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Το Μήνυµα του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού προς τα στελέχη της διοίκησης, ούτως ώστε 
να µη σταµατήσει η εντυπωσιακή ροή έργων που εξελίσσεται το τελευταίο διάστηµα 

Από τον Φεβρουάριο 2020 µέχρι και σή-
µερα, ακολουθούνται όλες οι νόµιµες και 
απαραίτητες ενέργειες και υπάρχει άριστη 
συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων 
φορέων, ΚΤ.ΥΠ. Υ.ΠΡΟ.ΠΟ και ∆ήµο 
Αχαρνών µε στόχο την ολοκλήρωση των 
χρονοβόρων διαδικασιών, την µελέτη και 
την έναρξη των εργασιών. Τον Μάιο του 
2021, µετά από την απαιτούµενη συναίνεση του αρµοδίου οργά-
νου του ∆ήµου Αχαρνών, υπογράφεται σύµβαση παραχώρησης 
χρήσης µεταξύ της ΚΤ.ΥΠ και του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ για το προαναφερό-
µενο κτίριο.                 

Ευρώπη Κοσµίδη: « ∆εν µεµψιµοιρούµε, αλλά δίνουµε, 
Καθηµερινές µάχες και λύνουµε προβλήµατα.»

Σε   συνέντευξη που παραχώρησε στο notioanatolika.gr.

«ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΧΑΜΕΝΗ 
ΜΕΣΑ  ΣΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ...»

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόµων – ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
που έχει θέσει ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών  Σπύρος  Βρεττός είναι και η 
ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, υπό τον συ-
ντονισµό του Αντιδηµάρχου Χρύ-
σανθου Κόνταρη και την τεχνική 
συνδροµή του Αντιδηµάρχου Πα-
ναγιώτης  Αχαγνωστόπουλος 
υποβλήθηκε πρόταση στο ανα-
πτυξιακό πρόγραµµα «Αντώνης 

Τρίτσης» για την ασφαλτόστρωση 
αγροτικής οδοποιίας Η µελέτη εκ-
πονήθηκε εξολοκλήρου από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Αχαρνών υπό την επίβλεψη του 
Αντιδηµάρχου  ∆αµάσκος  Νικό-
λαος.Περιλαµβάνει δρόµους, οι 
όποιοι εξυπηρετούν γεωργικές 
επιχειρήσεις, σε Κάτω Βαρυµπό-
µπη, Λουτρό,Αγ. Σωτήρα, Αδά-
µες, ∆εκέλεια.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΥΛΙΖΑΣ     

Στα σοβαρά προβλήµατα 
που είχε να αντιµετωπίσει η 
διοίκηση του Γιώργου Πα-
τούλη,  αλλά και η ίδια ως 
εντεταλµένη σύµβουλος τε-
χνικών έργων, αναφέρεται η 
περιφερειακή σύµβουλος.

✒ ΣΕΛ. 5

Η φροντίδα  στα  σχολεία 
συνεχίζεται και το καλοκαίρι
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Παιδεί-
ας, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού Χριστίνα Κατσανδρή 
και η ∆ιεύθυνση Παιδείας 
του ∆ήµου Αχαρνών προ-
γραµµατίζουν δράσεις ανα-
βάθµισης των σχολείων µε 
καλλιτεχνικές δηµιουργίες 
υπαλλήλων του δήµου µας. 
Αυτή τη φορά το 6ο και 12ο 
δηµοτικό σχολείο Αχαρνών οµόρφυναν µε νέους πίνακες ζωγρα-
φικής και έδωσαν τη σκυτάλη στα επόµενα. 

Με συναυλία «Από τον Τσιτσάνη στον Μίκη»
ήρθε η πολιτιστική ελευθερία στο Μενίδι 
Βραδιά αφιερωµένη 
στην Παγκόσµια Ηµέρα 
Μουσικής σε συνδιοργά-
νωση της Φιλότεχνης Λέ-
σχης Αχαρνών και της 
∆.Η.Κ.Ε.Α.. Υπό την επι-
µέλεια του µαέστρου 
Αντώνη Αµπαρτζάκη η Ορχήστρα της Φιλότεχνης Λέσχης 
µε τους διαχρονικούς ερµηνευτές της, Νίκο Μπουρνέλη 
και Μαρίνα Μανωλάκου και καλεσµένο τον επίσης αγα-
πηµένο τραγουδιστή Τάκη Κωνσταντακόπουλο.

Του  Γιώργου
Κουλόγιαννη 

Σ ε έντονους ρυθµούς κινείται 
ο ∆ήµος Αχαρνών το τελευ-
ταίο διάστηµα. Αν και πλέον 

µπαίνουµε στην καρδιά του καλο-
καιριού τα έργα δεν σταµατούν και 
συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό. 
Σχεδόν καθηµερινές είναι πλέον οι 
ανακοινώσεις από την πλευρά του 
∆ήµου για έργα, µελέτες, συναντή-
σεις και εκδηλώσεις. Είναι ένα δείγ-
µα πως η δουλειά δεν σταµατά ού-
τε την περίοδο αυτή. 

«∆εν έχουµε περιθώριο να χά-
σουµε ούτε µια µέρα. Πρέπει τώρα 
να φανεί η δουλειά που έχουµε κά-
νει το προηγούµενο διάστηµα. Εκµε-
ταλλευτήκαµε το χρόνο που πέρασε 
για να τρέξουµε τα γραφειοκρατικά, 
αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να δρέ-
ψουµε τους καρπούς της δουλειάς 
µας». Σε αυτό το νόηµα είναι τα λε-
γόµενα του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρετ-
τού προς τους Αντιδηµάρχους και τα 
στελέχη της διοίκησής του. Γνωρίζει 
από πρώτο χέρι πως έγινε µεν το 
πρώτο βήµα και µάλιστα µε µεγάλη 
επιτυχία, εξασφαλίζοντας κεφάλαια 
για να γίνουν σηµαντικά έργα, έχουν 
προχωρήσει και οι σχετικές προτά-
σεις ή οι µελέτες σε άλλα έργα. 

Το επόµενο τρίµηνο µπορεί να 
κάνει τη διαφορά, καθώς οι δηµόσι-
ες υπηρεσίες κατά τους καλοκαιρι-
νούς µήνες, συνήθως υπολειτουρ-

γούν στη χώρα µας. Εάν όµως κατα-
φέρει ο Σπύρος Βρεττός και οι Αντι-
δήµαρχοί του και συνεχίσουν και 
αυτή την περίοδο έστω και κάπως 
µειωµένους ρυθµούς, τότε ο στόχος 
που έχει τεθεί θα επιτευχθεί. Ποιος 
είναι αυτός; Το ερχόµενο φθινόπω-
ρο οι Αχαρνές να µετατραπούν σε 
εργοτάξιο. 

«∆εν θέλω να σας πως ξεχάστε 
τις διακοπές, αλλά όλοι σας ξέρετε 
τι πρέπει να κάνετε. Αντιλαµβάνοµαι 
πως µετά από µια τόσο δύσκολη πε-
ρίοδο όλοι χρειαζόµαστε ξεκούρα-
ση, όλοι χρειαζόµαστε χρόνο µε τις 
οικογένειές µας. Μπορούµε να 
βρούµε χρόνο, αλλά δεν πρέπει να 
ξεχνάµε πως η περίοδος που διανύ-
ουµε είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την 
πρόοδο των έργων και για ό,τι έχει 
αναλάβει καθένας ξεχωριστά και 
πρέπει να τα φέρει εις πέρας», ανέ-
φερε πρόσφατα στα στελέχη της δι-
οίκησής του ο ∆ήµαρχος, δείχνο-
ντας την κατεύθυνση στην οποία πε-
ριµένει να κινηθούν τους επόµε-
νους δύο µήνες. Άλλωστε τον 
Σεπτέµβρη θα κλείνει ένας χρόνος 
από τη σύµπραξη και την ανάθεση 
των αρµοδιοτήτων, οπότε είναι δε-
δοµένο πως όλοι οι Αντιδήµαρχοι – 
παλιοί και νέοι – θα θέλουν να επι-
δείξουν πως ανταποκρίθηκαν στα 
καθήκοντά τους. 
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Οι πολιτικοί οποιασδήποτε κυβέρνησης, µε τους νόµους 
που περνούν από την βουλή, εκφυλίζουν την κοινωνία 

και  φέρνουν την ανασφάλεια στους πολίτες. Αυτό οδηγεί στην 
αυτοδικία, που είναι το χειρότερο. Ο λαός µας λέγει, το ψάρι 
βρωµάει από το κεφάλι. 

Είναι µέγα λάθος να πιστεύουµε ότι ένας άνθρωπος 
µπορεί να γυρίσει τον κόσµο µας ανάποδα. Συµπερι-

φερόµεθα έτσι, ανάλογα µε τα δεδοµένα και τις συγκυρίες. 
Αλλάζουµε συµπεριφορά όταν  αυτά αλλάξουν. Αυτό λέ-
γεται προσαρµογή στην πραγµατικότη-
τα. Όπως χτυπούν τα τύµπανα έτσι πρέ-
πει να χορεύουµε. ∆εν χορεύουµε  τσά-
µικο µε σκοπό καλαµατιανού. 

Πάντα ο λαός πληρώνει τις µίζες 
των προµηθευτών του δηµοσίου, 

προς το εκάστοτε κυβερνόν κόµµα. Αυ-
τό είναι που λέµε, µια πληγή που δεν 
σταµατά να αιµορραγεί. Στην αντίθετη 
περίπτωση, τα κόµµατα γίνονται όµηροι 
των καπιταλιστών.

Θα χάσουν το στοίχηµα όσοι πολι-
τικοί προσπαθούν να φέρουν τις 

κοινωνίες στον µεσαίωνα, ή σε ολοκλη-
ρωτικά καθεστώτα. Θεοκρατία, κοµµου-
νισµό, δικτατορίες. Όλοι οι άνθρωποι 
ακολουθούν, την πρόοδο των επιστη-
µών, της τεχνολογίας, γιατί τους αναγκάζει η εξέλιξη του 
πνεύµατος και των αναγκών της ζωής

Αριστερός προοδευτισµός, σηµαίνει, ή εµείς ή κανένας. 
∆εν έχει καµία σχέση µε τον σεβασµό στην επιλογή της 

πλειοψηφίας, ή την γνώµη της µειοψηφίας.
Εάν χάσεις τα δόντια σου, δεν ξαναφυτρώνουν καινούρ-
για.  Εάν χάσεις  χρήµατα, θα ξαναβγάλεις καινούργια. Γι 

αυτό µην λατρεύετε το χρήµα. Είναι αναγκαίο για την 
ζωή µας, δεν είναι όµως ο Θεός µας. 
Οι λαοί της γης µε την ιστορική τους διαδροµή, πάντα θα 
έχουν αντιδικίες έχθρες και µίση. Η πολεµική βιοµηχα-

νία, υποδαυλίζει αυτές τις καταστάσεις. Το κακό είναι, ότι δεν 
µπορείς να µείνεις χωρίς άµυνα, ή µε παλιά ξεπερασµένα 

όπλα. Με ένα λόγο, µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα.
Οι άνθρωποι από χρόνο σε χρόνο, από γενιά σε 
γενιά, αυξάνουν τις γνώσεις τους και την νοηµο-

σύνη τους, µε τις επιστήµες και την τεχνολογία. Αλίµο-
νο εάν µέναµε στις δεισιδαιµονίες , στα πιστεύω και τις 
αντιλήψεις του παρελθόντος. Οι άνθρωποι θέλουµε 
δεν θέλουµε, µας ενδιαφέρει το µέλλον. Από τις παρα-
δόσεις, κρατάµε τα διαχρονικά σωστά, αυτά που στέ-
κουν στην σηµερινή λογική.

Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται κουτοί, 
εκτός από παθολογικές καταστάσεις. 

