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Αλλάζει  το  πρόσωπο  της  πόλης  µε  σηµαντικές  παρεµβάσεις 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ-
ΚΑΝ 12 νέες δε-
ξαµενές νερού για 
εφοδιασµό των 
ελικοπτέρων. Οι 
δεξαµενές, χωρη-
τικότητας 40 τό-
νων η κάθε µία, 
ενώ τις επόµενες 
ηµέρες αναµένονται ακόµα έξι, ιδίου τύπου, που θα τοποθετηθούν 
στην τοποθεσία Ντάρδιζα αλλά και περιµετρικά της Πάρνηθας από 
τον Σύνδεσµο Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.). 

ΟΙ  ∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ  «ΤΥΦΛΩΝ»…  Ο∆ΩΝ  
ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ! 

Καλό Καλοκαίρι σε όλους! Το επόµενο Φύλλο θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Ο  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  ΣΕ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ  ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ...
ΣΕ  ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ στη συνείδηση 
των δηµοτών ξεκινάει όταν βά-
λουν µπρος οι µπουνλντόζες!  Για 
να δούµε όµως τις µπουλντόζες να 
ξεκινούν να σκάβουν, προηγού-
νται οι µελέτες. Ήδη  έχει ανακοι-
νωθεί, ότι έχουν υποβληθεί  προς 
χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα 
Αντώνης Τρίτσης οι  αναπλάσεις 
των Λεωφόρων Φιλαδελφείας 
από το Νεκροταφείο Κόκκινου 
Μύλου έως το ∆ηµαρχείο και τη 
Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας από την 

Αττική Οδό έως το Ηρώο. Ειδικά η  
Λεωφ. Φιλαδέλφειας, έχει προδι-
αγραφές να γίνει ένας δρόµος πρό-
τυπο σχεδιασµού που θα αλλάξει 
ολοκληρωτικά την εικόνα της ει-
σόδου της πόλης και φυσικά τη 
γειτονιά του Κόκ. Μύλου. Οµοίως 
εικόνα θα αλλάξει και η είσοδος 
της πόλης στην πολύπαθη γειτονιά 
του Αγίου ∆ηµητρίου. ( Το θέµα 
ανάρτησε στο FB, ο Αντιδήµαρχος 
Παν. Αναγνωστόπουλος)

Εντείνει τα µέτρα πυροπροστασίας
της Πάρνηθας ο  ΣΥΝ.ΠΑ, µαζί µε  
τους ∆ήµους  Φυλής και Αχαρνών  
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ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑ-
ΝΤΙΚΟΤΕΡΑ προβλή-
µατα που προσπαθεί 
να αντιµετωπίσει µε 
κάθε τρόπο ο ∆ήµαρ-
χος Σπύρος Βρεττός εί-
ναι τα προβλήµατα 
στην οδοποιία. Το τε-
ράστιο οδικό δίκτυο 
του ∆ήµου που είχε  µείνει χρόνια χωρίς συντήρηση. Έτσι το θέµα 
της οδοποιίας βρίσκεται πολύ ψηλά µε τον ∆ήµαρχο να ψάχνει να 
βρει τρόπους για να το αντιµετωπίσει.                       

Έρχονται  για 3η χρονιά οι Βραδιές Πολιτισµού 
στις Αχαρνές  από τον ∆ήµο Αχαρνών και τη ∆ΗΚΕΑ 

Μ πορεί να βρισκόµαστε 
στην καρδιά του καλοκαι-
ριού, στις Αχαρνές όµως 

φαίνεται πως δεν σκοπεύουν να 
σταµατήσουν τις εργασίες. Σε πολ-
λές γειτονιές της πόλης µπορεί κα-
νείς να εντοπίσει µια σειρά από έρ-
γα, τα οποία συνεχίζονται καθηµε-
ρινά. Αυτό που δεν περνάει απαρα-
τήρητο είναι πως αρκετά από αυτά 
αφορούν τις διανοίξεις οδών. 

Το πιο πρόσφατο που ολοκληρώ-
θηκε αφορά την οδό Λαθέας. Με την 
ασφαλτόστρωση που έγινε δόθηκε 
πλέον στην κυκλοφορία ένα τµήµα 
της, το οποίο αποτελούσε για πολλά 
χρόνια πρόβληµα για όσους διέρχο-
νται από έναν από τους πιο πολυσύ-
χναστους δρόµους της πόλης µας. 

Πρόκειται για µια απαλλοτρίωση, 
της οποίας το οικονοµικό µέρος είχε 
ολοκληρωθεί, αλλά δεν είχε προχω-
ρήσει η εκτέλεσή της. Με την  ολο-
κλήρωση των διαδικαστικών, µε τα-
χύτατους ρυθµούς προχώρησαν τα 
τεχνικά έργα µε την κατεδάφιση, τη 
διάνοιξη και εν τέλει την ασφαλτό-
στρωση. 

Παρόµοιες διανοίξεις έχουν γίνει 
στη Νέζερ, αλλά και στην Αγ. Τριάδος 
µε ορατά τα αποτελέσµατα στην κίνη-
ση των αυτοκινήτων. 

Σειρά έχει πάρει τώρα η οδός 
Εφήβου και στην οδό Ναζλίου, που 

βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλή-
ρωσης, ενώ ακολουθούν και άλλες. 

Είναι γεγονός πως τα θέµατα των 
απαλλοτριώσεων είχαν καθυστερή-
σει για µεγάλο χρονικό διάστηµα και 
τέτοιου είδους έργα, τα οποία δίνουν 
ανάσα στην πόλη και στην κίνηση 
δεν προχωρούσαν. 

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός έχει 
δώσει σαφείς κατευθύνσεις ως προς 
το συγκεκριµένο ζήτηµα, ούτως ώστε 
να µπορούν όσο το δυνατόν γρηγο-
ρότερα να προχωρήσουν αλλά και 
να βρεθεί ο τρόπος να γίνουν οι πε-
ρισσότερες δυνατές διανοίξεις. 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας 
πρόκειται για πάνω από 200 υποθέ-
σεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί και 
έχουν µπει σε σειρά ανάλογα µε τη 
σηµασία τους για την καλύτερη κυ-
κλοφορία. Πρόκειται σαφώς για κινή-
σεις αναπτυξιακού χαρακτήρα που 
θα βοηθήσουν στη βελτίωση της κα-
θηµερινότητας κάθε δηµότη. 

Σε παρόµοια λίστα βρίσκονται και 
διανοίξεις κοινόχρηστων χώρων, κα-
θώς θα εξασφαλιστούν χώροι για άλ-
λες χρήσεις προς όφελος κάθε πολί-
τη και που σίγουρα σταδιακά θα αλ-
λάξουν την εικόνα της πόλης. 

2  Συνέχεια στην σελίδα 6 

Ενηµερωτικό άρθρο, των  Νοµικών 
Συµβούλων της εφηµερίδας µας 
Χαράς Τσελαλίδου και  Χρύσας Τσελαλίδου

Ασφαλτοστρώσεις και επιδιορθώσεις 
δρόµων αποφάσισε η Οικ. Επιτροπή 

Από  27 Αυγούστου έως  26 Σεπτεµβρίου 2021
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Παλαιότερα, ένας κυβερνήτης µιας µεγάλης χώρας, έλεγε 
στους πολίτες. Μην µου λέτε τι έκανε το κράτος για εσάς. 

Πέστε µου τι κάνατε εσείς οι πολίτες για το κράτος µας.  ∆εν ξέ-
ρω εάν το σκέφτηκε ο ίδιος, ή του το έγραψαν οι παρατρεχάµε-
νοι. Είναι πάντως σωστό.

Ένας συνετός κυβερνήτης, πρέπει να προσπαθεί να γε-
φυρώνει την απόσταση µεταξύ των πλουσίων και των 

φτωχών. Η αδικία δεν γεφυρώνεται όταν οι πολιτικοί ψηφί-
ζουν δόλιους νόµους. Απλά οδηγούν την κοινωνία µας 
στην παρακµή.

Ένας συνταξιούχος πολιτικός µου έλεγε. Το κόµµα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, είναι ο φερετζές των κοµµουνι-

στών. Το κόµµα της Ν.∆. είναι ο φερετζές των 
πλουτοκρατών. Το κόµµα των Σοσιαλιστών 
είναι οι ταχυδακτυλουργοί της αρπαχτής, της 
απάτης. Με την εµπειρία του τριάντα χρόνια 
στην βουλή, κάτι έχει καταλάβει ο άνθρω-
πος. Τα γατάκια γεννιούνται µε κλειστά τα 
µάτια. Μετά γίνονται µεγάλες ατιµίες.

Ο καπιταλισµός, ο πλουτισµός, οδη-
γεί τον άνθρωπο στην πλεονεξία. 

Αυτή  µόνο δεινά συσσωρεύει, γιατί το 
χρήµα είναι εξουσία, είτε νόµιµο, είτε πα-
ράνοµο. Η εξουσία γίνεται µε εκλογή, όχι 
µε καταναγκασµό. Αλλιώς είναι δουλεία. 

Πολιτική παρατήρηση. Τα µπουµπού-
κια της συντροφίας του «ΛΑΟΣ» τώρα 

ανθίζουν. Οι πιο πονηροί, µπήκαν έγκαιρα, 
κάτω από την οµπρέλα του κόµµατος της 
Νέας ∆ηµοκρατίας. Θα ανθήσουν και αυτοί. 
Το χούι δύσκολα ξεχνιέται.

Εµείς οι Έλληνες από την φύση µας, από τα γονίδια µας, 
έχουµε υπερτροφικό εγωισµό. Η ίδια η µητέρα φύση 

µας έδωσε την ισορροπία. Έχουµε εγωισµό εποικοδοµητικό 
και εγωισµό καταστροφικό. Όταν µονοιάζουµε κάνουµε 
θαύµατα, όταν λειτουργούµε, εγώ και κανένας άλλος, τρώ-
µε το κεφάλι µας.

Ο Πύρρος ∆ήµας, ένα Ελληνόπουλο που σήκωσε όλη την 
Ελλάδα ψηλά, στα δυνατά του χέρια, µε την ανυπέρβλη-

τη θέληση του. Ένας Έλληνας σεµνός, που έδειξε στον κόσµο τι 
σηµαίνει δύναµη σώµατος και ψυχής. Του οφείλουµε σεβασµό 
και ένα άγαλµα, για να µιµούµαστε το παράδειγµα του.

Ο υπερπληθυσµός στον πλανήτη µας, και η έλλειψη 
στοιχειώδους τροφής, θα φέρει τραγικές συµφορές 

στην ζωή µας. Η πείνα δεν έχει έλεος, δεν  έχει αίσθηµα, δεν 
έχει ανθρωπισµό. Καταργεί ουσιαστικά τον όποιον πολιτι-
σµό µας και τις ανθρώπινες αξίες.

Το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής, µε τις τόσες θεο-
µηνίες, δηµιουργείται, και από τις ανάγκες µας σε τρόφι-

µα, λόγω του υπερπληθυσµού, αλλά και από την απληστία 
µας για πλουτισµό. Το ανθρώπινο µυαλό, 
είναι ικανό και για καταστροφές, αλλά και 
για σωτηρία. 

Τίποτε στην φύση δεν έγινε χωρίς 
σκοπό. Όλα τα όντα ζωικά ή φυτικά 

έχουν σκοπό την συνέχεια της ζωής στον 
πλανήτη.  Φοβάµαι ότι εµείς οι άνθρωποι 
από αφροσύνη, θα καταστρέψουµε κά-
ποτε τον πλανήτη µας.

Όταν δίνεις τον λόγο σου στον εργο-
δότη ότι αυτό θα το κάνεις, να τον τη-

ρείς µε κάθε δυσκολία. Μόνο τότε θα είσαι 
αξιόπιστος και πολύ 
χρήσιµος.

Μην πιστεύεις 
όλα όσα ακούς, 

αλλά µόνο τα µισά 
από όσα βλέπεις. Συ-
νήθως τα φαινόµενα 
απατούν και τα λόγια 

είναι υπερβολικά.
∆εν υπάρχει υποκατάστατο της εµπει-
ρίας, της πείρας. Εάν δεν πάθεις, δεν θα 

µάθεις.
Ο επόµενος µεγάλος πόλεµος θα εί-
ναι για την τροφή µας. Η δυνατότη-

τα της γης δεν είναι απεριόριστη, ενώ ο 
πληθυσµός µας, αυξάνεται αλόγιστα. Η 
πείνα δεν έχει έλεος. Σε κάνει θηρίο. 

Είναι ελεεινή ατιµία, να εκµεταλλεύεσαι τον πόνο και την 
συµφορά των συµπολιτών σου, που χτυπήθηκαν από την 

πανδηµία του κορονοϊού, για να αλιεύσεις ψήφους. Είναι αι-
σχρότητα που θα σου γίνει µπούµεραγκ. ( Πετώ κάτι, που επι-
στρέφει και µε χτυπά).

Μια απλοϊκή συµβουλή για τους ηλικιωµένους. Εάν 
δεν γρασάρουµε το µυαλό µας, σκουριάζει και µαγκώ-

νει. Γράσο λέµε την πνευµατική λειτουργία, εργασία ή ασχο-
λία. Κρατείστε τουλάχιστον το µυαλό σας ζωντανό. 

Η αδικία δεν θεραπεύεται γιατί γεννιέται από τα χαµηλά έν-
στικτα µας. Πλεονεξία, αρπαγή, εγωισµό, τάση κυριαρχί-

ας. ∆εν θα απαλλαγούµε ποτέ από αυτά.
Όταν ο κάποιος επιµένει σε κάτι αποδεδειγµένα λάθος, 
ή διεστραµµένος είναι, είτε δόλιος. 

