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Λεωφόρος Πάρνηθας, Πάρκο Λαθέας  και  Λ. Καραµανλή σε διαγωνισµό, 
τρέχουν οι διαδικασίες για τέσσερα διαφορετικά έργα ανακατασκευής δρόµων 

Το 1ο Βραβείο στην Ενότητα 
«Ανακύκλωση µε διαλογή 
στην Πηγή στον δηµόσιον 
τοµέα» απονεµήθηκε στη 
Σταθερές Συγκοινωνίες 
Μον. A.E. στην κατηγορία 
«Βραβεία προς επιχειρήσεις 
και ∆ηµόσιους Φορείς», κα-
τά τη διάρκεια του συνεδρί-
ου «The Economist ’ s 
Thessaloniki Metropolitan 
Summit», όπου απονεµήθη-
καν τα “Green awards 
2021”, στα πλαίσια της 85ης  
∆ΕΘ.

ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Ο∆ΟΠΟΙΙΕΣ ΣΕ 
ΤΡΟΧΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ 

Πρώτο  Βραβείο  για  τις  ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε και τον Χάρη ∆αµάσκο

ΤΟ «GREENAWARD 2021» ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ.

Με ένα 
µ ή ν υ µ ά 
του ο Σπύ-
ρος Βρετ-
τός ανα-
κοίνωσε 
τη συµπό-
ρευση του 
Βαγγέλη 
Κατάρα µε 
την παράταξή του. «Είναι µεγάλη η χαρά µου να βλέπω 
νέα παιδιά, δηµότες της πόλης µας να ασχολούνται µε 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε στόχο να βοηθήσουν οι 
Αχαρνές να γίνουν έτσι όπως θέλουµε και ονειρευόµα-
στε όλοι µας. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι και ο Βαγγέ-
λης Κατάρας, µε τον οποίο είχα την ευκαιρία να συνοµι-
λήσω αρκετές φορές και να συνεργαστούµε σε διάφορα 
θέµατα για την πόλη µας. Οι φρέσκες ιδέες, η επιθυµία 
για σκληρή δουλειά, η διάθεση προσφοράς είναι βασι-
κά εφόδια για όποιον θέλει πραγµατικά να ασχοληθεί µε 
την Αυτοδιοίκηση. Ο Βαγγέλης τα διαθέτει και είναι χα-
ρά µου που συµπορεύεται µαζί µας για να κάνουµε τις 
Αχαρνείς ξανά υπερήφανους για τον τόπο µας». 

✒ ΣΕΛ. 5

Με ένα προσωπικό µήνυµα καλωσόρισε 
τον Βαγγέλη Κατάρα ο  Σπύρος Βρεττός

Απόλυτα συνεπής στις δεσµεύσεις 
του αποδεικνύεται ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός, όσον αφορά τα 

έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν στις 
Αχαρνές. Στις συνεντεύξεις του κατά και-
ρούς έθετε ως όριο το φθινόπωρο που 
διανύουµε, καθώς είχε προσδιορίσει το 
χρονοδιάγραµµα των διαδικασιών. 

Έτσι τις προηγούµενες µέρες δηµοσι-
εύτηκαν οι διακηρύξεις διαγωνισµών δύο 
πολύ σηµαντικών έργων. Πρόκειται για 
την ανάπλαση της Λεωφόρου Πάρνηθας, 
την προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλι-
σµού για τη δηµιουργία πάρκου στη Λα-
θέα, ενώ υπογράφηκε και η προγραµµα-
τική για την ανάπλαση της Λεωφόρου Κα-
ραµανλή. Παράλληλα  δηµοσιεύτηκε ο 
διαγωνισµός για την κατασκευή κόµβων, 
ενώ υπογράφηκε µε τον ανάδοχο και η 
σύµβαση για τους κόµβους που είναι 
γνωστοί ως «κονδύλι» Σπανού. 

Όλα αυτά είναι έργα πνοής, έργα τα 
οποία κάθε δηµότης των Αχαρνών ακού-
ει και περιµένει για χρόνια. Τώρα όµως 
πλέον στην τελική φάση της διαδικασίας 
και αποµένουν λίγα βήµατα για να ξεκι-
νήσουν. Ακόµη και όποιος στέκεται δύ-
σπιστα απέναντι σε κάθε εξαγγελία, πλέ-
ον µπορεί να διαπιστώσει πως τα πράγ-
µατα προχωράνε και πως γίνεται δουλειά 
καίρια και αποτελεσµατική. 

Την ίδια ώρα σε διαφορετικά – 
προχωρηµένα πάντως – στάδια βρί-
σκονται τέσσερα διαφορετικά έργα 
οδοποιίας. Όλοι γνωρίζουµε πως οι 
δρόµοι της πόλης µας χρήζουν άµεσης 
ανακατασκευής. Φυσικά πρώτος από 
όλους το γνωρίζει και ο ίδιος ο ∆ήµαρ-
χος, ο οποίος πιέζει συνεχώς προς πά-
σα κατεύθυνση για επιτάχυνση των δι-
αδικασιών. Είναι σίγουρο πως έχει πέ-
σει πολύ µεγάλο βάρος από τις υπηρε-

σίες και τους αντιδηµάρχους σε αυτή 
την κατεύθυνση. 

Η δουλειά που έχει προηγηθεί ήδη 
έχει αρχίσει να φαίνεται και σύντοµα θα 
αποδώσει καρπούς, εάν βέβαια συνεχι-
στεί αυτός ο ταχύτατος ρυθµός του ∆η-
µάρχου και της διοίκησής του. Αυτό δεν 
σηµαίνει πως η καθηµερινότητα έχει πε-
ράσει σε δεύτερη µοίρα. Τα σχολεία ξεκί-
νησαν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλη-
µα, ενώ δόθηκαν προς χρήση δύο υπαί-
θρια γυµναστήρια, τα οποία έγιναν δεκτά 
µε ενθουσιασµό από τους δηµότες. 

Οι επόµενοι µήνες εποµένως µπορούν 
να αποδειχτούν πραγµατικά µήνες αποτε-
λεσµάτων για τον Σπύρο Βρεττό, όπως 
τους είχε προσδιορίσει και ο ίδιος. Κι αυτό 
θα ικανοποιήσει πρώτα από όλους τους 
δηµότες που θα θυµηθούν επιτέλους 
ύστερα από πολλά χρόνια πως είναι να γί-
νονται µεγάλα έργα στην πόλη τους. 
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Από ότι διαβάζουµε στην ιστορία µας, ο Περικλής στην 
Αθηναϊκή δηµοκρατία, ήταν υπέρµαχος της δηµοκρατίας, 

της ισονοµίας, των ίσων δικαιωµάτων των πολιτών.  Κανείς ιστο-
ρικός δεν τον ονόµασε δεξιό. Ήταν ένας έξυπνος, λογικός και 
δίκαιος συµπολίτης µας. Τώρα, σήµερα, γιατί τους δηµοκρατι-
κούς πολίτες, τους ονοµάζουµε δεξιούς, είναι µάλλον µια δολι-
ότητα, µια συκοφαντία.

Οι Ασιάτες επηρεάζονται από τον δυτικό τρόπο ζωής 
και όχι οι ∆υτικοί από την Ισλαµική Σαρία,  θρησκευ-

τικό τρόπο ζωής. Ο Ερντογάν µε την µαταιοδοξία του να 
µπει στο Αφγανιστάν, σίγουρα θα φάει το κεφάλι του. Ας 
προσέχει.

Η  ανάσταση της Οθωµανικής αυτο-
κρατορίας δεν γίνεται µε το χαντζάρι. 

Ούτε µε το καπέλωµα του Ισλάµ, γιατί ο 
Μωάµεθ είναι Άραβας. Εποµένως ο 
Ερντογάν, απλά κυνηγά µάγισσες. Στο τι 
φταίνε όµως οι στρατευµένοι νέοι της 
Τουρκίας. Ποιο χρέος εκπληρώνουν στην 
πατρίδα τους. 

Τον κανιβαλισµό των Ταλιµπάν, 
δεν θα τον αντέξει για πολύ ο Αφ-

γανικός λαός. Πάνε για έναν πολυετή 
εµφύλιο πόλεµο και µια χώρα κατε-
στραµµένη και µε πολλά δεινά. Κάποτε 
ο λαός του θα το καταλάβει και ο ίδιος 
θα δώσει την λύση.

Όταν ένας άνθρωπος πάλεψε σε όλη του την ζωή κατά του 
φασισµού, θέλοντας να επιβάλει τον κοµουνισµό στην πα-

τρίδα µας, ποτέ του δεν κατάλαβε ότι ∆ηµοκρατία είναι η βού-
ληση της πλειοψηφίας του λαού και όχι το εγώ του. Οι υποκρι-
σίες βγάζουν µάτι.

Ο Μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης ήταν από 
τους κορυφαίους συνθέτες, πηγαίο ταλέντο στην χώ-

ρα µας. Στην πολιτική του συµπεριφορά, ήταν µπερδεµένος, 
εξουσιοµανής και αλλοπρόσαλλος. Ο κύριος ας αναπαύσει 
την ψυχή του.

Ίσως κάποιος κάποτε µας πει, ότι ο µεγάλος Μίκης Θεοδω-
ράκης, ήταν µια πολιτική απάτη, που διήρκησε περίπου 

ένα αιώνα. Από όσα ακούς κράτα τα µισά. Από όσα βλέπεις µην 
τα πιστεύεις όλα. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από αυτά. 

Η φιέστα που ζούµε µε την κηδεία του µεγάλου µας 
µουσουργού Μίκη Θεοδωράκη, µου θυµίζει τα λόγια 

του συµπαθέστατου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, που όταν έµπαι-
νε στην κόκκινη γυαλιστερή πόρσε του, έλεγε. Φίλε µου 
µπορεί να είµαι κοµµουνιστής, αλλά µαλάκας δεν είµαι. Έτσι 
είναι η ζωή µας. Ο καθένας µας από όπου βολεύεται εκεί γα-
ντζώνεται.

Σχεδόν όλοι οι οµιλητές στην κηδεία του Μίκη Θεοδω-
ράκη, µιλούσαν µε υποκρισία, ο κάθε ένας για την δική 

του σκοπιµότητα. Όµως η αλήθεια είναι φως. Κάποιες φορές 
µας τυφλώνει. Αυτά είναι τα κατά συνθή-
κη ψεύδη. 