Όµως µας αποβλακώνουν οι δόλιες διδα-
χές, που σκοπό έχουν την εκµετάλλευση 
και τον εξουσιασµό µας. Ο άνθρωπος, γεν-
νιέται ελεύθερος, µε ισότητα και ίσα δικαι-
ώµατα στην ζωή µας. Εάν χρησιµοποιή-
σουµε την λογική µας, τις γνώσεις και τις 
εµπειρίες µας, βρίσκουµε λύσεις για κάθε 
προκύπτον πρόβληµα. 

Τα πουλιά που βάζουµε στα κλου-
βιά,  στερούµε την ελευθερία τους, 

αλλά τα δίνουµε τροφή. Έτσι λειτουρ-
γούν οι δικτατορίες. Όµως οι άνθρωποι 
γεννιούνται ελεύθε-
ροι, ίσοι και µε ίσα δι-
καιώµατα στη ζωή. Εί-

ναι η φυσική µας διαδροµή.
Το χειρότερο που µπορεί να συµβεί 
σε έναν άνδρα, είναι να είσαι µπατίρης 

και άσχηµος. ∆εν σε θέλει κανείς. ∆ηµι-
ουργείς µέσα σου ζηλοφθονία και αίσθη-
µα κατωτερότητας. Ένας άσχηµος και πα-
ραλής είναι και πρώτος γαµπρός. Έτσι µας 
συµβαίνει, τι ψέµατα να λέµε.

Η ευγένεια ανοίγει πόρτες και δεν 
κοστίζει τίποτε. Η υποκριτική ευγέ-

νεια είναι απάτη και κολακεία.
Όταν από κόκκινος γίνεσαι ροζ και µε-
τά µαύρος, απλά δεν αντέχεις το ∆η-

µοκρατικό πολίτευµα. Ψάχνεις να βρεις τον 
εαυτό σου µέσα από τις διδαχές και την ωρίµανση της κρίσης 
σου. ∆εν καταπίνουµε αµάσητο ότι µας σερβίρουν.

Ένα καινούργιο όπλο, σκοτώνει µε νέο τρόπο. Είναι 
το όνειρο των κατασκευαστών, των εργαλείων του 

θανάτου. ∆εν συµµερίζοµαι αυτό το όνειρο, αλλά δεν µπο-
ρώ να κάνω τίποτε για να το σταµατήσω.

Είναι ουσιώδες στην ζωή µας, να καταλάβουµε πως λει-
τουργεί το σύστηµα εξουσίας και να συµπεριφερόµαστε 

ανάλογα. ∆εν γίνεται ένας άνθρωπος όσο ευφυής και να είναι, 
να γυρίσει τον κόσµο µας, ανάποδα. Όσοι το προσπάθησαν, 
ή τους κάψαµε, ή τους σταυρώσαµε.

Το βιολογικό µας ένστικτο ο πόθος, σε κάποια ηλι-
κία µας τρελαίνει. Όµως αυτός εί-

ναι περαστικός, δεν διαρκεί σε όλη µας 
την ζωή. Είναι πονηρός και µπαγαπό-
ντης. Έτσι το έχει ορίσει η µητέρα φύση. 
Αυτή ξέρει τι κάνει εδώ και εκατοµµύρια 
χρόνια.

Είναι εύκολο να δίνεις συµβουλές 
στους άλλους. Όταν όµως πρόκειται 

εσύ να τις ακολουθήσεις, γίνεσαι ανόητος 
και δειλός, γιατί δεν είσαι σίγουρος γι αυτά 
που λες.

Γράψε τις επιθυµίες σου στην άµµο, 
την συµβουλή σου στην πέτρα. Κά-

ποιος θα την διαβάσει. Για να γράφεις, εί-
ναι σηµάδι ότι αγαπάς τους ανθρώπους. Όταν σβήνεις, ση-
µαίνει ότι τους θεωρείς εχθρούς σου.

Κουτάβια λέµε τα νεογέννητα, που από ένστικτο θέλουν 
όλα να τα δοκιµάσουν για να τα µαθαίνουν. Κάποιοι συ-

νάνθρωποί µας, παραµένουν ισόβια κουτάβια, γιατί δεν θέ-

λουν να ψάξουν και να µάθουν. Συµβαίνει και αυτό στην ζωή 
µας. Είναι οι λεγόµενοι ηµιµαθείς.

Ρώτησαν τον σοφό Σωκράτη. Τι πρέπει να κάνει ο άν-
θρωπος. Να παντρεύεται, ή όχι. Αυτός απάντησε. Ότι 

από τα δύο και να κάνεις, θα το µετανιώσεις. Όµως η µητέ-
ρα φύση για να µας δίνει εντολή να ζούµε ζευγάρια έχει τον 
σκοπό της. Μητέρα θεών και ανθρώπων είναι η γη µας. Έτσι 
έλεγαν οι πρόγονοί µας. Ας µας πει κάποιος το αντίθετο.

Η πιο έξυπνη κίνηση είναι, να ξέρεις, πότε πρέπει να 
αποχωρείς, από την ουτοπία. ∆ηλαδή από το απραγ-

µατοποίητο.
Όποιος αγαπά ονειρεύεται. 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. 

Συνήθως η κακία είναι ανταποδοτική. Κανείς δεν γεννιέ-
ται από την φύση κακός. Όµως αναγκάζεται να γίνει, δε-

χόµενος την συµπεριφορά των συνανθρώπων του. 
Η γυναίκα µου είναι πολύ – πολύ θεούσα. Και τι µου λέ-
γει, η κακούργα. Μήτσο, τα µυαλά τα σπείρανε και όσοι 

πρόλαβαν πήρανε.  Τώρα τι να της πεις. Πες τε µου εσείς.
Μπορεί να µην είσαι ανάπηρος στο σώµα, αλλά είσαι 
διεστραµµένος, δηλαδή, στρεβλωτικός, διαστροφέας, 

καταστροφικός. Αυτό είναι πνευµατική 
αναπηρία.

Γιατί ένας οµοφυλόφιλος είναι και 
αισθάνεται ζηλόφθονος; Προφα-

νώς γιατί έχει µια ιδιαιτερότητα, δικαίω-
µα του, η οποία δεν γίνεται αποδεκτή 
από το σύνολο των συνανθρώπων του. 
Αυτό δεν είναι λόγος να µισείς όσους 
δεν έχουν την ίδια προτίµηση µε τον 
εαυτό σου. 

Σαφώς δεν υπάρχει βιολογική αθανα-
σία. Όµως υπάρχει ονοµαστική αθα-

νασία. Για να συµβεί αυτό, πρέπει µε το 
µυαλό, τον κόπο και την ειλικρινή σου 
πρόθεση, να αφήσεις ένα πανανθρώπινο 
ευεργέτηµα. Τέτοιοι συνάνθρωποί µας, 
υπήρξαν πολλοί.

Είναι κανόνι δεν ξεφουσκώνει. Σηκώνει βάρη και δεν 
κλατάρει. Είναι ο µέσος Έλληνας. Αντέχει σε όλες τις 

κακοτυχίες. Βρίσκει τρόπους να επιβιώσει.
Η φρόνηση, η περίσκεψη, ο στοχασµός, η διανόηση, θε-
µέλιο έχουν την κοινή λογική. ∆ηλαδή το κοινά  αποδε-

κτό σωστό.
Η όποια φυσική, θρησκευτική ή πολιτική θεωρία, εί-
ναι υπόθεση ή φαντασία, µέχρι να αποδεχθεί µε πεί-

ραµα, ότι έτσι πράγµατι συµβαίνει.
Πριν αρχίσεις να µιλάς, βούτα την γλώσσα σου στο µυα-
λό, λέγει η παροιµία. Ο καρπός του σιταριού είναι τροφή 

των ανθρώπων. Τα άχυρα είναι τροφή των ζώων. 
Ένας ατακτούλης νεαρός παπάς 
µας έλεγε. Μπορεί το κορµί µου 

να είναι αµαρτωλό, αλλά η ψυχή µου 
είναι αγνή. Ωραία σοφιστεία για άσω-
τους, αλλά δεν αλλάζει την πραγµατι-
κότητα.

Μπορεί να είσαι πιο έξυπνος από 
έναν ή από πολλούς ανθρώπους. 

∆εν γίνεται να είσαι εξυπνότερος από 
όλους τους ανθρώπους. Αργά ή γρήγο-
ρα, θα φανεί ότι είσαι ρηχός. ∆ηλαδή θα 
την κάνεις την πατάτα.

Αµόρφωτος µπορεί να είναι ένας 
άνθρωπος, που ναι µεν, γνωρί-

ζει γραφή και ανάγνωση, αλλά δεν αντιλαµβάνεται 
πως διαµορφώνεται το γίγνεσθαι στην ζωή µας, από 
τα βιολογικά µας ένστικτα. Χρειάζεται γνώση και εµπει-
ρία. Αλλιώς θα ζει στον κόσµο του χωρίς επαφή µε το 
περιβάλλον.

∆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 ένα µέρος των πολι-
τών, δεν θέλει να τηρή-
σει τις εντολές και οδηγί-

ες της κυβέρνησης του, για την 
ασφάλεια της ζωής του, είναι δι-
κό τους πρόβληµα. Είναι όµως 
έγκληµα να θέτει σε κίνδυνο 
την ζωή των συµπολιτών του, 
µολύνοντας τους, µε τον θανα-
τηφόρο κορονοϊό. Εάν θέλεις 
να πεθάνεις, κανείς δεν σε 
εµποδίζει. Μην σκοτώνεις όµως 
τους συνανθρώπους σου.

 Σε ένα σωστό και δίκαιο 
κράτος, κάθε ευρώ που 
παίρνει από τον πολίτη, 

πρέπει να το επιστρέφει σε υπη-
ρεσίες, δηµόσια έργα, δηµιουρ-
γία θέσεων εργασίας και πρόνοια 
– µέριµνα, για τους πολίτες. Έτσι  
ο –πολίτης αισθάνεται ότι η κυ-
βέρνηση του εργάζεται για την 
ευηµερία του.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Εάν δεν πονέσεις, δεν 
εκτιµάς την υγεία σου. 

Εάν δεν κλάψεις, δεν βγαίνει 
από µέσα σου η λύπηση. Εάν 
δεν βρίσεις, δεν βγαίνει η αγα-
νάκτηση σου. Εάν δεν γελάσεις 
αυθόρµητα, δεν σου φεύγει η 
όποια θλίψη ή στεναχώρια. Το 
να εκνευρίζεσαι µε κάθε ενο-
χλητικό, χαλάς την διάθεση 
σου. Ο χρόνος µας διδάσκει και 
µας ηµερεύει.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Καµίνι και σήµερα η χώρα µε τον υδράργυρο πά-
νω από τους 40 βαθµούς. Σύµφωνα µε τα προ-
γνωστικά ένα νέο κύµα καύσωνα αναµένεται να 

χτυπήσει τη χώρα µας από την επόµενη εβδοµάδα. Με 
καύσωνα µπαίνει και ο Ιούλιος σύµφωνα µε τους Με-
τεωρολόγους.Από την Τρίτη µέχρι και την Παρασκευή 
ο υδράργυρος θα βρίσκεται στα ύψη, µε τη θερµοκρα-
σία να φτάνει και τους 44 βαθµούς σε πολλές περιοχές 
της χώρας.Για τα δεδοµένα των κλιµατολογικών συν-
θηκών της χώρας µας, ο καύσωνας αποτελεί εποχιακό 
φαινόµενο που παρατηρείται κατά τους θερινούς µή-
νες. Το φαινόµενο αυτό γίνεται πιο έντονο στις πόλεις. 
Οι δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία των 
πολιτών, από την εµφάνιση υψηλών θερµοκρασιών 
και καύσωνα.