Αυτός το γνωρίζει, εµείς το καταλαβαί-
νουµε. Μην χάνετε τον χρόνο σας.

Το ανθρώπινο µυαλό είναι που λύνει 
τα προβλήµατα. Το σώµα µας παίρνει 

εντολές από το µυαλό. Πρώτα σκεπτόµαστε 
και κατόπιν ενεργούµε.

Όταν η αλήθεια µεγαλοποιείται(-
φουσκώνει), γίνεται απατηλή. 

Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα µι-
κρό καλάθι.

Η αλήθεια ή ειλικρίνεια, είναι πικρή 
σαν φάρµακο, αλλά θεραπεύει και 

ανακουφίζει. Τα είπα και ξαλάφρωσα 
λέµε.

Οι παραδόπιστοι και οι εκχυδαϊστές 
είναι αντιπαθείς. Οι παραδόπιστοι εί-

ναι εκνευριστικοί, οι εκχυδαϊστές σαχλοί.

∆εν αρκεί να είσαι µόνο ερευνητής της σκέψης, αλλά και 
σωστός εκφραστής του λόγου και των εννοιών. Να τα λες 

απλά, για να τα καταλαβαίνουν όλοι.
Ο εγωισµός µας έχει δύο όψεις. Τον εποικοδοµητικό 
και καταστροφικό. Εάν πεις στον εαυτό σου, αφού το 

κάνει αυτός µπορώ να το κάνω και εγώ και να το βάλεις πεί-
σµα, τότε θα το πετύχεις αυτό που θέλεις. Εάν πεις στον εαυ-
τό σου, εγώ έτσι το κάνω και δεν ακούω κανέναν, τότε είναι 
καταστροφή. 

∆εν υπάρχει ιδανικός τρόπος αντιµετώπισης ενός προβλή-
µατος, µε πολλές παραµέτρους. Υπάρχει ο λογικά κοινά 

αποδεκτός. 
Λέγω σε έναν ευτραφή φίλο µου. Σήµερα έχω µελιτζά-
νες, κολοκυθάκια και πιπεριές τηγανιτές µε τζατζίκι. 

Αµάν, τώρα µε πληγώνεις, µου λέγει. Θα τα βάλω και στο 
ψυγείο να δροσίσουν.

Όλα τα πράγµατα έχουν µια αιτία γένεσης. Εµείς βλέπου-
µε το αποτέλεσµα, αλλά δεν γνωρίζουµε την αιτία. Οι 

άνθρωποι όσο ζουν θα ψάχνουν να βρουν τις αιτίες, γιατί αυ-
τό είναι στην φύση µας και αποτελεί την διαδικασία της προ-
όδου µας.

Το πρώτο σχολείο της ζωής µας, είναι η οικογένεια, το 
σπίτι. Τα υπόλοιπα είναι φροντίδα του κράτους, για να 

κάνει σωστούς πολίτες. Όταν µπαίνουµε 
σε ένα αξιοπρεπές σπίτι, πρέπει να το σε-
βόµαστε,  να το τιµάµε, γιατί είναι η καλή 
µας τύχη.

Αρκετοί άνθρωποι από κατασκευή 
τους είναι ξινοί. Σπάνια γελάνε, γιατί 

ό,τι τους πεις το βρίσκουν ανόητο. Μόνο αυ-
τό που σκέπτονται έχει νόηµα, αλλά δεν 
τολµούν να το πουν. Απλά αµφισβητούν 
για τον εαυτό τους.

Λέγω στον φίλο µου ή στον γνωστό 
µου. Αγαπητέ, από όσα λέω, µπορεί 

κάποια να είναι λάθος. Κανένας άνθρω-
πος δεν είναι αλάθητος. Ένα όµως δεν 
µου βγαίνει. Να πω ψέµατα. Αυτό µετρά-
ει, και γίνεται εκτίµηση.

Ο πλούτος και η τιµιότητα σπάνια πηγαίνουν χέρι – χέρι. 
Τον πρώτο συνοδεύει η αρπαχτή, την δεύτερη συνήθως η 

φτώχεια.
Μην απογοητεύεσαι µε την πρώτη αποτυχία σου. Η αρ-
χή είναι το ήµισυ του παντός. Κάνοντας το πρώτο βή-

µα µπορείς να περπατήσεις χιλιόµετρα. Αργά ή γρήγορα, θα 
φτάσεις εκεί που θέλεις, αρκεί να το θέλεις πολύ και να ξέ-
ρεις που πηγαίνεις.

Αλίµονο εάν δεν θέλαµε τα παιδιά µας να γίνουν καλύτε-
ροι από εµάς. Τότε γιατί τα στέλνουµε στα καλά σχολεία. 

Εµείς τους δίνουµε τις εµπειρίες µας, τις οποίες παντρεύουν µε 
τις νέες γνώσεις. 

Όταν ένας άνθρωπος είναι µηδέν και προσπαθεί να εµ-
φανίζεται ως ένα, απλά γελοιοποιείται. Μιλάει ακατά-

σχετα χωρίς νόηµα.
Όποιος λέγει ψέµατα, µε δυσκολία βρίσκει 
λέξεις να σκεπάσει ή να κρύψει την πραγ-

µατικότητα. Άλλωστε η αλήθεια εκπέµπει φως.
Κανένας  άνθρωπος δεν αποδέχεται ότι είναι 

βλάκας ή κουτός. Όµως πολλοί συνάν-
θρωποι του, διαπιστώνουν ότι έτσι 

συµβαίνει. Τότε τα πράγµατα µπερδεύονται. 
Τα όµορφα από φύση κορίτσια, γνω-
ρίζοντας το κάλλος τους, συνήθως ξε-

σαλώνουν, θεωρώντας ότι αυτές είναι και 
καµία άλλη. Αυτό είναι, το λάθος. Μετά από 
σένα κοπέλα µου, γεννούνται χιλιάδες 
όµορφες κοπέλες.

Να µην υποτιµάς τον εαυτόν σου, αλ-
λά να µην προσπαθείς να επιβάλεις 

κουφά και ατελώνιστα. Το µόνο που επιτυγ-
χάνεις είναι η λύπηση και η αποστροφή.
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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»

Είναι άγραφος νόµος 
στην ∆ηµοκρατία, ότι 
τα δικαιώµατα σου τερ-

µατίζουν εκεί που αρχίζει το 
δικό µου δικαίωµα, εφόσον 
το σύνταγµα µας, ορίζει ότι 
όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέ-
ναντι στους νόµους. Είναι 
απόλυτο δικαίωµα σου να 
µην εµβολιαστείς για τον κο-
ρονοϊό, αλλά και δικό µου, να 
αµυνθώ, για να µην µε µολύ-
νεις µε τον ιό και µε σκοτώ-
σεις. Ο φόνος είναι ποινικό 
αδίκηµα και αµαρτία. 

Εάν θέσουµε ένα πρό-
βληµα στο κοµπιούτερ, 
σίγουρα θα µας δώσει 

κάποια λύση. Όµως η σκέψη 
δεν είναι δική µας αλλά κά-
ποιων άλλων. Εάν αφήσουµε 
τις λύσεις στους άλλους, το 
µυαλό µας τεµπελιάζει και 
αδρανεί. Τότε σε µια απρόβλε-
πτη κατάσταση ή δυσκολία, 
δεν ξέρουµε να κάνουµε τίπο-
τε. Απαράδεκτο. Με τα κο-
µπιούτερ  κερδίζουµε χρόνο, 
αλλά πρέπει να ασκούµε και 
το µυαλό µας.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Απορούµε για κάτι που 
δεν γνωρίζουµε. Αγα-

νακτούµε για κάτι που γνωρί-
ζουµε από γνώση και εµπει-
ρία, αλλά βλέπουµε ότι γίνε-
ται ή πορεύεται αντίθετα, 
ανάποδα. Η αντίδραση µας, 
δεν πρέπει να είναι βίαιη, αλ-
λά έως ένα όριο µε κατανόη-
ση και συµβουλευτική. Είναι 
απλοϊκά γνωστό ότι η βία 
φέρνει βία. 



3Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

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.

Ανανεώθηκε  η  θητεία του Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµι-
κών  Νικολάου Πέππα. Η ευχαριστήρια ανακοίνωση του 
έχει ως ακολούθως: «Η ανανέωση της θητείας µου στη θέ-

ση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών και Προέδρου της Οι-
κονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής από τον Περιφερειάρ-
χη γιώργου πατούλη, αποτελεί µεγάλη τιµή για µένα και συνιστά 
ταυτόχρονα συγκινητική επιβράβευση για τη δουλειά που κά-
νουµε όλοι µαζί στο οικονοµικό επιτελείο και υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας. Το όραµα του Περιφερειάρχη µας για µία Αττική πε-
ρισσότερο ισχυρή, ασφαλή και εξωστρεφή υλοποιείται µέρα µε 
τη µέρα. Η ευθύνη της πραγµάτωσης του κοινού µας στόχου εί-
ναι µεγάλη στη θέση που µου εµπιστεύεται ο Γιώργος Πατούλης, 
δεδοµένου του ρόλου και του σκοπού που φέρει η Οικονοµική 
∆ιοίκηση της Περιφέρειας. Η υπόσχεσή µου είναι πως θα συνεχί-
σω µε πολλά έργα και λίγα λόγια για το κοινό καλό και τη βελτί-
ωση της καθηµερινότητας και στους 66 δήµους της Αττικής µας».

Με πρόσφατη απόφασή του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης, ανανέωσε  την θητεία ως Αντιπεριφερειάρχη Ανατο-
λικής Αττικής, τον Θανάση Αυγερινό. «Θέλω και δηµόσια να 

τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τιµή αλλά και την εµπιστοσύνη 
που επιδεικνύει στο πρόσωπό µου.  Θέλω επίσης να τον ευχαριστή-
σω διπλά για την εξαιρετική συνεργασία και συµπαράσταση σε όλα 
τα σηµαντικά θέµατα που απασχολούν την Ανατολική Αττική. Υπό-
σχοµαι να φανώ αντάξιος της εµπιστοσύνης του και να συνεχίσουµε 
δυναµικά τη µεγάλη προσπάθεια που έχουµε σχεδιάσει και υλοποι-
ούµε στην Ανατολική Αττική αλλά και το συνολικό µας όραµα».

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος   Βρεττός καλωσόρισε 5 εκ 
των 8 νέων υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του 
∆ήµου µας και τέλεσε την ορκωµοσία τους. Ταυτόχρονα 

επεσήµανε τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται για την ανα-
βάθµιση της πόλης και την υποχρέωση όλων να παρέχουν ανα-
βαθµισµένες υπηρεσίες αντάξιες των προσδοκιών όλων των δη-
µοτών.  Οι πέντε εκ των οκτώ νέων υπαλλήλων,  προσλήφθη-
καν µέσω ΑΣΕΠ ύστερα από διαγωνισµό του 2008 µε την ειδικό-
τητα του οδηγού απορριµµατοφόρου. 

Για όσο χρονικό διάστηµα τα σχολεία είναι κλειστά για τους 
µαθητές, ο ∆ήµος Αχαρνών και η Σχολική Επιτροπή ∆ευτερο-
βάθµιας  Εκπαίδευσης πραγµατοποιούν ουσιαστικές παρεµ-

βάσεις µε εργασίες αποκατάστασης, ώστε να αναβαθµιστούν τα σχο-
λικά κτίρια. Συγκεκριµένα στο 1ο ΕΠΑΛ και 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ του 
∆ήµου Αχαρνών πραγµατοποιούνται : Επισκευές διαβρωµένων επι-
χρισµάτων. Εργασίες ελαιοχρωµατισµού. Αποκατάσταση φθορών.

Οι Υπηρεσίες Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας δηµι-
ουργούν ζώνες µε τη διάνοιξη και τον καθαρισµό δασικών 
και περιαστικών δρόµων για την διέλευση των οχηµά-

των.Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος  Βρεττός µε τους αρµόδιους 
Αντιδηµάρχους Νίκος Ξαγοράρης και Γιώργος Σιδηρόπουλος 
βρίσκονται καθηµερινά στους δρόµους για το συντονισµό των 
δράσεων µε στόχο την πρόληψη και τη διαχείριση του κινδύνου 
των πυρκαγιών.

Από  τον Αντιδήµαρχο  Τεχνικών έργων, Νικόλαο ∆αµάσκο,  
ανακοινώθηκε, ότι υυνεχίζονται οι εργασίες για την διευθέτη-
ση του ρέµατος της Εσχατιάς στην πολεοδοµική ενότητα του 

Αγίου Πέτρου στο ∆ήµο Αχαρνών.  Γίνεται οριστική διευθέτηση για 
να λειτουργήσει ως αγωγός οµβρίων για να λυθούν τα πληµµυρικά 
προβλήµατα της πόλης µας.

Από τον Αντιδήµαρχο  οικονοµικών, Μιχάλη Βρεττό, 
ανακοινώθηκε, ότι συνεχίζεται µε αµείωτο ρυθµό η 
αποµάκρυνση των εγκαταλελειµένων οχηµάτων από 

την πόλη µας! Περισσότερα από 150 οχήµατα έχουν απορρι-
φθεί µέχρι στιγµής.

