύφεση θυµί-

ζοντας την περίοδο του 2008, µε χιλιάδες επιχει-
ρήσεις ιδιαίτερα στους κλάδους του εµπορίου, 
της εστίασης, και των καταλυµάτων να ψυχορ-
ραγούν, οι πόροι από το ταµείο ανάκαµψης πα-
ρουσιάζεται ως “µάνα εξ ουρανού”, πανάκεια για 
κάθε οικονοµική νόσο.

Είναι πράγµατι όµως έτσι;
Η ίδια η έκθεση προβλέπει ότι τα 30 δις ευρώ 

του ταµείου, θα δηµιουργήσουν περίπου 180.000 
θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 7%.

Πώς γίνεται να εισρεύσουν όµως στα δηµόσια 
ταµεία 30 δις και να αυξήσουν το προιόν της χώρας 
µόλις κατά 13 δις; Αυτό σηµαίνει ότι ένα ποσό µε-
γαλύτερο από 17 δις θα επιστρέψει στις βιοµηχανί-
ες του Βορρά, ως εισαγωγές εµπορευµάτων, γεγο-
νός το οποίο επιβεβαιώνεται και από το ίδιο το πρό-
γραµµα της κυβέρνησης όπου βασίζεται στις εισα-
γωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ανεµογεννητριών, 
φωτοβολταικών κ.α.

Παρότι ο δευτερογενής τοµέας, η µεταποίηση, 
η έρευνα και η καινοτοµία βρίσκονται υπό δραµα-
τική υποχρηµατοδότηση και σε εξαιρετικά χαµηλά 
επίπεδα ως προς την συµµετοχή τους στο ΑΕΠ, 
υστερώντας δραµατικά σε σχέση µε τις ανεπτυγµέ-
νες οικονοµίες, παρά ταύτα προβλέπονται ¨ψίχου-
λα¨ και αυτά χωρίς σοβαρό σχεδιασµό για την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την είσο-
δο  στην 4η βιοµηχανική επανάσταση. Το παρασι-
τικό, αντιπαραγωγικό καταναλωτικό µοντέλο το 

οποίο βασίζεται στις εισαγωγές και το οποίο οδήγη-
σε στην χρεωκοπία της Ελλάδας το 2009 δυστυχώς 
φαίνεται να ακολουθείτε πιστά. Η χώρα µας έχει και 
τους ανθρώπους αλλά και την υποδοµή να δηµι-
ουργήσει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο και δεδο-
µένου του πακτωλού χρηµάτων όπου θα εισρεύ-
σουν δεν πρέπει να χαθεί και αυτή η ευκαιρία.

Απαιτείτε άµεση αναπροσαρµογή της διαχείρι-
σης του ταµείου ανάκαµψης διαφορετικά θα χαθεί 
ακόµη µια σηµαντική δυνατότητα  εντείνοντας τα οι-
κονοµικά και κοινωνικά εδιέξοδα.

Οι συνταγές του παρελθόντος απέτυχαν και δεν 
γίνεται εφαρµόζοντας την ίδια µέθοδο να προσδο-
κούµε σε άλλα αποτελέσµατα.  Εάν χαθεί και το 
τραίνο της 4η βιοµηχανικής επανάστασης τότε 
πράγµατι το µέλλον της πατρίδας µας προδιαγρά-
φεται ζοφερό. Οι κρατούντες τις τύχες της χώρας ας 
αλλάξουν πορεία εάν πράγµατι επιδιώκουν την ευ-
ηµερία, την κοινωνική πρόοδο και την δικαιοσύνη 
πριν να είναι πλέον αργά.

Η Οικονοµία στην Εντατική
Του  Χρήστου  Ξενοκώστα, Συγγραφέα - Οικονοµολόγου

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ

Η Αριστερά  και η  ∆εξιά…
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Kαι φέτος πρώτοι σε Αριστούχους στην πόλη μας
Συγχαρητήρια στους μαθητές μας
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 81
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ 80
ΕΚΘΕΣΗ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΑ 79
ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. 77
ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 77
ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΛΑΡΗ ΝΙΚΗ 75
ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΜΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 75
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΑ 99
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 99
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΛΑΡΗ ΝΙΚΗ 99
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 97
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 94
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΑ 79
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΛΑΡΗ ΝΙΚΗ 76
ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 80
ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΛΑΡΗ ΝΙΚΗ 75

ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

ΑΟΘ ΣΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 100
ΑΟΘ ΦΑΧΑΜ ΕΝΤΥ 100
ΑΟΘ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 100
ΑΟΘ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΑ 100
ΑΟΘ ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 98
ΑΟΘ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 98
ΑΟΘ ΠΟΜΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 97
ΑΟΘ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 97
ΑΟΘ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97
ΑΟΘ ΧΑΛΙΑΣΟΥ ∆ΑΝΑΗ 96
ΑΟΘ ΚΑΝ∆ΑΡΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 96
ΑΟΘ ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 94
ΑΟΘ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑ 94
ΑΟΘ ΝΤΑΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 91
ΑΟΘ ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 92
ΑΟΘ ΚΑΛΟΥΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 90
ΑΟΘ ΚΟΥΤΣΟ∆ΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 90
ΑΟΘ ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 87
ΑΟΘ ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΧΑΡΗΣ 87
ΑΟΘ ΜΑΝΙ∆ΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 84
ΑΟΘ ∆ΟΥΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 83
ΑΟΘ ΚΑΤΗ ∆ΗΜΗΡΕΝΑ 80
ΑΟΘ ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 78
ΑΟΘ ΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 78
ΑΕΠΠ ΦΑΧΑΜ ΕΝΤΥ 99
ΑΕΠΠ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 98
ΑΕΠΠ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 98
ΑΕΠΠ ΣΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 96
ΑΕΠΠ ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 92
ΑΕΠΠ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 91
ΑΕΠΠ ΚΑΝ∆ΑΡΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 91
ΑΕΠΠ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 91
ΑΕΠΠ ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΧΑΡΗΣ 90
ΑΕΠΠ ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 88
ΑΕΠΠ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑ 87
ΑΕΠΠ ΧΑΛΙΑΣΟΥ ∆ΑΝΑΗ 80
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 92
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 86
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ∆Ε∆Ε ΚΑΤΕΡΙΝΑ 79
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΛΣΣΑΡΙ ΤΖΟΕΛ 76
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΠΑΛ 96
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΠΑΛ 93



ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ έγινε τρισάγιο για τους 
εκτελεσµένους στην Πάρνηθα το 1944 Μενιδιάτες, 
Χασιώτες  και Σαρακατσάνους από τα Γερµανικά 
στρατεύµατα κατοχής. Το τρισάγιο τελέστηκε στον Ιε-
ρό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρνών – Παναγία, 
λόγω του απαγορευτικού ανόδου στην Πάρνηθα 
εξαιτίας των ισχυρών ανέµων. Το Τρισάγιο τέλεσαν 
ο ιερέας του ναού πατήρ Γεώργιος Χαλκιάς και ο διά-
κος Μιχαήλ.

Μετά τη λειτουργία εκφωνήθηκε επετειακός λό-
γος από το µέλος της Ι.Λ.Ε.Α και Πρόεδρο του Οµί-
λου Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χρήστος Τσε-
βάς, Ειρήνη Κουµπούρη, απόγονος εκτελεσµένου.

Ακολούθησε χαιρετισµός του ∆ήµαρχου Αχαρ-
νών Σπύρου Βρεττού, του ∆ήµαρχου Σαρωνικού 
ιστορικού και συγγραφέα Πέτρου Φιλίππου, του 
Βουλευτή Βασίλη Οικονόµου, των Αντιδηµάρχων 
Φυλής Γιώργου Αβράµη και Σπύρου Μπρέµπου, 
του πολιτευτή Σπύρου Βρεττού, του Προέδρου της 

Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών και Φυλής Πανα-
γιώτη Καζανά, της Γραµµατέως του Κτηνοτροφικού 
Συλλόγου της Περιφέρειας Αττικής Μάγδας Κοντο-
γιάννη, της Πρόεδρου του Συλλόγου Τριτέκνων 
Ανατολικής Αττικής Μαρίας Ναυροζίδου και του εκ-
προσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Τόκα. 

Στο τέλος, ο αυτόπτης µάρτυρας της σύλληψης 

των 17 Σαρακατσάνων ποιµένων από την µαρτυρι-
κή οικογένεια Ντούνα διηγήθηκε τις αναµνήσεις του. 

Παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήµαρχοι του ∆ή-
µου Αχαρνών Χριστίνα Κατσανδρη, Μιχάλης Βρετ-
τός, Νικόλαος ∆αµάσκος, ∆ηµήτρης Κωφός, ο δη-
µοτικός σύµβουλος Σπύρος Βάθης, ο πρώην Προέ-
δρος της Ι.Λ.Ε.Α. ιστορικός - συγγραφέας ∆ηµήτρης 

Γιώτας, ο εκπρόσωπος του ΕΟΣ Αχαρνών Γιώργος 
Παπάζογλου, εκ µέρους της οµάδας «Πολίτες Ασφα-
λείς» ο Βασίλης Κατσίνης, εκ µέρους της Φιλότεχνης 
Λέσχης Αχαρνών η Ειρήνη Μπαϊρακτάρη, εκ µέρους 
του Βουλευτή Πάνου Σκουρολιάκου ο Βαγγέλης Ζά-
χαρης και Γιώργος Ροδάκης. 

Παρευρέθηκαν πολλά µέλη, φίλοι και εθελοντές 
της Ι.Λ.Ε.Α. και των συνδιοργανωτών Συλλόγων κα-
θώς επίσης και πολλοί απόγονοι των εκτελεσµένων 
συµπατριωτών µας, Σαρακατσάνοι απόγονοι από τα 
Λεγραινά. Από τον τοπικό τύπο παρευρέθηκε το µέ-
λος της Ι.Λ.Ε.Α. Κώστας Ζίγκηρης. 