Το εκνευριστικό µε τους πολιτικούς 
µας είναι, ότι µας θεωρούν όλους 

για βλίτα. Αυτοί γνωρίζουν, ότι δεν κατα-
λαβαίνουµε εµείς. Αυτό που δεν γνωρί-
ζουν είναι ότι, µπορείς να εξαπατήσεις ένα 
άνθρωπο, µία ή και πολλές φορές. Αλλά 
δεν µπορείς να εξαπατήσεις πολλούς αν-
θρώπους  πολλές φορές, όπως έλεγε ο 
µεγάλος κυβερνήτης Αβραάµ Λίνκολν.

Ο φανατισµός σε µια πολιτική ή θρη-
σκευτική ιδεολο-

γία, σε κάνει σαν τους 
εξαρτηµένους από 

ναρκωτικές ουσίες. Όταν σου λείψει, αι-
σθάνεσαι το στερητικό σύνδροµο και αρ-
χίζεις να παραφέρεσαι, γιατί σου φταίνε  
όλοι και όλα.

Πόσο άραγε χρειαζόµαστε οποιοδή-
ποτε άλλο πολίτευµα, πέραν από 

αυτό που έχουµε γεννήσει και θεσµοθε-
τήσει, το κοινοβουλευτικό δηµοκρατικό. 
Το να µαχόµαστε τον Φασισµό, θέλοντας 
να επιβάλουµε ολοκληρωτισµό, είναι 
απλά ηλιθιότητα και τρικυµία στο κρανίο.

Πιστεύουµε ότι χωρίς την Ελλάδα και 
τους Έλληνες, ο πολιτισµός της γης θα ήταν µερικές χιλιά-

δες χρόνια πίσω. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά ταλαιπω-
ρείται και βασανίζεται. 

Μην κάνετε την Ελλάδα – µαρµελάδα. Οι Ασιάτες είναι 
Ασιάτες, οι Αφρικανοί - Αφρικανοί, Αµερικάνοι - Αµε-

ρικάνοι. Γεωγραφικά και πολιτιστικά, είµαστε Ευρωπαίοι. 
Κάνουµε Έλληνες µόνο τιµητικά και κατ’ εξαίρεση. 

Ο Πολακισµός, είναι φανερό δείγµα της νοοτροπίας και 
του τρόπου διακυβέρνησης της Αριστεράς. Οι δικτάτορες 

τουλάχιστον δεν κρύβονται. 
Με τους πνευµατικούς ∆ηµιουργούς, Συγγραφείς, 
Μουσουργούς, Ευρεσιτέχνες, δηµιουργείται το θέµα 

της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. ∆ικαιούχοι είναι οι νόµιµοι 
κληρονόµοι. Και τότε δηµιουργούνται οι έριδες και οι δικα-
στικοί αγώνες. Με άλλα λόγια ο καβγάς 
είναι για το πάπλωµα. 

Την βιολογική έλξη µια όµορφης γυ-
ναίκας όλοι την δεχόµαστε και την πο-

θούµε. Όµως δεν είναι όλες οι όµορφες κα-
τάλληλες για µας. Αφού φάµε ένα όµορφο 
φαγητό, µετά καταβαίνουµε το στοµαχόπο-
νο. Ας πρόσεχες.

Ένας Μικρασιάτης στο καφενείο, αφού 
διάβαζε την εφηµερίδα του, έκοβε ένα 

φύλλο και από την κοιλιά του, το έβαζε στο 
παντελόνι του. Μια φορά, δύο φορές, τρεις 
φορές, ένα φίλος που καθόταν δίπλα του το 
ρωτάει. Ρε συ γιατί το κάνεις αυτό; ∆εν ξέ-
ρεις; -  Όχι δεν ξέρω.  Γιατί η εφηµερίδα το τό-
σο το κάνει τόσο!(Υπερβάλλει).

Εµείς εδώ στην Ελλάδα, έχουµε µια 
µυστήρια παροιµία, που λέγει. Χωριά-

της, Άγιος και αν γενεί, σκατένια δόξα θάχει. Τώρα που κολάι 
αυτή η παροιµία δεν µπορώ να διαπιστώσω. 

Μην εξαγοράζεις τους φίλους σου µε χρήµατα. Αυτό 
είναι λάθος. Οι φίλοι κερδίζονται µε την εκτίµηση τους, 

από την συµπεριφορά µας.
Υπάρχει ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα µεταξύ των ιατρών και 
του ασθενούς. Ο ιατρός ορκίστηκε να σώζει την ανθρώπι-

νη ζωή. Ο ασθενής θέλει να αποθάνει για να απαλλαγεί από 
τους αβάσταχτους πόνους. Ο νοµοθέτης τι πρέπει να κάνει; Εάν 
ο ιατρός αφήσει τον ασθενή να πεθάνει χωρίς την πρέπουσα 
φροντίδα, θα κατηγορηθεί από τους συγγενείς για αµέλεια. Η 
ευθανασία, δεν εγγίζει τον γιατρό, αλλά τον ασθενή.

Πάν µέτρον άριστο. Μην υπερβάλεις σε τίποτε. Ούτε 
στις τροφές, ούτε στα ποτά, ούτε στον κόπο. Η πολύ 

δουλειά τρώει τον αφέντη, Ο φανατισµός αρρωσταίνει την 
λογική. 

Η µεµψιµοιρία, η κακοµοιριά, η γκρίνια και η ζηλοφθονία, 
είναι ιδιότητες των ανθρώπων, κενού περιεχοµένου. Είναι 

βαρετοί, ανιαροί και προκαλούν αντιπάθεια.
Οι άνθρωποι σε θυµούνται και στην αγάπη και στην 
έχθρα. Στην πρώτη περίπτωση ανοίγει η καρδιά τους. 

Στην δεύτερη σκοτεινιάζει. 
∆εν κάνουµε το καλό γιατί µας το επιβάλει µια οποιαδή-
ποτε θρησκεία, αλλά γιατί δεν µας βγαίνει να βλάψουµε 

έναν συνάνθρωπο µας. Αυτό λέγεται ήθος 
ή ηθική. Μην κάνεις στον συνάνθρωπο σου 
αυτό που δεν θέλεις να σου κάνει αυτός. 

Η ελευθερία ενός ανθρώπου, τι νό-
ηµα έχει χωρίς ην υγεία του. Και τα 

πουλιά τα σκοτώνουµε ελεύθερα στον 
αέρα. Το ίδιο κάνει και ο κορονοϊός. Ποια 
η διαφορά.

Το σύµπαν δεν έχει κανέναν εντολέα. 
Ακολουθεί τους δικούς του φυσικούς 

νόµους. Αυτούς ψάχνουµε να µάθουµε, για 
να εξηγούµε εάν κάτι συµβαίνει, για ποιους 
λόγους συµβαίνει. 

Όταν λειτουργούµε µε άγχος και 
εκνευρισµό, ο οργανισµός µας εκκρί-

νει µια ορµόνη, τοξίνη, που µας δηλητηριάζει, την «Κορτιζό-
λη». Σωστό είναι να µην πνιγόµαστε σε ένα ποτήρι νερό, αλλά 
να ακολουθούµε την συµβουλή. Βαδίζω αργά γιατί βιάζοµαι.

∆εν είναι η υποχρεωτικότητα, ή καταναγκασµός, η φροντίδα 
των Αρχών να διαφυλάξουν και να προστατεύσουν την ζωή 

των πολιτών. Στον κορονοϊό, κανείς δεν είναι άτρωτος.
Η Κίνα αναγκάζεται να επεκταθεί, λόγω της εκρηκτικής 
αύξησης του πληθυσµού της, όπως η Ιαπωνία στον 

δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Η ιστορία επαναλαµβάνεται και 
η ζωή συνεχίζεται.

Μην παίρνετε ποτέ την καλοσύνη ενός ανθρώπου για 
αδυναµία. Πρέπει να γνωρίζ ουµε, ότι όλες οι πράξεις και 

συµπεριφορές µας έχουν όρια. Όταν τα υπερβαίνουµε, αρχί-
ζουν τα προβλήµατα. 

Όταν χαρακτηρίζουµε ένα άνθρωπο 
ότι είναι βλήµα, η οβίδα, βασικό 

γράµµα είναι το βήτα. Τα τρία άλφα είναι 
το σήµα της πρώτης ποιότητας. Το βήτα 
της δεύτερης, της πιο φτηνής. Οι συµπο-
λίτες σας θα κρίνουν την κατηγορία σας.

Εάν υποσχεθείς κάτι σε έναν άνθρωπο 
πρέπει δύσκολα ή εύκολα να το τηρή-

σεις. Εάν όχι, αυτός θα θυµάται πάντοτε ότι 
είσαι αναξιόπιστος. Ποτέ δεν, θα σε πιστέψει 
ή θα βασιστεί σε σένα.

Όλοι οι άνθρωποι έχουµε ένα χούι, 
µια κακή συνήθεια, διαφορετική ο 

ένας από τον άλλον. Είναι στα γονίδια µας 
και  εκδηλώνεται άθελα µας, χωρίς να το κα-
ταλαβαίνουµε. Είναι πολύ εκνευριστικό και 
φέρνει σε δύσκολη θέση τους συνανθρώ-
πους. Χρειάζεται µέτρο, αυτοκριτική. 
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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»

Η ζωή µας είναι µια πο-
λυπλοκότητα. Σαν ένα 
κουβάρι µε πολλές 

άκρες. Εάν οι γονείς µας δώ-
σουν µια λάθος άκρη, όλη 
µας η ζωή θα είναι ένα λάθος. 
Εάν εµείς επαναστατήσουµε 
και πιάσουµε άλλη άκρη, δεν 
ξέρουµε που θα µας βγάλει. 
∆ηλαδή αµαρτίες γονέων παι-
δεύουσι τέκνα.