Οι Κοµµατικές Οργανώσεις Μενιδίου του ΚΚΕ, συνεχίζουν τις 
επόµενες ηµέρες τις περιοδείες στους επαγγελµατίες και τους 
αυτοαπασχολούµενους της περιοχής.  Συγκεκριµένα:  - Την 

Τρίτη 20 Ιούλη στις 6.30 µ.µ., στα καταστήµατα των οδών Πάρνηθος 
& Αριστοτέλους (Από Αγ. Τριάδος), µε επικεφαλής την Γιούλη Αγγε-
λοπούλου, µέλος της Τ.Ε. Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ και εκλεγ-
µένη ∆ηµοτική Σύµβουλο µε την Λαϊκή Συσπείρωση στον ∆ήµο 
Αχαρνών.  - Την Πέµπτη 22 Ιούλη, στις 11 π.µ., στα καταστήµατα του 
Κεντρικού Μενιδίου (∆εκελείας & Πάρνηθος - µέχρι Αγ. Τριάδος) µε 
επικεφαλής τον Γιώργο Ψαραδέλλη, µέλος του Τ.Γ Βορειοδυτικής 
Αττικής του ΚΚΕ.

Την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 η δεύτερη ψηφιακή µετά-
βαση φτάνει στην Αττική. Συγκεκριµένα τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της 10ης Αυγούστου, οι κάτοικοι των περιοχών 

αυτών θα πρέπει να προχωρήσουν σε επανασυντονισµό των δε-
κτών τους καθώς οι τηλεοπτικοί σταθµοί θα εκπέµπονται από νέ-

ες συχνότητες βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Επιση-
µαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή δέκτη για την λήψη 
των καναλιών από τις νέες τους συχνότητες.

Οµόφωνη ήταν η αποδοχής δωρεάς ενός ασθενοφόρου 
οχήµατος στη ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α.) από την ∆Ε∆∆ΗΕ.Ο Πρόεδρος του 

Σώµατος εισηγείται την αποδοχή ενός ασθενοφόρου 
(CITROENJUMPER), το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την µεταφο-
ρά των δηµοτών του ∆ήµου Αχαρνών στην Πολυκλινική του Ολυ-
µπιακού Χωριού, η οποία δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τις αυξηµέ-
νες ανάγκες των δηµοτών µας. Ως εκ τούτου είναι αναγκασµένοι 
να µετακινούνται σε όµορους ∆ήµους, ενώ η εξυπηρέτησή τους 
για τα επείγοντα περιστατικά είναι ιδιαίτερα δυσχερής και χρονο-
βόρα µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται. Η Επιχείρηση, αιτήθηκε 
στην ∆Ε∆∆ΗΕ την υποστήριξή της µε την δωρεά ενός ασθενοφό-
ρου και η ανταπόκρισή της ήταν άµεση.

Με µεγαλοπρέπεια τα εγκαίνια
του Μητροπολιτικού  Ναού στην
Ι.Μ. Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης 
Με µεγαλοπρέπεια και βαθιά θρησκευτική κατάνυξη τελέστη-
καν, την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, τα Ιερά Εγκαίνια του Μη-
τροπολιτικού Ναού της Ιεράς Μητρόπολης Ωρωπού και Φυ-
λής της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών 
(ΓΟΧ), που βρίσκεται στη Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιου-
στίνης, στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής. Της τελετής των εγκαινί-
ων που πραγµατοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, προΐστατο  
ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος. Είχε προηγη-
θεί Όρθρος και λιτάνευση, γύρω από το Ναό, συνοδεία µόνο 
των Αρχιερέων και Ιερέων. Μετά τα εγκαίνια τελέστηκε πολυ-
αρχιερατική Θεία Λειτουργία  προεξάρχοντος του Αρχιεπισκό-
που κ. Καλλινίκου και ακολούθως ο Μητροπολίτης κ. Κυπρια-
νός υποδέχθηκε µε εγκαρδιότητα αρχιερείς, κληρικούς και επι-
σήµους, στο Μεγάλο Αρχονταρίκι της Μονής.

Σε ετοιµότητα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 
Αχαρνών λόγω της υπερβολικής ζέστης
O ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει τους δηµότες πως λόγω 
των έκτακτων καιρικών φαινοµένων και του αναµενόµε-
νου κύµατος καύσωνα, θα µπορούν να καλούν στο τηλε-
φωνικό κέντρο του ∆ήµου 2132072300 για οτιδήποτε χρει-
αστούν. Σε περίπτωση που κάποια άτοµα αισθανθούν δυ-
σφορία λόγω υπερβολικής ζέστης, θα µπορούν να µετα-
βούν στο ∆ηµαρχείο, όπου θα υπάρχει κλιµατιζόµενος 
χώρος για την παραµονή τους καθηµερινά έως τις 10 το 
βράδυ. Στις αίθουσες θα τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα 
µέτρα για την αποφυγή µετάδοσης του κορωνοϊού.

Ασφαλτοστρώσεις και επιδιορθώσεις δρόµων αποφάσισε η Οικ. Επιτροπή 
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 
προσπαθεί να αντιµετωπίσει µε κάθε τρόπο 
ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός είναι τα προ-
βλήµατα στην οδοποιία. Το τεράστιο οδικό 
δίκτυο του δήµου που εκτείνεται σε εκατο-
ντάδες χιλιόµετρα είχε µείνει χρόνια χωρίς 
συντήρηση. ∆εδοµένου ότι η ευθύνη πολ-
λών δρόµων βρίσκεται στο κεντρικό κράτος 
ή την περιφέρεια, είναι φυσιολογικό στο πέ-
ρασµα του χρόνου να έχουν εντοπιστεί µε-
γάλα προβλήµατα. Έτσι το θέµα της οδοποι-
ίας βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της δι-
οίκησης, µε τον ∆ήµαρχο να ψάχνει να βρει 
τρόπους για να το αντιµετωπίσει. 

Σε αυτό το πλαίσιο σε πρόσφατη οικο-
νοµική επιτροπή ενέκρινε τους όρους δια-
κήρυξης του έργου «Επικάλυψη λάκκων 
και απόξεση οδοστρωµάτων». Πρόκειται 
για ένα ποσό 250 χιλιάδων ευρώ, το οποίο 
θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά γι’ αυτό 
τον σκοπό. Σαφώς δεν επαρκεί για να αντι-
µετωπιστούν όλα τα προβλήµατα, αλλά θα 

δώσει κάποιες λύσεις σε επείγοντα ζητήµα-
τα και θα καλύψει καθηµερινές ανάγκες που 
προκύπτουν. Από εκεί και πέρα άλλωστε 
υπάρχουν µεγάλα έργα που τρέχουν και τα 
οποία περιλαµβάνουν και τις αναµορφώ-
σεις οδών. 

Παράλληλα σε νέα οικονοµική περι-
λαµβάνονται οι εισηγήσεις τριών σχετικών 

θεµάτων, που αφορούν συντήρηση οδο-
στρωµάτων, ανακατασκευή και αποκατά-
σταση οδοστρωµάτων  και έργων οδοποιί-
ας που φτάνουν το ποσό των 2 εκατοµµυρί-
ων. Σαφώς πρόκειται για ένα µεγάλο ποσό 
που θα βοηθήσει ώστε να αλλάξει άρδην η 
κατάσταση τουλάχιστον σε ένα σηµαντικό 
µέρος του οδικού δικτύου της πόλης. 



Αιώνιο χαρακτηριστικό της φυλής µας είναι η 
διχόνοια. Εξ αιτίας της έχουµε οδηγηθεί σε 
µεγάλες καταστροφές. Στις µέρες µας η κυ-

βέρνηση συνεπικουρούµενη και από τα άλλα κόµ-
µατα, µε αφόρητες πιέσεις και στυγνούς εκβιασµούς, 
στοχοποιεί και τροµοκρατεί τα 4.000.000 ανεµβολί-
αστους. 

Ο λαός πρέπει πάση θυσία να αποφύγει την παγί-
δα. Απόλυτος σεβασµός στην επιθυµία του άλλου. Λοι-
δορίες, επιθέσεις, απαξιώσεις και πιέσεις δεν έχουν θέ-
ση µεταξύ των συµπολιτών. Οι Τούρκοι απειλούν τα νη-
σιά µας την Κύπρο, το Αιγαίο, την Θράκη, έχουµε γεµί-
σει παράνοµους µετανάστες, αναµένονται λόγω των 
εξελίξεων στο Αφγανιστάν, άλλος τεράστιος αριθµός 
αυτών, και θα λειτουργήσουν όλοι µαζί ως 5η φάλαγ-
γα σε περίπτωση συρράξεως. Επιβάλλεται να είµαστε 
ενωµένοι. 

Και οι δύο πλευρές υπέρ ή κατά του εµβολίου 
έχουν κάθε δικαίωµα να υποστηρίζουν την άποψή τους 
και έχουν και τα επιχειρήµατά τους. Για την χρησιµότη-
τα των εµβολίων δεν χρειάζεται να πούµε κάτι, γιατί αρ-
κεί η γκαιµπελική προπαγάνδα των πολιτικών και των 
πληρωµένων (επισήµως) ΜΜΕ. Η άλλη άποψη στηρί-
ζεται επίσης σε αρκετούς επιστήµονες, και θα αναφέ-
ρουµε κάποια στοιχεία:

Οι χώρες που δεν έχουν «τρέξει» τους εµβολια-
σµούς δεν έχουν πολλά κρούσµατα, αντιθέτως οι χώ-
ρες που είναι «πρωταθλήτριες» σε εµβολιασµούς κα-
ταγράφουν πολλά νέα κρούσµατα, λόγω και της µετάλ-
λαξης ∆έλτα. Ο Καθηγητής ∆ηµήτριος Αντωνίου, Ια-
τρός ∆ιδάκτορ Μοριακής Ανοσολογίας υποστήριξε πως 
οι εµβολιασµένοι είναι µια βιολογική ωρολογιακή βόµ-
βα ιών, προσθέτοντας παράλληλα πως ο ιός που µετα-
δίδουν οι εµβολιασµένοι είναι ο µεταλλαγµένος. Όπως 
αναφέρει, έχει µελέτη από 14 µεγάλα πανεπιστήµια του 
Ισραήλ, τα οποία λένε; Ότι οι εµβολιασµένοι µε την 
Pfizer στο Ισραήλ έχουν 8 φορές περισσότερο ιικό φορ-
τίο από τους ανεµβολίαστους και µεταδίδουν τον ιό 
8πλάσια απ’ ότι οι ανεµβολίαστοι. Η ιατρική εδώ και 
200 χρόνια λέει ότι σε περίοδο επιδηµίας δεν κάνουµε 
ποτέ εµβολιασµό γιατί θα προκύψουν µεταλλάξεις». 

Ο Γάλλος νοµπελίστας Luc Montagnier που ανα-
κάλυψε τον ιό του AIDS, είχε υποστηρίξει πρόσφατα 
πως είναι «αδιανόητο να εµβολιάζεται κάποιος εν µέσω 
πανδηµίας του κινεζικού ιού». Σηµείωσε δε κατηγορη-
µατικά ότι ο µαζικός εµβολιασµός την ώρα που η παν-
δηµία µαίνεται είναι το µεγαλύτερο λάθος που έχει γί-
νει ποτέ και αυτό δηµιουργεί τις µεταλλάξεις.

Ο εφευρέτης των εµβολίων τεχνολογίας mRNA 
R.Malone έχει κατ΄ επανάληψη  επικρίνει τη χρησιµοποί-
ησή της στα εµβόλια του κορωνοϊού, καθώς τα θεωρεί 
«άκρως επικίνδυνα να προκαλέσουν βαριές ασθένειες 
ακόµα και πέντε χρόνια µετά την λήψη τους».

Τα δεδοµένα που έχουµε είναι ότι σε αρκετές χώ-
ρες όπως η Αγγλία, το Ισραήλ, και η Πορτογαλία, εδώ 

δύο µήνες, παρατηρείται µια αύξηση των µολύνσεων, 
η οποία όµως δεν συνοδεύτηκε από αύξηση της νοση-
λείας. Οι πανδηµίες κρατούν 1,5 χρόνο. Είµαστε στα 
όρια. Η πανδηµία εξαντλείται όταν ο ιός γίνεται µεταδο-
τικότερος και δεν σκοτώνει.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής επιστηµονικός 
σύµβουλος Υγείας της βρετανικής κυβέρνησης Sir 
Patrick Vallance το 60% όσων νοσηλεύονται στα βρε-
τανικά νοσοκοµεία για τον κορωνοϊό σήµερα, είναι εµ-
βολιασµένοι και µάλιστα και µε τις δύο δόσεις!