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του ∆ή-
µου Αχαρνών και την συνδιοργάνωσαν 18 σύλλο-
γοι και φορείς της περιοχής µας. 

Τα κόλυβα και άρτος του Τρισαγίου ήταν προ-
σφορά του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Ι.Λ.Ε.Α. Φωτεινής Ράπτη. ∆όθηκε καφές στο καφε-
νείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ.
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Βράβευσε τους µετέχοντες των διαγωνισµών  για  τα 200 
Χρόνια  από την Επανάσταση του 1821, ο ∆ήµος Αχαρνών

Έρχονται  για 3η χρονιά οι Βραδιές 
Πολιτισµού στις Αχαρνές  από 
τον ∆ήµο Αχαρνών και τη ∆ΗΚΕΑ 
Στην τελική ευθεία έχει µπει η προετοιµασία για 
τις Βραδιές Πολιτισµού στις Αχαρνές. Πρόκειται 
για την τρίτη συνεχόµενη χρονιά που ο ∆ήµος 
Αχαρνών και η ∆ΗΚΕΑ διοργανώνουν ένα θε-
ατρικό φεστιβάλ, το οποίο θα δώσει την ευκαι-
ρία σε όλους τους δηµότες να παρακολουθή-
σουν τις καλύτερες παραστάσεις του καλοκαι-
ριού. Φέτος το πρόγραµµα θα διαρκέσει πάνω 
από τρεις εβδοµάδες και σχεδόν όλες οι µέρες 
θα έχουν κάτι να προσφέρουν στους δηµότες. 

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός από την πρώ-
τη στιγµή που ανέλαβε µεταξύ των άλλων είχε 
δώσει και προτεραιότητα στον πολιτισµό σε κά-
θε του έκφανση. Βέβαια οι συνθήκες που προ-
έκυψαν λόγω της πανδηµίας, περιόρισαν πολύ 
τις δυνατότητες, αλλά το φεστιβάλ στηρίχθηκε 
και µάλιστα πραγµατοποιήθηκε και πέρσι την 
ώρα που πολλοί δήµοι τελικά ακύρωσαν τις δι-
οργανώσεις τους. 

Αντίθετα ο ∆ήµος Αχαρνών το πάλεψε και 
κατάφερε να ολοκληρώσει τη δεύτερη χρονιά 
του, βάζοντας βάσεις για µεγαλύτερη αποδοχή 
φέτος. κι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός 
πως σχεδόν όλες οι σηµαντικές παραστάσεις 
της σεζόν θα συµπεριληφθούν στο πρόγραµ-
µα. Άξιος  διοργανωτής , ο πρόεδρος της ∆Η-
ΚΕΑ  Γιάννης  Νίκας.

Επειδή όµως η εξέλιξη δεν σταµατά, η φε-
τινή βερσιόν περιλαµβάνει και µια σειρά πα-
ράλληλων εκδηλώσεων, που θα πραγµατο-
ποιηθούν στο ανακαινισµένο θρεατάκι της 
πλατείας των Θρακοµακεδόνων αλλά και 
στον Κόκκινο Μύλο. 

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ξεκινή-
σει και η διαφηµιστική καµπάνια, η οποία φέ-
τος αναµένεται να ξεφύγει από τα όρια των 
Αχαρνών, καθώς ανάλογα µε τα υγειονοµικά 
µέτρα θα µπορούν να φιλοξενηθούν και πε-
ρισσότεροι θεατές, εάν βέβαια δεν προκύψει 
και νέες αλλαγές. 

Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται και παρα-
στάσεις που θα δοθούν σε συνεργασία µε την 
Περιφέρεια, ενώ θα υπάρχουν και παραστάσεις 
µε ελεύθερη είσοδο.

Λαµπερή η τελετή βράβευσης των επιτυχόντων στα  ΑΕΙ  του 2020 από τον ∆ήµο Αχαρνών

Τρισάγιο για τους εκτελεσµένους στην Πάρνηθα το 1944 Μενιδιάτες, Χασιώτες και Σαρακατσάνους από τα Γερµανικά στρατεύµατα κατοχής 

Σε µια λαµπερή τελετή µε όλα τα µέτρα προστα-
σίας για την αποφυγή της µετάδοσης του κορο-
νοϊού, ο ∆ήµος Αχαρνών τίµησε τους νέους του 
ακαδηµαϊκούς πολίτες τη ∆ευτέρα 28 Ιουνίου 
στο ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης.

Ειδική µνεία στη συµβολική σηµασία της επιτυ-
χίας αυτής έκανε πρωτίστως µε την ιδιότητα τους ως 
εκπαιδευτικός ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός κατά τον χαιρετισµό του προς τους νέους ακα-
δηµαϊκούς πολίτες των Αχαρνών, τις οικογένειες και 
τους καθηγητές τους. Ο Σπύρος Βρεττός κάλεσε 
ακόµη τους εκκολαπτόµενους επιστήµονες να επι-
στρέφουν όσο πιο συχνά µπορούν στην πόλη των 
Αχαρνών, που στόχος είναι να τους υποδέχεται εκ-
συγχρονισµένη και φιλική για κάθε δηµότη.

Όλοι ανεξαιρέτως οι πρωτοετείς φοιτητές 
έλαβαν τιµητικό έπαινο µε το ονοµατεπώνυµο 
και τη σχολή εισαγωγής τους, ενθύµιο, αλλά και 
λαχνό για συµµετοχή σε κλήρωση µε πλούσια 
δώρα που πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά τις 

βραβεύσεις. Στην αριστεύσασα της πόλης για το 
2020 Πράγια Αλεξάνδρα του Αριστείδη (από το 
Λύκειο Θρακοµακεδόνων), που εισήχθη στην 
Νοµική Αθηνών δόθηκε ως δώρο ένα λάπτοπ, 
ενώ στον πρώτο µαθητή κάθε σχολείου ηλε-
κτρονικές συσκευές

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός κάλεσε ακόµη 
τους εκκολαπτόµενους επιστήµονες να επιστρέ-
φουν όσο πιο συχνά µπορούν στην πόλη των 
Αχαρνών, που στόχος είναι να τους υποδέχεται 
εκσυγχρονισµένη και φιλική για κάθε δηµότη.

Ο ∆ήµος Αχαρνών εύχεται ολόψυχα καλή 
πρόοδο στους νέους ακαδηµαϊκούς πολίτες 
των Αχαρνών και πάντα χαρές και επιτυχίες 
στη ζωή τους.

Σε µια προσεκτικά σχεδιασµένη τελετή στο ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης» πραγµατοποιήθηκε υπό τον καλοκαιρινό 
ουρανό την Παρασκευή 2 Ιουλίου η βράβευση των νικητών, που 

συµµετείχαν σε διαφορετικές εκδηλώσεις για την ιστορική επέτειο των 
200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Η ∆ιεύθυνση Παιδείας και η 
∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Αχαρνών διοργάνωσαν 
στο πλαίσιο των εορτασµών Σχολικό Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Ζωγρα-
φικής, ∆ιαδραστικό Παιχνίδι για Σχολεία και τη δηµιουργία ιστορικού 
ντοκιµαντέρ.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός θέλησε να συγχαρεί τη ∆ιεύθυν-
ση Παιδείας, τη ∆ΗΚΕΑ, τους καθηγητές και τους µαθητές που αγκάλιασαν τις 
πρωτοβουλίες τονίζοντας στον σύντοµο χαιρετισµό που απηύθυνε: «Περισ-
σότερο νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ τα παιδιά που είναι οι πρωταγωνιστές 
αλλά και το µέλλον αυτού του τόπου. Σήµερα ήταν η ευκαιρία για να ευχα-
ριστήσω και όσους οργάνωσαν και συµµετείχαν στο ντοκιµαντέρ για το πα-
νηγύρι της πόλης µας. Εύχοµαι καλό καλοκαίρι και ανανεώνουµε το ραντε-
βού µας για το Φθινόπωρο»! Οι νικητές έλαβαν τιµητικό έπαινο, πλακέτα για 
το σχολείο τους και µικρά δώρα. Συγχαρητήρια δόθηκαν και στους υπεύθυ-
νους καθηγητές των σχολείων που συµµετείχαν στους διαγωνισµούς.

Το πρώτο βραβείο στο Σχολικό ∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής κέρδισε από τα 
∆ηµοτικά η Αναστασία Κανελλοπούλου µαθήτρια του 1ου ∆ηµοτικού, από 
τα Γυµνάσια η Ελένη Παπαευσταθίου του 4ου Γυµνασίου και για τα Λύκεια η 
Ιωάννα Γεροντίδη από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο.

Τον διαγωνισµό ζωγραφικής κέρδισαν οι οµάδες του πρώτου και εβδό-
µου Λυκείου Αχαρνών µε υπεύθυνες τις καθηγήτριες Τζιβέλου Παναγιώτα 
(1ο Λύκειο) και Παναγιωτοπούλου Ειρήνη (7ο Λύκειο). Βραβεύτηκαν οι µα-
θητές του 1ου Λυκείου Βασιλική Κρέµου, ∆έσποινα Παχαλίδη, Χαρίκλεια Πα-
γώνα, Ευάγγελος Λαγός και ∆ανιήλ Ουνγκουαρένκου. Βραβεύτηκαν οι µα-
θητές του 7ου Λυκείου Αλέξανδρος Βαζούρας, Πωλίνα Κακουλίδη, Αφρο-
δίτη Ζαφειρίου, Ελένη Κατσανδρή, Φωτεινή Κατσανδρή. Το ∆ιαδικτυακό ∆ι-
αδραστικό Παιχνίδι των Σχολείων κέρδισε η οµάδα του 14ου ∆ηµοτικού µε 
υπεύθυνο δάσκαλο τον Ασίκη Κωνσταντίνο. Βραβεύτηκαν  οι µαθητές του 
Ηλίας Πανουσόπουλος, Νικόλαος Μπαρόλας, Αγγελική Κατσαρού, Έλλη 
Ματσάνγκου, Μαρία Μπακαβέλου, Μιλτιάδης Κοντογιάννης.