∆ηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την άρ-
ση της υποχρέωσης χρήσης µη ιατρικής µά-
σκας σε εξωτερικούς χώρους.  Υπό την επιφύ-

λαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η 
υποχρέωση χρήσης µη ιατρικής µάσκας, σε όλη την 
επικράτεια: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των χώρων εργασίας, 
εξαιρουµένων όσων εργάζονται σε ατοµικό χώρο 
χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώ-
που, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου 
παρατηρείται συνωστισµός.  Από την υποχρέωση 
χρήσης µάσκας εξαιρούνται: α) τα άτοµα για τα οποία 
η χρήση µάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λό-
γους που αποδεικνύονται µε τα κατάλληλα έγγρα-
φα, όπως λόγω αναπνευστικών προβληµάτων και 
β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων  ετών.

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν τη ∆ευτέρα .Ήδη, 
έχει καταργηθεί η υποχρεωτική χρήση µάσκας σε 
εξωτερικούς χώρους – όπου δεν υπάρχει συγ-

χρωτισµός.Κατά τ’ άλλα, πέρα από την πλήρη απελευ-
θέρωση της κυκλοφορίας, από τις 05:00 το πρωί της 
∆ευτέρας θα ισχύουν τα εξής µέτρα: Εξαιρούνται από 
τα εβδοµαδιαία self test οι εργαζόµενοι που έχουν εµ-
βολιαστεί πλήρως, όπως και οι αθλούµενοι σε γυµνα-
στήρια. Μέχρι 10 άτοµα ανά τραπέζι από 6 που ισχύει 
σήµερα. Στα 300 άτοµα ορίζεται το ανώτατο όριο ατό-
µων για δεξιώσεις. Για παραλίες ορίζεται η αναλογία 
120 άτοµα ανά 1.000 τµ επιφάνειας µε ελεγχόµενη εί-
σοδο.

Ε∆ΑΣΑ : Για 35η χρονιά φέτος, προστατεύου-
µε την Πάρνηθα. Οι δασοπυροφυλάξεις ξεκι-
νούν. Τα πυροφυλάκια θα µας φιλοξενήσουν 

και πάλι, από την Παρασκευή 18/6 και µέχρι το τέ-
λος της αντιπυρικής περιόδου. Η δράση θα πραγµα-
τοποιείται µε κάποιες επιπλέον προφυλάξεις και 
προβλέψεις λόγω της γνωστής πανδηµίας αλλά πά-
ντα µε την ίδια όρεξη. Από τη Τρίτη (15/6) και κάθε 
απόγευµα (ώρες 17:30 µ.µ. – 20:30 µ.µ.) µπορείτε να 
επικοινωνείτε µε το τηλεφωνικό µας κέντρο 
(6906824871 – 2105200680) και να δηλώνετε συµµε-
τοχή. Εναλλακτικά µπορείτε να δηλώνετε ηλεκτρο-
νικά τη διαθεσιµότητα σας. ∆είτε λεπτοµέρειες για 
τους τρόπους δήλωσης συµµετοχής εδώ:  https://
www.edasa.gr/symmetoxi/

Ο Αχαρναϊκός Α.Ο σας ενηµερώνει: Η Ακαδηµία 
µας µετά την επάνοδο στην κανονικότητα των 
προπονήσεων και µε γνώµονα πάντα το παιδί – 

αθλητή – µαθητή, καινοτοµεί και πραγµατοποιεί στις 
εγκαταστάσεις µας το 1ο Καλοκαιρινό CAMP Άθλησης 
και ∆ηµιουργικής απασχόλησης για παιδιά από 4 έως 
14 ετών. Το CAMP απευθύνεται όχι µόνο στους αθλη-
τές µας, αλλά σε όλους τους µαθητές – αθλητές της πό-
λης µας. Με ένα πρόγραµµα ψυχαγωγικό και εκπαιδευ-

τικό, καθώς οι καταρτισµένοι –  ειδικευµένοι παιδαγω-
γοί θα προετοιµάσουν τα παιδιά για την επόµενη σχο-
λική χρονιά. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: ΠΑΣΙΑΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ: 6981754603

Στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής αστυ-
νοµίας που βρίσκεται στο ∆ήµο Αχαρνών πα-
ραβρέθηκε σήµερα ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύ-

ρος Βρεττός µαζί µε τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 
Μιχάλη Βρεττό για την ορκωµοσία των νέων Υπα-
στυνόµων Β’. Στην τελετή της ορκωµοσίας παρευρέ-
θηκε η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου όπου και απέδωσε τα ξίφη στους νέ-
ους Υπαστυνόµους Β’.

Το χρυσό µετάλλιο για την Ελλάδα και το Ελλη-
νικό ParaTaekwondo κατέκτησε τα ξηµερώµατα 
της 25ης Ιουνίου, ο Βασίλης Αβραµίκας, στο 

Bandung international epoomsae tournament 2021 
στην Ινδονησία στην κατηγορία P20. Ο αγώνας λόγω 
της διαφοράς ώρας ξεκίνησε στις 3.00 τα ξηµερώµατα 
και ο Έλληνας αθλητής αγωνίστηκε διαδυκτιακά λόγω 
των µέτρων covid 19. Ο αθλητής του ΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Κ.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ δείχνει ασταµάτητος στα παγκόσµια 
open ParaTaekwondo και ανανέωσε το ραντεβού µε 
την συµµετοχή του στο παγκόσµιο Open 2nd Range 
2021 στις 9-11 Ιουλίου στο Ηνωµένο Βασίλειο.Είναι το 
7ο χρυσό µετάλλιο σε παγκόσµια open που φέρνει 
στην Ελλάδα και στο Ελληνικό Para Taekwondo ο Βα-
σίλης Αβραµίκας.

Μοναδικές στιγµές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο 
Αθλητικό Κέντρο Ολυµπιακού Χωριού κατά 
τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ολυµπιακής 

Ηµέρας, η οποία για πρώτη φορά εορτάστηκε στο 
αθλητικό συγκρότηµα της πόλης µας και αποτέλεσε 
την πρώτη επίσηµη εκδήλωση από τη στιγµή που το 
ανέλαβε η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Πλήθος 
παιδιών είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε σταθ-
µούς αθληµάτων όπου τους περίµεναν εµβληµατι-
κοί Ολυµπιονίκες και Olympians Αθλητές για να 
τους ξεναγήσουν στο µαγικό τους κόσµο. Να θαυ-
µάσουν Ολυµπιακά ενθυµήµατα από τους πρώτους 
Ολυµπιακούς αγώνες µέχρι σήµερα από την ιδιωτι-
κή συλλογή του κ. Στράτου Κλήµου και να απολαύ-

σουν ένα air show αεροµοντέλων από τους πιλό-
τους της ΕΛ.Α.Ο. 

Tο 28ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών είχε την ευ-
καιρία να ενταχθεί στο πρόγραµµα ΗΕΑLTHY  
Erasmus +, από το σχολικό έτος 2018-19. Το αντι-

κείµενο µελέτης του προγράµµατος ήταν τα παιχνίδια 
στην αρχαιότητα, τα παραδοσιακά, τα παιχνίδια για την 
προαγωγή της υγείας και τα µοντέρνα παιχνίδια, µε στό-
χο την  ευαισθητοποίηση των µαθητών αναφορικά µε 
την υγεία και  τη συσχέτιση  της µε την άσκηση και την 
υγιεινή διατροφή. Στο πρόγραµµα αυτό που εκπονή-
θηκε από το τµήµα Φυσικής Αγωγής του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης σε συνεργασία µε το Ευρωπα-
ϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου, το University of Suffolk  και 
τo Universidad Politecnica de Madrid, είχαν την δυνα-
τότητα να συµµετάσχουν και οι µαθητές του Σχολείου 
µας µαζί µε τους µαθητές του 1oυ,9ου και 13ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου Κοµοτηνής, τους  µαθητές του Primary 
School, «American Academy Nicosia», και τους µαθη-
τές του Primary School, «The Grammar School Nicosia».

Υποχρεωτική διαβίβαση των ηλεκτρονικών τι-
µολογίων: Σταδιακά από τον Σεπτέµβριο του 
2021 αναµένεται να ξεκινήσει η υποχρεωτική 

διαβίβαση των ηλεκτρονικών τιµολογίων στην 
πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε myDATA, ενώ το υπουργείο 
Οικονοµικών έδωσε παράταση και για τη διασύνδε-
ση των ταµειακών µηχανών µε την Ανεξάρτητη Αρ-
χή ∆ηµοσίων Εσόδων.

Μια εφαρµογή που «λύνει τα χέρια» των ιδιοκτη-
τών ακινήτων έθεσε σε λειτουργία το υπουργείο 
Οικονοµικών. Όποιος θελήσει πλέον να υπολο-

γίσει τον ΕΝΦΙΑ που θα κληθεί να πληρώσει, τον φό-
ρο µεταβίβασης που του αναλογεί σε περίπτωση αγο-
ραπωλησίας ή εκείνον κληρονοµιάς ή γονικών παρο-
χών µπορεί µε... ένα κλικ να δει την αντικειµενική αξία 
του ακινήτου του.

Μόνο e-µεταβιβάσεις από αύριο :  Υποχρεωτι-
κά ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας my 
Property της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Εσόδων θα πραγµατοποιoύνται από αύριο 29 Ιου-
νίου οι µεταβιβάσεις ακινήτων. Χωρίς επίσκεψη 
στην Εφορία και µέσα σε µια µόνο ηµέρα οι φορο-
λογούµενοι θα κλείνουν τις υποθέσεις τους για τις 
οποίες σήµερα ταλαιπωρούνται ακόµα και για 60 
ηµέρες. Μέχρι το τέλος του έτους θα εφαρµοστεί και 
για τις υπόλοιπες δηλώσεις φορολογίας κεφαλαί-
ου, δηλαδή τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τις 
κληρονοµιές.
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Ξεκίνησε την 28η Ιουνίου 2021 η ηλεκτρονική ανάρτηση 
επί των ακινήτων για τις περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας (ΟΤΑ του Καλλικρατικού 

∆ήµου Αγρινίου) και Κορινθίας (ΟΤΑ των Καλλικρατικών ∆ή-
µων Κορινθίων και Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων) και θα 
διαρκέσει δύο µήνες.

Η ανάρτηση αφορά την ενηµέρωση των δικαιούχων 
(φυσικών και νοµικών προσώπων, ιδιωτικών και δηµόσι-
ων φορέων) για το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των στοι-
χείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληρο-
φοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηµατογρά-
φησης µέχρι σήµερα. Έτσι θα ενηµερωθούν οι δικαιούχοι 
για την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους και θα έχουν τη 
δυνατότητα, να υποβάλλουν «αίτηση επανεξέτασης στοι-
χείων», στην οποία θα επισηµαίνουν τυχόν σφάλµατα που 
διαπιστώνουν.

Ο έλεγχος αφορά:
• τα προσωπικά στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, 
αριθµός ταυτότητας κλπ)
• στοιχεία που αφορούν την θέση, το εµβαδόν της ιδιο-
κτησίας ή και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε αυτήν 
• εάν υπάρχει το δικαίωµά σας στην ιδιοκτησία αναρτηµέ-
νο στα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου

Εφόσον δεν συµφωνείτε µε κάποια από τα στοιχεία 
αυτά, έχετε δικαίωµα να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης 
στοιχείων µέσα στην ανωτέρω προθεσµία.