Στην Ελλάδα ενώ είχαµε 800 διασωληνωµένους, 
τώρα κυµαίνονται στους 120, και από 100-120 νεκρούς 
ηµερησίως, έχουµε µονοψήφιο αριθµό. Υπ’ όψιν ότι 
έχουµε 17.000 θανάτους ετησίως µόνον από  πνευµο-
νικά νοσήµατα, και οι νεκροί από τον κορωνοϊό είναι σε 
1,5 χρόνο 12.900. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση συνε-
χίζει την παράλογη εµµονή. Ο παγκοσµίας εµβέλειας 
καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης τα χαρακτηρίζει γελοία 
µέτρα «που µας ξεπερνούν εµάς τους επιστήµονες». 
Στην Μύκονο µε ποσοστό εµβολιασµούτων κατοίκων 
90% και µε τους τουρίστες που φτάνουν στο νησί µε 
πράσινο πιστοποιητικό, πώς εξηγούνται τα µέτρα;

Το Συµβούλιο της Ευρώπης µε το ψήφισµά του 
2361/2021, πέραν των άλλων οδηγιών που δίνει σχε-
τικά µε τα εµβόλια και τους εµβολιασµούς, ζητά από τα 
Ευρωπαϊκά Κράτη:

7.3.1. – να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες ενηµερώ-
νονται ότι ο εµβολιασµός ∆ΕΝ είναι υποχρεωτικός και 
ότι κανείς δεν θα υποστεί πίεση µε πολιτικά, κοινωνικά 
ή άλλα µέσα για να εµβολιαστεί, εάν δεν το επιθυµεί,

7.3.2. – να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα υποστεί 
διακρίσεις για το ότι δεν έχει εµβολιαστεί, λόγω πιθα-
νών κινδύνων για την υγεία (σ.µ.: υγεία απάντων, τόσο 
του ιδίου όσο και του περιγύρου του) ή για το γεγονός 
ότι δεν θέλει να εµβολιαστεί,

Για το “Πιστοποιητικό Εµβολιασµού” αναφέρει:
7.5.2. – (επιτρέπεται) η χρήση πιστοποιητικών εµ-

βολιασµού µόνο για τους εξής καθορισµένους σκο-
πούς: α) παρακολούθησης της αποτελεσµατικότητας 
του εµβολίου, β) των πιθανών παρενεργειών και γ) των 

ανεπιθύµητων ενεργειών.
Νοµιµοποιούνται λοιπόν να αντιδρούν πολλοί, 

όπως η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ∆ηµο-
σίων Νοσοκοµείων (ΠΟΕ∆ΗΝ)οι οποίοι εν πάση περι-
πτώσει κινδυνεύουν περισσότερο από κάθε άλλη επαγ-
γελµατική οµάδα από το να µολυνθούν από Covid-19, 
αλλά και οι οποίοι γνωρίζουν από «πρώτο χέρι» αυτά 
που κρύβει η κυβέρνηση για τις παρενέργειες των εµ-
βολίων, και εν τέλει απορρίπτουν τον υποχρεωτικό εµ-
βολιασµό, καταλαβαίνουµε τι ακριβώς συµβαίνει στην 
πραγµατικότητα και το µέγεθος αυτού που θέλει να κα-
λύψει η κυβέρνηση.

Από την ανακοίνωση της ιεραρχίας συµπεραίνου-

µε ότι όταν φορέσουν την µίτρα, δέχονται επιφοίτηση 
και αποκτούν γνώσεις ιατρών, µηχανικών, δικηγόρων 
κ.ά. Αλλά ο Καθηγητής ∆ηµήτριος Αντωνίου κονιορτο-
ποιεί την «ενηµέρωσή τους». Καταλαβαίνουµε ότι πιέ-
στηκαν από τον Καίσαρα, αλλά µε την στάση τους εκτί-
θενται στη συνείδηση της Εκκλησίας (κλήρου και λα-
ού).

Η πολιτεία συνηθίζει να είναι αυταρχική στους φι-
λήσυχους και ανεκτική σε αριστερούς, οµοφυλόφι-
λους, µετανάστες: Στις 21/7 σε συγκέντρωση 5.000 και 
στις 24/7 σε 10.000 αρνητών, τους αντιµετώπισε µε 
σφοδρή βία αναιτίως, ενώ στις 22/7  σε διαµαρτυρία 
1500  ατόµων του ΠΑΜΕ, ούτε γάτα ούτε ζηµιά.
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Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, εξέ-
δωσε την υπ’ αριθµόν 1806/2021 απόφα-
σή µε την οποία ανοίγει ο δρόµος για τη δι-

εκδίκηση αποζηµίωσης από χιλιάδες συνταξιού-
χους για την καθυστέρηση στην απονοµή των 
συντάξεών τους. Ειδικότερα έκρινε πως η υπέρ-
βαση των προβλεπόµενων προθεσµιών, εντός 
των οποίων η αρµόδια υπηρεσία του ∆ηµοσίου 
οφείλει να αποφανθεί επί αιτήµατος που υπο-
βάλλεται εκ µέρους ενός πολίτη, στοιχειοθετεί 
ευθύνη του ∆ηµοσίου προς αποζηµίωση αν συ-
ντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, δηλα-
δή η επέλευση ζηµίας και ο αιτιώδης σύνδεσµος 
µεταξύ της παράνοµης πράξης ή παράλειψης και 
της ζηµίας.

Επιπλέον κρίθηκε ότι επί της παράνοµης καθυ-
στέρησης διεκπεραίωσης αιτήµατος ασφαλισµένου 
προς τον ασφαλιστικό οργανισµό, στον οποίο υπά-
γεται, για την έκδοση σύνταξης, σύµφωνα µε την 
κρίση του δικαστηρίου «µπορεί να στοιχειοθετηθεί 
αστική ευθύνη του ασφαλιστικού οργανισµού, εφό-
σον η καθυστέρηση αυτή συνδέεται αιτιωδώς µε τη 
ζηµία που υπέστη ο ασφαλισµένος».

Συγκρεκριµένα η ασφαλισµένη, αν και δικαιού-
ταν να εισπράττει τη σύνταξή της από τον Οκτώβριο 
του 2010, λόγω του υπολογισµού του χρόνου της 
διαδοχικής ασφάλισής της στον εναγόµενο ασφαλι-
στικό φορέα χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα 
από τέσσερα χρόνια µέχρι να πάρει τελικά τη σύντα-
ξή της. Οι πράξεις και οι παραλείψεις των οργάνων 
του e-ΕΦΚΑ είχαν ως αποτέλεσµα, σύµφωνα και µε 
την αγωγή της ασφαλισµένης, να χάσει τµήµα της 
σύνταξής της κατά το χρονικό διάστηµα από 9-10-
2010 έως 31-8-2012. Ετσι, αποφάσισε να προσφύ-
γει στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει αποζηµίωση.

Ο ΕΦΚΑ από την πλευρά του αντέτεινε ότι δεν 
έχει καµία παράνοµη πράξη, καθώς τηρήθηκαν οι 

νόµιµες διαδικασίες και βεβαιώθηκε ο ορθός χρό-
νος ασφάλισής της. Επικαλέστηκε δε ότι για την πλή-
ρη καταµέτρηση και ανακεφαλαίωση των ενσήµων 
απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος γιατί αυτά εκκρε-
µούσαν σε τρία διαφορετικά υποκαταστήµατα.

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης το χρο-
νικό διάστηµα που µεσολάβησε συνεκτιµώντας την 
πολυπλοκότητα της υπόθεσης, εν όψει του ότι απαι-
τήθηκε η διενέργεια επιµέρους ελέγχων σε τρία δι-
αφορετικά υποκαταστήµατα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, υπερ-
βαίνει το εύλογο εντός του οποίου όφειλε το εναγό-
µενο να διεκπεραιώσει την απαίτηση της ενάγουσας 
και κατέληξε στο συµπέρασµα πως η ζηµία που επι-
καλείται ότι υπέστη η ασφαλισµένη από τις παράνο-
µες παραλείψεις του εναγοµένου συνίσταται στην 
απώλεια τµήµατος της σύνταξής της, κατά το χρονι-
κό διάστηµα από 9-10-2010 έως 31-8-2012. Η ζηµία 
της ενάγουσας τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πα-
ράνοµη καθυστέρηση ως προς τον προσδιορισµό 
του χρόνου ασφάλισής της στο ΙΚΑ στο πλαίσιο 
ελέγχου προϋποθέσεων διαδοχικής ασφάλισης. 
Ετσι, υποχρεώνει τον ΕΦΚΑ, να αποζηµιώσει την 
ασφαλισµένη µε 4.357,35 ευρώ.

Η ασφαλισµένη είχε διαδοχική ασφάλιση, όπως 
χιλιάδες συνταξιούχοι, και µε την απόφαση του ∆ι-
οικητικού Εφετείου πήρε ως αποζηµίωση το ποσό 
των 4.357 ευρώ, ως αποζηµίωση για την οικονοµι-
κή ζηµία που υπέστη από την καθυστέρηση. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

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

Όχι  σε  διχασµούς !!!
ΕΥΤΥΧΩΣ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΦΕΥΓΕΙ...

Η  Γνώµη µας... Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος
∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια» News

ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ  GREEN M.X.A.
Web: www.nefroiatriki.gr - Τηλ.: 2102310078

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ο  Όµιλος Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης «ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ»
αναζητά για άµεση πρόσληψη Νοσηλευτές/τριες Π.Ε. ή Τ.Ε. & Βο-
ηθούς Νοσηλευτών.
Απαιτούµενα προσόντα:
-Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτικής
-Πτυχίο ∆.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών
-Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
Αποστολή βιογραφικών στο :  hr1@nefroiatriki.gr 

Mε εκτίµηση,
Μπερέτα Μυρσίνη

Υπεύθυνη Γραµµατείας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
∆/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ   & Υ.Μ.Σ. 
ΤΜΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ                    
Τηλέφωνο: 2103382107 - E-mail:gemi-loipes@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δηµοσίευσης στο διαδικτυακό 
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύστασης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΚΕ» και αριθµό ΓΕΜΗ 160227801000, µε 
Έδρα τις Αχαρνές. Την 22/7/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), 
µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 2589891, το από 1/7/2021 Καταστατικό Σύστασης της Αστι-
κής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΑΜΚΕ» και αριθµό ΓΕΜΗ 160227801000, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4072/2012 και 4635/2019, όπως ισχύουν. Το καταστατικό της Εταιρείας καταχωρίστηκε στο 
Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ   ΓΑΡΙΟΥ
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Στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Ντάρδι-
ζας τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός της 
εορτής του Αγίου Αθηναγόρου, κατά την οποία 

άγει τα ονοµαστήρια του ο Σεβασµιώτατος Μητροπο-
λίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας.

Ο εορτάζων Μητροπολίτης χοροστάτησε στην ακο-
λουθία του Εσπερινού. Συµπροσευχόµενοι παρίσταντο 
οι Σεβασµιώτατοι Μητροπολίτες:
• Καισαριανής κ. ∆ανιήλ,
• Πειραιώς κ. Σεραφείµ, ο οποίος εκφώνησε την πανη-
γυρική οµιλία της ηµέρας,
• Μεγάρων κ. Κωνσταντίνος, και ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος.

Έψαλε χορός ιεροψαλτών υπό τον Πρωτοψάλτη κ. 
Λεωνίδα ∆ούκα. Μετά το πέρας του Εσπερινού ο κ. 
Αθηναγόρας δέχθηκε τις ευχές κλήρου και λαού.

Στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Ντάρδιζας 
τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του Αγί-
ου Αθηναγόρου, κατά την οποία άγει τα ονοµαστήριά 
του ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγό-
ρας.

Ο εορτάζων Μητροπολίτης χοροστάτησε στην ακο-
λουθία του Εσπερινού. Συµπροσευχόµενοι παρίσταντο 
οι Σεβασµιώτατοι Μητροπολίτες:

• Καισαριανής κ. ∆ανιήλ,
• Πειραιώς κ. Σεραφείµ, ο οποίος εκφώνησε την πανη-
γυρική οµιλία της ηµέρας,
• Μεγάρων κ. Κωνσταντίνος, και ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος.

Έψαλε χορός ιεροψαλτών υπό τον Πρωτοψάλτη κ. 
Λεωνίδα ∆ούκα.

Μετά το πέρας του Εσπερινού ο κ. Αθηναγόρας δέ-
χθηκε τις ευχές κλήρου και λαού.

Πηγή: Ιερή Μητρόπολη Ιλίου 

Ολόθερµες  ευχές  Κλήρου  και  Λαού  δέχθηκε 
ο  Αθηναγόρας  για  την  ονοµαστική  του  γιορτή

Έξαρχος µητροπολίτης Περιστερίου ο Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας
ΕΚΤΑΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ συνεδρία-
ση πραγµατοποίησε το απόγευµα της 
Παρασκευής η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Ελλάδος όπου και 
ανακοινώθηκε ο ορισµός του Σεβασµι-
ωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου κ. Αθη-
ναγόρα ως Εξάρχου Μητροπολίτου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, 
καθώς ο Σεβασµιώτατος Μητροπολί-
της κ. Κλήµης αδυνατεί να ανταπεξέλ-
θει στα καθήκοντά του λόγω ασθένει-
ας όπως έχουµε αναφέρει σε προγενέ-
στερο ρεπορτάζ. Ο ορισµός του Εξάρ-
χου Μητροπολίτου έχει ισχύ και 
διάρκεια τριών µηνών και επί υποθέ-
σεων τρέχουσας φύσεως.

Υπενθιµίζουµε πως  πρόσφατα η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε τροποποίηση του 263/2014 
Κανονισµού «Περί συγκροτήσεως, αρµοδιοτήτων και λειτουργίας των Μητροπολιτικών 
Συµβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος», η οποία προβλέπει 
ότι σε Μητροπόλεις, οι ποιµενάρχες των οποίων αδυνατούν προσωρινά να ασκήσουν τα 
καθήκοντα τους και επιπλέον δεν έχουν ορίσει αναπληρωτή τους, θα διορίζεται έξαρχος 
Μητροπολίτης ως Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συµβουλίου για τις τρέχουσες διοικη-
τικές ανάγκες.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ:
Συνήλθε εκτάκτως σήµερα, Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021, µέσω τηλεδιασκέψεως, η ∆ι-
αρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την 
Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύµου.
Η ∆ΙΣ, λαβούσα υπ’ όψιν τον υπ’ αριθ. 263/2014 Κανονισµό, «Περί συγκροτήσεως, αρ-
µοδιοτήτων και λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συµβουλίων των Ιερών Μητροπόλε-
ων της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως συµπληρώθηκε µε τον υπ’ αριθ. 328/2021 Κανο-
νισµό, καθώς και την προσκοµισθείσα ιατρική βεβαίωση Πανεπιστηµιακής Κλινικής περί 
της προσωρινής αδυναµίας του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήµε-
ντος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, αποφάσισε τον ορισµό του Σεβασµιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου ως Εξάρχου Μητροπο-
λίτου Αυτής στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου για χρονικό διάστηµα τριών µηνών και 
επί υποθέσεων τρεχούσης φύσεως.