 Όλοι ποθούµε µια 
ζωή διαφορετική από 
αυτή που ζούµε. Με 

ειρήνη, ευπορία, ασφάλεια, 
υγεία, χαρά και ευτυχία. 
Όµως αυτό δεν συµβαίνει 
στην πραγµατικότητα. Το να 
φανταζόµαστε ροµαντικά, 
ότι κάποτε αυτό θα µας συµ-
βεί, είναι ουτοπία. Απραγ-
µατοποίητο, γιατί δεν µπο-
ρούµε να αλλάξουµε τα έν-
στικτα µας. Μόνο η µητέρα 
φύση γνωρίζει τους λό-
γους.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Όταν λέµε ότι ένας άν-
θρωπος έχει παρωπί-

δες, δεν τον υποτιµούµε. Τα 
ζώα µας, όνοι, άλογα, ηµίο-
νοι, έχουν τα µάτια τους, το 
ένα αριστερά και το άλλο δε-
ξιά, του κεφαλιού τους. Προ-
κειµένου να µην πηγαίνουν, 
ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, 
αλλά µόνο µπροστά, τα βά-
ζουµε παρωπίδες.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Κανονικά χτύπησε το κουδούνι στο 2θέσιο Νηπιαγω-
γείο και στο 4θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Βαρυµπόµπης, 
που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην πε-

ριοχή, καθώς και στο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆αµασίου, το οποίο 
καταστράφηκε από τον πρόσφατο σεισµό.  Καθοριστικός 
ήταν ο ρόλος της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. στην έγκαιρη 
επαναλειτουργία των εν λόγω σχολείων. Συγκεκριµένα, σε 
χρόνο ρεκόρ, αποκατέστησε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στο 
2θέσιο Νηπιαγωγείο και στο 4θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Βαρυ-
µπόµπης και εξόπλισε πλήρως το νέο υπερσύγχρονο ∆ηµο-
τικό Σχολείο στο ∆αµάσι Τυρνάβου, που κατασκευάστηκε 
πάνω στα ερείπια του παλιού. Πιο αναλυτικά παρέδωσε θρα-
νία, γραφεία, καθίσµατα µαθητών και εκπαιδευτικών, πτυσ-
σόµενα καθίσµατα, έδρες διδασκαλίας, µαγνητικούς πίνακες 
και σχολικά βοηθήµατα (παιχνίδια Μαθηµατικής Σκέψης και 
Συσχετισµού & Εξέλιξης). 

Σπύρος  Βρεττός : «Η απόφαση της παράτασης των συµ-
βάσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, όσων εί-
χαν προσληφθεί για την αποτροπή της διάδοσης του κο-

ρωνοϊού είναι σαφώς προς τη θετική κατεύθυνση. Οι συµβασι-
ούχοι προσέφεραν σηµαντικότατη βοήθεια στην κάλυψη των 
αναγκών που προέκυψαν από την πανδηµία που πλήττει τη χώ-
ρα µας και γι’ αυτό επανειληµµένα είχα ζητήσει την παράταση 
των συµβάσεών τους προς τους αρµόδιους φορείς. Το προηγού-
µενο χρονικό διάστηµα µε δεδοµένη την έλλειψη προσωπικού, 
αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες που προέκυψαν διαδραµάτισαν 
σηµαντικό ρόλο. Η ανανέωση των συµβάσεών τους δείχνει πως 
η προσφορά τους αναγνωρίστηκε και η εµπειρία που απέκτησαν 
θα µας βοηθήσει και τους επόµενους µήνες!»

Η ∆ιεύθυνση Πρασίνου και ο Αντιδήµαρχος Νίκος  Ξα-
γοράρης ενηµερώνουν τους δηµότες Αχαρνών ότι την 
Κυριακή 19 Σεπτεµβρίου από τις 10.00 το πρωί έως τις 

13.00 το µεσηµέρι θα πραγµατοποιηθεί δράση καθαρισµού 
στην περιοχή Αγίας Τριάδας Πάρνηθας.  Η δράση αποτελεί 
µέρος της πρωτοβουλίας της  ΕΛΛΑ – ΝΙΚΑΣ, στην οποία 
εντάσσονται 67 εταιρείες της χώρας µας, ενώ τη διοργάνωση 
της εν λόγω δράσης θα έχει η εταιρεία Agrino. Ο καθαρισµός 
θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Καθα-
ριότητας και του Αντιδηµάρχου   Στάθης Τοπαλίδης και τη 
συµµετοχή εθελοντών και εθελοντικών οµάδων.

Την επόµενη µέρα πραγµατοποιήθηκε  ∆εντροφύτευση  
στην Λεωφόρο Θρακοµακεδόνων από τη ∆ιεύθυνση 
Πρασίνου και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο   Νίκο Ξαγορά-

ρη µε στόχο την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος στο 
∆ήµο µας. Ένα µήνυµα διαρκούς περιβαλλοντικής δράσης το 
οποίο στήριξαν εµπράκτως οι Αντιδήµαρχοι  Μιχάλης Βρεττός, 
Νίκος ∆αµάσκος  και ∆ηµήτρης Κωφός. Τέτοιου είδους πρωτο-
βουλίες σηµατοδοτούν το διαρκές και ολοένα αυξανόµενο εν-
διαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντός και τη βιώσιµη ανάπτυξη του τόπου µας.

∆ήµος  Αχαρνών: Πρόσκληση υποτρόφων Κληροδο-
τήµατος ΡΟ∆ΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ. ∆είτε την 14η και τη 15η 
προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για τα ακαδηµαϊκά 

έτη 2017-18 και 2018-19, χωρίς διαγωνισµό για φοιτητές που 
σπουδάζουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα από τα έσοδα του 
κληροδοτήµατος «Ροδίας Στριφτού». Όλες οι πληροφορίες 
και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου 
Αχαρνών . https://www.acharnes.gr/prokirixeisview

∆ήµος Αχαρνών : Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα 
οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 4:30 
το απόγευµα σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρα-

σκευή του ∆ήµου. Άµεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρι-
ες δυνάµεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς επιχείρησαν 
55 πυροσβέστες µε δύο οµάδες πεζοπόρων τµηµάτων, 15 οχή-
µατα, το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τµήµα Πυροσβεστικών Επιχειρή-
σεων, 3 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα.  Άµεση ήταν και η συνδρο-
µή της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, αλλά και εθελοντών 
πυροσβεστών. Με εντολή του Αρχηγού της Πυροσβεστικής, 
στην περιοχή µετέβη και κλιµάκιο της ∆ιεύθυνσης Αντιµετώπι-

σης Εγκληµάτων Εµπρησµού για τη διερεύνηση των αιτίων της. 
Νωρίτερα είχε τεθεί υπό έλεγχο φωτιά η οποία ξεκίνησε στη Φλό-
γα Βαρυµπόµπης. Σε επιφυλακή παραµένουν δυνάµεις της Πο-
λιτικής Προστασίας του ∆ήµου

Το «Βαµβακάρειο» άνοιξε τις πόρτες του και µαζί την 
αγκαλιά του για να φιλοξενήσει τα παιδιά που τόσο πο-
λύ το έχουν ανάγκη. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  Σπύρος 

Βρεττός ευχαρίστησε όσους κατέβαλαν προσπάθεια προς αυ-
τή την κατεύθυνση και σήµανε την έναρξη της επίσηµης λει-
τουργίας του 

Συνεχίζονται οι εγγραφές στα τµήµατα του Αθλητικού Σω-
µατείου Ολυµπιακού Χωριού για την περίοδο 2021- 
2022ι. Καθηµερινά από τις 18:00 – 20:30 το απόγευµα, τα 

γραφεία του σωµατείου, στο Κλειστό γυµναστήριο του Ολυµπι-
ακού Χωριού, είναι ανοικτά για εγγραφές και πληροφορίες.  Κα-
τά την εγγραφή θα δοθεί πρόγραµµα προπονήσεων για την νέα 
αθλητική περίοδο (Ηµέρες & ώρες ανά τµήµα).

«Έφυγε» ο γνωστός δικηγόρος Σπύρος Γαλούνης. Θλί-
ψη στην κοινωνία των Αχαρνών.  Στον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδας Θρακοµακεδόνων  τελέστηκε  το πρωί της Πέ-

µπτης 16 Σεπτεµβρίου, στις 11π.µ, η εξόδιος ακολουθία του 
Σπύρου Γαλούνη. Η ταφή του έγινε την εποµένη  στην ιδιαί-
τερη πατρίδα του.

O ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Κοινω-
φελής Επιχείρηση ∆ήµου Αχαρνών - ∆ΗΚΕΑ ως ένδειξη 
τιµής στο έργο, την προσφορά και την ιστορία του σπου-

δαίου Έλληνα µουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη,  διοργάνω-
σε  συναυλία της ∆ηµοτικής Ορχήστρας Αχαρνών. Τετάρτη 
22/09, Ώρα 20:30. ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης. 
Τραγούδησαν: Μαρία Μανωλάκη, Νίκος Μπουρνέλης, Τάκης 
Κωνσταντινόπουλος. Έκτακτη Συµµετοχή : Νάντια Καραγιάννη. 
Είσοδος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Νέες υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιµες για επαγγελµα-
τίες και επιχειρήσεις µέσω της νέας ψηφιακής πύλης  
«myAADE» και δεν θα απαιτείται να επισκεφτούν την 

οικεία τους Εφορία. Με λίγα κλικ από τους υπολογιστή τους, 
θα έχουν την δυνατότητα χωρίς να ταλαιπωρία, να προχω-
ρήσουν στην υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών, 
έτσι ώστε να µεταβάλλουν στοιχεία του φορολογικού προ-
φίλ τους όπως δραστηριότητες ή κατηγορία βιβλίων αλλά 
και να διακόπτουν τις εργασίες τους.  Συγκεκριµένα µέσω της 
νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας τα φυσικά και νοµικά πρόσω-
πα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν στοιχεία που αφο-
ρούν: 
l την ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας της άσκησης της 
δραστηριότητας της επιχείρησης 
l τις δραστηριότητες 
l το καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και 
στον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
l την κατηγορία των τηρουµένων βιβλίων σύµφωνα µε τα 
ΕΛΠ 
l την εγγραφή στο Επιµελητήριο 
l τις εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού 
l την επιλογή φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ απο-
στάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνι-
ακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς 
άλλα κράτη µέλη, στο κράτος µέλος προορισµού.  
l Επίσης ηλεκτρονικά θα γίνεται και η διακοπή των εργασι-
ών της επιχείρησης

∆ιευκολύνσεις στις γονικές παροχές περιµένουν τους γο-
νείς από 1η Οκτωβρίου, οπότε αυξάνεται το αφορολόγη-
το ανά γονέα στα 800.000 ευρώ. Επιπλέον, στην κατάρ-

γηση φόρου για γονικές παροχές και δωρεές θα περιλαµβάνο-
νται, εκτός από ακίνητα, τα µετρητά και οι µετοχές.Συγκεκριµένα, 
όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήµα της ∆ΕΘ, από 
1η Οκτωβρίου 2021 αυξάνεται το αφορολόγητο ανά γονέα στα 
800.000 ευρώ, µέτρο το οποίο αφορά αφενός όλους τους συγ-
γενείς πρώτου βαθµού (συζύγους παιδιά, παππούδες εγγόνια 
και γονείς) για κινητή και ακίνητη περιουσία µεταξύ των οποίων 

και χρηµατικά ποσά-µετοχές, όπως επισηµαίνει το imerisia.gr.
Επανένταξη στις 120 δόσεις για ασφαλιστικές οφειλές. 
Προθεσµία µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου έχουν οι οφει-
λέτες ασφαλιστικών εισφορών προς τον ηλεκτρονικό 

Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχασαν τη 
ρύθµιση για τις 100-120 δόσεις λόγω της πανδηµικής κρίσης, 
προκειµένου να επανενταχθούν, καταβάλλοντας ταυτόχρο-
να τις δόσεις του Αυγούστου και του Σεπτεµβρίου έως 30/9.