Σε ότι αφορά το Ιστορικό Ντοκιµαντέρ για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου 
Πηγής Αχαρνών βραβεύτηκαν ο Άγγελος Παγώνας, διαχειριστής του 
Focus Tv, η δασκάλα του 13ου ∆ηµοτικού Αλεξάνδρα Μπούνταλη και οι 
µαθητές της Ελένη Βενετικίδου, ∆ανάη Κορακάκη, Νεφέλη Κορακάκη, 
∆ηµήτρης Ντούρος, Γεωργία Μόσχου, ∆ηµήτρης Ρόµπολας. Βραβεύτη-
καν ακόµη οι µαθητές Μυρτώ Κορακάκη, Κατερίνα Καβαλάρη, Κωνστα-
ντίνος ∆ήµου, Αµαλία Ντούρου, Σπυριδούλα Φαλάρα και η φοιτήτρια της 
ΑΣΟΕ Παγώνα Φανή. Ευχή όλων οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρω-
τοβουλίες που αφυπνίζουν, µορφώνουν και απελευθερώνουν τη δηµι-
ουργικότητα των νέων της πόλης να επαναλαµβάνονται όσο το δυνατόν 
συχνότερα. Ο ∆ήµος Αχαρνών από την πλευρά του διοργανώνει και στη-
ρίζει ολόψυχα ανάλογες δράσεις.
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∆ιακόσιοι είκοσι νέοι κάδοι απορριµµάτων του ∆ήµου Αχαρνών σε όλες τις γειτονιές της πόλης
Τ η ∆ευτέρα 28 Ιουνίου 21 παρόντος 

του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού η 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ή-

µου Αχαρνών και ο Αντιδήµαρχος Στάθης 
Τοπαλίδης παρέλαβαν 220 καινούριους 
κάδους απορριµµάτων. Από την επόµενη 
εβδοµάδα οι νέοι κάδοι θα έχουν τοποθε-
τηθεί και αναµένεται να καλύψουν άµεσες 
ανάγκες συλλογής απορριµµάτων, ώστε 
να ικανοποιηθούν τα πολλαπλά αιτήµατα 
των δηµοτών.

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Ανακύ-
κλωσης και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και 
Στόλου του ∆ήµου Αχαρνών Στάθης Τοπαλί-
δης κατά την παραλαβή ευχαρίστησε τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών Σπύρο και το προσωπικό του 
τοµέα καθαριότητας για τη στήριξη τους, αλ-
λά και προανήγγειλε την παραλαβή περισσό-
τερων νέων κάδων: «Ο αγώνας της ∆ηµοτικής 
Αρχής για να διατηρηθεί η πόλη µας καθαρή 
και ασφαλής είναι διαρκής. Πάνω από 5.000 
νέοι κάδοι απορριµµάτων θα τοποθετηθούν 
τους προσεχείς µήνες σε διάφορα σηµεία της 

πόλης µας, αντικαθιστώντας τους παλιούς, κα-
λύπτοντας τις ανάγκες κάθε γειτονιάς. Θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω τον ∆ήµαρχο της πόλης 

µας, Σπύρο Βρεττό, τόσο για την άριστη συ-
νεργασία µας, όσο και για το γεγονός ότι από 
την πρώτη κιόλας µέρα της θητείας του κάνει 

πράξη αυτό που δεσµεύτηκε: «Να καθαριστεί 
η πόλη από τα σκουπίδια». Ταυτόχρονα να 
ευχαριστήσω, αλλά και να δώσω κουράγιο 
στο προσωπικό του τοµέα της καθαριότητας, 
που θα εργαστεί µέσα στο καλοκαίρι, ώστε να 
υπάρχει κάδος απορριµµάτων σε κάθε γειτο-
νία. Τονίζω ότι η συνέπεια και ο σεβασµός του 
∆ήµου προς τους δηµότες και το αντίστροφο 
είναι αυτόν που θα επιφέρει το πολυπόθητο 
καθαρό και καλύτερο αύριο για την πόλη και 
κατ’ επέκταση για την κοινωνία µας».

Το αµέσως επόµενο διάστηµα -µε την ολο-
κλήρωση του σχετικού διαγωνισµού- σε κά-
θε γωνιά και γειτονιά των Αχαρνών, των Θρα-
κοµακεδόνων, της Βαρυµπόµπης και του 
Ολυµπιακού Χωριού θα τοποθετηθούν πάνω 
από 5.000 καινούριοι κάδοι, συµβάλλοντας 
στην καθαριότητα της πόλης µας. 

Οι υποδοµές σε ολόκληρη την πόλη βελ-
τιώνονται και εκσυγχρονίζονται διαρκώς, προ-
σφέροντας καλύτερη καθηµερινότητα και κα-
λύτερες συνθήκες διαβίωσης σε όλους τους 
δηµότες.

Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόµων – ενίσχυση των τοπικών 
επιχειρήσεων, µε  9 χλµ.,  µε χρηµατοδότηση από το  Πρόγραµ-
µα Αντώνης  Τρίτσης. Ο Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται 
στο 1.170.000 €. Με βάση το χρονοδιάγραµµα, η ολοκλήρωση 
του έργου τοποθετείται τον 09/2023.

 Σε αυτό το πλαίσιο, υπό τον συντονισµό του Αντιδηµάρχου Χρύσαν-
θου Κόνταρη και την τεχνική συνδροµή του Αντιδηµάρχου Παναγιώτης  
Αναγνωστόπουλος  υποβλήθηκε πρόταση στο αναπτυξιακό πρόγραµµα 
«Αντώνης Τρίτσης» για την ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας, η οποία 
θα διευκολύνει την πρόσβαση σε γεωργική γη, και συναφείς εκµεταλλεύ-
σεις εντός του ∆ήµου. Η µελέτη εκπονήθηκε εξολοκλήρου από την Τεχνι-
κή Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών υπό την επίβλεψη του Αντιδηµάρχου 
∆αµάσκος Νικόλαος. Το µήκος των οδών που θα ασφαλτοστρωθούν εί-
ναι περίπου 9 χλµ.  Το έργο θα εκτελεστεί σε διάφορες εκτός σχεδίου πε-
ριοχές του ∆ήµου Αχαρνών και περιλαµβάνει δρόµους, οι όποιοι εξυ-

πηρετούν γεωργικές επιχειρήσεις (θερµοκήπια, ελαιοκαλλιέργειες, 
οπωροκηπευτικά/λαχανικά κ.α), καθώς και πτηνοτροφικές και κτηνο-
τροφικές επιχειρήσεις.   Σε Κάτω Βαρυµπόµπη,  Λουτρό, Αγ. Σωτήρα, 
Αδάµες, ∆εκέλεια, Παράλληλα, θα εξυπηρετηθεί µεγάλος αριθµός βι-
οτεχνιών και άλλων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στις συγκε-
κριµένες περιοχές. Πιο συγκεκριµένα θα ασφαλτοστρωθούν : 
• ΛΟΥΤΡΟΥ 436 m
• ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 1.243 m
• ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 916 m
• ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 1.1650m
• ΚΟΤΣΥΦΩΝ 983 m 
• ∆ΑΦΝΟΥ 115m
• Α∆ΑΜΩΝ 835 m
• ΑΝΩΝΥΜΕΣ Ο∆ΟΙ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ Α∆ΑΜΩΝ 1.832m
• ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ 1.350 m

Την ολοκληρωµένη µελέτη για την κατασκευή ενός 
εµβληµατικού έργου στις Αχαρνές παρουσίασαν στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο οι αντιδήµαρχοι Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος και Χρύσανθος Κόνταρης. 

Πρόκειται για το µεγάλο αστικό πάρκο στην περιοχή της 
Λαθέας, το οποίο θα αποτελέσει µια όαση πρασίνου στην πό-
λη µας και θα συγκεντρώνει ποικίλες δραστηριότητες για τους 
πολίτες (αναψυχή, άθληση, πολιτισµός). Πρόκειται για ένα 
πάρκο 32 στρεµµάτων, το οποίο πρόκειται να δηµιουργηθεί 
στην Πλήθωνος Γεµιστού, στη βόρεια πλευρά του Αστυνοµι-
κού Τµήµατος Αχαρνών. Στο πάρκο των Αχαρνών οι πολίτες 
θα απολαµβάνουν τον περίπατό τους µέσα στο πράσινο και 
θα υπάρχουν δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες: Παιδική χα-

ρά, υπαίθριο θέατρο, αναψυκτήριο και γήπεδα ποδοσφαίρου 
5Χ5, καλαθοσφαίρισης (basketball), αντισφαίρισης (tennis), 

πετοσφαίρισης (volleyball), επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping 
pong). Για τη χρηµατοδότηση του έργου έχει υποβληθεί πλή-
ρης φάκελος στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Ο προϋπο-
λογισµός ανέρχεται στα 4,8 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφεραν οι 
αντιδήµαρχοι, το έργο έχει πλήρη ωριµότητα και µπορεί να 
δηµοπρατηθεί αµέσως µετά την έγκριση της χρηµατοδότησης. 
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα προβλέπεται η ολοκλήρω-
ση του έργου εντός του 2023.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ευχαρίστησε τους 
συνεργάτες του αντιδηµάρχους για τον µεθοδικό και αποτε-
λεσµατικό τρόπο µε τον οποίο εργάστηκαν και τόνισε ότι θα 
συνεχιστεί η παρουσίαση µιας σειράς έργων που θα αλλάξουν 
την εικόνα του ∆ήµου µας.