Εκ της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
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Τίµησε τους πεσόντες-αγνοούµενους κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο ο ∆ήµος Αχαρνών
H καθιερωµένη εκδήλωση µνήµης 

του ∆ήµου Αχαρνών για τους πεσό-
ντες και τους αγνοούµενους ήρωες 

κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο 
το 1974 τελέστηκε, παρόντος του Πρέσβη 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Κυριάκου 
Κενεβέζου, τη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2021.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε Αρχιερατικό 
Μνηµόσυνο στον εξωτερικό χώρο του µητρο-
πολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Βλασίου. 
Ακολούθησαν οι χαιρετισµοί του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού και του Κύπριου 
Πρέσβη Κυριάκου Κενεβέζου που τόνισαν την 
αναγκαιότητα της Ιστορικής Μνήµης -όχι µό-
νο ως φόρο τιµής προς τους πεσόντες-αγνο-
ούµενους αγωνιστές, αλλά και για το γεγονός 
ότι η Τουρκία παραµένει προκλητικός γείτο-
νας, που η αντιµετώπισή του απαιτεί ετοιµότη-
τα και ενότητα.

«Μπορεί τα χρόνια να περνάνε, οι µνήµες 
όµως και ο πόνος από τα τραγικά γεγονότα του 
καλοκαιριού του 1974 δεν σβήνονται. Σήµερα 
αποτίουµε φόρο τιµής στους ήρωες νεκρούς 

µας και συνεχίζουµε να διεκδικούµε την απο-
κατάσταση του δικαίου, την επανένωση του νη-
σιού. ∆εν ξεχνάµε…», ανέφερε µεταξύ άλλων 
ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός. Από τη δική του 
πλευρά ο κ. Κενεβέζος ευχαρίστησε τον ∆ήµαρ-
χο και επεσήµανε την ανάγκη της ενιαίας αντι-
µετώπισης των εθνικών θεµάτων.   

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την κατά-
θεση στεφάνων στην προτοµή του τοπικού 
ήρωα Μήτρου Λέκκα, µε ενός λεπτού σιγή 
στην µνήµη των Ηρώων και ανάκρουση του 

Εθνικού µας Ύµνου. Εκτός του ∆ηµάρχου και 
του Πρέσβη στεφάνια κατέθεσαν ο βουλευτής 
Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόµου ως 
εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, εκ µέρους 
του ∆ιοικητή της ∆ΑΕ Υποπτέραρχου Ιπτάµε-
νου κ. Κελάρη, ο Σµήναρχος Ιπτάµενος ∆ιοι-
κητής της 123 πτέρυγας και Στρατοπεδάρχης 
κ. Μπρούµας Βασίλειος, Εκ µέρους του Πα-
νελληνίου Συνδέσµου Αγωνιστών Κύπρου 
1974 το µέλος του ∆Σ κ. Χρήστος Πανταζώνας 
και εκ µέρους του Πανελληνίου Συνδέσµου  

Πολεµιστών Κύπρου 1964-67-74 ο κ. Ιωάννης 
Λάζαρης. Τηρήθηκαν απόλυτα τα υγειονοµι-
κά πρωτόκολλα κατά της πανδηµίας, γεγονός 
που δεν επέτρεψε τη µεγάλη προσέλευση κοι-
νού. Παρευρέθησαν ακόµη, η βουλευτής του 
«ΜΕΡΑ 25»  Μαρία Αµπατζίδη, οι Αντιδήµαρ-
χοι  Άγγελος  Αραµπατζής, Χριστίνα Κατσαν-
δρή και ∆ηµήτρης Κωφός, ο ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος Αναπτυξιακής Εταιρείας ∆ήµου Αχαρ-
νών Γιάννης Μίχας, η πρόεδρος της Αρωγής 
Μαρία Μπούκη και ο τοπικός Τύπος.

Την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 
πραγµατοποιήθηκε η επίσκεψη 
και ξενάγηση στον µεγάλης 
ιστορικής και αρχαιολογικής 
αξίας Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο 
Αχαρνών των 35 παιδιών που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
«Καλοκαίρι στην πόλη», που δι-
οργανώνεται από τη ∆ηµοτική 
Φροντίδα Αχαρνών(∆Η.Φ.Α.). 
Το έµψυχο δυναµικό του Τµή-
µατος Αρχαιολογίας και Ιστορι-
κής Έρευνας ξενάγησε τους µι-
κρούς επισκέπτες, µυώντας τους 
στην αισθητική απόλαυση και τη 
διεύρυνση οριζόντων που προ-
σφέρει στον άνθρωπο η επαφή 
µε την πολιτιστική µας κληρονο-
µιά. Επιπλέον προµήθευσε  τους 
παιδαγωγούς του προγράµµα-
τος µε πλούσιο εκπαιδευτικό 
υλικό για αξιοποίηση πριν και 
µετά την επίσκεψη.

Τα παιδιά χωρίστηκαν λόγω των 
υγειονοµικών µέτρων που επιβάλει 
η πανδηµία σε τρεις διαφορετικές 
οµάδες και πραγµατοποιήθηκαν 
τµηµατικές ξεναγήσεις. Παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες λόγω της αυξηµέ-
νης θερµοκρασίας και των διαφορε-

τικών ηλικιών  των µικρών µας φί-
λων, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν µε 
ζωηρό ενδιαφέρον και εξέφρασαν 
πολλές απορίες. Αρωγοί του Τµήµα-
τος Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας ∆ήµους Αχαρνών υπήρξαν 
οι παιδαγωγοί της ∆Η.Φ.Α., που µε 
την προετοιµασία των τµηµάτων 
τους, αλλά και τη συµβολή τους για 
τη διατήρηση της τάξης στον αρχαι-
ολογικό χώρο, συνέβαλλαν στην 
επιτυχηµένη διεξαγωγή της εκπαι-
δευτικής δράσης.

Ο Σπύρος Βρεττός, δεν παύει 
να προτρέπει στη γνωριµία των 
δηµοτών όλων των ηλικιών µε 
τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου 
µας και αισθάνθηκε ιδιαίτερη χα-
ρά µόλις ενηµερώθηκε για την 
υλοποίηση της δράσης. Η αγαστή 
συνεργασία του Τµήµατος Αρχαι-
ολογίας και Ιστορικής Έρευνας 
και της ∆ΗΦΑ αναµένεται να συ-
νεχιστεί για τους µικρούς και µε-
γάλους δηµότες των Αχαρνών µε 
περισσότερες δράσεις.

Τις σπουδαίες αθλήτριες Βούλα Παπαχρήστου και Ελισά-
βετ Τελτσίδου που η αθλητική πορεία τους συνδέεται µε 
την πόλη των Αχαρνών υποδέχτηκε ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός, για να τους ευχηθεί και να τις συγχαρεί πριν τους 
προσεχείς Ολυµπιακούς Αγώνες. Οι αθλήτριες µε τις κο-
ρυφαίες επιδόσεις στο τριπλούν και το τζούντο αντίστοιχα 
θα εκπροσωπήσουν όχι µόνο ολόκληρη την Ελλάδα, αλ-
λά και τις Αχαρνές.

Εκεί για τις συγχαρούν για τις έως τώρα επιτυχίες τους, αλ-
λά και για να τους ευχηθούν κάθε επιτυχία, υγεία και δύναµη 
στη µεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση, που αρχίζει σε λίγες 
ηµέρες βρέθηκαν µαζί µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρετ-
τό, οι Αντιδήµαρχοι Κατσανδρή Χριστίνα, Βρεττός Μιχάλης, 

Κωφός ∆ηµήτρης, Πετάκος Γιώργος και Τοπαλίδης Στάθης.
«Χωρίς κόσµο στα γήπεδα, αλλά µε τις ευχές όλων µας να 

σας συντροφεύουν, ελπίζουµε στην επιστροφή σας να έχου-
µε την ευκαιρία να σας υποδεχτούµε όπως σας αξίζει. Πρε-
σβεύοντας το αθλητικό πνεύµα, µεταδίδοντας µηνύµατα στα 
µικρά παιδιά και δίνοντας παράδειγµα θέλησης και  δύναµης 
µας έχετε κάνει ήδη υπερήφανους. Συγχαρητήρια Βούλα, 
συγχαρητήρια Ελισάβετ, οι σκέψεις µας θα σας ακολουθούν. 
Καλή επιτυχία!...», ήταν µερικές από τις θερµές κουβέντες και 
τις ολόψυχες ευχές που αντάλλαξε ο Σπύρος Βρεττός µε τις 
πρωταθλήτριες µας. Ως νικήτριες αναχωρούν για το Τόκιο και 
ως νικήτριες αναµένουµε να τις υποδεχτούµε πίσω στις Αχαρ-
νές! Καλή επιτυχία!

Τα παιδιά του προγράµµατος «Καλοκαίρι στην πόλη» 
ξεναγήθηκαν στον Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο Αχαρνών 

Με τις ευχές του ∆ήµου Αχαρνών στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο οι αθλήτριες Βούλα Παπαχρήστου και Ελισάβετ Τελτσίδου 

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών έχοντας ως 
στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση δηµοτών γνωστοποιεί το νέο 
πρόγραµµα αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων.

Τα συνεργεία του ∆ήµου µας θα δίνουν για άλλη µια φορά 
τον δικό τους αγώνα µε γνώµονα την εξασφάλιση ενός βιώσι-
µου και υγιούς περιβάλλοντος. 

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να εκλείψουν οι αυτο-
σχέδιες χωµατερές δίπλα στους κάδους και να βελτιωθεί αισθη-
τά η εικόνα της καθαριότητας σε όλες τις γειτονιές της πόλης.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:  Το νέο πρόγραµµα 
αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων
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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

Μιλώντας στο «Π», και συγκεκριµένα 
στον  Γιώργο λαιµό,  η εντεταλµένη 
σύµβουλος Τεχνικών Έργων,  Ευ-

ρώπη Κοσµίδη, αναφέρθηκε  κυρίως στους 
βασικούς πυλώνες και όλα τα έργα που προ-
γραµµατίζονται ή υλοποιούνται από την Πε-
ριφέρεια Αττικής.

n Σε µικρό χρονικό διάστηµα ολοκληρώνο-
νται τα δύο πρώτα χρόνια της πε-ριφερεια-
κής θητείας. Ποια βήµατα έχουν γίνει για την 
καλυτέρευση της ζωής των πολιτών της Ατ-
τικής;
Το διάστηµα των δύο αυτών ετών, παρά την 
πανδηµία και τις δυσκολίες που δηµι-ούργησε, 
καταφέραµε να φέρουµε εις πέρας ένα πρώτο 
Βασικό κοµµάτι των προεκλογικών µας εξαγγε-
λιών, θα σταθώ ιδιαίτερα στο κοµµάτι που µου 
έχει αναθέσει ο περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης, τα τεχνικά έργα. Το διάστηµα αυτό 
έχουν γίνει εκατοντάδες παρεµβάσεις σε έργα 
υποδοµής. Τα οποία, όπως ξέρετε, δεν είναι πά-
ντα ορατά, καθώς είναι σε ρέµατα και σε πρα-
νή, αλλά είναι ίσως το πιο κοµβικό κοµµάτι για 
την υλοποίηση αυτού που είχαµε πει προεκλο-
γικά: της ασφάλειας της Αττικής. Προς την ίδια 
κατεύθυνση έχουν γίνει παρεµβάσεις σε σηµα-
τοδότες και δρόµους, όπως το µεγάλο έργο στη 
λεγάµενη «τρύπα Καραµανλή», που ειδικά 
τους καλοκαιρινούς µήνες εξυπηρετεί έναν τε-
ράστιο όγκο πολιτών και τουριστών, θα σας 
έλεγα πως αυτό που κάνουµε είναι η προετοι-
µασία κοµµάτι - κοµµάτι, ώστε στο τέλος να 

δούµε το πάζλ να συµπληρώνεται και να έχου-
µε µια διαφορετική Αττική από αυτήν που πα-
ραλάβαµε.

n Θα σταθώ σε τρεις σηµαντικούς πυλώνες 
που είχε θέσει η Περιφερειακή Αρχή του 
Γιώργου Πατούλη. Πρώτος πυλώνας: οδική 
ασφάλεια. Είµαστε σε καλύτερο επίπεδο από 
τα προηγούµενα χρόνια. Ποια σηµαντικά έρ-
γα έχουν γίνει;
Ήδη σας ανέφερα ένα ενδεικτικό αλλά εµβλη-
µατικό έργο που έγινε στην «τρύπα Καραµαν-
λή». Αλλά δεν είναι το µόνο. Αρχές του χρόνου 
υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργο Πατούλη η σύµβαση για την υλοποίη-
ση του έργου επισκευής και αντικατάστασης 
κατεστραµµένων αρµών γεφυρών στο αστικό 
οδικό δίκτυο αρµοδιότητας, ένα έργο συνολι-
κού προϋπολογισµού 1 εκατ. ευρώ. 