Τη δυνατότητα να µεταφέρουν την πληρωµή της πρώτης 
δόσης του ΕΝΦΙΑ τον Οκτώβριο (θα καταβληθούν δηλα-
δή δύο δόσεις) ανακοίνωσε χθες στο κανάλι της Βουλής ο 

υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας, σηµειώνοντας ταυτόχρο-
να ότι τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν αύριο 22 Σε-
πτεµβρίου. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να 
καταβάλουν τον ίδιο φόρο µε το περυσινό έτος, αρκετοί όµως θα 
πληρώσουν µειωµένο ΕΝΦΙΑ, καθώς το εισόδηµά τους περιορί-
στηκε δραστικά το προηγούµενο έτος λόγω της πανδηµικής κρί-
σης, σε επίπεδο που τους επιτρέπει να πληρώσουν 50% µικρότε-
ρο φόρο.

Τηλεργασία: Ξεπέρασε το 25% στην Ελλάδα. Ξεπερνά 
το 25% το ποσοστό της τηλεργασίας, σύµφωνα µε τα ει-
δικά έντυπα που υποβάλουν υποχρεωτικά οι εταιρείες 

στο πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ για να δηλώσουν τους 
τηλεργαζόµενους. Το µεγαλύτερο ποσοστό τηλεργασίας συ-
γκεντρώνεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τεχνο-
λογίας αλλά και επιχειρήσεις µε εµπορικές δραστηριότητες.

Λιγότερα χρεωστικά, περισσότερες επιστροφές φόρων. Σε 
6.385.896 ανήλθε ο αριθµός των δηλώσεων φορολογίας ει-
σοδήµατος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, 

οι οποίες υποβλήθηκαν µέχρι προχθές. Το 1/3 του συνόλου των φο-
ρολογουµένων έλαβε χρεωστικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα και 
καλείται να καταβάλει φόρους συνολικού ύψους 2,78 δισ. ευρώ.

Μέτρα για την επιβάρυνση του ρεύµατος : -Να µετριάσει 
τις επιβαρύνσεις από τα τιµολόγια ρεύµατος και απορ-
ροφά µέρος των επερχόµενων ανατιµήσεων στο πετρέ-

λαιο θέρµανσης θα επιδιώξει µε δυο κινήσεις η κυβέρνηση. - 
Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ∆ΕΘ, από την µια 
θα αυξηθεί το επίδοµα για την αγορά πετρελαίου και από την 
άλλη θα επιδοτηθούν –τουλάχιστον-το επόµενο τρίµηνο οι λο-
γαριασµοί ρεύµατος! -Κοντά στα 800 ευρώ υπολογίζεται πως 
θα φτάσει το φετινό επίδοµα θέρµανσης, την ώρα που θα υπάρ-
ξουν και κρατικές επιχορηγήσεις –οι οποίες σε συνδυασµό µε 
εκπτώσεις από την ∆ΕΗ- θα περιορίσουν ή θα µηδενίσουν τις 
επιβαρύνσεις στα τιµολόγια του ρεύµατος. - Μάλιστα, σύµφω-
να µε εκτιµήσεις, νοικοκυριό µε κατανάλωση από 300 έως 600 
κιλοβατώρες δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ τον 
µήνα. ∆ιαφορετικά, θα χρεωνόταν 20 έως 44 ευρώ.

Τέλος χρόνου για τις 100 και 120 δόσεις : Την ευκαιρία να 
κερδίσουν ξανά τις 100 και 120 δόσεις για να εξοφλήσουν 
τα παλαιά χρέη τους προς την Εφορία έχουν χιλιάδες επι-

χειρήσεις και φορολογούµενοι που έχουν χτυπηθεί από την παν-
δηµία. Οι πύλες των παλαιών ρυθµίσεων ανοίγουν και πάλι µε 
την υποβολή µιας αίτησης και την καταβολή της δόσης του Αυ-
γούστου µαζί µε τη δόση του Σεπτεµβρίου έως τις 30 Σεπτεµβρί-
ου 2021. Η ρύθµιση αφορά όσους έχασαν τις 100 και 120 δόσεις 
από τη στιγµή που ξέσπασε η πανδηµία, δηλαδή από τον Μάρτιο 
του 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2021. 

Χρηµατοδοτήσεις έως 400.000 ευρώ για επαγγελµατίες 
- Οι δικαιούχοι και οι τελικές προθεσµίες. Χρηµατοδο-
τήσεις που αγγίζουν τα 400.000 ευρώ µπορούν να διεκ-

δικήσουν χιλιάδες επαγγελµατίες έως το τέλος του µήνα. Τα 
ποσά που θα λάβουν είναι µη Επιστρεπτέα και µπορούν να αξι-
οποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης ή για αγορά ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού ή για τεχνολογική αναβάθµιση. Λιανεµπόριο, 
εστίαση, αυτοαπασχολούµενοι δικηγόροι, τουρισµός, αλλά 
και ιδιοκτήτες γυµναστηρίων και παιδότοπων, είναι οι δικαι-
ούχοι των ενισχύσεων.

Ανατιµήσεις σε προϊόντα έως το τέλος Οκτωβρίου  2021. 
Τις αµέσως επόµενες ηµέρες και µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
αναµένεται να αυξηθούν οι τιµές σε περίπου 500 προϊόντα 

σε ποσοστό που φτάνει ακόµη και το 25%. Οι αυξήσεις αφορούν 
τουλάχιστον 31 κατηγορίες προϊόντων και θα γίνουν αντιληπτές 
από τους καταναλωτές σταδιακά τις αµέσως επόµενες ηµέρες και 
ανάλογα µε τα αποθέµατα των προϊόντων που έχουν στις αποθή-
κες τους τα µεγάλα καταστήµατα τροφίµων.
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Ανοίγει και πάλι η πλατφόρµα της ΚΕ∆Ε έως και τις 
31 ∆εκεµβρίου 2021, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων δεύτερη ευκαιρία να προβούν σε διόρ-

θωση  των  τετραγωνικών µέτρων των ακινήτων τους 
στους δήµους µέσω της πλατφόρµας tetragonika.govapp.
gr, προκειµένου να αποφύγουν πρόστιµα και αναδροµι-
κές επιβαρύνσεις δηµοτικών τελών για τα έτη έως και το 
2019 αλλά  και να πληρώσουν µικρό πρόστιµο για την πε-
ρίοδο από το 2020 και  µετά.

Η διόρθωση αφορά στις περιπτώσεις, στις οποίες το εµβα-
δόν που καταγράφεται στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ είναι µι-
κρότερο από το πραγµατικό, το οποίο εµφανίζεται στο Ε9. 

Ωστόσο η νέα ρύθµιση δεν συµπεριλαµβάνει και τη δήλω-
ση των µη ρευµατοδοτούµενων ακινήτων, ώστε να απαλλα-
γούν από τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού.

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 µέχρι την ηµερο-
µηνία υποβολής της δήλωσης, τα τέλη που αντιστοιχούν στα 
ορθά τετραγωνικά µέτρα θα καταβάλλονται µε πρόστιµο 20% 
επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγω-
νικών µέτρων αυτού του διαστήµατος και σύµφωνα µε το ορι-
ζόµενο πρόγραµµα δόσεων.

Α∆ΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ –  ΑΝΟΙΓΕΙ
ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

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

Η µεγάλη αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµα-
τος η οποία επηρεάζει δραµατικά το κόστος για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οδηγώντας σε ντό-

µινο ανατιµήσεων, αναδεικνύει την έλλειψη ολοκληρω-
µένου κυβερνητικού στρατηγικού σχεδίου για την ενέρ-
γεια.

Οι δύο βασικές αιτίες της αύξησης της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας προέρχονται από τον υπερδιπλασιασµό των τιµών 
του φυσικού αερίου και των εκποµπών ρύπων.

Η Κίνα  ήδη συµβάλλει στις εκποµπές ρύπων µε ποσο-
στό µεγαλύτερο του 50%, ενώ η υλοποίηση του φιλόδο-
ξου σχεδίου  για δηµιουργία νέων εργοστασίων έως το 
2030 θα ανεβάσει στο 90% την συµµετοχή της στην δηµι-
ουργία ρύπων οι οποίοι προκαλούν το φαινόµενο του θερ-
µοκηπίου, την στιγµή µάλιστα όπου η Ε.Ε.θα έχει ανεξαρ-
τητοποιηθεί από τον λιγνίτη σε αντίστροφο ποσοστό.

Η εµπορική πολιτική Ε.Ε. και Κίνας µε αυτά τα δεδοµέ-
να οφείλει να επανεξετασθεί, διότι δεν υφίσταται µόνο το 
θέµα της κλιµατικής αλλαγής αλλά και της απώλειας αντα-
γωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων η οποία 
προκαλείτε από την αύξηση των τιµών των εκποµπών ρύ-
πων και του κόστους παραγωγής. Η ελληνική κυβέρνηση 
συνεπώς οφείλει να θέσει το θέµα στο Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο, διεκδικώντας αύξηση των δασµών στα κινέζικα 
προϊόντα ως µοχλό πίεσης αλλά και ως αντισταθµιστικό 
όφελος.