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά δικαίω-
µα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονοµιά, αγορά κλπ) πρέπει 
να υποβάλει δήλωση στο κτηµατολόγιο, ανεξαρτήτως 
από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προη-
γούµενο δικαιούχο. Επίσης κάποιος που για οποιοδήπο-

τε λόγο δεν υπέβαλε µέχρι τώρα ∆ήλωση έχει ακόµα τη 
δυνατότητα να το κάνει.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηµατολόγιο είναι από το 
νόµο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποια-
δήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο µέλλον (π.χ. µεταβί-
βαση, γονική παροχή ή δωρεά). Θα πρέπει να γνωρίζετε 
ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν θα 
µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια. Τα ακίνητα τα οποία 
δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφη-
σης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώ-
στου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγµατοποιηθούν οι 
σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόµενες προθεσµίες, θα 
περιέλθουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Το Γραφείο µας,  µε εξειδικευµένη γνώση και πολυε-
τή πείρα, αναλαµβάνει την σύνταξη δηλώσεων, την υπο-
βολή ενστάσεων, την εκπροσώπηση ενώπιον των επιτρο-
πών ενστάσεων, την σύνταξη φακέλου και υποµνηµάτων, 
την διόρθωση µε δικαστική απόφαση, τον έλεγχο κτηµα-
τολογικών εγγραφών, την υποβολή αίτησης διόρθωσης 
προδήλου σφάλµατος, µε όλα τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά και την υποβολή τους στο κατά τόπο αρµόδιο Γρα-
φείο Κτηµατογράφησης για κάθε είδους δικαίωµα.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

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

Αριστείες σε δικά µας παιδιά στην 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Του Χάρη  ∆ηµούτσου 

Για άλλη µια 
φορά είχαµε 
διακρίσεις συ-
µπολιτών µας. 
Συγκεκριµένα 
αποφοίτησαν 
από την Στρα-
τιωτική Σχολή 
Ευελπίδωνως 
νέοι ανθυπο-
λοχαγοί, οι Ιω-
άννης ∆ηµού-
τσος και Πανα-
γιώτης Κατσι-
µ ο ί ρ η ς .  Ο 
πρώτος είναι 
κάτοικος του 
Ολυµπιακού 
Χωριού, ενώ 
αποφοίτησε 
από το Λύκειο 
Θρακοµακε-
δόνων και ο 
δεύτερος από 
τις Αχαρνές.

Ο Ιωάννης ∆ηµούτσος ήταν αρχηγός (πρώτος) στο δεύτερο έτος, 
στο τρίτο, στο τέταρτο, και τώρα επί κεφαλής στην τελική κατάταξη 
των 230 σπουδαστών. Επέλεξε ως όπλο την Αεροπορία Στρατού (ελι-
κόπτερα). Ο άγιος προφήτης Ηλίας, προστάτης του συγκεκριµένου 
όπλου, να τον προστατεύει. 

Ο Παναγιώτης Κατσιµοίρης κατετάγη τέταρτος στην γενική βαθ-
µολογία και πρώτος στα «σώµατα». Επέλεξε το Τεχνικό. Η ορκωµο-
σία των νέων ανθυπολοχαγών έλαβε χώρα στις 23 Ιουνίου.

Θερµά συγχαρητήρια και πάντα άξια να είναι τα παλληκάρια µας, 
να έχουν καλή σταδιοδροµία και η πόλη µας να έχει σπουδαίες επι-
δόσεις συνεχώς.
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Χωρίζουν οριστικά το Κέντρο Υγείας 
Αχαρνών και η Πολυκλινική 
Του Χάρη  
∆ηµούτσου 

Πριν από 2,5 χρόνια, το 
Κέντρο Υγείας Αχαρ-
νών, πρώην ΕΟΠΥΥ-ΠΕ-
∆Υ, πρώην ΙΚΑ, µετακό-
µισε από τον 2ο όροφο 
του νοικιασµένου κτιρί-
ου, απέναντι από το 
MyMarket στο Ολυµπι-
ακό Χωριό, στο κτίριο της Πολυκλινικής. Αυτή η συστέγαση (συνέ-
νωση) ενός κρατικού φορέα και µιας µονοµετοχικής κρατικής ∆Ε-
ΚΟ (ΑΕΜΥ), ξεκίνησε µε µεγάλες προσδοκίες για την δηµιουργία 
µιας νέας δοµής Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, αφού θα αλλη-
λοσυµπληρώνονταν διαθέτοντας άρτιο τεχνολογικό εξοπλισµό ερ-
γαστηριακής διάγνωσης, απεικονιστικών εξετάσεων (αξονικός και 
µαγνητικός τοµογράφος), φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, 
ενώ προσέφεραν δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας προς όλους. 

Σύντοµα όµως παρουσιάστηκαν σοβαρές δυσλειτουργίες, αι-
σθάνθηκαν και οι δύο πολύ στριµωγµένοι και προσπαθούσαν ο 
ένας να διώξει τον άλλον και να κρατήσει την ελκυστική αυτή κατα-
σκευή για λογαριασµό του. Η διελκυστίνδα έδωσε νικήτρια την Πο-
λυκλινική η οποία επανέρχεται στο παλαιό καθεστώς. Τα ραντεβού 
κλείνονται στο τηλέφωνο 210.2420.000 ή µε φυσική παρουσία και 
χρεώνονται 10€. 

Το Κέντρο Υγείας µεταφέρεται σιγά-σιγά στο προηγούµενο κτί-
ριο στον 2ο όροφο, ο οποίος έχει ήδη επανενοικιαστεί και λειτουρ-
γεί ως Κέντρο εµβολιασµού ο µισός όροφος. Στον άλλο µισό γίνο-
νται εργασίες µετατροπής.

Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι όταν έφυγε «εξαφανίστηκαν» τα 
µηχανήµατα και τώρα δεν υπάρχει εξοπλισµός (αθάνατο δηµόσιο). 
Ο 1ος όροφος στον οποίο βρίσκεται ο ΕΦΚΑ δεν έφυγε ποτέ. Τα ρα-
ντεβού κλείνονται τηλεφωνικά στους αριθµούς 14784, 14884, 
14900 µε χρέωση, αλλά ακόµη καλλίτερα αχρεωστήτως για όσους 
µπορούν µε ηλεκτρονικό τρόπο εύκολα.

Του  Γιώργου Κουλόγιαννη 

T o 2007  ολοκληρώθηκε η κατασκευή Σχολικού Κτιρίου 
στην περιοχή Αυλίζα, συνολικού κόστους 2 εκατ. ευ-
ρώ, και το 2008 παραδόθηκε για τη στέγαση του 13ου 

Γυµνασίου Αχαρνών. Ένα κτίριο που δεν µπόρεσε ποτέ να λει-
τουργήσει ως σχολείο και λεηλατήθηκε στα µετέπειτα χρόνια 
αφού παραδόθηκε βορά στα χέρια  εγκληµατιών και χρηστών 
ναρκωτικών.

Η ιδέα της εγκατάστασης αστυνοµικών υπηρεσιών στο κτίριο 
της Αυλίζας γεννήθηκε το 2013, µετά από δήλωση πρώην ∆η-
µάρχου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Εξωραϊστικού Συλλό-
γου της Αυλίζας, ιδέα που την ανάδειξε ο Σύλλογος κατά της 
εγκληµατικότητας όλα τα επόµενα χρόνια.

Η συγκέντρωση των κατοίκων στην περιοχή του Αγίου ∆η-
µητρίου το 2014από το Σύλλογο, έχει σαν αποτέλεσµα τη συλ-
λογή 2.751 υπογραφών µε αίτηµα την εγκατάσταση του Α.Τ. 
Αχαρνών στο σχολείο της Αυλίζας. Την ίδια χρονιά, γίνονται συ-
στηµατικές ενέργειες και αλλεπάλληλες συναντήσεις από τον εν 
λόγω φορέα για τη διερεύνηση όλων των γραφειοκρατικών δι-
αδικασιών των εµπλεκόµενων υπουργείων και του ∆ήµου Αχαρ-
νών, µετ’  εµποδίων.

Στα τέλη του 2014,ο υπεύθυνος του Τοµέα Κοινωνικής Πολι-
τικής της κυβέρνησης Σαµαρά αποδέχεται την πρόταση και την 
επιχειρηµατολογία του Συλλόγου. Μετά και από την έγγραφη 
σύµφωνη γνώµη της ΕΛ.ΑΣ για την επιχειρησιακή καταλληλό-
λητα του κτιρίου στις αρχές του 2015 ξεκινούν οι σχετικές διαδι-
κασίες.

Τον Φεβρουάριο του 2015, µε την αλλαγή της κυβέρνησης, 
αναλαµβάνει υπουργός του Προστασίας του Πολίτη ο κ. Πανού-
σης, διακεκριµένος εγκληµατολόγος. 

Μετά από επανειληµµένες τηλεφωνικές επικοινωνίες και συ-
ναντήσεις µε το Σύλλογο, ο Υπουργός κ. Πανούσης αποδέχεται 
την πρόσκληση µας και της ∆.Αρχής, προκειµένου να έχει ίδια 
άποψη σχετικά µε την καταλληλόλητα και τη θέση του σχολείου. 

Έτσι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο ∆ήµο Αχαρνών, 
προβαίνει σε επιτόπια αυτοψία του κτιρίου αντιλαµβάνεται και 
συµφωνεί µε την αναγκαιότητα της χρήσης του σχολικού κτιρί-
ου ως ένα πολυδύναµο αστυνοµικό τµήµα.

Η δύσκαµπτη γραφειοκρατία, οι εκλογές του Σεπτεµβρίου 
2015 και οι νέοι υπουργοί κ.κ.  Τόσκας και Γεροβασίλη µέχρι το 
2019, έφεραν οριστική παύση σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και 
µοναδικό αποτέλεσµα την διαπίστωση ότι το σχολικό κτίριο πα-
ρέµενε στην ιδιοκτησία της «Κτιριακές Υποδοµές» (πρώην ΟΣΚ).

Με την αλλαγή της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκη-
σηςκαι µε µπροστάρη το νέο ∆ήµαρχο Αχαρνών, µετά από συ-
ναντήσεις µε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ και ανώτατα 
υπηρεσιακά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, τον Φεβρουάριο του 2020 το θέ-
µα της αλλαγής χρήσης του κτιρίου επαναφέρεται προς συζήτη-
ση µε αίτηµα του Υπουργού για σχετικές άµεσες ενέργειες και από 
το ∆ήµο Αχαρνών.

Τον Μάιο του 2021, µετά από την απαιτούµενη συναίνεση 
του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου Αχαρνών, υπογράφεται σύµ-
βαση παραχώρησης χρήσης µεταξύ της ΚΤ.ΥΠ και του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ 
για το προαναφερόµενο κτίριο.

Καθ΄ όλο το διάστηµα από τον Φεβρουάριο 2020 και σήµε-
ρα, ακολουθούνται όλες οι νόµιµες και απαραίτητες ενέργειες και 
υπάρχει άριστη συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, 
ΚΤ.ΥΠ, Υ.ΠΡΟ.ΠΟ και ∆ήµο Αχαρνών µε στόχο την ολοκλήρω-
ση των χρονοβόρων διαδικασιών, την µελέτη και την έναρξη των 
εργασιών.

Τέλος, σ’ ένα κράτος γραφειοκρατικών και πολυδαίδαλων 
µηχανισµών χρειάζεται επιµονή, υποµονή, να λες την αλήθεια 
και να πράττεις µε αποφασιστικότητα, µήπως και «αναπνεύσεις» 
για να καταφέρεις επιτέλους τα αυτονόητα.

Υ.Γ. Ο  Γιώργος Κουλόγιαννης, είναι Πρόεδρος του Συλλό-
γου κατά της Εγκληµατικότητας  και µέλος της Επιτροπής του ∆ή-
µου κατά της Παραβατικότητας.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΥΛΙΖΑΣ



ΟΙ ΑΧΑΡΝΕΣ τίµησαν την εορτή του 
Αγίου Πνεύµατος τόσο την παραµο-
νή όσο και ανήµερα της µεγάλης 
γιορτής για την Ορθοδοξία. Την πα-
ραµονή λειτουργίες τελέστηκαν στο 
Ιερό παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδος, της 
ενορίας του Αγίου Γεωργίου Αχαρ-
νών και την Αγία Τριάδα στους Θρα-
κοµακεδόνες και ανήµερα στον Ιερό 
Ναό Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα.