Το αναπτυξιακό έργο, ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόµων

Το µεγάλο αστικό πάρκο στην περιοχή της Λαθέας, θα αποτελέσει µια όαση πρασίνου για τις Αχαρνές 

Έργο πνοής η  Ανάπλαση 
Λεωφόρου Πάρνηθος
Η Τεχνική Υπηρεσία ολοκλήρωσε την µελέτη εφαρ-
µογής ενός έργου που αποτελούσε όραµα για την δη-
µοτική αρχή και τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό.

Η βασική σχεδιαστική φιλοσοφία για την ανάπλα-
ση της Λεωφόρου Πάρνηθος, από την οδό Παγκάλου 
έως την οδό Αριστοτέλους, εστιάζει στη διαµόρφωση 
ενός πιο φιλικού, εµπορικού και λειτουργικού δρό-
µου, µέσα από τον πράσινο σχεδιασµό, το µεγάλο µή-
κος των πεζοδροµίων και την εισαγωγή νεωτεριστι-
κών στοιχείων. Η σηµαντική παρέµβαση θα έχει ως 
αποτέλεσµα την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλο-
ντος και την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων.
- 750 µ ανάπλαση
-∆ιαπλάτυνση πεζοδροµίων
- Θέσεις στάθµευσης
- ∆ενδροφύτευση και παρτέρια
- Καλαίσθητος δηµοτικός φωτισµός
- Ασφαλτόστρωση
- 1.122.000€ προϋπολογισµός
Φάση υλοποίησης: έγκριση δηµοπράτησης από Οι-
κονοµική Επιτροπή
Εκτίµηση ολοκλήρωσης: 2/2023
Χρηµατοδότηση: Πράσινο Ταµείο και ίδιοι πόροι

Σε τροχιά υλοποίησης η ανάπλαση των Λεωφόρων Φιλαδελφείας και ∆ηµοκρατίας 
Ως βασική προτεραιότητα της ∆ηµοτι-
κής αρχής για την αλλαγή της εικόνας 
της πόλης και την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής έχει τεθεί ο σχεδια-
σµός και υλοποίηση των αναγκαίων 
ενεργειών για την ανάπλαση των κε-
ντρικών εισόδων της πόλης. Όλο το 
προηγούµενο διάστηµα έγιναν οι 
απαραίτητες  προπαρασκευαστικές 
ενέργειες από τους Αντιδηµάρχους 
Συντονισµού Παν. Αναγνωστόπουλο 
και Προγραµµατισµού Χρύσανθο Κό-
νταρη, ώστε αυτός ο στόχος να υλο-
ποιηθεί.

Γι αυτό αναθέσαµε ολοκληρωµένες 
µελέτες για τις αναπλάσεις και για όλα τα 

απαραίτητα έργα υποδοµής στις Λεωφ. 
Φιλαδελφείας και ∆ηµοκρατίας.

Τι σηµαίνει αυτό;  Ότι οι µελέτες πε-

ριλαµβάνουν οδοποιία, όµβρια, φυτεύ-
σεις, φωτισµό, αρχιτεκτονική διαµόρ-
φωση. Τα πάντα δηλαδή. Κόκκινος Μύ-
λος και η γειτονιά του Αγίου ∆ηµητρίου 
θα βρεθούν στο κέντρο των αλλαγών. 
Όµως αυτές οι παρεµβάσεις θα αφο-
ρούν όλους του κατοίκους αφού ποιος 
δεν περνάει από αυτούς τους δρόµους;   
Το καλό µε τον ∆ήµαρχο  Σπύρο Βρετ-
τό είναι ότι έχει όραµα να δει µεγάλες 
αλλαγές. Όπως η βελτίωση των εισό-
δων της πόλης. Το άλλο καλό είναι ότι 
µε τον  Χρύσνθο Κόνταρη µας εξιτάρει 
η υλοποίηση αυτών των αλλαγών! Κι γι 
αυτό βήµα - βήµα θα τις φέρουµε σε επι-
τυχές πέρας»!
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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

Είναι 10 έργα που αλλάζουν την Αττική. Ξε-
περνούν τα 4,3 δισ. ευρώ και αφορούν 
Μετρό, δρόµους, σιδηροδρόµους, ύδρευ-

ση, προαστιακό και επιµέρους παρεµβάσεις. Να 
τα δούµε:
1. Μετρό Είναι η νέα Γραµµή 4 στο Μετρό Αθήνας 
ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Οι εργασίες ξεκίνησαν από 
τον Μάρτιο και η σύµβαση υπογράφεται σε 30 µέ-
ρες!
2. Επεκτάσεις Μετρό σε Ίλιον Από την Ανθούπολη 
στον Άγιο Νικόλαο, µε 3 σταθµούς Παλατιανή, Ίλι-
ον και Άγιος Νικόλαος.
3. Ζεύξη Σαλαµίνας-Περάµατος Θα ξεκινά από τη 
Λ. Σχιστού έως Πέραµα και µε σήραγγα στη Σαλα-
µίνα έργο των 400 εκατ. ευρώ
4. Επέκταση Λ. Κύµης Θα ξεκινάει από τον κόµβο 
της Αττικής Οδού και θα καταλήγει µετά 3,8 χλµ. 
στην Εθνικό Οδό, στον κόµβο Καλυφτάκη στην 
Κάτω Κηφισιά, κόστους 300 εκατ. ευρώ
5. Αντιπληµµυρικά Αφορούν τα ρέµατα Ερασίνου, 
Αγίου Γεωργίου-Γιαννούλας Ασπροπύργου, 
Εσχατιάς, Ραφήνας και Καναπίτσας, κόστους 150 
εκατ. ευρώ
6. Προαστιακός Πάµε σε επέκταση προς Ραφήνα 
µέχρι το Λιµάνι, ως επέκταση από το Αεροδρόµιο 
και η απόσταση είναι περίπου 7χλµ. Θα εξυπηρε-
τεί το Πικέρµι και τη Ραφήνα. Η απόσταση Ραφή-
να-Αθήνα θα καλύπτεται σε περίπου 45 λεπτά. Το 
κόστος 300 εκατ. ευρώ.
7. Προαστιακός στο Λαύριο Θα έχει δύο σιδηρο-
δροµικούς σταθµούς, Μαρκόπουλο και Λιµάνι 
Λαυρίου, και 5 σιδηροδροµικές στάσεις, Καλύβια, 
Κερατέα, ∆ασκαλειό, Θορικός, Κυπριανός. Η από-

σταση Αθήνα-Λαύριο θα διεξάγεται σε 55 λεπτά 
και Κορωπί-Λαύριο σε 28 λεπτά. Κόστος 380 εκατ. 
ευρώ.
8. Προαστιακός σε Ελευσίνα και Μέγαρα Έτσι αξι-
οποιείται η παλιά µετρική γραµµή Αθηνών-Κορίν-
θου, η οποία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και 
περίπου 15 χρόνια. Πάµε σε µία νέα γραµµή 36 
χλµ προαστιακού σιδηροδρόµου, που θα ξεκινά 
από τα Άνω Λιόσια, θα περνά από τον Ασπρόπυρ-
γο, την Ελευσίνα και θα φτάνει Μέγαρα. Το κόστος 
85 εκατ. ευρώ.
9. Μετρό Πειραιά Ήδη το πρώτο τµήµα δόθηκε πέ-
ρυσι το καλοκαίρι έως Νίκαια. Η νέα γραµµή θα 
παραδοθεί το καλοκαίρι του 2022, κόστους 660 
εκατ. ευρώ.
10. Υδροδοσία Αθήνας Σχεδιάζεται η ανάληψη του 
υδροδοτικού συστήµατος από ιδιώτη σε συνεργα-
σία µε την ΕΥ∆ΑΠ, κόστους 250 εκατ. ευρώ.

H νέα εποχή του µετρό σηµατοδοτεί την ανα-
διάταξη του κυκλοφοριακού χάρτη της Αττικής, 
την δηµιουργία νέων πόλων ανάπτυξης της πρω-
τεύουσας και την αναζωπύρωση του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος.

Με γοργούς ρυθµούς προχωρά η επέκταση 
της Γραµµής 3 του Μετρό «Αγία Μαρίνα-Πειραιά». 
Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε προ-
χωρηµένο στάδιο κατασκευής και περιλαµβάνει 
σήραγγα µήκους 7,6 χλµ. και 6 νέους σύγχρονους 
σταθµούς (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, 
Μανιάτικα, Πειραιάς και ∆ηµοτικό Θέατρο). 

Η Γραµµή 4 «Άλσος Βεΐκου – Γουδή» του Με-
τρό έχει σχεδιαστεί µε σκοπό την εξυπηρέτηση 
πολλών πυκνοκατοικηµένων περιοχών του κέ-

ντρου της Αθήνας, µε την κατασκευή τεσσάρων νέ-
ων σταθµών σε κοµβικά σηµεία του κέντρου 
(Εξάρχεια, Ακαδηµία, Κολωνάκι, Ευαγγελισµός).