Ταυτόχρονα η µονοπωλιακή εξάρτηση της Ευρώπης 
από το Ρώσικο φυσικό αέριο έχει διπλασιάσει την τιµή του. 
Η Ελλάδα η οποία µε τον λιγνίτη είχε εξασφαλίσει σε µεγά-
λο βαθµό την ενεργειακή αυτονοµία της µε τις πρόσφατες 
κυβερνητικές αποφάσεις να κλείσουν όλες οι λιγνιτικές µο-
νάδες έως το 2027 και να αντικατασταθούν στο µεγαλύτε-
ρο ποσοστό τους από µονάδες φυσικού αερίου εισέρχεται 
σε αµφιλεγόµενη πλέον στρατηγική για την ενέργεια.

Η κλιµατική αλλαγή και η ενεργειακή µετάβαση δηµι-
ουργεί τις ιδανικές προϋποθέσεις για ακόµη µεγαλύτερη 
συµµετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό µείγµα. Η κυβερνητι-
κή επιµονή όµως για ακόµη µεγαλύτερη συµµετοχή του 
φυσικού αερίου, την στιγµή µάλιστα όπου η Τουρκία µέσω 

του TAP θα ελέγχει την µονοπω-
λιακή ροή του αζέρικου και του 
ρώσικου φυσικού αερίου στην χώρα µας, εγείρει και σοβα-
ρά θέµατα εθνικής ασφάλειας. Η Ρεβυθούσα και η Αλεξαν-
δρούπολη παρέχουν την δυνατότητα εναλλακτικής παρο-
χής µέσω του LNG αλλά ο κίνδυνος θα παραµείνει υψηλός.

Η κυβέρνηση Παπανδρέου όπως και η κυβέρνηση Τσί-
πρα προώθησαν την εκµετάλλευση των εγχώριων κοιτα-
σµάτων µέσω του EastMed, προκειµένου να δηµιουργηθεί 
εναλλακτική παροχή από τα ελληνικά, τα κυπριακά, τα ισ-
ραηλινά και τα Αιγυπτιακά κοιτάσµατα φυσικού αερίου, γε-
γονός το οποίο θα ενισχύσει την εθνική αλλά και την Ευ-
ρωπαϊκή ασφάλεια.

Ενώ η κυπριακή κυβέρνηση, παρά τις τούρκικες απει-
λές προχωρά αποφασιστικά στις έρευνες και την εξόρυξη, 
η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί αµήχανα τα τούρκι-
κα ερευνητικά να εισέρχονται στην ελληνική ΑΟΖ φθάνο-
ντας έως και τα 6 ν.µ.!! 

Η Τουρκία δηµιουργεί τετελεσµένα στην περιοχή κατα-
πατώντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώµατα, το διεθνές 
δίκαιο αλλά και το δίκαιο της θάλασσας.

Η απάντηση της Ελλάδας και της Ε.Ε. απέναντι στην 
Τουρκία είναι σκληρή µόνο σε λεκτικό επίπεδο, ενώ σε επί-
πεδο πραγµατικών κυρώσεων και αντιδράσεων ουδέν.

Η κωλυσιεργία όµως και η κατευναστική στρατηγική 
οδηγούν σε νέα τετελεσµένα στην ανατολική  µεσόγειο, 
ακυρώνοντας έµπρακτα την εθνική στρατηγική  για την 
ενέργεια, οδηγώντας στην δραµατική εξάρτηση της χώρας 
µας από τις τουρκικές διαθέσεις.

Απαιτείται σαφής ενεργειακός κυβερνητικός ανασχεδι-
ασµός ο οποίος θα εναρµονίζεται τόσο µε την κλιµατική κρί-
ση, όσο και µε τα ζητήµατα της εθνικής ασφάλειας και της 
εθνικής οικονοµίας.

∆ιαφορετικά οι αυξήσεις αυτές στο ηλεκτρικό ρεύµα οι 
οποίες απειλούν να τινάξουν στον αέρα επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά, ίσως να συνιστούν µόνο την απαρχή µιας µε-
ταβατικής περιόδου όπου από την ενεργειακή αυτονοµία 
θα εισέλθουµε στην ενεργειακή  εξάρτηση και µάλιστα από 
την Τουρκία.

Κίνδυνος ενεργειακής φτώχειας και εξάρτησης…
Του  Χρήστου  Ξενοκώστα, Συγγραφέα - Οικονοµολόγου

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ

Πολλοί πήγαν διακοπές, άλλοι ξεκουράστηκαν στο χωριό τους, 
αρκετοί προτίµησαν να πηγαίνουν για µπάνιο εδώ κοντά. Όλοι 
όµως «γεµίσαµε τις µπαταρίες µας» για να βγάλουµε τί; το φθι-

νόπωρο; προφανώς όχι. Προσδοκούµε  να περάσουµε τον χειµώνα 
χωρίς προβλήµατα υγείας. Όπως τα µυρµήγκια, τα οποία µεριµνούν 
εργαζόµενα, αποθηκεύουν τροφές για όλους τους κρύους µήνες, έτσι 
και εµείς παίρνουµε δυνάµεις για όλο τον χειµώνα. ∆εν λέµε «έκανε 
πολλά µπάνια το καλοκαίρι και τον χειµώνα δεν τον έπιασε τίποτα»; 
(το ίδιο ισχύει και τις διακοπές στο βουνό). Την πρώτη κάθε µήνα τί λέ-
µε; καλό δεκαήµερο; Θα ήταν µισή ευχή. Έτσι λοιπόν δεν αρκούµαστε 
στο κολοβό φθινόπωρο, αλλά ευχόµαστε σε όλους ολοκληρωµένα: 
Να έχετε καλό χειµώνα.

Ο Χρόνος είναι σχετικός και ο καθορισµός της αρχής του, ορίζεται κα-

τά συνθήκη. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ως αρχή του χρόνου τον Σεπτέµ-
βριο. Αργότερα καθιέρωσαν τον Μάρτιο, τον οποίο εφήρµοσαν και οι Ρω-
µαίοι. Οι Πόντιοι δεν έπαψαν να τιµούν τον Σεπτέµβριο. Πολύ αργότερα, 
από την ∆ύση, µας επιβλήθηκε Ιανουάριος. 

Παρατηρούµε όµως ότι ο Σεπτέµβριος είναι αρχή της σχολικής χρο-
νιάς, της πολιτικής, της νοµικής, της αγροτικής, της αθλητικής, της τηλεο-
πτικής, της εκκλησιαστικής, της συγκοινωνιακής και γενικώς η αρχή των 
περισσοτέρων αλλαγών. Συνηθίζουµε να λέµε καλή σεζόν, καλή σχολική 
χρονιά, καλή αθλητική χρονιά κ.τ.λ. Ταιριάζει λοιπόν και είναι δόκιµη η ευ-
χή: Καλή χρονιά. Για τους εµβολιασµούς η τροµοκρατία, ο εκφοβισµός 
(bullying) και ο εκβιασµός εναντίον µιας µερίδας του λαού καλά κρατεί. Εί-
ναι γνωστό ότι στην κορυφή της διαφθοράς παγκοσµίως, βρίσκεται ο χώ-
ρος της υγείας-φαρµάκου-διατροφής. 

Το θέµα των εµβολίων έχει προ πολλού φύγει από τις αρµοδιότητες 
της ιατρικής, και έχει µετατραπεί σε πολιτικό. Όταν λέµε πολιτικό δεν εννο-
ούµε κοµµατικό. Το ότι υποβάλλουν όλο τον πλανήτη σε µαζική υστερία, 
µας βάζει σε πολλές υποψίες. Πολιτικοί, δηµοσιογράφοι και παραθυράκη-
δες ιατροί, θαρρείς ότι λειτουργούν ως οργανωµένη συµµορία. Όπως εί-
πε κάποιος σπουδαίος επιστήµονας: «έχουν παραµερίσει την επιστηµοσύ-
νη τους, και έχουν γίνει όργανα των πολιτικών».

Για τους συµπολίτες µας οι οποίοι έχουν επιφυλάξεις, ή δεν επιθυ-
µούν να εµβολιαστούν, µπορούµε να δώσουµε κάποιες πληροφορίες: 
Τα εµβόλια των Pfizer και Moderna είναι εµβόλια «τεχνολογίας» mRNA. 
Αυτά λοιπόν παρεµβαίνουν στο DNA του οργανισµού, και έχουν κατη-
γορηθεί για πολλές παρενέργειες, θανάτους και µεταξύ άλλων επηρε-
άζουν τα ωάρια και τα σπερµατοζωάρια και γενικώς δεν γνωρίζουµε τι 
αποτελέσµατα θα έχουµε σε βάθος χρόνου. Στην ίδια λογική βρίσκο-

νται και τα AstraZeneka, CanSinoBio (κινε-
ζικό), και Gamaleya (ρωσικό). 

Μια άλλη κατηγορία εµβολίων κατά του 
κορωνοϊού είναι τα εµβόλια της κλασσικής 
εµβολιαστικής λογικής, δηλαδή τα αδρανο-
ποιηµένα ολο κυτταρικά. Ο µηχανισµός αυ-
τών των εµβολίων είναι ο εξής: ο ιός αδρανοποιείται εργαστηριακά (καθί-
σταται ανίκανος να πολλαπλασιαστεί και να προκαλέσει νόσο, ουσιαστικά 
νεκρώνεται). Το µόνο που µπορεί πλέον να κάνει ο αδρανοποιηµένος ιός 
όταν εισαχθεί στον οργανισµό είναι να διεγείρει τα Β-κύτταρα για να παρα-
γάγουν αντισώµατα που θα ενεργοποιήσουν την κυτταροτοξική δράση 
των Τ- κυττάρων. 