Το απόγευµα της Κυριακής 20 
Μαΐου 2021, παραµονή του Αγίου 
Πνεύµατος, τελέστηκε σε κατανυκτι-
κή ατµόσφαιρα και µε την τήρηση 
όλων των µέτρων υγειονοµικής 
ασφάλειας ο Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός στο Ιερόν παρεκκλήσιον 
Αγίας Τριάδος, στην Αριστοτέλους. 
Πιστοί από ολόκληρη την πόλη, 
προσήλθαν και προσκύνησαν την ει-
κόνα της Αγίας Τριάδος, ζητώντας την 
χάρη της. Ανάµεσα τους τη λειτουρ-
γία παρακολούθησε και ο ∆ήµαρχος 

Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, αλλά και 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής 
Αττικής Θανάσης Αυγερινός και ο 
Αντιδήµαρχος  Επιχειρηµατικότητας 
Κωφός ∆ηµήτρης. Ο Σπύρος Βρεττός 
είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευ-
χές µε συνδηµότες µας, ενώ  παρευ-
ρέθηκε και στον Ιερό Ναό  Αγίας Τρι-
άδας στους Θρακοµακεδόνες, όπου 
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. 
Αθηναγόρας.

Το πρωί της ∆ευτέρας 21 Ιουνί-

ου, ανήµερα του Αγίου Πνεύµατος, 
οι πιστοί που βρέθηκαν στο ναό της 
Πάρνηθας παρακολούθησαν την 
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στη 
δοξολογία που τελέστηκε µε λα-
µπρότητα και ψυχική κατάνυξη το 
παρών έδωσαν ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός, οι Αντιδήµαρ-
χοι Κωφός ∆ηµήτρης, Αραµπατζής 
Άγγελος και Νίκος Ξαγοράρης, ο 
Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Βασί-
λης Οικονόµου και πολλοί συνδη-
µότες µας. Ο Σπύρος Βρεττός ευχόµε-

νος στους δηµότες ανέφερε: «Αποτε-
λεί µεγάλη µου τιµή και χαρά να πα-
ρευρεθώ στον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδος στην Πάρνηθα, ένα εκκλη-
σάκι σε υψόµετρο 1000 µέσα σε ένα 
καταπράσινο τοπίο απαράµιλλης 
οµορφιάς, όπου του χρόνου ελπί-
ζουµε να επιστρέψει το παραδοσιακό 
πανηγύρι. Κρατώντας µε συγκίνηση 
και τιµή τα λόγια του Πατέρα Γρηγο-
ρίου για ενότητα ως προϋπόθεση δη-
µιουργίας, εύχοµαι Χρόνια Πολλά 
και ευλογηµένα σε όλους».
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Λαµπερή  η  τελετή  βράβευσης  των  επιτυχόντων  των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2020 από τον ∆ήµο Αχαρνών

Σε µια λαµπερή τελετή µε όλα τα µέτρα 
προστασίας για την αποφυγή της µε-
τάδοσης του κορονοϊού, ο ∆ήµος 

Αχαρνών τίµησε τους νέους του ακαδηµα-
ϊκούς πολίτες τη ∆ευτέρα 28 Ιουνίου στο 
∆ηµοτικό Αµφιθέατρο Μίκης Θεοδωρά-
κης.

Η εκδήλωση για τους νέους φοιτητές 
πραγµατοποιείται υπό κανονικές συνθήκες 
λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αλλά τα φετινά 
περιοριστικά µέτρα την ανέβαλαν και τη µε-
τέφεραν σε ανοιχτό χώρο. Το γεγονός δεν 
µείωσε την επιτυχία της εκδήλωσης ούτε την 
χαρά των τιµώµενων προσώπων που επιβραβεύτηκαν για την επιτυ-
χία τους, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε µια χρονιά πρωτόγνωρων 
συνθηκών και για αυτόαποκτά πολλαπλάσια σηµασία. 

Ειδική µνεία στη συµβολική σηµασία της επιτυχίας αυτής έκανε 
πρωτίστως µε την ιδιότητα τους ως εκπαιδευτικός ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός 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 επι-
στήµονες να επιστρέφουν όσο πιο συχνά µπορούν στην πόλη των 
Αχαρνών, που στόχος είναι να τους υποδέχεται εκσυγχρονισµένη και 
φιλική για κάθε δηµότη.

Όλοιανεξαιρέτως 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 πραγ-
µατοποιήθηκε αµέσως µετά τις βραβεύσεις. Στην αριστεύσασα της 
πόλης για το 2020 ΠράγιαΑλεξάνδρα του Αριστείδη (από το Λύκειο 
Θρακοµακεδόνων), που εισήχθη στην Νοµική Αθηνών δόθηκε ως 
δώρο ένα λάπτοπ, ενώ στον πρώτο µαθητή κάθε σχολείου ηλεκτρο-
νικές συσκευές

Την εκδήλωση συντόνισε ο προϊστάµε-
νος του τµήµατος Παιδείας Νίκος Τσουκλί-
δης, ενώ σύντοµο χαιρετισµό προς τους µα-
θητές απηύθυναν ο Πάτερ Ιωάννης Ράπτης 
(Προϊστάµενός του Αγίου Βλασίου Αχαρνών, 
εκ µέρους του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη 
Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθη-
ναγόρα), ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός, η Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτι-
σµού Αθλητισµού και Νέας Γενιάς Χριστίνα 
Κατσανδρή, η πρόεδρος της Σχολικής Επι-
τροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γεωρ-
γία Ευθυµιάδου-Τουµανίδη και η πρόεδρος 

της Ένωσης Γονέων Ελένη Μότσια.
Παρευρέθησαν για να απονείµουν στο µαθητές τους επαίνους 

τους ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέµης Οικονόµου, οι 
Αντιδήµαρχοι, Άγγελος Αραµπατζής, Μιχάλης Βρεττός, Νίκος ∆αµά-
σκος, ∆ηµήτρης Κωφός και εκ µέρους του Πτεράρχου της ∆ΑΕ ο Επι-
σµηναγός κ. Παρµάκης Ιωάννης. Την εκδήλωση τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους οι πρόεδροιΧαράλαµπος Ορφανίδης (Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης), Γιάννης Νίκας (∆ΗΚΕΑ), Μαρία 
Μπούκη(Αρωγή), ο Γιάννης Μίχας (∆ιευθύνων Σύµβουλος Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας ∆ήµου Αχαρνών), ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου 
Αχαρνών Ιωάννης ∆ηµητρακόπουλος και εκ µέρους του Περιφερει-
άρχη Αττικής ο Θανάσης Κατσιγιάννης. 

Σύντοµο χαιρετισµό προς τους µαθητές τους απηύθυναν οι ∆ιευ-
θυντές των Λυκείων και ΕΠΑΛ της πόλης, ενώ µέλη της Ένωσης Γο-
νέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Αχαρνών µοίρασαν στους επιτυχόντες 
τα ενθύµιά τους από τη βραδιά.

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

Εξαιρετική αποδοχή από 
την εκπαιδευτική κοινότητα για 
το πρόγραµµα Κυκλοφοριακής 
Αγωγής της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
Πραγµατοποιήθηκε και τη φετινή χρονιά 2020 
– 2021, µε πρόταση του Αντιδηµάρχου ∆ηµο-
τικής Αστυνοµίας Μιχάλη Βρεττού, το εκπαιδευ-
τικό πρόγραµµα µε θέµα «Κυκλοφοριακή Αγω-
γή και Οδική Ασφάλεια», που έχει σχεδιαστεί 
και υλοποιείται από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία του 
∆ήµου µας. Σκοπός του προγράµµατος είναι η 
ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των µαθητών 
σε θέµατα κυκλοφορίας και ορθής συµπεριφο-
ράς στο δρόµο µε διαδραστικό τρόπο. Απευθύ-
νεται σε µαθητές πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία,∆ηµοτικά και 
Γυµνάσια), ενώ έχει λάβει την απαιτούµενη 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται 
µέσαστησχολική µονάδα, κατά τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου και διαρκεί µια διδακτική 
ώρα ανά τµήµα. Λόγω των συνθηκών, υπάρχει 
η δυνατότητα ολοκλήρωσής του µε τη µέθοδο 
της τηλεκπαίδευσης. Κατά την είσοδο στη σχο-
λική µονάδα, τηρήθηκαν όλα τα µέτρα κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού, ενώ ήταν υποχρε-
ωτική η επίδειξη αρνητικού τεστ. Πληροφορίες 
σχετικά µε το πρόγραµµα µπορείτε να βρείτε 
στο τηλέφωνο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (Τµή-
µα Αστυνόµευσης) 210 2415472.

Ενηµερωτικό  για  εκτέλεση 
έργων  σε  δρόµους  του Κέντρου

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων του ∆ήµου 
Αχαρνών σας ενηµερώνει ότι το προσεχές χρο-
νικό διάστηµα θα εκτελούνται έργα επί των 
οδών :
∆εκελείας & ∆ηµοκρίτου , Μπουµπουλίνας 23 
& Σκουφά, Αµύντα 20-22, Ηρακλέους 18 & ∆ε-
κελείας 51, Γ. Φραντζή 24 & Γ. Σουρή 2
Παρακαλούµε για την κατανόηση και προσο-
χή όλων των δηµοτών που διέρχονται από τις 
συγκεκριµένες οδούς .

Παρών ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός στις λειτουργίες 
του Αγίου Πνεύµατος σε Μενίδι, Θρακοµακεδόνες και Πάρνηθα 
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Παρουσίαση της µελέτης για το πάρκο Λαθέας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Τ ην ολοκληρωµένη µελέτη για την κατασκευή ενός 
εµβληµατικού έργου στις Αχαρνές παρουσίασαν 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι αντιδήµαρχοι Πανα-

γιώτης Αναγνωστόπουλος και Χρύσανθος Κόνταρης. 
Πρόκειται για το µεγάλο αστικό πάρκο στην περιοχή της 
Λαθέας, το οποίο θα αποτελέσει µια όαση πρασίνου στην 
πόλη µας και θα συγκεντρώνει ποικίλες δραστηριότητες 
για τους πολίτες (αναψυχή, άθληση, πολιτισµός). Πρό-
κειται για ένα πάρκο 32 στρεµµάτων, το οποίο πρόκειται 
να δηµιουργηθεί στην Πλήθωνος Γεµιστού, στη βόρεια 

πλευρά του Αστυνοµικού Τµήµατος Αχαρνών.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ευχαρίστησε 

τους συνεργάτες του αντιδηµάρχους για τον µεθοδικό και 
αποτελεσµατικό τρόπο µε τον οποίο εργάστηκαν και τόνισε 
ότι θα συνεχιστεί η παρουσίαση µιας σειράς έργων που θα 
αλλάξουν την εικόνα του ∆ήµου µας.

Στο πάρκο των Αχαρνών οι πολίτες θα απολαµβάνουν 
τον περίπατό τους µέσα στο πράσινο και θα υπάρχουν δρα-
στηριότητες για όλες τις ηλικίες: Παιδική χαρά, υπαίθριο θέ-
ατρο, αναψυκτήριο και γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, καλα-

θοσφαίρισης (basketball), αντισφαίρισης (tennis), πετο-
σφαίρισης (volleyball), επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping 
pong).

Για τη χρηµατοδότηση του έργου έχει υποβληθεί πλή-
ρης φάκελος στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Ο προϋ-
πολογισµός ανέρχεται στα 4,8 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφεραν 
οι αντιδήµαρχοι, το έργο έχει πλήρη ωριµότητα και µπορεί 
να δηµοπρατηθεί αµέσως µετά την έγκριση της χρηµατοδό-
τησης. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα προβλέπεται η 
ολοκλήρωση του έργου εντός του 2023.