Συνολικά, η νέα Γραµµή 4 του Μετρό, µε προ-
ϋπολογισµό έργου 3,8 δισ. ευρώ, θα έχει µήκος 
γραµµής 38 χλµ., 35 σταθµούς και θα αποτελείται 
από τέσσερα επιµέρους διακριτά τµήµατα:
• Τµήµα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (µήκους 12,8 
χλµ. και 15 σταθµούς)
• Τµήµα Β: Γουδή-Μαρούσι-Εθνική Οδός (µήκους 
14 χλµ. και 11 σταθµούς)
• Τµήµα Γ: Ευαγγελισµός-Άνω Ηλιούπολη (µή-
κους 4,1 χλµ. και 3 σταθµούς)
• Τµήµα ∆: Άλσος Βεΐκου-Πετρούπολη (µήκους 
7,3 χλµ. και 6 σταθµούς)

Ο Υπουργός Υποδοµών Κώστας Καραµανλής  
ήδη εξήγγειλε  την επέκταση της Γραµµής 4 από το 
άλσος Βεΐκου µέχρι τα Πευκάκια, ώστε να ενώνε-

ται µε τη Γραµµή 1, του ΗΣΑΠ. Η νέα επέκταση θα 
έχει 11 σταθµούς, σε Κατεχάκη, Φάρος, Φιλοθέη, 
Σίδερα, Ολυµπιακό Στάδιο, Παράδεισος, ΟΤΕ, Μα-
ρούσι, Πεύκη, Λυκόβρυση και θα καταλήγει σε 
Εθνική Οδό. Θα έχει µήκος 14 χλµ και το κόστος 
της εκτιµάται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Στις αρχές του 2022 εκτιµάται ότι θα προκηρυ-
χθεί ο διαγωνισµός για την επέκταση του Μετρό 
της γραµµής 2 προς το Ίλιον, η οποία θα καλύψει 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές της πρωτεύουσας 
όπως η Πετρούπολη, το Ίλιον και ο ∆ήµος Αγίων 
Αναργύρων – Καµατερού. Το νέο τµήµα θα έχει 
µήκος 4χλµ και θα περιλαµβάνει 3 υπόγειους 
σταθµούς (Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος). 
Υπάρχει σκέψη της Αττικό Μετρό, να παρεµβληθεί 
ενδιάµεσος σταθµός στο πάρκο Τρίτση, όπου και 
θα διασταυρώνεται µελλοντικά µε την γραµµή 4.                                               
Πηγή: alphafreepress.gr

Έργα που ξεπερνούν τα 4,3 δισ. ευρώ και αφορούν Μετρό, δρόµους, σιδηροδρόµους, ύδρευση, προαστιακό και επιµέρους παρεµβάσεις

Αλλάζει  µορφή  η  Αττική !!!
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Υιοθετήθηκε η πρόταση
του Χάρη ∆αµάσκου
για επέκταση του ΜΕΤΡΟ
σε Ζεφύρι και Αχαρνές

 Την θετική εξέλιξη, για επέκταση της ΜΕΤΡΟ, 
και στις Αχαρνές, µετέφερε ο συµπολίτης 
µας, Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ, Χάρης ∆αµάσκος, 
ως ακολούθως: 

«Την περασµένη εβδοµάδα στα πλαίσια 
του 4ου Συνεδρίου Υποδοµών & Μεταφορών 
ITC2021, πέντε  µήνες µετά την συνάντηση µε 
τον φίλο κ. Νίκο Κούρεντα, ∆ιευθύνοντα Σύµ-
βουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, την κατάθεση της 
πρότασης µου και τη συζήτηση µας για επέκτα-
ση της γραµµής 2 στις Αχαρνές, ανακοινώθη-
κε επίσηµα ότι σχεδιάζεται η περαιτέρω επέκτα-
ση της Γραµµής 2 µε 3 πρόσθετους σταθµούς 
για την εξυπηρέτηση των περιοχών Καµατε-
ρού, Α. Λιοσίων - Ζεφυρίου και Αχαρνών και 
ότι πρόκειται σύντοµα να ξεκινήσει η τοπογρα-
φική αποτύπωση και στις περιοχές αυτές.  Ευ-
χαριστώ πολύ για την εξέλιξη αυτή το Υπουρ-
γείο Υποδοµών και Μεταφορών καθώς και την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ».

Το επετειακό της Λεύκωµα, µε τίτλο «Σε σταθερή τροχιά από 
το 1869 έως σήµερα» παρουσίασε για  τη ΣΤΑ.ΣΥ, ο Χάρης  ∆αµάσκος 

Το επετειακό της Λεύκωµα, µε τίτλο 
«Σε σταθερή τροχιά από το 1869 
έως σήµερα» παρουσίασε η ΣΤΑ.

ΣΥ. σε ειδική εκδήλωση που πραγµατο-
ποιήθηκε   την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, 
στο Άλσος Κηφισιάς. Πρόκειται για µια 
προσπάθεια καταγραφής και παρουσία-
σης της διαχρονικής εξέλιξης των δικτύ-
ων των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, ένα 
χρονικό 152 ετών, µέσω φωτογραφι-
κών ντοκουµέντων, αφηγήσεων προ-
σωπικοτήτων, που συνέβαλαν καθορι-
στικά στην πορεία του αστικού σιδηρό-
δροµου, αλλά και καταγραφής χρονι-
κών ορόσηµων στην κατασκευή και 
λειτουργία του.  

Ήταν 27 Φεβρουαρίου του 1869, όταν 
ο ατµοκίνητος συρµός ξεκινούσε το παρ-
θενικό του δροµολόγιο από το Θησείο 
στον Πειραιά, εγκαινιάζοντας µια νέα επο-
χή στις αστικές µετακινήσεις της Αττικής. 
Από το 1869, όταν πανηγυρικά εγκαινιά-
στηκε η λειτουργία του ως ατµοκίνητου, 

την έναρξη λειτουργίας του Μετρό τον Ια-
νουάριο του 2000, την επανεµφάνιση του 
Τραµ το 2004 και τη δηµιουργία των ΣΤΑ-
ΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ το 2011, ο σιδη-
ρόδροµος αποτελεί συνδετικό κρίκο ανά-
µεσα στο πρώτο λιµάνι της χώρας, τον 
πρωτεύοντα οικισµό της, αλλά και τον δι-
εθνή αερολιµένα Αθηνών. 

Η Αθήνα διαθέτει από το 1869 τον τρί-
το αρχαιότερο αστικό σιδηρόδροµο στον 
κόσµο, που έχει µετατραπεί σε έναν σύγ-
χρονο άξονα µητροπολιτικού σιδηροδρό-
µου, αποτελώντας ζωντανό κύτταρο στον 
οργανισµό της ελληνικής κοινωνίας. Οι 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ επεκτείνονται, 
αναβαθµίζονται,  εκσυγχρονίζονται και 
αναµένεται να διαδραµατίσουν ακόµα πιο 
σηµαντικό και κεντρικό ρόλο στην περαι-
τέρω ανέλιξη του συστήµατος αστικής συ-
γκοινωνίας  και µεταφορικής εξυπηρέτη-
σης της πρωτεύουσας.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόε-
δρος των ΣΤΑ.ΣΥ. κ. Χάρης ∆αµάσκος επε-

σήµανε: «Οι Σταθερές Συγκοινωνίες της 
Αθήνας, πέρα από την προφανή συµβολή 
τους στην οικονοµική δραστηριότητα της 
πόλης, την µεταµόρφωσαν, άλλαξαν την 
κοινωνία και τη ζωή των ανθρώπων της, 
τη σχέση τους µε τον χώρο, τον χρόνο, τον 
εαυτό τους και τους άλλους. Η σύγχρονη 
Αθήνα γεννήθηκε από τη µετακίνηση µε τα 
µέσα σταθερής τροχιάς. Το τρένο κατέκτη-
σε τον χώρο, µετέβαλλε το ίδιο το τοπίο, 
το επινόησε εκ νέου. Σήµερα είναι η καρ-
διά της Αθήνα που χτυπάει καθηµερινά 
υπέργεια και υπόγεια. Γίνεται η καθηµερι-
νή επιλογή των Αθηναίων αλλά και των 
ξένων επισκεπτών για γρήγορη ασφαλή 
και αξιόπιστη µετακίνηση εκπέµποντας σε 
όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη την 
εικόνα, την ιστορία, τα χαρακτηριστικά και 
τον παλµό της πόλης». 

Η εκδήλωση έκλεισε µελωδικά, µε ένα 
λυρικό ταξίδι στο χρόνο από το Κουιντέτο 
χάλκινων οργάνων της Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών. 
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Μετάλλαξη ∆έλτα: Τέλος στο lockdown, αρχίζει ο υποχρεωτικός εµβολιασµός
Σε αναστολή εργασίας από τις 16 Αυγούστου 

όσοι εργαζόµενοι σε γηροκοµεία αρνη-
θούν να εµβολιασθούν. Μόνο για εµβολι-

ασµένους  οι κλειστοί χώροι σε εστίαση, ψυχαγω-
γία από την Παρασκευή - Καλοκαίρι µε διασκέδα-
ση µόνον µε καθήµενους

Τέσσερα µέτρα για την πανδηµία ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, µε πρώτο 
τον υποχρεωτικό εµβολιασµό των υγειονοµικών και 
των εργαζόµενων στις µονάδες φροντίδας ηλικιω-
µένων.  Μάλιστα, για τους εργαζόµενους στις µονά-
δες φροντίδας ηλικιωµένων προβλέπεται ότι θα τε-
θούν σε αναστολή εργασίας εφόσον επιµείνουν να 
µην εµβολιασθούν. 