Στην περίπτωση εποµένως αυτών των εµβολίων η «εντολή» είναι η ει-
σαγωγή στον οργανισµό του αδρανοποιηµένου στελέχους του ιού. Αυτή 
ήταν µέχρι πριν από λίγο καιρό, επί πολλές δεκαετίες, η λογική όλων των 
παραγοµένων εµβολίων, και αυτή την λογική, την «πεπατηµένη», ακολου-
θούν οι κινεζικές εταιρείες Sinovac και Sinopharm για να παράγουν τα εµ-
βόλιά τους. Μια επόµενη κατηγορία εµβολίων κατά του κορωνοϊού είναι 
τα πρωτεϊνικά εµβόλια. Πρόκειται επίσης για εµβόλια «κλασσικής λογικής» 
των οποίων ο µηχανισµός είναι ο ίδιος µε αυτών που περιγράφονται παρα-
πάνω, µόνο που σε αυτά αντί για ολόκληρο τον ιό χρησιµοποιείται µόνο η 
πρωτεΐνη εναντίον της οποίας πρέπει να προκληθεί η παραγωγή αντισωµά-
των, ενισχυµένη µε την προσθήκη ανοσοενισχυτικού, έτσι ώστε να µπορεί 
να χορηγηθεί ως εµβόλιο. Σε αυτά τα εµβόλια έχουν προχωρήσει αρκετά 
οι Sanofi µαζί µε την GSK και η Canadian Biotech Medicago µε την GSK. Το 
βασανιστικό ερώτηµα είναι γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν εισάγει τα 
SinovacκαιSinopharmτα οποία έχουν εγκριθεί από τον Παγκόσµιο Οργανι-
σµό Υγείας το δεύτερο στις 1/6/21 ενώ το πρώτο στις 7/5/21. Πιστεύουµε 
ότι αυτά τα δύο, η συντριπτική πλειονότητα του κόσµου τα αποδέχεται.

Καλό χειµώνα, καλή χρονιά και µε υγεία

Καλό χειµώνα, καλή χρονιά και οι εξελίξεις µε τα εµβόλια

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



5Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2021

ΠΡΩΤΟ  ΒΡΑΒΕΙΟ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΗ ∆ΑΜΑΣΚΟ

ΤΟ «GREENAWARD 2021» ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ.
Τ ο 1ο Βραβείο στην Ενότη-

τα «Ανακύκλωση µε δια-
λογή στην Πηγή στον δη-

µόσιον τοµέα» απονεµήθηκε 
στη Σταθερές Συγκοινωνίες 
Μον. A.E. στην κατηγορία «Βρα-
βεία προς επιχειρήσεις και ∆ηµό-
σιους Φορείς», κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου «The Economist’s 
Thessaloniki Metropolitan 
Summit», όπου απονεµήθηκαν 
τα “Green awards 2021”, στα 
πλαίσια της 85ης  ∆ΕΘ.

Το βραβείο, που παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρείας Χάρης ∆αµάσκος, απενεµήθη στη ΣΤΑ.ΣΥ, 
για τον σχεδιασµό και την επιτυχηµένη υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανταποδο-
τικής Ανακύκλωσης στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς.

Τρία και πλέον χρόνια µετά την εφαρµογή του εν λόγω προγράµµατος, σε συνεργασία µε τον 
εγκεκριµένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Φορέα, Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα 
«ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», τα αποτελέσµατα του εγχειρήµατος είναι σηµαντικά. 

Στα τρία «Σπιτάκια Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» που τοποθετήθηκαν στους σταθµούς του Με-
τρό «∆άφνη» και «∆ουκίσσης Πλακεντίας» και στη στάση του Τραµ «Αγία Φωτεινή» οι ανακυκλω-
θείσες ποσότητες ξεπέρασαν τα 288 χιλιάδες κιλά. Παράλληλα, οι επιβάτες, που χρησιµοποιούν κα-
θηµερινά τα οικολογικά µέσα σταθερής τροχιάς για τις µετακινήσεις τους, είχαν την ευκαιρία να ενη-
µερωθούν για τη συµβολή της ανακύκλωσης στην προστασία του περιβάλλοντος, να εκπαιδευτούν 
και εν τέλει να συµµετάσχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

«Ευχαριστώ πολύ εκ µέρους της διοίκησης και των εργαζοµένων για την εξαιρετική τιµή που µας 
κάνετε µε αυτή την βράβευση.

Ευχαριστώ και την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την συνεργασία που έχουµε και τα οφέ-
λη που απορρέουν από αυτή», δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου από τον Υπουργό Ανά-
πτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη ο Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ. Χάρης ∆αµάσκος και κατέληξε: «Το σηµαντι-
κότερο, κατά την άποψη µου, είναι, ότι εκπαιδεύουµε καθηµερινά τους συµπολίτες µας στο δίπτυχο 
περιβαλλοντική συνείδηση και κοινωνική ανταπόδοση. 

Όταν ξεκίνησε το πρόγραµµα, ήµασταν το πρώτο Μετρό στην Ευρώπη και το δεύτερο στον κό-
σµο, που εφάρµοζε ανταποδοτική ανακύκλωση. Υποσχόµαστε, να συνεχίσουµε να είµαστε πρωτο-
πόροι και καινοτόµοι».

Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους! 
Άρθρο της Χριστίνας Κατσανδρή, 
Αντιδηµάρχου  Παιδείας, Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και νέας Γενιάς

Σε αυτό το νέο ξεκίνηµα, µε τις µαθήτριες και τους µαθητές να 
επιστρέφουν, υπό τις συνθήκες που επέστρεψαν και πέρυσι, 
στον φυσικό τους χώρο, τις σχολικές αίθουσες, το σχολείο πέ-
ραν της πολύπλευρης µόρφωσης, καλείται να δώσει, παράλ-
ληλα, κι ένα µάθηµα ζωής, υπευθυνότητας και προσαρµογής 
στις δυσκολίες.  Η υγειονοµική πρόληψη και ασφάλεια απαιτεί 
ακόµα µεγαλύτερα αποθέµατα υποµονής, αντοχής και αυτοπειθαρχίας για όλους: µα-
θητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.  Η Πολιτεία έχει λάβει τα καλύτερα δυνατά µέτρα προ-
στασίας, ώστε να επιτευχθεί η οµαλή και ασφαλής διεξαγωγή των µαθηµάτων και να 
αποφευχθεί η διασπορά της νόσου. 

Φέτος έχουµε επιπλέον κάτι θετικό:τον εµβολιασµό παιδιών και εφήβων από 12 
ετών κάτι που θα βοηθήσει στην γρήγορη ανοσία τους και την αποφυγή εξάπλωσης 
του covid. Ο ∆ήµαρχος, εγώ και όλη η δηµοτική αρχή θα είµαστε εδώ να προσφέρου-
µε µε όποιο τρόπο µπορούµε στα σχολεία µας ό,τι χρειαστούν.  Στις µαθήτριες και στους 
µαθητές εύχοµαι να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία που τους δίνει το σχολείο για να καλ-
λιεργήσουν το µυαλό και την ψυχή τους. Στους εκπαιδευτικούς που είναι στυλοβάτες 
αυτής της προσπάθειας, εύχοµαι καλή επιτυχία στο εκπαιδευτικό και παιδευτικό τους 
έργο. Καλή δύναµη και στους γονείς που αποτελούν στήριγµα και υπόδειγµα για τα 
παιδιά τους. Με οµαδική δουλειά, υπευθυνότητα και ορθολογισµό θα κερδίσουµε το 
διττό στοίχηµα της µάθησης και της ασφάλειας.



Την ∆ευτέρα 13 Σεπτεµβρίου 2021 το 
πρωί  και µε όλα τα µέτρα κατά του 
covid-19 τελέστηκε στις σχολικές µονά-

δες του ∆ήµου Αχαρνών ο καθιερωµένος 
Αγιασµός για τη νέα σχολική χρονιά. Οι µαθη-
τές όλων των βαθµίδων παρουσία των νηπι-
αγωγών, δασκάλων και καθηγητών τους, δέ-
χθηκαν τις ευχές της δηµοτικής αρχής και των 
ιερέων που τέλεσαν τον αγιασµό, για καλή 
σχολική χρονιά µε την ευχή η χρονιά να κυ-
λήσει χωρίς προβλήµατα!

Κανονικά χτύπησε το κουδούνι στο 2θέ-
σιο Νηπιαγωγείο και στο 4θέσιο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Βαρυµπόµπης, που επλήγησαν 
από την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή, 

καθώς και στο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆αµασί-
ου, το οποίο καταστράφηκε από τον πρό-
σφατο σεισµό. 

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της ΚΤΙΡΙΑ-
ΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. στην έγκαιρη επανα-
λειτουργία των εν λόγω σχολείων.

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει ένα υπαίθριο γυµναστήριο είναι,µε-
ταξύ άλλων,ένα είδος αίσθησης ελευθερίας που προσφέρουν στον 
αθλούµενο καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα εκγύµνασης στην ίδια 
την φύση.

Στα υπαίθρια γυµναστήρια του ∆ήµος Αχαρνών, οι πολίτες άνω των 12 
ετών µπορούν να αθλούνται ∆ΩΡΕΑΝ σε όργανα βάδισης, έκτασης ποδιών, 
έλξεων ώµων, πιέσεων ώµων, ποδηλάτου, ελλειπτικής κίνησης ποδιών, 
εκτάσεων, βάδισης αέρος και κοιλιακών.

Με µικρές παρεµβάσεις βελτιώνουµε την καθηµερινότητα των συνδη-
µοτών µας.
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Ξεκίνησε η ανακατασκευή όσων παιδικών 
χαρών παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήµατα 
Έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή όσων παιδι-
κών χαρών παρουσιάζουν λειτουργικά προ-
βλήµατα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και 
τα τελευταία πρότυπα ασφάλειας που ορίζο-
νται από την κείµενη νοµοθεσία.

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών 
µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο  Νίκο ∆αµάσκο 

έχουν θέσει ως στόχο την σταδιακή αναβάθµι-
ση όλων των παιδικών χαρών της πόλης µας, 
ακολουθώντας τον γενικότερο σχεδιασµό του 
∆ηµάρχου  Σπ. Βρεττού. 

Σύντοµα κάθε γειτονιά θα έχει την παιδική 
χαρά της, προσφέροντας χαµόγελο και ασφά-
λεια στα παιδιά µας

Χωρίς προβλήµατα η έναρξη της Σχολικής Χρονιάς

Υπαίθρια γυµναστήρια έτοιµα 
προς χρήση των δηµοτών µας!