Ένα από τα σηµαντικότερα 
πρόβληµα της Βαρυµπό-
µπης αφορά το δίκτυο 
ύδρευσης του οικισµού. Ο 
∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 
από την αρχή της θητείας 
του έχει αναλάβει πρωτο-
βουλίες για την επίλυσή 
του. Σήµερα, το θέµα έχει 
ήδη µπει σε τροχιά οριστι-
κής λύσης µέσω της κατα-
σκευής νέου δικτύου και 
εξυγίανσης παλαιών τµη-
µάτων σε συνολικό µήκος 33 χιλιοµέτρων και µε αύ-
ξηση της παροχής κατά 98.000 κυβικά µέτρα ανά έτος.

Τους προηγούµενους µήνες, υπό την επίβλεψη και 
συντονισµό του Αντιδηµάρχου Αναπτυξιακού Προ-
γραµµατισµού Χρύσανθου Κόνταρη  και την τεχνική 
συνδροµή του Αντιδηµάρχου Παναγιώτη Αναγνωστό-
πουλου, ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες ωρίµαν-
σης, µε σηµαντικότερη ενέργεια την εκπόνηση οριστι-
κής µελέτης για την κατασκευή του δικτύου.

Ο ∆ήµος Αχαρνών στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Ανάπτυξης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» υπέβαλλε το σχετικό έργο προς χρηµατοδό-
τηση µε προϋπολογισµό 2.544.000 ευρώ.

Με την έγκριση της χρηµατοδότησης το έργο θα δη-

µοπρατηθεί άµεσα, καθώς 
έχει πλήρη ωριµότητα.

Από την υλοποίηση του 
έργου θα ωφεληθεί το σύ-
νολο του οικισµού της Βα-
ρυµπόµπης και των κατοικι-
ών εκτός σχεδίου στην ευ-
ρύτερη περιοχή, ενώ σε 
πολλά σηµεία του δικτύου 
θα τοποθετηθούν πυροσβε-
στικοί κρουνοί.

Μέσω της κατασκευής 
του δικτύου ο ∆ήµος Αχαρ-

νών θα επιτύχει:
• να παρέχει την αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, µε προ-
βλεπόµενες προδιαγραφές ποιότητας, µε απαραίτητη 
πίεση που θα επιτρέπει την τροφοδοσία όλων των κα-
τοικιών ακόµα και εκείνων σε µεγαλύτερο υψόµετρο
• να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα του κατασπαταλού-
µενου νερού και της ενέργειας που καταναλώνεται από 
την κακή λειτουργία του δικτύου
• να µειώσει το κόστος συντήρησης/ επισκευής του δι-
κτύου,

Όσα αναφέρθηκαν υλοποιούνται χωρίς καµία επι-
βάρυνση των καταναλωτών, καθώς η εν λόγω πράξη 
περιλαµβάνει εξοπλισµό που το κόστος απόκτησής του 
δεν θα µετακυληθεί στους χρήστες του δικτύου.

Μέσα στις προτεραιότητες που έχει θέσει ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών  Σπύρος  Βρεττός είναι και η ενίσχυση της 
τοπικής οικονοµίας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπό τον συ-
ντονισµό του Αντιδηµάρχου Χρύσανθου Κόνταρη και 
την τεχνική συνδροµή του Αντιδηµάρχου Παναγιώ-
της  Αναγνωστόπουλος  υποβλήθηκε πρόταση στο 
αναπτυξιακό πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» για την 
ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας, η οποία θα δι-
ευκολύνει την πρόσβαση σε γεωργική γη, και συνα-
φείς εκµεταλλεύσεις 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 είναι περίπου 

9 χλµ. 
Το έργο θα εκτελεστεί σε διάφορες εκτός σχεδίου 

περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών και περιλαµβάνει δρό-
µους, οι όποιοι εξυπηρετούν γεωργικές επιχειρήσεις 
(θερµοκήπια, ελαιοκαλλιέργειες, οπωροκηπευτικά/
λαχανικά κ.α), καθώς και πτηνοτροφικές και κτηνο-
τροφικές επιχειρήσεις.  

Σε Κάτω Βαρυµπόµπη,  Λουτρό, Αγ. Σωτήρα, Αδά-
µες, ∆εκέλεια, Παράλληλα, θα εξυπηρετηθεί µεγάλος 
αριθµός βιοτεχνιών και άλλων επιχειρήσεων που εί-
ναι εγκατεστηµένες στις συγκεκριµένες περιοχές.

Ο Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο 
1.170.000 €. Με βάση το χρονοδιάγραµµα, η ολοκλή-
ρωση του έργου τοποθετείται τον 09/2023.

Επίλυση του προβλήµατος ύδρευσης της Βαρυµπόµπης 

Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόµων – ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας

5.000 καινούριοι νέοι κάδοι 
απορριµµάτων στο ∆ήµο Αχαρνών 
Το  πρωί  της ∆ευτέρας  ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  Σπύρος  Βρετ-
τός βρέθηκε στην παραλαβή 220 καινούριων κάδων απορριµ-
µάτων.

Από την ερχόµενη ∆ευτέρα η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας 
του ∆ήµου Αχαρνών και ο Αντιδήµαρχος Στάθης  Τοπαλίδης 
θα καλύψουν τις πρώτες ανάγκες που υπάρχουν και τα αιτή-
µατα των δηµοτών, που είναι πάρα πολλά. 

Τους επόµενους µήνες µε την ολοκλήρωση του σχετικού 
διαγωνισµού θα τοποθετηθούν πάνω από 5.000 καινούριοι 
κάδοι, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε γειτονιάς.

Ας συµβάλλουµε όλοι µαζί για να διατηρηθεί η πόλη µας 
καθαρή.



8 Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

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

Στα σοβαρά προβλήµατα που είχε να αντιµετωπίσει η διοί-
κηση του Γιώργου Πατούλη αλλά και η ίδια ως εντεταλµέ-
νη σύµβουλος τεχνικών έργων, αναφέρεται η περιφερει-

ακή σύµβουλος Ανατολικής Αττικής, Ευρώπη Κοσµίδη σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στο notioanatolika.gr.

Η κα Κοσµίδη µιλά για την πατρίδα της, τον τόπο που µεγάλω-
σε όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί την Ανατολική Αττική, τονίζοντας 
τα προβλήµατα που αντιµετώπισε από την πρώτη στιγµή που ο κ. 
Πατούλης της ανέθεσε τον ευαίσθητο τοµέα των έργων υποδοµής 
της Αττικής. Παράλληλα διευκρινίζει ότι η θέση την οποία κατέχει εί-
ναι άµισθη απαντώντας έτσι σε κακόπιστους επικριτές της. Η Πόντια 
αυτοδιοικητική και διακεκριµένη επιστήµονας αναφέρεται παράλ-
ληλα και στην κατάσταση που επικρατεί στη λεωφόρο Αθηνών – 
Σουνίου και τις προθέσεις της περιφερειακής αρχής για την ουσιαστι-
κή οδική βελτίωσή της. Τέλος απαντά στα όσα κατά καιρούς βλέ-
πουν το φως της δηµοσιότητας και αφορούν στη µεταπήδησή της 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. ∆ιαβάστε παρακάτω  την συνέντευ-
ξη της Ευρώπης Κοσµίδη στο notioanatolika.gr: 

Πρόσφατα έκλεισαν δύο χρόνια από τη νίκη της παράταξής 
σας, υπό τον Γιώργο Πατούλη, στις περιφερειακές εκλογές. Θε-
ωρείτε ότι έχει αλλάξει το σκηνικό στην αυτοδιοίκηση δεύτε-
ρου βαθµού στο χρονικό αυτό διάστηµα; 

Ναι, θεωρώ πως τα δύο αυτά χρόνια έχουν γίνει πολύ σηµαντικά βή-
µατα εµπρός και η εικόνα έχει βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως 
θα εστίαζα σε δύο πράγµατα: Πρώτον, υπάρχει η αίσθηση πως η Ατ-
τικής έχει πλέον µία σοβαρή διοίκηση που λύνει προβλήµατα και 
εκεί που δεν έχουν λυθεί έχει πρόθεση να παρέµβει.  Προφανώς και 
σε δύο έτη δεν µπορούν να λυθούν όλα τα µεγάλα ζητήµατα, αλλά 
βλέπω πώς εισπράττει ο κόσµος την προσπάθεια. Το δεύτερο σηµα-
ντικό που θα σας έλεγα είναι πως ό, τι έχουµε υποσχεθεί το έχουµε 
κάνει πράξη.  Στο τοµέα µου, τα Έργα Υποδοµής, δεν έχουµε αφή-

σει τίποτα στην τύχη του. Με συνεχείς παρεµβάσεις και ένα σύνολο 
δράσεων σε όλη την Αττική έχουµε κάνει άλµατα µπροστά. Αλλά 
όπως σας είπα, βρισκόµαστε ακόµα στον µέσον της θητείας µας. 
Έχουµε ακόµα πολλή δουλειά να κάνουµε και να είναι οι πολίτες της 
Αττικής βέβαιοι πως θα την κάνουµε. 

Η αναβάθµιση της Ανατ. Αττικής 
Οι πολίτες της Ανατολικής Αττικής σας τίµησαν ιδιαίτερα µε 
την ψήφο τους στην περιφερειακή ενότητα. Πιστεύετε ότι 
ανταποδίδετε την εµπιστοσύνη αυτή που σας έδειξαν και µε 
ποιον τρόπο; 

Η Ανατολική Αττική είναι το σπίτι µου. Η «πατρίδα µου, ο τόπος που 
µεγάλωσα. Από την πρώτη στιγµή οι πολίτες µε εµπιστεύτηκαν. Εί-
ναι δίπλα µου σε κάθε βήµα. Και εγώ κάνω ό,τι µπορώ για να τους 
ανταποδώσω αυτή την εµπιστοσύνη. Καθηµερινά έργο µε έργο και 
σηµείο µε σηµείο. Αυτό που θέλω είναι στο τέλος αυτής της θητείας 
να µπορώ να πω πως έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι µου για να 
αναβαθµιστεί η περιοχή. Και επειδή έχω δεχτεί κριτική, µε την ευκαι-
ρία που µου δίνετε θέλω να πω ότι η εντεταλµένη σύµβουλος είναι 
µία θέση άµισθη. 

Το... τέρας της γραφειοκρατίας  
Ο κ. Πατούλης σας εµπιστεύτηκε από την πρώτη στιγµή τον ευ-
αίσθητο τοµέα των έργων υποδοµής ολόκληρης της Αττικής. 
Τί δυσκολίες συναντήσατε στην προσπάθειά σας µέχρι σήµε-
ρα και ποιες θεωρείτε ότι οι σηµαντικότερες πρωτοβουλίες που 
αναλάβατε; 

Απάντηση: Η µεγαλύτερη δυσκολία που έχω αντιµετωπίσει είναι η 
γραφειοκρατία. Συνεχώς πέφτω πάνω σε µικρά ή µεγαλύτερα εµπό-
δια που χάνονται στα γρανάζια της κρατικής µηχανής. Θα σας πω ένα 
απλό για να αντιληφθείτε τι λέω: ακόµα και οι αρµοδιότητες για έναν 

δρόµο αλλού πέφτουν πάνω σε ένα ∆ήµο και αλλού στην Περιφέ-
ρεια. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν µου αρέσει να µεµψιµοιρώ, δί-
νουµε καθηµερινή µάχη ώστε να λύσουµε τα προβλήµατα. Και σε 
µεγάλο βαθµό τολµώ να πω πως τα καταφέρνουµε. Όσον αφορά 
την ερώτησή σας θεωρώ πως αυτό το διάστηµα τα σηµαντικότερα 
θέµατα που έχουµε αντιµετωπίσει, αφορούν τις υποδοµές για φυσι-
κές καταστροφές. Η Αττική φέτος παρά τη σφοδρή κακοκαιρία που 
αντιµετώπισε κατά την διάρκεια του χειµώνα, πήρε καλό βαθµό. Αλ-
λά δεν µας αρκεί καθώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.  Ση-
µαντικό θεωρώ το έργο της Τρύπας του Καραµανλή, που αφορά την 
ασφάλεια των πολιτών και αποτελεί τον ένα από τους δύο οδικούς 
άξονες που οδηγούν στο Σούνιο. 