Τα τέσσερα µέτρα, όπως τα ανακοίνωσε ο κ. Μη-
τσοτάκης είναι: 
1. Καθίσταται υποχρεωτικός ο άµεσος εµβολιασµός 
των εργαζόµενων σε µονάδες φροντίδας ηλικιωµέ-
νων, που είναι και η πιο ευπαθής κατηγορία. Όσοι 
δεν το πράξουν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας 
από την 16η Αυγούστου και µετά. Γιατί δεν γίνεται 
αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύουν εκεί-
νους που κινδυνεύουν περισσότερο, να είναι οι ίδιοι 
πιθανοί φορείς αυτού του κινδύνου.
2. Από την 1η Σεπτεµβρίου, ο υποχρεωτικός εµβο-
λιασµός θα ισχύσει και για τους υγειονοµικούς, σε 
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Είναι αδιανόητο, για πα-
ράδειγµα, ένας ανεµβολίαστος νοσηλευτής να φρο-
ντίζει έναν ανοσοκατεσταλµένο καρκινοπαθή ασθε-
νή. Είµαι σίγουρος ότι µε αυτήν την απόφαση συµ-
φωνεί το µεγάλο µέρος της κοινωνίας. Και ζητώ από 
όλα τα κόµµατα να τη στηρίξουν χωρίς αστερίσκους 
και επιφυλάξεις.
3. Ειδική πρόνοια λαµβάνεται για τις Ένοπλες 
∆υνάµεις. Στο εξής, µόνιµοι και στρατεύσιµοι 
θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα, να 
εµβολιάζονται µέσα στις µονάδες τους. Όποτε 
το θελήσουν οι πρώτοι και µε τη στράτευσή 
τους οι δεύτεροι. Κι αυτό γιατί η ζωή στο στρά-
τευµα είναι από τη φύση της οµαδική και συ-

νεπώς ο συγχρωτισµός είναι αναπόφευκτος.
4. Από την Παρασκευή και µέχρι τα τέλη Αυγού-
στου, όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασης 
και µπαρ, σινεµά και θέατρα, θα λειτουργούν απο-
κλειστικά για εµβολιασµένους. Και µε αυξηµένο, αλ-
λά προκαθορισµένο, αριθµό επισκεπτών. Τότε θα 
λειτουργεί και η ψηφιακή εφαρµογή που θα πιστο-
ποιεί εύκολα αν ο πολίτης έχει εµβολιαστεί. Είναι µία 
πρακτική που ακολουθούν ήδη χώρες όπως η ∆α-
νία, η Γερµανία, η Αυστρία και το Λουξεµβούργο.

Αυτό σηµαίνει ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού 
η ψυχαγωγία, είτε σε ανοικτούς είτε σε κλειστούς χώ-
ρους, θα αφορά µόνο καθήµενους και όχι όρθιους, 
ώστε να µην ευνοείται η µετάδοση του ιού. Τα κατα-
στήµατα θα έχουν, πλέον, τη δυνατότητα περισσό-
τερων τραπεζοκαθισµάτων. Όµως και οι έλεγχοι θα 
είναι πολύ αυστηροί.

Εµβόλια και στοχευµένες τοπικές παρεµβάσεις  
Το χαρτί του υποχρεωτικού εµβολιασµού ανασύρε-
ται από τα συρτάρια του Μεγάρου Μαξίµου, προ-
κειµένου να µην χαθεί ο στόχος της ανοσίας µέχρι 
τις αρχές του ερχόµενου Σεπτέµβρη. 

Με αυτά τα δεδοµένα, «αντίδοτο» στην καλ-
πάζουσα µετάλαξη ∆έλτα αποτελούν για την κυ-
βέρνηση πρωτίστως το εµβόλιο, αλλά και οι «στο-
χευµένες τοπικές παρεµβάσεις», ώστε αφενός να 
αποκλειστεί η πιθανότητα µέτρων πανελλαδικής 
εµβέλειας (µε κλειστή την οικονοµία) και αφετέρου 
να αντιµετωπιστούν δραστικά οι «εστίες υπερµετά-
δοσης» του κορωνοϊού, όπως η εστίαση και η δι-
ασκέδαση.

Με τακτικούς  ελέγχους και τσουχτερά πρόστι-
µα θα βρεθούν αντιµέτωποι όσοι επιχειρηµατίες 
επιχειρήσουν να παραβιάσουν το νέο πλαίσιο λει-
τουργίας της εστίασης και της διασκέδασης, το 
οποίο τίθεται σε εφαρµογή από τις 15 Ιουλίου, ενώ 
ειδική ψηφιακή εφαρµογή θα διατίθεται δωρεάν 
(covid pass), προκειµένου να γίνεται έλεγχος της 
γνησιότητας του πιστοποιητικού εµβολιασµού κα-
τά την είσοδο των πελατών σε κατάστηµα υγειο-
νοµικού ενδιαφέροντος.

Υπενθυµίζεται ότι για την είσοδο σε χώρο εστί-
ασης ή διασκέδασης απαιτείται Πιστοποιητικό εµ-
βολιασµού ή νόσησης, ή και αρνητικό rapid test, 
ενώ οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν αποκλειστικά 

και µόνο για καθήµενους πελάτες κατά πάσα πιθα-
νότητα για ολόκληρο το καλοκαίρι. Σε διαφορετι-
κή περίπτωση, οι κυρώσεις για τους επιχειρηµατί-
ες από τις 15 του µήνα έχουν ως εξής:
• Για τα καταστήµατα κάτω των 200 τετραγωνικών 
µέτρων πρόστιµο 2.000 ευρώ και άµεση σφράγι-
ση -από την επόµενη ηµέρα της παράβασης- για 7 
ηµέρες,
• Για δε τα καταστήµατα άνω των 200 τετραγωνικών 
πρόστιµο 5.000 ευρώ και άµεση σφράγιση -από την 
επόµενη ηµέρα της παράβασης- για 7 ηµέρες.
• Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο θα είναι 
ενιαίο στα 10.000 ευρώ και η σφράγιση θα ξεκινά 
την επόµενη ηµέρα και για 15 ηµέρες,
• Αν η επιχείρηση συνεχίσει και µετά την πρώτη 
υποτροπή να µην τηρεί τους κανόνες χωρητικότη-
τας, τότε θα αφαιρείται η άδεια.

Από πλευράς του, ο Υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας, Νίκος  Χαρδαλιάς, απηύθυνε ισχυρή 
σύσταση για τη διενέργεια self test για όσους επι-
στρέφουν από τα νησιά άνω των 12 ετών. 

Όπως ανέφερε και η κ. Παπαευαγγέλου, εξί-
σου απαραίτητη ως αξεσουάρ περιέγραψε η ίδια 
τη χρήση της µάσκας και στους εξωτερικούς χώ-
ρους µε συνωστισµό. Παράλληλα, την είσοδο στα 
γήπεδα µόνο εµβολιασµένων φιλάθλων και τη 
λειτουργία τους µε πληρότητα που φτάνει στο 
80% αποφάσισε η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων 
του υπουργείου Υγεία.

Με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο, στο δεύ-
τερο κύµα υποχρεωτικού εµβολιασµού (µέχρι και 
τον Οκτώβριο) είναι εξαιρετικά πιθανό να συµπε-
ριληφθούν εκπαιδευτικοί, αθλητές, όσοι κατατάσ-
σονται στο στρατό, αλλά και εργαζόµενοι στα µέ-
σα µαζικής µεταφοράς, µε κριτήριο δηλαδή τις µα-
ζικές επαφές. 

∆εν µπορούµε να πάµε σε λογική κλειστών 
σχολείων και Πανεπιστηµίων, υπογράµµισε ο 
υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, κα-
ταλήγοντας ότι «κλειστή εκπαίδευση δεν µπορεί 
να είναι ανεκτή».



Μ ε απορία παρατηρούµε τα τελευταία 
χρόνια, ότι τα καινούργια τραγούδια 
δεν έχουν διάρκεια ζωής, σε αντίθεση 

µε τα παλιά που ζουν δεκαετίες ολόκληρες. Π.Χ.  
Πριγκηπέσα. Ένα όµορφο και µελωδικό τρα-
γούδι, που όµως δεν έζησε παρά 4-5 χρόνια. 
Αντίθετα, η Φραγκοσυριανή, η Συννεφιασµένη 
Κυριακή, Γιάννη µου το µαντήλι σου, η Ιτιά, το 

Αρµενάκι, ζουν τώρα περισσότερα από 100 χρό-
νια. Τι λείπει λοιπόν από τα καινούργια τραγού-
δια και ποιο συντηρητικό έχουν τα παλιά.

Τα τραγούδια χωρίζονται σε δύο κατηγορί-
ες.! Αυτά που µας βοηθούν να θυµόµαστε και σ’ 
αυτά που µας βοηθούν να ξεχάσουµε. Και στις 
δύο περιπτώσεις το τραγούδι είναι παυσίπονο, 
είναι βάλσαµο στη πληγή, είναι ντεπόν. Το ντε-

πόν όµως είναι απαραίτητο όπου υπάρχει πόνος.
Ο στίχος δίνει στο τραγούδι ταυτότητα, περι-

εχόµενο και λόγο ταύτισής µε τον ακροατή. Κα-
τευθύνει την έµπνευση του συνθέτη. Έτσι στα χα-
ρούµενα λόγια έχουµε χαρούµενη µουσική και 
το αντίθετο. Τα παλιά τραγούδια εξυµνούσαν τη 
µάννα, τη ξενιτειά, την αγνή αγάπη το χωρισµό, 
τη φτώχεια, τη φυλακή.

Αν λοιπόν σήµερα κυκλοφορούσε ένα τρα-
γούδι για τη µάννα, σίγουρα θα προκαλούσε θυ-
µηδία και ιλαρότητα. Αν τραγουδούσε κανείς την 
αγνή αγάπη, ποια αγάπη, που ο καθένας έχει 
τρεις ερωµένες και η κάθε µια τρεις εραστές. 