Περισσυλογή καµένων οχηµάτων από 
τη ∆ιέυθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
του ∆ήµου Αχαρνών, υπό την καθοδή-
γηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Μι-
χάλη Βρεττού, περισυνέλεξε για δεύτε-
ρη ηµέρα καµένα οχήµατα στην περιο-
χή Θρακοµακεδόνων - Βαρυµπόµπης. 
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου παραµένουν 
πάντα δίπλα στους δηµότες µας, ειδικά 
σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αν κά-
ποιος πολίτης ενδιαφέρεται για την 
αποµάκρυνση - απόσυρση του οχήµα-
τός του, παρακαλείτε να επικοινωνήσει 
µε το Τµήµα Αστυνόµευσης.
Τηλέφωνο: 2102415472

Πανηγυρική αυλαία 
για τις «Βραδιές Πολιτισµού»
Αυλαία έριξαν οι «Βραδιές Πολιτισµού» 
στις Αχαρνές, το βράδυ του Σαββάτου 19 
Σεπτεµβρίου 2021. Ένα φεστιβάλ που µε-
τράει ήδη τρεις διοργανώσεις, αλλά κα-
τάφερε ήδη να γίνει ένας µεγάλος καλο-
καιρινός θεσµός για τους φίλους του πο-
λιτισµού και όχι µόνο.  Ο ∆ήµος Αχαρ-
νών, το προσωπικό της ∆ΗΚΕΑ, ο 
πρόεδρος   Γιάννης  Νίκας και όσοι εργά-
στηκαν για την διοργάνωση, φρόντισαν 
να αλλάξουν τα βράδια µας, διοργανώ-
νοντας το πιο πετυχηµένο και πολυδιά-
στατο φεστιβάλ τεχνών µε θεατρικές και 
µουσικές παραστάσεις.

Ολοκληρώθηκε δωρεάν 
κατασκευής site και eshop
Η ∆ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανά-
πτυξης και ο Αντιδήµαρχος Άγγελος Αρα-
µπαντζής, σας ενηµερώνουν ότι ολοκλη-
ρώθηκε µε επιτυχία το πρόγραµµα για τη 
δωρεάν κατασκευή ηλεκτρονικού κατα-
στήµατος (e-shop) και ιστοσελίδας (site). 

Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε τους προ-
ηγούµενους µήνες από το Τµήµα Απασχό-
λησης και Επιχειρηµατικότητας και τον 
Αντιδήµαρχο ∆ηµήτρη Κωφό σε συνεργα-
σία µε το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 
Αθηνών (Ε.Ε.Α). Όλες οι αιτήσεις των µε-
λών του Ε.Ε.Α που κατατέθηκαν στην υπη-
ρεσία µας έγιναν δεκτές και η σχετική δια-
δικασία (η οποία υλοποιείται αποκλειστι-
κά από το Ε.Ε.Α), βρίσκεται πλέον στο τε-
λ ικό  σ τάδ ιο .  Γ ια  περ ισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να επικοινωνούν στο τηλ. 2103380201 ή 
στο e-mail:eea@eea.gr.

Νέο διευρυµένο ωράριο λειτουργίας για το Κεντρικό ΚΕΠ 
Νέο διευρυµένο ωράριο λειτουργίας για το Κεντρικό ΚΕΠ του ∆ήµου Αχαρνών για την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των συνδηµοτών µας.   Συγκεκριµένα από την περασµένη ∆ευτέρα το ωράριο 
λειτουργίας για το κοινό διαµορφώνεται ως εξής: ΚΕΠ 0219 (Κεντρικό Μενίδι), Αρχαίου Θεάτρου 
35Α, Τ.Κ. 13674, Τηλ.213 2060200

∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00-19:30  και το   Σάββατο 08:00-13:30

∆ωρεάν µετάβαση των φοιτητών από τις Αχαρνές προς τα Α.Ε.Ι.  
Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ηµοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αχαρνών για  3η συνεχόµενη χρονιά 
στέκεται συµπαραστάτης των νέων, λειτουργώντας δωρεάν τη Λεωφορειακή γραµµή για τη διευκόλυνση 
της µετάβασης των φοιτητών από τις Αχαρνές προς τα Α.Ε.Ι. Για αιτήσεις συµµετοχής και περισσότερες 
πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο Τηλ.  2102478505-507 από τις 08:00 έως τις 15:30 είτε µέσω 
email : dikeacharnon@yahoo.gr

Ανοίγει και πάλι τις πόρτες της 
η Φιλαρµονική του ∆ήµου Αχαρνών 
Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν και να εγγράφουν στα µαθήµατα ενός πνευστού ή 
κρουστού µουσικού οργάνου αρκεί: Να προσέλθουν στην Πλατεία Αγίου Νικολάου 3 είτε 
να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210-2478505 (πρωινές ώρες).

Οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά από τις 18:00 έως και τις 20:00 (εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής). Τα µαθήµατα είναι ∆ΩΡΕΑΝ µε στόχο να συµβάλλουν στην καλ-
λιέργεια του χαρακτήρα µικρών και µεγάλων καθώς και να ενισχύσουν το συλλογικό τους 
πνεύµα.
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Το µήνυµα του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού για τη νέα Σχολική Χρονιά 
Αγαπητές µαθήτριες, αγαπητοί µαθητές, 
αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Στην αφετηρία της νέας σχολικής χρονιάς οι 
ευχές µας συνήθως είναι συγκεκριµένες. 
Υγεία, δύναµη, πρόοδος. Ούτε φέτος θα αλ-
λάξει αυτό. Οι ευχές µας σε κάθε µαθητή, σε 
κάθε συνάδελφο εκπαιδευτικό, σε κάθε γο-
νιό δεν µπορούν να είναι διαφορετικές.

Οι συνθήκες όµως των δύο τελευταίων 
ετών µας αναγκάζουν να προσθέσουµε και 
άλλες. Η πανδηµία παραµένει εδώ και ξεκι-
νώντας τη νέα χρονιά ας ελπίσουµε πως αυ-
τή τη φορά δεν θα επηρεάσει την εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Πώς αυτή τη φορά θα πα-

ραµείνουµε υγιείς και δεν θα αναγκαστούν 
δάσκαλοι και µαθητές να χάσουν την προ-
σωπική τους επαφή µπαίνοντας στη διαδι-
κασία της τηλεκπαιδευσης.

Εµείς από την πλευρά µας, ως ∆ήµος 
Αχαρνών έχουµε κάνει ό,τι περνάει από το 
χέρι µας για να είναι όλα τα σχολεία µας 
έτοιµα για τη φετινή χρονιά σε κάθε τοµέα. 
Όλο το καλοκαίρι οι Σχολικές Επιτροπές 
συνέχισαν τις εργασίες αποκατάστασης, 
επισκευής και καλλωπισµού. Θέλουµε τα 
σχολεία µας να είναι όπως αξίζει στα παιδιά 
µας. Και φυσικά µέριµνά µας η υγιεινή και 
η καθαριότητα, για να µην υπάρξει κανένα 

πρόβληµα και να βοηθήσουµε να παρα-
µείνουν ανοιχτά τα σχολεία.

Με συλλογική και ατοµική ευθύνη θα 
προσπαθήσουµε όλοι να διατηρηθεί η κα-
νονικότητα που αποδείχτηκε πως δεν πρέ-
πει να τη θεωρούµε αυτονόητη. Γι αυτό λοι-
πόν µε τη συνεργασία εκπαιδευτικών, µαθη-
τών και γονέων προσδοκούµε να διατηρή-
σουµε τη δια ζώσης διδασκαλία και σύντοµα 
να δούµε τη ζωή µας να επιστρέφει σε κανο-
νικούς ρυθµούς.

Εύχοµαι σε όλους µια δηµιουργική χρο-
νιά γεµάτη πρόοδο, υγεία, όνειρα και ελπί-
δα για µια καλύτερη συνέχεια.

Συνεχές είναι το έργο της Επιτροπής Συγκοινωνιών του ∆ή-
µου Αχαρνών. Στα πλαίσια της συνεργασίας µε τον ΟΑΣΑ 
πραγµατοποιήθηκε µία ακόµη συνάντηση εργασίας στο 
∆ήµο Αχαρνών. Σε αυτή συµµετείχαν ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Αντιδήµαρχος Νίκος Ξαγοράρης, τα µέλη της Μι-
χάλης Χριστοφορίδης και ∆ιοµήδης Καρακωνσταντής, ο 
πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας, ενώ από την πλευρά 
του ΟΑΣΑ ήταν ο Γενικός ∆ιευθυντής ∆ηµήτρης Αποστο-
λίδης, ο ∆ιευθυντής Συγκοινωνιακού Έργου Παύλος Πα-
παδόπουλος και ο Συγκοινωνιολόγος Γιώργος Ποριάζης.

Η ατζέντα περιλάµβανε αρχικά την αποτίµηση της µέ-
χρι τώρα συνεργασίας, όπου δόθηκαν τα στοιχεία για την 
αύξηση των γραµµών που φτάνει ποσοστιαία στο 12%, 
καθώς πλέον ο αριθµός των καθηµερινών δροµολογίων 
που εξυπηρετούν 
τον ∆ήµο φτάνει τα 
934. Ενδεικτικά διε-
ξάγονται 15 περισ-
σότερα στη γραµµή 
724, 8 στη γραµµή 
755 και από 11 στις 
γραµµές Α10 και 
Β10. Από την πλευ-
ρά της επιτροπής 
τέθηκε το ζήτηµα 
της τήρησης των 
δροµολογίων, αλ-

λά και της περαιτέρω αύξησης, αλλά και η ανάγκη τα αρ-
θρωτά –κυρίως – λεωφορεία να βρίσκονται σε καλή κα-
τάσταση.

Από εκεί και πέρα τα αιτήµατα της επιτροπής αφορού-
σαν:
l Τη σύνδεση της Βαρυµπόµπης µε τους Θρακοµακεδό-
νες
l Την ανάγκη εξυπηρέτησης της περιοχής της Χαραυγής 
από γραµµή του ΟΑΣΑ
l Την ανάγκη εξυπηρέτησης της περιοχής του Αγ. Ιωάν-
νη του Ρώσου
l Την ανάγκη εξυπηρέτησης της περιοχής Πανόραµα-
Θρακοµακεδόνες-Μεσονύχι

Πρόκειται για πάγια αιτήµατα των δηµοτών, τα οποία 
η δηµοτική αρχή 
προωθεί διαρκώς 
και πλέον βρίσκο-
νται κοντά στην 
επίλυσή τους, κα-
θώς τα στελέχη 
του ΟΑΣΑ ήταν θε-
τικά διακείµενοι 
και πολύ σύντοµα 
αναµένεται να δώ-
σουν λύσεις στα 
συγκεκριµένα ζη-
τήµατα. 