Στο πλευρό του Πατούλη  
Θεωρείτε ότι η ενασχόλησή σας µε την τοπική αυτοδιοίκη-
ση θα συνεχιστεί και την επόµενη τετραετία ή υπάρχει το εν-
δεχόµενο της µεταπήδησής σας στην κεντρική πολιτική 
σκηνή; 

Απάντηση: Όπως σας είπα βρισκόµαστε µόνο στα µέσα της θητείας 
µας και έχουµε πολύ δρόµο ακόµα να κάνουµε. Όπως µάλιστα δή-
λωσε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης θα 
διεκδικήσει και δεύτερη θητεία. Εγώ σε αυτή την διαδροµή θα είµαι 
δίπλα του ώστε να αλλάξουµε την Αττική. Έχω µάθει να πορεύοµαι 
µε µοναδικό γνώµονα το συµφέρον των πολιτών και να φέρνω εις 
πέρας ό,τι αναλαµβάνω. 

Σε  συνέντευξη που παραχώρησε στο notioanatolika.gr
Ευρώπη Κοσµίδη : « ∆εν µεµψιµοιρούµε, αλλά δίνουµε, 
Καθηµερινές µάχες και λύνουµε προβλήµατα.»
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Αυτό το καλοκαίρι µικροί και µε-
γάλοι θα έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν κάτω από τα αστέρια 
την αγαπηµένη τους ταινία και να 
περάσουν αξέχαστες κινηµατο-
γραφικές βραδιές. 

Για τον Ιούνιο οι προβολές θα 
πραγµατοποιηθούν στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» (Πα-
ρασκευή-Σάββατο - Κυριακή), ενώ 
σύντοµα θα ανακοινωθούν προβο-
λές τόσο στον Κόκκινο Μύλο όσο 
και στους Θρακοµακεδόνες. 

Ξεκίνησαν από  την Παρασκευή 
18 Ιουνίου και συνεχίζονται.

Η είσοδος για όλους είναι ∆ΩΡΕ-
ΑΝ, µε κράτηση θέσεων στο τηλέ-
φωνο της ∆ΗΚΕΑ: 210-2478507, ∆ευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00.

Θερινές Κινηµατογραφικές Βραδιές στις Αχαρνές

Ιούλιος 2021

49VaiouKritisstr • AcharnaiTel: 0030-210-2469576 • Fax: 0030-210-2464760
• e-mail :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr

ΣΕΦΕΡΛΗΣ-ΘΕΑΤΡΟ ∆ΕΛΦΙΝΑΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7  , αναχώρηση 19.30µµ

«∆ες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά»!!
Εισιτήριο: παιδικό 17€/  ενηλίκων 20€ , 

περιλαµβάνεται η µεταφορά

ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ- Μονοήµερη εκδροµή-
Σάββατο 17/7 

Εισιτήριοπαιδικό25€/ ενηλίκων 30€ (πε-
ριλ/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 επι-
λεγµένο ξενοδοχείο

 Αναχωρήσεις
1/8-6/8,  07/8-12/8,  01/9-06/9/21

Εισιτήριο 250€

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
Από 1η Ιουλίου καθηµερινά, εκτός Κυ-
ριακή, στην παραλία του Μαραθώνα 

(περιοχή Τύµβου), εισιτήριο 5€
(Κράτηση θέσης µία µέρα πριν )
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Ευχαριστώ την «Αχαρ-
ναϊκή» για την παρα-
χώρηση της µικρής 

επιφυλλίδας την οποία 
υπόσχοµαι να µετατρέψω 
σε γόνιµο κήπο όπου θα 
ανθίσουν λουλούδια πο-
λιτισµού.

Πολιτισµός είναι το 
πνευµατικό, ηθικό, και υλι-
κό επίτευγµα µιας κοινωνίας 
ενός λαού. 

Είναι η τέχνη της συνύ-
παρξης. Είναι το Ερέχθειο, 
και Καρυάτιδές του η 
γλώσσα, η θρησκεία, η τέ-
χνη, τα ήθη και τα έθιµα 
κ.λ.π. κι όπως έλεγε ο Ου-
µπέρτο Εκο, όταν χάνεται 
ένας πολιτισµός δεν δολο-
φονείται, αυτοκτονεί, γιατί 
τα πλοία δεν βουλιάζουν 
απ’  το νερό που είναι γύ-
ρω τους, αλλά απ’ το νερό 

που είναι µέσα τους.
∆ύο απ’ τα πολλά του 

πρόσωπα είναι ο ουµανιστι-
κός ή ανθρωπιστικός  και ο 
Τεχνικός Πολιτισµός. Η µε-
ταξύ τους γέφυρα είναι η 
πρόθεση χωρίς (δίχως).  Ο 
Τεχνικός Πολιτισµός π.χ. λέ-
ει πως κατασκευάζεται ένα 
όπλο και ο ανθρωπιστικός 
πότε που και πως θα το χρη-
σιµοποιήσουµε.

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

Όταν όµως ο ένας Πολι-
τισµός µένει πίσω, το χω-
ρίς µεταλλάσσεται σε πα-

θογόνο, και τότε έχουµε, 
λουλούδια χωρίς µυρω-
διά, πλούτη χωρίς δου-
λειά, οικογένεια χωρίς γά-
µο, σεξ χωρίς επαφή, 
εγκλήµατα χωρίς τιµωρία, 
παιδιά χωρίς πατέρα και 
τέλος κοινωνία χωρίς στό-
χους και αξίες.

ΤΟ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ :  
Ο επιβάτης ρωτάει τον 
υπάλληλο του αεροδρο-
µίου
Επιβ.:  Παρακαλώ πόση 
ώρα κάνει το αεροπλάνο 
από Αθήνα για Θεσσαλο-
νίκη;
Υπάλ. : ∆ύο λεφτά κύριε 
…  Επιβ. Α! :  Τόσο κοντά 
είναι…

Ο Πολιτισµός,
είναι η τέχνη Έγκληµα χωρίς τιµωρία

Έγκληµα καλείται κάθε άδικη πράξη καταλογιστή στον πράξαντα και για την 
οποία ο νόµος προβλέπει µια ποινή.

Το έγκληµα είναι σύµφυτο µε την ανθρώπινη φύση. Είναι ουτοπικό να πι-
στεύουµε πως το έγκληµα θα εξαλειφθεί. Μπορεί µόνο να περί σταλεί.

Όσο η φύση θα βγάζει κοντούς και ψηλούς, χαζούς και έξυπνους, τε µπέλη-
δες και εργατικούς, θα βγάζει και καλούς και κακούς. Το έγκληµα όσο κι αν ηχεί 
παράφωνα στα αυτιά µας, έχει µια µικρή φιλοσοφική συνεισφορά στη ζωή µας. 
Σκεφτείτε τι αξία θα είχε η Βουγιουκλάκη χωρίς την Βασιλειάδου.

Από το σηµείο όµως τούτο µέχρι το σουρεαλιστικό φαινόµενο της ατιµωρη-
σίας ,η απόσταση είναι µεγάλη. Τελευταία διαπιστώνουµε ότι από τη µια το 
έγκληµα πυκνώνει και αγριεύει, κι από την άλλη οι ποινές χαλαρώνουν. Αυτό 
είναι τουλάχιστον σχιζοφρενικό και αποτελεί θέµα διατριβής για φοιτητές της ψυ-
χιατρικής.

Συνέπεια αυτής της παραδοξότητας, είναι, να αγανακτούν οι πολίτες, να απο-
γοητεύεται η Αστυνοµία, να γελοιοποιείται η δικαιοσύνη βλέποντας τα ισόβια 
να περιορίζονται στα οχτώ χρόνια να παραιτούνται οι παθόντες από κάθε προ-
σπάθεια δίωξης, διαισθανόµενοι το µάταιο της καταγγελίας, και τέλος να υπο-
βαθµίζεται η ανθρώπινη ζωή, δίνοντας την εντύπωση στον κακοποιό ότι αυτό 
που βασάνισε ή σκότωσε είναι κάτι φτηνό και ασήµαντο, αφού η αναλογία πρά-
ξης και ποινής είναι ετεροβαρής.

ΤΟ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ
Η οχτάχρονη Αννούλα ρωτάει τη γιαγιά της: Γιαγιά πως γίνονται τα παιδιά;
ΓΙΑΓΙΑ Να παιδί µου πηγαίνει η µαµά στο φαρµακείο, παίρνει ένα φάρµακο 
το πίνει και µένει έγκυος.
ΑΝΝΟΥΛΑ Πω – πω  βρε γιαγιά τι αθώα που είσαι!

ΑΠΟ  ΠΕΝΑ 
ΣΕ  ΠΕΝΑ!ΣΕ  ΠΕΝΑ!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

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

ΜΕΡΟΣ   ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Πρώτα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο
Πρώτα θα κηρυχθεί το σ’ όλη την οικουµένη αυτό το Ευαγγέλιο 
για την Βασιλεία του Θεού, για να ακούσουν όλα τα έθνη και 
ύστερα θα έρθει το τέλος. 

Όταν λοιπόν θα δείτε να στήνεται στο ιερό το βδέλυγµα της 
ερήµωσης που προφήτεψε ο Θεός µέσο του προφήτη ∆ανιήλ, 
ο αναγνώστης ας καταλάβει τότε, όσοι βρεθούν στην Ιουδαία, 
να φύγουν στα βουνά. Κι αλίµονο στις γυναίκες που θα είναι 
έγκυες η θα θηλάζουν εκείνο τον καιρό.

Να προσεύχεστε να µην αναγκαστείτε να φύγετε χειµώνα ή 
ηµέρα Σάββατο. Γιατί τα δεινά που θα συµβούν τότε θα είναι τέ-
τοια, που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσµου εώς και σή-
µερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Κι αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις ηµέ-
ρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας. Αλλά για χάρη των 
εκλεκτών θα λιγοστέψει τις ηµέρες εκείνες. Αν κάποιος τότε σας 
πει, να, εδώ είναι ο Μεσσίας ή να εκεί είναι, µη τους πιστέψετε.

Γιατί θα εµφανιστούν ψευδοµεσσίες και ψευδοπροφήτες, 
που θα κάνουν µεγάλα και φοβερά θαύµατα, για να παραπλα-
νήσουν αν είναι δυνατόν ακόµη και όσους διάλεξε ο Θεός.

Ναι σας τα είπα πριν γίνουν, αν, λοιπόν σας πουν νάτος, εκεί 
είναι κρυµµένος, µη του πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του Ανθρώπου 
θα έρθει τόσο φανερά, όπως η αστραπή που βγαίνει στην ανα-
τολή και φαίνεται στη δύση.

Αµέσως ύστερα από τα δείνα εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα 
σκοτεινιάσει, και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγγει, τα’ άστρα 

θα πέσουν από τον ουρανό, και οι ουράνιες δυνάµεις που κρα-
τούν την τάξη του σύµπαντος θα σαλευτούν. Τότε θα εµφανιστεί 
στον ουρανό το σηµάδι του υιού του Ανθρώπου, και θα θρηνή-
σουν όλες οι φυλές της γης και θα δουν το υιόν του Ανθρώπου 
να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού, µε δύναµη και πο-
λύ λαµπρότητα. Και θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν 
δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα ση-
µεία του ορίζοντα, από το άκρο του κόσµου, ωε το άλλο.

Σας βεβαιώνω, πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόµη ζουν άν-
θρωποι αυτής της γενιάς. Ο Σηµερινός κόσµος θα πάψει να 
υπάρχει, τα λόγια µου όµως ποτέ…

Όσο για την ηµέρα εκείνη η για τη στιγµή που θα γίνουν αυ-
τά, κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο 
γιός παρά µόνο ο πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύ-
χεσθε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός.