n ∆εύτερος πυλώνας: αντιπληµµυρικά έρ-
γα. Ποια έχουν γίνει και τι έχει προγραµµατι-
στεί;
Τα αντιπληµµυρικά έργα εδράζονται στο τρί-
πτυχο: σαρωτικός έλεγχος, επιτάχυνση των 
ρυθµών, ολοκλήρωση εντός των προσδιορι-
σµένων χρονοδιαγραµµάτων. Τώρα που είναι 
καλοκαίρι, ετοιµαζόµαστε για τον χειµώνα.
Έχουν ήδη εκπονηθεί µελέτες και προχωρούν 
για την κατασκευή δικτύου όµβριων και χυτών 
αγωγών όπου χρειάζεται, όπως για παράδειγ-
µα στην περιοχή µου, τις Αχαρνές, που ήταν 
για χρόνια µια περιοχή εντελώς εκτεθειµένη σε 

έκτακτα καιρικά φαινόµενα. Το ίδιο κάνουµε 
σε ολόκληρη την Αττική. ∆ίνουµε έµφαση 
στον καθαρισµό και αποκατάσταση ρεµάτων 
όπως για παράδειγµα στην περιοχή της Κινέ-
τας, ενώ στην περιοχή Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγµένης πραγµατοποιούνται αντιπληµµυρι-
κά  έργα µε τη χρηµατοδότηση της Περιφέρει-
ας Αττικής συνολικού προϋπολογισµού 11,6 
εκατ. ευρώ.

n Τρίτος πυλώνας: ανάπλαση του Φαληρι-
κού ∆έλτα. Σε τι σηµείο βρισκόµαστε σε σχέ-
ση µε αυτό το εµβληµατικό έργο;
Αυτή τη στιγµή σχεδιάζουµε ήδη τη δεύτερη 
φάση, καθώς η πρώτη, προϋπολογισµού 150 
εκατ., ευελπιστούµε πως θα έχει ολοκληρωθεί 
περί τα τέλη Σεπτεµβρίου. Η πρώτη φάση, 
όπως µπορεί να δει και όποιος περνά από την 
περιοχή, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων συγκοι-
νωνιακά, οδικά, τεχνικά έργα, έργα αποστράγ-
γισης οδοστρωµάτων, αντιπληµµυρικά έργα, 
έργα αποχέτευσης όµβριων, έργα αποκατάστα-
σης και µετακίνησης δικτύων ΟΚΩ (αγωγοί φυ-
σικού αερίου, ύδρευσης κ.λπ.), καθώς και ορι-
σµένα υδραυλικά έργα εκτός περιοχής, όπως 
αντλιοστάσια και αγωγούς για τη µόχλευση 
των νερών του Κηφισού ποταµού, το Κέντρο 
Ανάκτησης Νερού στον Ελαιώνα για την άρδευ-
ση του µελλοντικού πάρκου. Αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα ξεκινήσει 
η δεύτερη. 

n Όταν αναφερόµαστε σε έργα υποδοµής 

και δη σε µεγάλα εµβληµατικά έργα, δυστυ-
χώς αυτοµάτως τα συνδέουµε µε γραφειο-
κρατία και καθυστερήσεις. Τι δυσκολίες έχε-
τε συναντή-σει και πώς τις ξεπεράσατε;
Αυτό που λέτε είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα 
και µαζί το µεγαλύτερο µάθηµα για όλους. Η 
γραφειοκρατία, την οποία ακούµε εδώ και δε-
καετίες, αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προ-
βλήµατα στον δικό µου τοµέα και όχι µόνο, θα 
σας πω το πιο απλό: ένας δρόµος που δεν ξέ-
ρουµε σε ποια δι-καιοδοσία ανήκει. Το θέµα ξε-
περνά κατά πολύ την Περιφέρεια και γενικά τον 
πρώτο Βαθµό αυτοδιοίκησης και φτάνει σε κε-
ντρικό επίπεδο. Και εδώ πρέπει να σας θυµίσω 
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσµευτεί για 
το ξεκαθάρισµα των αρµοδιοτήτων. Είναι κάτι 
που το έχουµε ανάγκη και θα λύσει πολλά 
προβλήµατα.

n Στο τέλος αυτής της Περιφερειακής θητεί-
ας πώς οραµατίζεστε την Περιφέρεια Αττικής 
στο επίπεδο των έργων;
Να έχουµε κάνει όσα έχουµε υποσχεθεί και 
όσα δεν τα κάναµε να έχουµε προσπαθήσει! 
Προεκλογικά έλεγα στους πολίτες που συνα-
ντούσα πως δεν υπόσχοµαι ότι θα λύσουµε 
όλα τα προβλήµατα, αλλά υπόσχοµαι πως θα 
προσπαθήσουµε για τα πάντα. Αυτό κάνουµε. 
Και αυτό θα κάνουµε. Πρέπει να σας πω ότι εί-
µαστε σε καλό δρόµο και θα τα καταφέρουµε, 
καθώς ο κ. Πα-τούλης δεν αφήνει τίποτα χωρίς 
να ασχολείται προσωπικά και να επιδιώκει απτά 
και γρήγορα αποτελέσµατα. 

Ευρώπη Κοσµίδη: «Προεκλογικά έλεγα στους πολίτες που συναντούσα πως δεν υπόσχοµαι ότι θα 
λύσουµε όλα τα προβλήµατα, αλλά υπόσχοµαι πως θα προσπαθήσουµε για τα πάντα. Αυτό κάνουµε»
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Στις  28 Ιου-
λ ί ο υ  τ ο 
Μουσε ίο 

της ΙΛΕ,  υποδέ-
χτηκε τους µαθη-
τές του Βαµβακά-
ρειου Ιδρύµατος – 
«ΑΡΩΓΗΣ».  Το ∆ι-
ο ι κ η τ ι κ ό 
Συµβούλιο της 
Ι.Λ.Ε.Α. σε ένδειξη 
εκτίµησης της κοινωνικής προσφοράς που επιτελεί το Σω-
µατείο, προσέφερε ένα αντίτυπο του Λευκώµατος της Ιστο-
ρικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών για την βιβλιο-
θήκη του Ιδρύµατος. Την ξενάγηση επιµελήθηκε η Έφορός 
Υλικού, Φωτεινή Ράπτη.

Μετά από 
π ο λ υ ε τ ή 
α ν α µ ο ν ή 
και τις συγ-

χρονισµένες ενέρ-
γειες των αρµοδί-
ων ευοδώθηκε η 
σύνταξη της απο-
δοχής κληρονο-
µιάς της Αικατερί-
νης Κριαρά µε την 
πολύτιµη συµβολή της κ. ∆. Βάγκαλη και του κ. Κ. Γιαννά-
κη.  Με την υπογραφή σήµερα της αποδοχής των ακινήτων, 
ολοκληρώνουµε µια µεγάλη εκκρεµότητα στη µνήµη της 
αείµνηστης Αικατερίνης Κριαρά που τίµησε ποικιλοτρόπως 
την πόλη µας.

Ο ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός,  µαζί µε τον βουλευ-
τή Ανατ. Αττικής και φίλο  Βασίλη Οικονόµου,   βρέ-
θηκαν  στο Υπουργείο Παιδείας και θρησκευµάτων 

για µια εποικοδοµητική συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµα-

τέα Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, 
∆ια Βίου Μάθη-
σης και Νεολαίας 
∆ρ. Γεώργιο Βού-
τσινο. Είχαµε την 
ευκαιρία να συζη-
τήσουµε µαζί του 
για το ∆ηµόσιο 
ΙΕΚ Αχαρνών, µια 
εκπαιδευτική δοµή που εδρεύει στην πόλη µας και είναι 
γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα για την εξαιρετική του 
ποιότητα και τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Θέσαµε επί 
τάπητος την ανάγκη στήριξής του µέσω της περαιτέρω υπο-
στήριξης και τον εµπλουτισµό του µε νέες ειδικότητες σε 
συνεργασία µε Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά και 
αναβάθµισή του σε «Θεµατικό ΙΕΚ Αθλητισµού και Ανα-
ψυχής» στο πλαίσιο της νέου χάρτη Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης.

Όµορφες 
εικόνες από 
τον κατα-

νυκτικό Εσπερινό 
που τελέστηκε µε 
µεγαλοπρέπεια 
παρά τα µέτρα 
προστασίας στον 
γραφικό Ιερό Ναό 
του Προφήτη Ηλία 
Αχαρνών, µετέφερε στην προσωπική σελίδα του στο 
facebook o ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός µαζί µε τα 
παρακάτω λόγια:
Με ιδιαίτερη χαρά παρευρέθηκα σήµερα στο λόφο του 
Προφήτη Ηλία για το Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που τε-
λέστηκε στον οµώνυµο Ιερό Ναό. Σε µια ιδιαίτερη περιοχή 
της πόλης µας, είχα την ευκαιρία να συνοµιλήσω µε τους κα-
τοίκους της και να ανταλλάξω ευχές µαζί τους

Γ ι α  ό σ ο 
χρονικό δι-
άστηµα τα 

σχολεία είναι κλει-
στά για τους µα-
θητές, ο ∆ήµος 
Αχαρνών και η 
Σχολική Επιτροπή 
δευτεροβάθµιας  
Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς , 
πραγµατοποιούν 
ουσιαστικές παρεµβάσεις µε εργασίες αποκατάστασης, ώστε 
να αναβαθµιστούν τα σχολικά κτίρια.  Συγκεκριµένα στο 1ο 
ΕΠΑΛ και 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ του ∆ήµου Αχαρνών πραγµα-
τοποιούνται :  Επισκευές διαβρωµένων,  επιχρισµάτων. Ερ-
γασίες ελαιοχρωµατισµού. Αποκατάσταση φθορών.

Για πρώτη 
φορά θα 
λειτουργή-

σει απογευµατινό 
τµήµα στο Κ∆ΑΠ 
ΜΕΑ «Αρωγή» 
∆ήµου Αχαρνών 
µε πρωτοβουλία 
της Προέδρου 
Μαρίας Μπούκη, 
η οποία πέτυχε 
την ένταξη της δοµής στο Πρόγραµµα της δράσης «Εναρ-
µόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» της Ε. Ε. 
Τ. Α.Α. Προσκαλούνται οι γονείς να δηλώσουν συµµετο-
χή για δωρεάν ένταξη των παιδιών τους ηλικίας 8-15 ετών 
αλλά και µεγαλύτερης ηλικίας στην απογευµατινή λει-
τουργία της δοµής. Οι αιτήσεις θα γίνονται µόνο ηλεκτρο-
νικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://web.eetaa.
gr:38446/ .  Υποβολή Αιτήσεων έως 03/08/2021. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε : 
Μπόσκιζας & Πλαταιών 23Α, Αχαρνές. Τηλέφωνο Επικοι-
νωνίας: 210-2404444.  
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Εντείνει τα µέτρα πυροπροστασίας της Πάρνηθας ο  ΣΥΝ.ΠΑ, µε την Πολιτική Προστασία και  τους ∆ήµους  Φυλής και Αχαρνών

Τοποθετήθηκαν 12 νέες δεξαµενές νερού για εφοδιασµό των ελικοπτέρων 
Σ την άµεση υλοποίηση του νέου σχε-

δίου πυροπροστασίας προχώρησε 
ο  Σύνδεσµος  Προστασίας  Πάρνη-

θος ( ΣΥΝ.ΠΑ.), σε συνεργασία  µε την Πο-
λιτική Προστασία  και  τους ∆ήµους  Φυ-
λής και Αχαρνών.  

Εφαρµόζοντας την απόφαση του Συντο-
νιστικού Οργάνου, για ταχύτερο εφοδιασµό 
των εναέριων µέσων µε νερό,  τοποθετήθη-
καν, σε κατάλληλες τοποθεσίες, έξι (6) νέες 
δεξαµενές νερού.

Οι δεξαµενές, χωρητικότητας 40 τόνων 
η κάθε µία, ενώ τις επόµενες ηµέρες αναµέ-
νονται ακόµα έξι, ιδίου τύπου, που θα τοπο-
θετηθούν στην τοποθεσία Ντάρδιζα αλλά 
και περιµετρικά της Πάρνηθας από τον Σύν-
δεσµο Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.). 

Με τις νέες δεξαµενές νερού που προ-
στέθηκαν στις υπάρχουσες, ενισχύθηκαν, 
σηµαντικά, οι επιχειρησιακές δυνατότητες 
στον τοµέα της πυρόσβεσης. 

Στις τρεις δεξαµενές στο γήπεδο του 
Θρασύβουλου προστέθηκαν άλλες δύο κι 
αυτό πρακτικά σηµαίνει πως, µέσα σε µηδε-
νικό χρόνο, µπορούν να γίνουν τουλάχι-
στον δεκαπέντε ρίψεις νερού, ταυτοχρόνως, 
από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. 

Επιπλέον στις συγκεκριµένες δεξαµενές 
έχει τοποθετηθεί µηχανισµός αυτόµατης 
αναπλήρωσης του νερού και δεν χρειάζεται 
να απασχολούνται υδροφόρα οχήµατα για 
την πλήρωσή τους και να χάνεται πολύτιµος 
χρόνος στις διαδροµές. 