Αν τραγουδούσε τη ξενιτειά, ποια ξενιτειά, 
που παίρνεις το πρωί το αεροπλάνο, πηγαίνεις 
στο Παρίσι ψωνίζεις, και το βράδυ είσαι πάλι πί-
σω. Αν τραγουδήσει το χωρισµό, ποιόν χωρι-
σµό, που σήµερα τα ζευγάρια χωρίζουν όσο εύ-
κολα παντρεύτηκαν, αν τραγουδήσει τη φτώχεια, 
ποια φτώχεια, που και ο πιο φτωχός έχει σπίτι 
του 4-5 κινητά 4 τηλεοράσεις και έξω από αυτό 
3-4 αυτ/τα. 

Αν τέλος τραγουδήσει τη φυλακή, ποια φυ-
λακή που οι κρατούµενοι είναι περισσότερο έξω 
και λιγότερο µέσα.

Η σεβάσµια µάννα λοιπόν υποβαθµίστηκε σε 
σκουριασµένη παιδοµηχανή, η αγάπη αντικατα-
στάθηκε απ’ την ηδονή, η φτώχεια απ’ το νεο-
πλουτισµό, η ξενιτειά απ’το τουριστικό προορι-
σµό, ο χωρισµός πλέον δεν είναι πρόβληµα αλ-
λά η λύση του προβλήµατος, και τέλος η φυλα-
κή είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο αδειών.

Σήµερα λοιπόν δεν υπάρχει πόνος, κι έτσι 

δεν χρειάζεται το ντεπόν. Το τραγούδι από έργο 
τέχνης υποβαθµίστηκε σε fast food, µε ντελιβε-
ρι τα ΜΜΕ, για ένα κοινό που εκπαιδεύτηκε στο 
πρόχειρο και στο φτηνό.

Μεγάλα κανάλια προβάλλουν διαγωνι-
σµούς τραγουδιών και για λόγους τηλεθέασης 
χρησιµοποιούν για κριτές τραγουδιστές αντί συν-
θετών και βαθµολογούν υποψήφιους που πολ-
λές φορές είναι καλλίτεροι τους, επιβάλλοντας 
τους τα ξένα τραγούδια αντί των ελληνικών.

Τραγούδια νταπ - ντούπ, χωρίς µελωδία, χω-
ρίς συναίσθηµα, χωρίς αρµονία.

Το τραγούδι λοιπόν τραβάει τον αγύριστο 
δρόµο του Σολωµού και θα τραγουδήσει το δι-
κό του ρέκβιεµ, γιατί οι σηµερινοί δηµιουργοί 
του, δεν ανεβαίνουν ψηλά για να δουν τον κό-
σµο, αλλά για να τους δει ο κόσµος. Κοιτάνε τι 
λάµπει κι όχι τι φωτίζει. Σήµερα η κηδεία κοστί-
ζει περισσότερο απ’ το νεκρό.

Είµαι βέβαιος πως αν το τραγούδι ήταν τρά-
πεζα σίγουρα θα το είχαµε σώσει.
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  Αριστοτέλους 84, Αχαρνές ● ΤΗΛ.: 210 247 8693. ΚΙΝ. : 6972154595
https://energy-control.gr/  info@energy-control.gr

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ !!!

Τα πάντα  
στην καλύτερη 

ποιότητα,
και στις

χαµηλότερες
τιµές!!!

✓

✓

Μετά από πολυετή 
εµπειρία σε εγκαταστάσεις 
Ηλεκτρικών, 
Υδραυλικών, Θέρµανσης 
και Κλιµατισµού, στην 
Energy Control,  είµαστε 
πλέον σε θέση να 
προτείνουµε τα πιο 
αξιόπιστα υλικά 
εγκαταστάσεων στις 
καλύτερες τιµές.

Στην energy-control
η σχέση
ποιότητας- τιµής έχει 
πραγµατική αξία!

Τι  φταίει  στο  τραγούδι….

Το ανέκδοτο:
«Ο Ταβερνιάρης, ρωτάει τον µπεκρή, 
που πίνει ασταµάτητα. Γιατί βρε παιδί 
µου, πίνεις τόσο πολύ; Του απαντάει: 
Τι να κάνω… Πίνω για να ξεχάσω. Η 
επόµενη ερώτηση του Ταβερνιάρη: Α! 
τότε να µε πληρώσεις µπροστά!!!

ΑΠΟ  ΠΕΝΑ 
ΣΕ  ΠΕΝΑ!

Γράφει ο Γιώργος  Χασακής

ΣΕ  ΠΕΝΑ!

Γράφει ο Γιώργος  Χασακής
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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

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  24  Ιουλίου 2021  και  ώρα 08.30 π.µ.,

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

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας  

ΦΑΝΗΣ  Χήρας  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΤΡΙΒΕΛΛΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ∆ηµήτρης και Ελένη, Γεώργιος και Παναγιώτα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Φανή και ∆ιονύσης, Χρήστος , Ευάγγελος.
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ: Παναγιώτα , Αβάπτιστο.

Η  Α∆ΕΛΦΗ:   Όλγα  ∆έδε. 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια,

στο κυλικείο  του Ιερού Ναού 

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούµε  το  Σάββατο, 17  Ιουλίου 2021 και ώρα 08.30π.µ.

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου - Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρεµένου µας: 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΤΣΟΚΑ
ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ:  Ελευθερία Καρκαλούσου και Μαρία Πηλιχού 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΥΧΑΡΗΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό

Με την παρούσα επιστολή   εκφράζω δηµόσια, τις  θερµές µου ευχαρι-
στίες,  στον αξιότιµο ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό, καθώς και 
στον Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ξαγοράρη και τους συνεργά-
τες του, για το ενδιαφέρον και την άµεση ανταπόκριση τους, στο αίτηµα 
µου, για τον καθαρισµό  οικοπέδου, επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ, 
όπου επί πολλά έτη παρέµεινε ακαθάριστο, αποτελώντας εστία µολύν-
σεων αλλά και πιθανής φωτιάς, τώρα το καλοκαίρι. 

Με εκτίµηση 
Ελένη  Νικητοπούλου 
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας του  Θρησκευτικού σας Γάµου, την Το-
πική µας ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη αυτή, στηρί-
ζεις  την έκδοση  της  και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  του  τό-
που µας.  Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα  στο  697 2426684 ή στείλτε τα στοιχεία της Αγ-
γελίας  στα  mail: nioras@gmail.com   και  acharnaiki@gmail.com

Ο  ΤΑΓΛΑΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και 
της ΚΙΤΣΑ  το γένος  ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ  που γεννή-
θηκε στο ΚΑΡΑΤΑΟ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί 
στον  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ -  ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΠΑΛΑ-
ΧΑΡ  ΑΓΑΠΗ  του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της  ΝΑΝΤΕΖ-
ΝΤΑΣ  το γένος  ΣΥΡΑΝΙ∆Η  που γεννήθηκε στο  
ΟΥΣΜΠΕΚΙΣΤΑΝ   και κατοικεί  στο ΖΕΦΥΡΙ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ   θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει  στον 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο  ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   του  ΑΝΤΩΝΙΟΥ    
και της  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ   το γένος ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ   του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και της  ΣΟΦΙΑΣ  
το γένος  ΚΙΤΣΑ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ   θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει  στο ΖΕΦΥΕΙ – ΦΥ-
ΛΗΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ

Κάθε χρόνο 29 Ιουνίου ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στις Αχαρ-
νές  γιορτάζει τους δύο πρωτεργάτες της Ορθοδοξίας µας Πέ-
τρο και Παύλο. Οι δύο αυτοί Άγιοι έχτισαν την πρώτη χριστια-

νική Ορθόδοξη εκκλησία. Την παραµονή έγινε η περιφορά της εικό-
νας γύρω από τον Ιερό Ναό από τον προϊστάµενο του ναού Πάτερ 
Ευάγγελο, παρουσία του βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» κ.Αντώ-
νηΜυλωνάκη καθώς  και εκατοντάδες πιστών. Επίσης τους Αποστό-
λους Πέτρο και Παύλο τίµησαν µε την παρουσία τους , ο Αρχιµανδρί-
της , προϊστάµενος του Ι.Ν. Αγίας  Παρασκευής, πατήρ Χρύσανθος 
καθώς και  Ιερείς των γύρω Ιερών Ναών. Στη συνέχεια τελέσθηκε  ο 
Μεγάλος Εσπερινός µε τους Αγίους Αποστόλους να είναι δίπλα µας. 

Ανήµερα και ώρα 07:00 π.µ άρχισε η Θεία Λειτουργία Πέτρου και 
Παύλου, µε τον Ιεροκήρυκα Αρχιµανδρίτη του Αρχαγγέλου Κόχλα, που 
το κήρυγµα του θα µείνει για πάντα στην καρδιά των πιστών. Μετά την 
Ανάσταση του Ιησού Χριστού οι µαθητές του πριν ξεκινήσουν το κήρυγ-
µά τους σ’ όλο τον κόσµο, ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό µια βοή.

Η δωρεά του Αγίου Πνεύµατος!
Όταν έφτασε η ηµέρα  Πεντηκοστής, ήταν όλοι µαζί συγκεντρωµένοι µε 
οµοψυχία στο ίδιο µέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό µια βουή σαν 
να φυσούσε δυνατός άνεµος, και γέµισε όλο το σπίτι που έµεναν. Τότε 
τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, που µοιράστηκαν 
και κάθισαν από µία στον καθένα απ’ αυτούς. Όλοι τότε πληµµύρισαν  
από Πνεύµα Άγιο και άρχισαν να µιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα µε 
την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύµα.