Όποιος µένει σταθερός αυτός θα σωθεί!
Τότε θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώ-

σουν και όλοι οι λαοί θα σας µισούν εξαιτίας µου. Τότε πολλοί 
θα αποστατήσουν, θα καταδώσουν ο ένας τον άλλον και θα µι-
σούν ο ένας τον άλλο. Θα εµφανιστούν και  πολλοί ψευδοπρο-
φήτες σε όλη την οικουµένη και θα παραπλανήσουν πολλούς 
και επειδή θα πληθύνει η κακία, η αγάπη των πολλών θα ψυ-
χρανθεί, όποιος µείνει σταθερός µέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί

Η Ανάληψη του Χριστού
Κατόπιν τους οδήγησε έξω από την πόλη ως τη Βηθυνία, σήκω-
σε τα χέρια του και τους ευλόγησε. καθώς τους ευλογούσε, άρ-
χισε να αποµακρύνεται απ’ αυτούς και να ανεβαίνει στους ουρα-
νούς και καθηζόµενος εκ δεξιών του πατρός σφράγισε την υπο-
γραφή του, προειδοποιώντας την ανθρωπότητα. «ω! Γενεά Άπι-
στη και ∆ιεφθαρµένη, ως πότε θα σε Ανέχοµαι;»

Από εσάς έκλεισε η βασιλεία των ουρανών και αν βλέπεται 
το ξηµέρωµα , είναι γιατί ο Θεός το επιτρέπει. Αλίµονο όµως στον 
άνθρωπο εκείνον που προδίδει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν 
καλύτερα γι’ αυτόν να µην είχε γεννηθεί…

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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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας του  Θρησκευτικού σας Γά-
µου, την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την 
πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  της  και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην 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  ΚΥΡΙΑΚΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
του  ΚΛΕΑΝΘΗ  και της ΕΥΤΥΧΙΑΣ  
το γένος  ΛΙΑΠΗ  που γεννήθηκε 
στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  -  ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΓΚΡΙΤ-
ΣΗ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ   του  ΗΛΙΑ    και 
της ΜΑΡΙΑΣ  το γένος ΣΙ∆ΕΡΗ  που 
γεννήθηκε στην   ΑΘΗΝΑ   και κα-
τοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   
θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει  
στον  ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ – ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΚΕΜΠΕΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   του  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ   
το γένος  ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ  που γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 
στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  -  ΑΤΤΙΚΗΣ  
και η   ΨΑΡΑΚΗ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ   του  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   και της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ  
το γένος  ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ  που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  θα έλθουν σε γά-
µο που θα γίνει  στην ΒΑΡΥΜΠΟ-
ΠΗ -    ΑΧΑΡΝΩΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΝΤΑΝΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  του ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΥ  και της  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το 
γένος  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ  που γεννήθη-
κε στην  ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  -  ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΥ   ΜΑΡΙΑ  του  ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΥ και της ΤΕΡΕΖΑ  το γένος  ΚΑ-
ΛΑΜΙΩΤΗ  που γεννήθηκε στην 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΗΝΙΑΣ  και κα-
τοικεί στην  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει  στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ   
του  ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της  ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑΣ  το γένος  ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ  
που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ   και 
κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  -  ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και η   ΜΑΥΡΙ∆Η  ΜΑΡΙΝΑ  
του ΠΑΥΛΟΥ  και της ΝΑΝΤΕΖ-
ΝΤΑ το γένος  ΣΥΡΑΝΙ∆Η  που 
γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και 
κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  
θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει  
στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ  του   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της 
ΕΛΕΝΗΣ   το γένος  ΑΛΙΜΤΣΒΑ  
που γεννήθηκε ΑΘΗΝΑ   και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η  
ΠΑΝΤΕΛΙΑ∆ΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και της ΣΟΦΙΑΣ   
το γένος  ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆Η  που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ και της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ το γένος 
ΜΕΗΤΙ που γεννήθηκε ΑΘΗΝΑ   
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και η ΕΥΦΡΑΙΜΙ∆Η ΧΡΙΣΤΙ-
ΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΚΑ-
ΛΙΝΑΣ το γένος ΓΙΟΥΡΙ που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει στο 
∆ηµαρχείο Αχαρνών - ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

«Καλό  Παράδεισο»   και  «Αιωνία σου  η  Μνήµη»
Έφυγε - ξηµερώµατα Κυριακής 27 Ιουνίου 2021 - από την ζωή, λόγω 
αιφνιδιαστικής ανακοπής καρδιάς, ο δηµοφιλής  και αγαπητός συ-
µπολίτης µας, κάτοικος του Κόκκινου Μύλου, πρώην δηµοτικός σύµ-
βουλος και πρώην πρόεδρος του ΑΟ∆Α, Γεώργιος ∆ασκάλογλου. 

Η εξόδιος ακολουθία του τελέστηκε την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021και 
ώρα 11.00 π.µ. στο Νέο Νεκροταφείο Αχαρνών. Η οικογένεια  δέχθηκε 
τα συλλυπητήρια στο Καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ, Κεντρική Πλατεία Αχαρνών.

Χρόνια  στα κοινά της πόλης ο  συµπολίτης µας  Γιώργος ∆ασκάλο-
γλου,  γνωστός  σε όλους µας από την ενασχόληση του στην δεκαετία 
του 1990, µε  όλους τους Συλλόγους της περιοχής του Κόκ. Μύλου, 
Εξωραϊστικούς Συλλόγους, Γονέων και Κηδεµόνων, ∆ιοίκηση του ΠΟ-
ΚΕΝ Κόκκινου Μύλου,  Πολιτιστικούς  και Αθλητικούς. 

Γεννήθηκε στην ∆ράµα το 1944 από γονείς πρόσφυγες από την Μι-
κρά Ασία (Προύσσα).  Από το 1963 είναι κάτοικος του ∆ήµου Αχαρ-
νών.  

Παντρεµένος µε την Αθανασία Γιαννακοπούλου και απέκτησαν  δύο παιδιά, την Ελένη και την 
Αρχοντούλα. Εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας για 35 χρόνια - τα δέκα τελευταία ως υπεύθυνος 
της Τεχνικής Υπηρεσίας Κατασκευών.

Η αγάπη για τον τόπο, την γειτονιά του, την πόλη µας  και τους συµπολίτες του, έγινε η αιτία για 
έντονη  κοινωνική και πολιτιστική  δράση.

Πρωτοστάτησε στην ίδρυση  της Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Αχαρνών, µαζί µε 
τους αείµνηστους, Τάσο Βρεττό και Μιχάλη Τζαφέρο, το 1993.

Το 1998, ανταποκρίθηκε  στο κάλεσµα του πρώην ∆ηµάρχου Τάκη Παπανίκα και στρατεύτηκε 
µαζί του.  Εξελέγη ∆ηµοτικός σύµβουλος και διετέλεσε σε όλη την τετραετία Αντιπρόεδρος του  Ορ-
γανισµού Άθλησης (ΟΑΑ∆Α).

Στη συνέχεια ασχολήθηκε µε τα Πολιτιστικά της ιδιαίτερης πατρίδας  του  της  Ξάνθης, διατελώ-
ντας, επί δεκαετίας Πρόεδρος  της Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξάνθης, Αττικής, έως το 
2015.

Υπήρξες σπάνιος άνθρωπος, αξιαγάπητος γιος, υπέροχος σύζυγος, άξιος δάσκαλος, ένας  ερ-
γάτης της κοινωνίας και  µοναδικός φίλος. 

Γενικά, υπήρξε καλός γνώστης των  θεµάτων της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  
Πάνω απ’ όλα, όµως, θα θυµόµαστε ότι ήσουν ένας γενναίος αγωνιστής, αθεράπευτα ιδεολόγος, 
τολµηρός της σκέψης. Αιωνία σου η µνήµη 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 4ου Γυµνασίου Αχαρνών 1989 - 1991.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 3ου Λυκείου Αχαρνών 1991 - 1993.
ΜΕΛΟΣ της Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Αχαρνών 1991 - 1993.
Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ της Ένωσης Γονέων και εκπρόσωπός της στην Επιτροπή Παιδείας από το 1993 έως το 1996
Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ του Αθλητικού Συλλόγου Basket «Α.Ε ΑΧΙΛΛΕΥΣ» το 1990
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του 2ου Συνοικιακού Συµβουλίου 1996 - 1998.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Πολιτιστικού Κέντρου Κόκκινου Μύλου 1996 έως σήµερα.
Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ και ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κιµµεριωτών Ξάνθης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Αθλητικού Συλλόγου «Α.Ε ΑΧΙΛΛΕΥΣ» Basket Κάτω Αχαρνών έως το 1998.
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΧΑΡΝΕΣ 2000».
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Ο.Α.Α.∆.Α.) 1998 – 2002
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  της   Οµοσπονδία Συλλόγων  Ξανθιωτών  Αθήνας (∆ιοργάνωσε  την 93η επέτειο Απελευθέρωσης της  Ξάνθης, το 2012).

Έφυγε από κοντά µας 
η Ευγενία Λαδά

Τη θλιβερή είδηση µαζί µε τιµητικά λόγια ανάρτησε 
στη σελίδα της στο facebook η Πρόεδρος 

του «Επισκηνίου» Μαρία Μίχα...

«Έφυγε από κοντά µας η ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑ∆Α.
Υπήρξε εµβληµατική προσωπικότητα για τις Αχαρνές .

Αρωγός σε κάθε πολιτιστική δράση.

Υποστήριξε µε πάθος τον αγώνα του Επισκηνίου
για την ανάδειξη του αρχαίου µας θεάτρου.
Τώρα πια θα είναι δίπλα στον µονάκριβο

και αγαπηµένο της γυιο και µεγάλο ποιητή
ΝΙΚΟ ΛΑ∆Α! Αιωνία της η µνήµη!»

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ    11  Ιουλίου 2021  και  ώρα 09.30 
π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσε-
ως Θεοτόκου – Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπηµένης µας,  Κόρης  και  Αδελφής  

ΣΟΦΙΑΣ   ΗΛΙΑ 
Η ΜΗΤΕΡΑ : ∆έσποινα 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Ιωάννης και Γεώργιος 
ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο  καφές  θα προσφερθεί  στο καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ
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Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

Κυριακή, 4 Ιούλιος 2021 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ  Λ.Θρακοµακεδόνων 22. 
2102466608

∆ευτέρα, 5 Ιούλιος 2021 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 2102444418

Τρίτη, 6 Ιούλιος 2021 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
∆εκελείας 90. 2102477724

Τετάρτη, 7 Ιούλιος 2021 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆Ο-
ΜΝΙΚΗ        Φιλαδελφείας 41. 2102448787

Πέµπτη, 8 Ιούλιος 2021 ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 2102465660

Παρασκευή, 9 Ιούλιος 2021 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23. 2102464914

Σάββατο, 10 Ιούλιος 2021 ● ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104.   2102462282

Κυριακή, 11 Ιούλιος 2021 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙ-
ΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ      ∆.∆έδε 18. 2102467040

∆ευτέρα, 12 Ιούλιος 2021 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117. 2102442311

Τρίτη, 13 Ιούλιος 2021 ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36. 2102463245

Τετάρτη, 14 Ιούλιος 2021 ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. 2102460652

Πέµπτη, 15 Ιούλιος 2021 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95.. 2102445975

Παρασκευή, 16 Ιούλιος 2021 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδε-
λιού. 2102476847

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

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 4/7/2021 ΕΩΣ 18/7/2021

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




	AXR_0407_001_CMYK
	AXR_0407_002_CMYK
	AXR_0407_003_CMYK
	AXR_0407_004_CMYK
	AXR_0407_005_CMYK
	AXR_0407_006_CMYK
	AXR_0407_007_CMYK
	AXR_0407_008_CMYK
	AXR_0407_009_CMYK
	AXR_0407_010_CMYK
	AXR_0407_011_CMYK
	AXR_0407_012_CMYK
	AXR_0407_013_CMYK
	AXR_0407_014_CMYK
	AXR_0407_015_CMYK
	AXR_0407_016_CMYK