Για την προστασία της Ζωφριάς και του 
Ποικίλου  Όρους τοποθετήθηκαν για πρώ-
τη φορά τρεις νέες δεξαµενές στην τοποθε-
σία Σιακανδάρη. Πρόκειται για µια περιοχή 

που βρίσκεται πάνω από το εργοτάξιο του 
∆ήµου και έχει άµεση οπτική επαφή µε το 
βουνό και τη συνοικία, ενώ προστέθηκε και 
µια δεξαµενή στο Πανόραµα Άνω Λιοσίων 
το οποίο διαθέτει πλέον  δυο δεξαµενές. 

Το σύνολο των δεξαµενών που διαθέτει 
ο ∆ήµος σήµερα ανέρχεται στις 12 (από τις 
έξι που υπήρχαν), χωρίς να συνυπολογίζο-
νται οι δεξαµενές νερού του ΣΥΝ.ΠΑ. 

«Ανταποκριθήκαµε, άµεσα, στο νέο 
σχεδιασµό για την ενίσχυση της, από αέρος 
κατάσβεσης των πυρκαγιών,  και παράλλη-
λα συνεχίζουµε την επαγρύπνηση, σε συ-
νεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους 
φορείς  και τους εθελοντές. Έχουµε πάει κα-
λά µέχρι τώρα, αλλά δεν εφησυχάζουµε», 

δήλωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.
Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες 

για την δηµιουργία του χώρου που θα εγκα-
τασταθεί το Ενιαίο Τοπικό Συντονιστικό Κέ-
ντρο Πολιτικής Προστασίας το οποίο θα έχει 
ως βασικό βραχίονα κλιµάκιο του Πυρο-
σβεστικού σώµατος και θα θωρακίσει πε-
ραιτέρω την περιοχή. 

Αυτοψία στους πρόποδες της Πάρνηθας 
στο σηµείο των δεξαµενών αεροπυρόσβε-
σης πραγµατοποίησε το πρωί της Παρα-
σκευής 23 Ιουλίου 2021, ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός συνοδευόµενος από 
τον αρµόδιο αντιδήµαρχο Γιώργο Σιδηρό-
πουλο.

«Επισκεφτήκαµε τους πρόποδες της 

Πάρνηθας για να ελέγξουµε τις νέες δεξαµε-
νές υδροληψίας που µαζί µε τις προϋπάρ-
χουσες είναι απαραίτητες στο έργο της αερο-
πυρόσβεσης. 

Οι καθαρισµοί και αποψιλώσεις πυρο-
προστασίας καθώς και οι διανοίξεις δασι-
κών και περιαστικών δρόµων (µερικών µά-
λιστα για πρώτη φορά) για τη διέλευση των 
οχηµάτων αποτελούν µέρος της καθηµερι-
νότητας των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστα-
σίας, Πρασίνου και Καθαριότητας του ∆ή-
µου µας, µε στόχο την αποτελεσµατική πρό-
ληψη ενάντια στον κίνδυνο ενδεχόµενης 
πυρκαγιάς. Συνεχίζουµε να είµαστε σε ετοι-
µότητα, προστατεύοντας τον Εθνικό ∆ρυµό 
της Πάρνηθας και τις περιουσίες µας»



11Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

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!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

Ο  ΚΛΗΜΗΣ  ΚΟΛΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ  και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΚΑΤ-
ΣΟΥ∆Α που γεννήθηκε στο Νιού Τζέρ-
σει των ΗΠΑ και  κατοικεί στις Αχαρνές - 
Αττικής και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΝΗ ΠΑ-
ΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ και 
της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ το γένος ΚΑΜΠΟΛΗ 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 
στις Αχαρνές – Αττικής,  θα έλθουν σε 
γάµο  που θα πραγµατοποιηθεί στον Ιε-
ρό Ναό Αγίας  Παρασκευής Μύρινας 
Λήµνου στις 02/09/2021.

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ   ΜΑΡΙΟΣ   του  ΘΕ-
ΟΦΑΝΗ  και της  ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  
ΚΟΣΜΑ , που  γεννήθηκε   στην ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στον ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 
-  ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΜΑΝΕΤΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗ  του   ΑΥΓΟΥΣΤΗ   και της  ΕΙΡΗΝΗΣ   
το γένος  ΓΡΙΜΑΝΗ  που γεννήθηκε    
στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στον ΑΓΙΟ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ -  ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκειται  να 
παντρευτούν  και ο  Γάµος τους   θα γί-
νει  στον Ι.Ν. ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΕ-
ΤΡΟΥΠΟΛΗ  – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ    του  
ΛΑΜΠΡΟΥ  και της  ΦΡΙ∆ΕΡΙΚΗΣ το 
γένος  ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ, που  γεννήθη-
κε   στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στην 
ΑΘΗΝΑ  και η  ∆ΕΣΥΛΛΑ ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΕΛΑ  του  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  και της  
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ   το γένος  ΚΟΥΛΑΛΗ  
που γεννήθηκε    στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ    και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκειται  να παντρευτούν  
και ο  Γάµος τους   θα γίνει  στην  ΑΘΗ-
ΝΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΣΑΧΣΑΝΙ∆ΗΣ   ΣΑΒΒΑΣ   του  ΗΛΙΑ  
και  της   ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  το γένος  ∆ΕΛΗ-
ΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ, που  γεννήθηκε   στην   
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΘΕΟ∆Ω-
ΡΟΥ   ΕΛΕΝΗ   του   ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  και 
της  ΕΥ∆ΟΞΙΑΣ   το γένος  ΠΑΠΑΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ που γεννήθηκε    στην ΑΡΤΑ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   
πρόκειται  να παντρευτούν  και ο  Γά-
µος τους   θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΚΑΤΣΕΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του  
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ   και της  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  το 
γένος  ΤΖΕΡΕΜΕ, που  γεννήθηκε   στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και η  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ   ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑ   του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  και της  ΕΡΙ-
ΦΥΛΛΗΣ   το γένος  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  
που γεννήθηκε    στην ΑΘΗΝΑ   και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκει-
ται  να παντρευτούν  και ο  Γάµος τους   
θα γίνει  στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ – 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΗΣ   του  ∆Η-
ΜΟΥ  και της  ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ  το γένος  
ΚΙΤΣΑ , που  γεννήθηκε   στην ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και η  ΑΡΑΠΑΚΗ  ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΑ    του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και 
της  ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ  το γένος  ΣΙΩΠΗ   
που γεννήθηκε    στην ΑΘΗΝΑ   και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   
πρόκειται  να παντρευτούν  και ο  Γά-
µος τους   θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ

∆Ι∆ΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Οικόπεδο 
600  τ.µ. στο Κεντρικό Μενίδι , επί της 
οδού ∆ηµοσθένους. Τηλ. 6972 837565.  
2∆274
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 14 τ.µ. πλησί-
ον Κεντρικής πλατείας Αχαρνών, κατάλ-
ληλο 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 σχε-
δίου, Οδός Λαβαρού 1821. Το άλλο 2500 
τ.µ. επί της οδού αγίου Πέτρου. Τηλ. 210 
2464715 και 6987 701530. 2∆274.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για  φύλαξη ηλικιωµέ-
νου, όχι κατάκοιτου, στην Βαρυµπόπη. 
Ώρες απασχόλησης 9.30 π.µ. ως 15.00 
µ.µ. από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Τηλ. 
6946 893131. 4∆277

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ



12 Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021

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

Σάββατο 7/8- Τήνος  
Μονοήµερη εκδροµή, εισιτήριο 60€, 

περιλ/ται µεταφορά µε λεωφορείο προς/ από την Ραφήνα  και ακτοπλοϊκά εισιτήρια 

Κυριακή 8/8-Παραλία Καραθώνα-Ναύπλιο 
Μονοήµερη εκδροµή, εισιτήριο 15€

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΒΕΡΟΙΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ
2ήµερη εκδροµή  14-15/8 ,εισιτήριο 75€

(περιλαµ/ται µεταφορά , µια διανυκτέρευση
µε πρωινό σε επιλεγµένο ξενοδοχείο , περιηγήσεις)  

ΚΥΠΡΟΣ
4ήµερη ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ

(26-29/8)   εισιτήριο  440€ / δίκλινο δωµάτιο

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

6ήµερη εκδροµή µε ηµιδιατροφή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο
Αναχωρήσεις 1-6/8,  07-12/8,  01-06/9/21 , εισιτήριο 250€

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ καθηµερινά, εκτός Κυριακής,
στην παραλία του Μαραθώνα (περιοχή Τύµβου), εισιτήριο 5€

(Κράτηση θέσης µία µέρα πριν )
*Κάθε Κυριακή, µπάνιο στην παραλία Ιππόκαµπου/∆ροσιά Χαλκίδας

/10.00-18.00µµ/εισιτήριο 10€

Σαββατο 11/9-Κυριακη 12/9   TΗΝΟΣ   2ήµερη εκδροµή 

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   01  Αυγούστου  2021 και ώρα 10.30 π.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήµονος,  
Νέου Νεκροταφείου - Αχαρνών,  για την ανάπαυση της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ∆ΑΣΚΑΛΟΓΛΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Ελένη και Αρχοντούλα

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

Οι οικογένεια  θα  προσφέρει καφέ και κέρασµα 
στο  Καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ, κεντρική πλατεία  Αγίου Βλασίου Αχαρνών 
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Φωτορεπορτάζ του ∆ιονυσίου Σταθόπουλου 
Εκπρόσωπου Τύπου ΈΛΛΗΝΕΣ της Επιτροπής Ελληνορωσικής
Φιλίας και Ορθοδοξίας! Παναγίας Σουµελά

Κ άθε χρόνο 26 Ιουλίου εορτάζουµε την Αγία Παρασκευή, που 
µαζί µε τους Αγίους και πιστούς ξερίζωσαν την ειδωλολα-
τρία και ρίζωσαν παντού την Αγία πίστη του Χριστού. 

Την παραµονή της Αγίας Παρασκευής στον εσπερινό χοροστάτη-
σε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως κ.κ.Αθηναγόρας. επίσης παρευρέθησαν ο Αρχιµανδρίτης προϊστά-
µενος του Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Χρύσανθος, ο Αρχιµανδρίτης του Ι.Ν 
Αγίου Σώζοντος  Καποτά  Βασίλειος και Ιερείς των γύρω Ι. Ναών. 

Οι Άγιοι ρίζωσαν την πίστη του Χριστού. Χριστιανοί ορθόδοξοι της 
οικουµένης, εµείς που βρήκαµε σήµερα τον εξαπλωµένο χριστιανισµό 
από τους προγόνους µας και βασιλεύει σε ολόκληρη την οικουµένη, 
σκεφτήκαµε ποτέ πόσο µεγάλη και βαριά είναι αυτή η κληρονοµιά; 
Αυτό λοιπόν που εµείς βρήκαµε έτοιµο, δεν είναι καθόλου εύκολο, το 
τεράστιο οικοδόµηµα του χριστιανισµού έπρεπε να γιγαντωθεί, να στη-
ριχθεί σε γερά θεµέλια και αυτά ήταν οι Απόστολοι και οι πρώτοι χρι-
στιανοί. Αυτοί ξερίζωσαν την ειδωλολατρία κηρύττοντας παντού την 
Αγία Πίστη του Χριστού. Μια τέτοια αξιοθαύµαστη χριστιανή είναι και 
η Αγία Παρασκευή που εορτάζει στις 26 Ιουλίου. Στον ένα και µοναδι-
κό Θεό αφοσιώνεται και στην επίγεια και στην ουράνια ζωή της η Αγία 
οσιοµάρτυρας του Χριστού Παρασκευή.

Οι ειδωλολάτρες  βαπτίζονται  χριστιανοί . Η Αγία Παρασκευή επι-
σκέπτεται πόλεις και χωριά και καλεί τους ανθρώπους να γνωρίσουν 
τον αληθινό Θεό. Είναι τόσο ευλογηµένο το ιεραποστολικό της χάρι-
σµα, που πολλοί ειδωλολάτρες βαπτίζονται χριστιανοί. Οργισµένος ο 
βασιλιάς Αντωνίνος διατάζει τους στρατιώτες του να του φέρουν την 
ταραχοποιό Παρασκευή.

Η Αγία βρίσκεται στο καζάνι µε βραστό λάδι. Ο βασιλιάς ρίχνει την 
Αγία µέσα σε ένα καζάνι, µέσα στο οποίο βράζει λάδι και πίσσα. Το καυ-
τό όµως µείγµα, µε την χάρη του Κυρίου φαίνεται να δροσίζει την Αγία, 
που αναγαλλιασµένη υµνολογεί τον Κύριο. Ο βασιλιάς ζητά να τον ρα-
ντίσει µε αυτό για να δοκιµάσει την θερµοκρασία του. Η Αγία κάνοντας 
υπακοή γεµίζει τις χούφτες της και του ρίχνει στο πρόσωπο. Ο Αντωνί-
νος χάνει το φως του, καθώς τα µάτια του τυφλώθηκαν, πανικόβλητος 
φωνάζει: «λυπήσουµε Παρασκευή, δώσε µου το φως µου κι εγώ θα 
πιστέψω στον Θεό σου». 

Η Αγία βγαίνει από το καζάνι και υψώνοντας τα χέρια της στον ου-
ρανό συνοµιλεί µε τον φιλεύσπλαχνο Κύριο, που πραγµατοποιεί άµε-
σα την παράκληση της σεβάσµιας κόρης, κι ο Αντωνίνος θεραπεύεται. 
Μα το µεγαλύτερο θαύµα δεν είναι η ίαση του σώµατος του βασιλιά, 

µα την ψυχή του, καθώς αναγεννιέται µε το ιερό µυστήριο του βαπτί-
σµατος στο όνοµα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, Τρι-
άδος οµοούσιου και αχώριστου.