Στην Ιερουσαλήµ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα µέ-
ρη του κόσµου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος 
απ’ αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Απο-
στόλους να µιλάνε τη δική του γλώσσα. Έµειναν όλοι εκστατικοί και µε 
απορία έλεγαν µεταξύ τους: Μα αυτοί όλοι που µιλάνε δεν είναι Γαλιλαί-
οι; Πώς λοιπόν, εµείς τους ακούµε να µιλάνε στη δική µας µητρική γλώσ-
σα; Πάρθοι, Μήδοι και Ελαµίτες, κάτοικοι της Μεσοποταµίας, της Ιουδαί-

ας και της Καππαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της 
Παµφυλίας, της Αιγύπτου, και από τα µέρη της Λιβυκής Κυρήνης, Ρωµαί-
οι που είναι εγκατεστηµένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εµείς τους 
ακούµε να µιλούν στη γλώσσα µας για τα θαυµαστά έργα του Θεού. Όλοι 
έµειναν εκστατικοί  και απορούσαν λέγοντας ο ένας στον άλλο, «τι να ση-
µαίνει άρα αυτό;» και άλλοι έλεγαν «είναι πολύ µεθυσµένοι».

Κήρυγµα Πέτρου 
Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος µαζί µε τους άλλους Αποστόλους και µε δυνα-
τή φωνή τους είπε, «Ιουδαίοι κι όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Ιερουσα-
λήµ, θα σας εξηγήσω τι συµβαίνει κι ακούστε καλά τα λόγια µου: Αυτοί 
δεν είναι µεθυσµένοι όπως νοµίζεται, αφού η ώρα είναι ακόµα εννέα το 
πρωί. Αυτό συµβαίνει έσχατες ηµέρες, λέειο Θεός: θα χαρίσω πλουσιο-
πάροχα το πνεύµα µου σε κάθε άνθρωπο, έτσι οι γιοί σας και θυγατέρες 

σας θα κηρύξουν την αλήθεια. Ας γνωρίζει λοιπόν µε βεβαιότητα ο κάθε 
Ισραηλίτης ότι αυτόν τον Ιησού που εσείς τον σταυρώσατε, ο Θεός τον 
ανέδειξε Κύριο και Μεσσία.

Όταν τ’ άκουσαν αυτά, ένιωσαν, βαθιά συντριβή και είπαν στον 
Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους: «Τι να κάνουµε, αδελφοί;» Κι 
ο Πέτρος τους απάντησε: «Να µετανοήσετε, και να βαφτιστεί ο καθέ-
νας σα στο όνοµα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρηθούν οι αµαρ-
τίες σας, κι έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύµατος. Αυτό που 
υποσχέθηκε ο Θεός για εσάς και τα παιδιά σας και για όλους που βρί-
σκονται µακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος, ο Θεός µας».  Και 
µε άλλα πολλά λόγια ακόµα τους θερµοπαρακαλούσε και τους πα-
ρότρυνε λέγοντας. «Σωθείτε από την καταστροφή, που έρχεται πάνω 
στη διεστραµµένη αυτή γενιά!» Τότε όσοι δέχτηκαν µε χαρά το λόγο 
του βαφτίστηκαν, και προστέθηκαν στην εκκλησία  την ηµέρα εκείνη 
περίπου τρεις χιλιάδες άνθρωποι .

Κήρυγµα Παύλου
Ο Απόστολος Παύλος ήθελε να συνεχίσει το δρόµο για τη Βιθυνία, το 
πνεύµα του Ιησού δεν τον άφησε. Έτσι παρέκαµψε τη Μυσία και κατέ-
βηκε στην Τρωάδα. Εκεί ο Παύλος είδε την νύχτα ένα όραµα: Ένας Μα-
κεδόνας στεκόταν µπροστά του και τον παρακαλούσε λέγοντας: Πέ-
ρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ µας. Όταν είδε το όραµα αµέσως 
µε την παρέα του ψάξανε για πλοίο ώστε να πάνε στη Μακεδονία, για-
τί ήσαν βέβαιοι ότι τους είχε προσκαλέσει ο Κύριος να φέρουν το µή-
νυµα του Ευαγγελίου στη Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος πήγαινε στη συ-
ναγωγή και τρία Σάββατα συνέχεια συζητούσε µαζί τους ερµηνεύο-
ντας τη Γραφή στα Ελληνικά και σύµφωνα µε αυτήν ο Μεσσίας έπρε-
πε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς και αυτός ο Μεσσίας 
είναι ο Ιησούς, αυτός που εγώ κηρύττω, τους έλεγε. Μερικοί από αυ-
τούς πείστηκαν και έγιναν µαθητές του Παύλου και του Σίλα, από τους 
Έλληνες που ήταν προσήλυτοι, πίστεψε πλήθος πολύ, και από τις γυ-
ναίκες που είχαν επιρροή στην κοινωνία πίστεψαν όχι και λίγες.

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...
Με Μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκαν οι Απόστολοι Πέτρος & Παύλος στις Αχαρνές
Παύλος: Χριστός –Ελλάδα – Ορθοδοξία! Τα ιδανικά µας που έχουν αξία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
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ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ- Μονοήµερη εκδροµήΣάββατο 17/7 
Εισιτήριοπαιδικό25€/ ενηλίκων 30€ (περιλ/ται εισιτήριο µινι-κρουαζιερα)

ΤΗΝΟΣ - 2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
Κυριακή 11/7-∆ευτέρα 12/7Εισιτήριο 85€

Περιλ/ται µεταφορά από-προς Ραφήνα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 
1νύχτα σε κεντρικόξενοδοχείο µε πρωινό//προαιρετική εκδροµή 

στην Αγ. Πελαγία+ µπάνιο. 

ΡΟ∆ΟΣ – ΣΥΜΗ - Ι. Μονή  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
3ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ,  23-25/7/21  ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 355€

ΚΥΠΡΟΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (27-30/8)

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-Ε∆ΕΣΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (ΟΣ. ΠΑΙΣΙΟΣ)

6 ήµερη εκδροµή µε ηµιδιατροφή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο
 Αναχωρήσεις 1/8-6/8,  07/8-12/8,  01/9-06/9/21

Εισιτήριο 250€

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
Από 1η Ιουλίου καθηµερινά, εκτός Κυριακή, στην παραλία

του Μαραθώνα (περιοχή Τύµβου), εισιτήριο 5€
(Κράτηση θέσης µία µέρα πριν )

Κάθε Κυριακή, µπάνιο στην παραλία Ιππόκαµπου- ∆ροσιά Χαλκίδας, 
Αναχώρηση 10.00πµ-επιστροφή 18.00µµ, εισιτήριο 10€

∆Ι∆ΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Οικόπεδο 600  
τ.µ. στο Κεντρικό Μενίδι , επί της οδού ∆η-
µοσθένους. Τηλ. 6972 837565.  2∆274
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 14 τ.µ. πλησί-
ον Κεντρικής πλατείας Αχαρνών, κατάλλη-
λο για Γ ραφείο. Τηλ. 210 2407732 και 
6981 201081. 2∆274.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µα-

θητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου – Λυκείου. 
Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252.  4∆276.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην περιοχή 
του Αγίου Πέτρου. Το ένα 600 εντός σχεδί-
ου, Οδός Λαβαρού 1821. Το άλλο 2500 
τ.µ. επί της οδού αγίου Πέτρου. Τηλ. 210 
2464715 και 6987 701530. 2∆274.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  180 τ.µ. στην περιο-
χή Νεάπολης, Τηλ. 210 2462017. 4∆276.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

ΓΑΜΟΣ ΓΑΜΟΣ
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Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

Σάββατο, 17 Ιούλιος 2021 ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύ-
λος. 2102316673

Κυριακή, 18 Ιούλιος 2021 ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4. 2102407559

∆ευτέρα, 19 Ιούλιος 2021 ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 2102407650

Τρίτη, 20 Ιούλιος 2021 ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πύρρου ∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό. 2102476279

Τετάρτη, 21 Ιούλιος 2021 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. 2102467050

Πέµπτη, 22 Ιούλιος 2021 ● ΖΕΡ∆Ε (ΚΑΡΡΑ Ε.-
ΜΠΙΣΚΟΥ Α.) Αγ.∆ιονυσίου 36. 2102441644

Παρασκευή, 23 Ιούλιος 2021 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ-
∆ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Πάρνηθος 102. 
2102476440

Σάββατο, 24 Ιούλιος 2021 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ   Λαθέας 25.   2102440343

Κυριακή, 25 Ιούλιος 2021 ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥ-
ΡΩ      Λ.Θρακοµακεδόνων 10. 2102443437

∆ευτέρα, 26 Ιούλιος 2021 ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ ∆εκελείας 41. 2102466690

Τρίτη, 27 Ιούλιος 2021 ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ-
∆ΙΤΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 242. 2102435820
Τετάρτη, 28 Ιούλιος 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΘΕΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. 
2102432259
Πέµπτη, 29 Ιούλιος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ ∆εκελείας 51. 2102448377
Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2021 ● ΚΑΛΑΝΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Αθηνών 23. 
2102465432
Σάββατο, 31 Ιούλιος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.∆ηµοκρατίας 222. 2102312615

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 17/7/2021 ΕΩΣ 31/7/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

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
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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

ΠΑΓΩΝΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ορθοπεδικός  / Χειρουργός

Επιστηµονικός  Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΛ.  Παλαιού Ψυχικού 
Άντερσεν 1. Π. Ψυχικό

DR’ HOSPITAL
Κεφαλληνίας 26 – Κυψέλη

Ιατρείο: Πλατ. Αγ. Νικολάου 8,
 Αχαρνές - Τ.Κ. 13674
(Είσοδος από Καποδιστρίου)
Τηλ.: 210 2460023
Κιν.: 6936 923731

E-mail: info@drpagonas.gr ● www.drpagonas.gr 
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