Η Αγία για Τρίτη φορά συλλαµβάνεται : ∆υστυχώς, η Αγία για 
Τρίτη συνεχόµενη φορά συλλαµβάνεται από τους ειδωλολάτρες και 
οδηγείται ενώπιον του βασιλιά τους, που φέρει το όνοµα Τεράσιος. 
Αυτός µε οργή, ζητά να µάθει από την Αγία για ποιο λόγο κηρύττει 
έναν άγνωστο Θεό που έζησε πριν εκατόν πενήντα χρόνια περίπου 
και που τον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι ως κακούργο κι όχι τους δικούς 
του και δοξασµένους θεούς. Η γενναία κόρη Παρασκευή µε παρρη-
σία απαντά στον Τεράσιο: ¨κηρύττω τον Ιησού Χριστό, αληθινό Θεό 
και τέλειο άνθρωπο κι όχι τα ψεύτικα είδωλα σας, που είναι άψυχοι 
λίθοι και άπνοα ξύλα.   

Ο Τεράσιος χάνοντας τα λόγια του διατάζει να την ρίξουν αιµόφυρ-
τη στη φυλακή, να την καρφώσουν σε τέσσερα σηµεία και να της βά-
λουν µια τεράστια πλάκα στο στέρνο της, ‘ώστε να µη µπορεί να ανα-
πνεύσει. Η Αγία προσεύχεται κι ευθείς παρουσιάζεται ο ίδιος ο Κύριος 
Ιησούς Χριστός µε πλήθη αγγέλων και αρχαγγέλων να της µιλά µε αγά-
πη: «χαίρε Παρασκευή καλλιπάρθενε. Έχε θάρρος σε όλα τα βασανι-
στήρια γιατί είµαι µαζί σου να σε λυτρώσω και να σε ενισχύω και σε λί-

γο θα σε δεχτώ και στην ουράνια βασιλεία».  Και λέγοντας αυτά θερα-
πεύει τις πληγές της, την ελευθερώνει από τα δεσµά της και ανεβαίνει 
στον ουρανό. Η Αγία εισέρχεται προσευχόµενη και κάνει το σηµείο του 
σταυρού, γκρεµίζει όχι µόνο το είδωλο του Απόλλωνα, αλλά όλων 
των ψεύτικων θεών. Οι ιερείς έντροµοι την βγάζουν έξω από τον ναό, 
φωνάζοντας στον Ασκληπιό να διατάξει άµεσα την εκτέλεση της προ-
τού καταστρέψει ολόκληρο το µεγαλοπρεπές οίκηµά τους.

Ο αποκεφαλισµός της Αγίας
Ο βασιλιάς διατάζει τον δια αποκεφαλισµού θάνατό της. Η Αγία 

πραγµατικά ευτυχισµένη ακούει το χαρµόσυνο γεγονός την εκτέλεσή 
της, που θα την φέρει κοντά στον αγαπηµένο της Νυµφίο, στον οποίο 
έχει προσφέρει ολόκληρο το είναι και την ύπαρξή της. Την ώρα που 
το ξίφος του δηµίου άγγιξε τον τράχηλο της ακούγετε φωνή από τον 
ουρανό να λέει: Ακούστηκε η δέηση σου Παρασκευή, και θα γίνουν 
όσα ζήτησες. Άγγελος Κυρίου παραλαµβάνει την ψυχή της για να την 
οδηγήσει σ’ αυτόν που αγάπησε. Στον τάφο της γινόντουσαν άπειρα 
θαύµατα, πολλοί τυφλοί βρίσκουν το φως τους.  

Υ.Γ. ∆ιονύσης  Σταθόπουλος : « Αγωνιζόµαστε για την Σωτηρία Πα-
τρίδας και Ορθοδοξίας. Χωρίς Πατρίδα δεν υπάρχει Ορθοδοξία. Χω-
ρίς Ορθοδοξία δεν υπάρχει Πατρίδα».

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...
Με µεγαλοπρέπεια και κατάνυξη εορτάσθηκε η Αγία Παρασκευή στις Αχαρνές
Αγία Παρασκευή: «Κηρύττω τον Ιησού Χριστό και όχι τα ψεύτικα είδωλά σας»

Φωτορεπορτάζ του ∆ιονυσίου Σταθόπουλου 

Κάθε χρόνο 20 Ιουλίου,  η  Αχαρνές  γιορτάζουν τον θαυµατουργό 
προφήτη Ηλία. Την παραµονή και ώρα 20:00 έγινε η περιφορά της 
εικόνας του Αγίου γύρω από τον Ι.Ν εφαρµόζοντας τα µέτρα για τον 
κορονοϊο. Την εικόνα κρατούσε ο Τ. προϊστάµενος του ναού παπά 
Ηλίας. 

Στη συνέχεια τελέσθηκε ο εσπερινός από τον ιεροκήρυκα Αρχιµαν-
δρίτη  του Αρχαγγέλου Κόχλα, τον προϊστάµενο του Ι.Ν Συµεών, τον πά-
τερ Ευάγγελο προϊστάµενο  Ι.Ν Αγίου Πέτρου, τον πάτερ Γεώργιο προϊ-
στάµενο του Ι.Ν Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Ζωφριάς και εκατοντά-
δες πιστούς. Ανήµερα και ώρα 7.00 µ.µ άρχισε η θεία λειτουργία, χορο-
στατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ Αθηναγόρα και Αρχιµανδρίτες Συµεών και Εληθέ-
ως. Κήρυγµα Αθηναγόρα :  «Ο σεβασµιότατος Μητροπολίτης ξεκίνησε 
το κήρυγµα του µε µία αλήθεια, που πολλοί άνθρωποι δεν την γνωρί-
ζουν. ΟΧριστός  γεννήθηκε για να φέρει την ειρήνη και την αγάπη στην 
ανθρωπότητα, και όταν µίλησε για κοινωνική δικαιοσύνη, οι άνθρωποι 
που βρισκόντουσαν από όλες τις χώρες του πλανήτη για τα συµφέρο-
ντά τους τον σταύρωσαν. Ο Χριστός αγάπησε πολύ τον προφήτη Ηλία, 
γιατί χωρίς φόβο αλλά µε πάθος δίδασκε το ευαγγέλιο του Κυρίου του 
Ιησού Χριστού. Άνθρωπε αν θέλεις να σωθείς πάρε τον δρόµο της επι-
στροφής, που σου άφησαν οι πρόγονοί σου…»

Αχαρνές:  Η εικόνα του προφήτη Ηλία δάκρυσε,
πριν η Ιταλία µας κηρύξει τον πόλεµο
«1940» Η εικόνα του προφήτη Ηλία δακρύζει
Πέντε µήνες πριν τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, η εικόνα του προφή-

τη Ηλία στις Αχαρνές δακρύζει. Αυτή η µαρτυρία είναι από δύο 
γυναίκες εκείνης της εποχής, που κάθε πρωί πήγαιναν στον ναό 
του προφήτη Ηλία και άναβαν τα καντήλια του. Ένα πρωί βλέ-
πουν την εικόνα του Αγίου να δακρύζει. Άµεσα φώναξαν τον ιε-
ρέα του ναού να δει το µεγάλο θαύµα. Ο ιερέας καλεί τους πι-
στούς να δουν και αυτοί τα δάκρυα του Αγίου. Τα δάκρυα του 
Αγίου συνεχίζονταν και µια Κυριακή ο ιερέας είπε στους πιστούς, 
για να συνεχίζουνε τα δάκρυα του Αγίου, κάτι µεγάλο κακό θα 
συµβεί στη χώρα µας. Πράγµατι µετά από πέντε µήνες η Ιταλία 
µας κήρυξε τον πόλεµο.

Η εµφάνιση της Παναγίας σε γερόντισσα
Ο κ. Ηλίας Καλλιώρας αποκάλυψε όραµα  γερόντισσας που είδε πριν 
τον κορονοϊό την Παναγία µας να της λέει: «κόρη µου έρχονται δύσκο-
λες µέρες για το γένος σας.  Η εν λόγο ευγενική και ευλογηµένη ψυχή 
πήγαινε τακτικά να φροντίζει το ξωκλήσι της και άναβε τα καντηλάκια, 
να θυµιάσει και να προσευχηθεί. Στην πόρτα της παρουσιάστηκε η Πα-
ναγία µας και της λέγει: κόρη µου έρχονται δύσκολες µέρες για το γένος 
σας. Πρέπει να ενισχυθείτε µε τα όπλα της πίστεως, την εξοµολόγηση, 
την νηστεία, την θεία κοινωνία και να κάνετε προσευχή κόρη µου, πολύ 
προσευχή. Στη συνέχεια την οδήγησε έξω από το εκκλησάκι και της δεί-
χνει ένα δέντρο και της λέγει: κόρη µου να κόβεις κλαδάκια και να πλέ-
κεις σταυρουδάκια και να δίνεις  στον κόσµο να τα βάλουν στο σπίτι τους. 
Στην πόρτα η στο παράθυρο και θα έχουν την προστασία µου. Και ξαφ-
νικά η Κυρία των ουρανών και της γης χάθηκε από µπροστά της. 
Ολοκληρωµένο ρεπορτάζ δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα  «Ελεύ-
θερη Ώρα».

∆ακρύζει η εικόνα του Χριστού :  Η εικόνα του Ιησού Χριστού  δα-
κρύζει κι ανοιγοκλείνει τα µάτια στο Άγιο σπήλαιο της γεννήσεως στην 
Βηθλεέµ!!! Το διαβατήριο για να πλησιάσει η ψυχή το έκτακτο αυτό θε-
οσηµείο είναι η πίστη. Από την ∆ευτέρα 19 Απριλίου η εικόνα του Χρι-
στού στο σπήλαιο της γεννήσεως στη Βηθλεέµ δίνει ένα συγκλονιστι-
κό σηµείο. Την εικόνα του Χριστού που δακρύζει το αποκάλυψε αυτό-
πτης µάρτυρας. Η εικόνα του Χριστού που δακρύζει δηµοσιεύθηκε στην 
«Ελεύθερη Ώρα». Κάτω από αντίξοες συνθήκες που ζούµε, λόγο του 
κορονοϊού, η βουλή των Ελλήνων από το πρωί µέχρι το βράδυ ασχο-
λείται µε το θέµα της πανδηµίας, και όχι µε τα παραπάνω γεγονότα που 
δηµοσιεύουµε.  Ας περιµένουµε λοιπόν να δούµε και άλλο µεγάλο κα-
κό που θα µας συµβεί.

Ο Εορτασµός   του Προφήτη Ηλία στις Αχαρνές Αθηναγόρας: «Ο Χριστός γεννήθηκε για να φέρει ειρήνη και αγάπη στην ανθρωπότητα
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Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2021 ● ΚΑΛΑ-
ΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Αθηνών 23. 
2102465432
Σάββατο, 31 Ιούλιος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.∆ηµοκρατίας 222. 
2102312615
Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ● ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56. 2102477556
∆ευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ● ΠΕΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. 
2102464914
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 41. 2108087990
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ● ΚΟΝΤΟ-
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ.Τριάδος 35. 
2102464226
Πέµπτη, 5 Αύγουστος 2021 ● ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ       ∆εκελείας 41. 
2102466690
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ● ΚΟΚΟ-
ΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. 
2102468746
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ● ΚΟΥΦΟ-
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. 
2102406400
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ● ΓΚΙΟΚΑ 
ΕΥ∆ΟΞΙΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 127.  
2102430587

∆ευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ● ΠΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ       Φιλαδελφείας 328 Κ.
Μύλος. 2102316792
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ● ΛΑΖΑΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      Φιλαδελφείας 64. 
2102467050
Πέµπτη, 12 Αύγουστος 2021 ● ΚΟΧΥΛΑ 
ΞΕΝΗ  Πάρνηθος 121.    2102465660
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ● ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Αριστοτε-
λους 165. 2102403449
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ● ΧΑΜΠΗ-
ΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ. Αθηνών 23. 
2102465432
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ● ΠΑΓΩ-
ΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 8. 
2102467156
∆ευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ● ΓΚΙΚΑ 
ΣΟΦΙΑ Αριστοτέλους 309. 2102448558, 
6972633576
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗ ΜΑΡΙΑ        Λ. ∆ηµοκρατίας. 222 
2102312615
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ● ΣΦΑΚΙΑ-
ΝΑΚΗ ΦΑΙΗ  Λ. Θρακοµακεδόνων 154. 
2102434055

Πέµπτη, 19 Αύγουστος 2021 ● ΡΑΠΤΗ 
ΜΑΤΙΝΑ  Πάρνηθος 140.   2102462102
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ● ΣΕ-
ΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. 
2102469800
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ● ΦΥΤΑΣ 
ΗΛΙΑΣ Πάρνηθος 83.        2102468376
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ● ΚΟΛΛΙΑ 
ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 70.    2102445844
∆ευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ● ΣΤΕΦΑΝΙ-
∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Λ. ∆ηµοκρατίας 272. 
2102310318
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ-
∆ΟΥ ΡΩΞΑΝΗ   ∆εκελείας 75.  2102442742
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ● ΦΙΤΣΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ Ελ.Βενιζέλου 59 2102448143
Πέµπτη, 26 Αύγουστος 2021 ● ΠΕΡΑΚΗ 
ΑΣΗΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 
2102430183
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ● ΜΗ-
ΤΡΟΚΩΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέ-
λους 132. 2102462255 
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ       Λ. Καραµανλή 38-40. 
2102446460
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ● ΠΑΠΟΥΤ-
ΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 
2102477442

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 1/8/2021 ΕΩΣ 29/8/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
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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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