Η Αντιδήµαρχος Παιδείας   Χριστίνα  Κατσανδρή συνεργάστηκε 
αποτελεσµατικά µε τις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου, προκειµέ-
νου να γίνουν οι απαραίτητες  εργασίες συντήρησης και επισκευ-
ής στα σχολικά συγκροτήµατα εν όψει της έναρξης της νέας σχο-
λικής χρονιάς.

Ο πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Χαράλα-
µπος Ορφανίδης µε τον αντιπρόεδρο Θεόδωρο Πολυµενέα, ανέλα-
βαν τη συντήρηση των νηπιαγωγείων και των δηµοτικών σχολείων 

µε το 25ο δηµοτικό να παίρνει σειρά, αναβαθµίζοντας τις αθλητικές 
του εγκαταστάσεις.

Ταυτόχρονα η πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτρο-
πής  Γεωρία  Ευθυµιάδου µε τον αντιπρόεδρο Γιάννη Καλάργαλη 
έκαναν ότι ήταν απαραίτητο στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, ολοκληρώνοντας αυτή τη φορά την ανακατασκευή του 
γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 3ου Γυµνασίου µε εµφανή αποτε-
λέσµατα.

Συνάντηση της Επιτροπής Συγκοινωνιών του 
∆ήµου Αχαρνών και στελεχών του ΟΑΣΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης 
και επισκευής στις σχολικές µονάδες του ∆ήµου Αχαρνών 

Εγκαινιάστηκε την  Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου 2021 
µε τις ευλογίες της εκκλησίας η Στέγη Υποστηρι-
ζόµενης ∆ιαβίωσης «Βαµβακάρειο Ίδρυµα», πα-
ρουσία της ∆ηµοτικής Αρχής και κόσµου ενώ 
συγκινητική υπήρξε η παρουσία των παιδιών της 
ΑΡΩΓΗΣ.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός   
στην  οµιλία του  µετά  το χαρµόσυνο  γεγονός 
των εγκαινίων και της επίσηµης έναρξης της στέ-
γης έγραψε τα εξής:

Από σήµερα και επίσηµα το «Βαµβακάρειο» 
αρχίζει τη λειτουργία του. Μια φιλόξενη στέγη, 
που ήδη φιλοξενεί παιδιά που έχουν ανάγκη 
στήριξης και φροντίδας.

∆έκα χρόνια πέρασαν από τότε που ξεκίνη-
σε η προσπάθεια κατασκευής του και οφείλω να 
ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στο να ανοίξει 
τις πόρτες του στο ευρύ κοινό. 

Την πρόεδρο Μαρια Μπουκη, την Περιφέ-
ρεια, το ∆Σ της Αρωγής και την κ. Έλιοτ που δεν 
έχουν σταµατήσει όλα αυτά τα χρόνια να στηρί-
ζουν µε κάθε τρόπο το Κέντρο. 

Βέβαια ξέρουµε πως όλα αυτά δεν θα ήταν 
εφικτά, εάν δεν είχαν εργαστεί και δεν είχαν προσφέρει πάρα πολλοί άνθρωποι ακόµη. Πρώτα 
από όλους η οικογένεια Βαµβακάρη µε την τεράστια συνεισφορά της, το όνοµα της οποίας πή-
ρε το Κέντρο, αλλά και άλλοι φορείς, εταιρείες και ιδιώτες.  Το «Βαµβακάρειο» έχει επανδρω-
θεί πλέον µε το κατάλληλο εξειδικευµένο και άριστα καταρτισµένο προσωπικό και είναι έτοιµο 
να αποτελέσει µια ζεστή αγκαλιά για τα παιδιά που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη.    Καλή Αρχή

Πηγή :  menidiatis.blogspot.com  

Κορδέλα εγκαινίων για τη Στέγη 
∆ιαβίωσης «Βαµβακάρειο Ίδρυµα» 

Τον πρέσβη της ∆ηµοκρατίας του Καζακστάν στη 
χώρα µας κ. Γιερλάν Μπαουνταρµπέκ-Κοζατάεβ 
δέχθηκε χθες ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος 
Βρεττός. Οι σχέσεις του ∆ήµου µε το Καζακστάν εί-
ναι ιδιαίτερα στενές τόσο λόγω της αδελφοποίηση 
µε τον ∆ήµο Τσιµκέντ του Καζακστάν, κυρίως όµως 
λόγω του µεγάλου αριθµού προερχόµενων δηµο-
τών από το Καζακστάν. Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης ο κ. Βρεττός συνεχάρη τον πρέσβη για την 
ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε 
καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντά, ενώ είχε την 
ευκαιρία να αναφερθεί στους στενούς δεσµούς που 
έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια µεταξύ των 
δύο λαών. Από τη δική του πλευρά ο κ. Πρέσβης 

ευχαρίστησε για τη διαχρονική στήριξη και εξέφρα-
σε την ελπίδα του πως αυτή η συνεργασία θα έχει 
ανάλογη συνέχεια. Μάλιστα σε αυτή την κατεύθυν-
ση συζητήθηκαν και προτάσεις που θα τύχουν επε-
ξεργασίας το προηγούµενο διάστηµα και θα απο-
σκοπούν όχι µόνο στην ενδυνάµωση των σχέσεων 
αλλά και στη δηµιουργία σηµείων αναφοράς της 
φιλίας των λαών. Παρών στη συνάντηση ήταν και 
ο εντεταλµένος σύµβουλος του ∆ήµου Αχαρνών 
κ. Θ. Χαραλαµπίδης ο οποίος θα βρίσκεται σε συ-
νεργασία µε τα στελέχη της πρεσβείας για την προ-
ώθηση των ζητηµάτων που θα αναδείξουν την 
αδελφοποίηση, αλλά και την ευρύτερη συνεργα-
σία των δύο χωρών µέσω των δύο ∆ήµων.

Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει όλους τους δηµότες πως 
πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021, 
η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
σε όλη τη χώρα για την κάλυψη των εθνικών αναγκών 
και τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η απογραφή κτιρίων πραγµατοποιείται λίγο καιρό 
πριν τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσµού, που θα 
διεξαχθεί το διάστηµα Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2021 και 
έχει ως σκοπό την καταγραφή του συνόλου των κτιρί-
ων. Κατά τη διαδικασία αποτυπώνονται στοιχεία όπως ο 
αριθµός ορόφων, η χρήση, η περίοδος κατασκευής, η 
προσβασιµότητα κ.α. Τα στοιχεία που θα συγκεντρω-
θούν κρίνονται απαραίτητα για αποφάσεις της πολιτείας 
για τον αντισεισµικό σχεδιασµό, τις υποδοµές, τις µετα-

φορές κ.α. , ενώ είναι απόλυτα εµπιστευτικά και χρησι-
µοποιούνται µόνο για στατιστικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια της απογραφής κτιρίων οι ερευνη-
τές της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτονται όλα τα κτίρια και καταγρά-
φουν τα στοιχεία συµπληρώνοντας ερωτηµατολόγιο σε 
ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή.

Οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ (Τοµεάρχες) φέρουν ειδι-
κή κονκάρδα µε το σήµα της ΕΛΣΤΑΤ, και τηρούν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. Για οποιαδήπο-
τε διευκρίνιση επί της διαδικασίας οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 213-
1352894,1352887,1352873,1352891,1352911 και στο 
email: census2021@statistics.gr 

 Επίσκεψη του πρέσβη της ∆ηµοκρατίας του Καζακστάν στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών  Ξεκίνησε  η διαδικασία της Απογραφής  Κτιρίων από την Στατιστική Αρχή



8 Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Με την παραλαβή του εξοπλισμού, παρουσία 
της Προέδρου της ΔΗ.Φ.Α. Αγγελικής Ζαχα-
ριάδη και την εκπαίδευση του προσωπικού, 

η λειτουργία του Δημοτικού Κέντρου Άμεσης Επικοι-
νωνίας και Βοήθειας (Κ.Α.Ε.Β) της Δημοτικής Φροντί-
δας του Δήμου Αχαρνών, τείνει σε φάση πλήρους 
ολοκλήρωσης και έναρξης παροχής των καινοτόμων 
υπηρεσιών του προγράμματος.

Το πιλοτικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα» Κέ-
ντρο Άμεσης Επικοινωνίας και Βοήθειας» Κ.Α.Ε.Β. του 
Δήμου Αχαρνών χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα εξυπηρε-
τεί έως 90 άτομα μέσω του «Βοήθεια Στο Σπίτι».

Ευχαριστούμε πολύ τον υπουργό Κυριάκο Πιερρα-
κάκη που μεσολάβησε να πάρουμε το πρόγραμμα ως 
πρώτος δήμος στην Ελλάδα. Μέσω του Κέντρου Άμεσης 
Επικοινωνίας και Βοήθειας (Κ.Α.Ε.Β) επιτυγχάνεται η άμε-
ση ανταπόκριση σε έκτακτα συμβάντα και αιτήματα ανα-
γκών, η βέλτιστη εξυπηρέτηση των ατόμων που έχουν 
πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα, η αποτελεσματικότε-
ρη, ταχύτερη και έγκαιρη βοήθεια, η στήριξη, η φροντί-
δα και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης. 

Απευθύνεται σε άτομα τα οποία εξυπηρετούνται από το 
πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», όπως υπερήλικες, άτο-
μα σε κατ’ οίκο περιορισμό λόγω ασθενείας, λόγω κο-
ρωνοϊού, ευάλωτα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.ά. 
Με τη λειτουργία του «Κέντρου Άμεσης Επικοινωνίας και 
Βοήθειας», το «Βοήθεια στο Σπίτι» και γενικώς οι κοινω-
νικοπρονοιακές υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος 
Αχαρνών προς τους δημότες επιτυγχάνουν:

1. Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση εκτάκτων και 
προγραμματισμένων περιστατικών

2. Πλήρως αυτοματοποιημένη και ταχύτερη ειδο-
ποίηση για βοήθεια και επικοινωνία

3. Καλύτερη Αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων 
(οχήματα, προσωπικό, δομές)

4. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω 
της αξιοποίησης συγχρόνων τεχνολογιών, Τηλεματικής, 
Τηλεφωνίας και Γεωπληροφορικής.

5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των 
διακινουμένων πληροφοριών ανάμεσα στο Κ.Α.Ε.Β. και 
των δομών.

Από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 
επαναλειτουργούν μερικώς τέσσερα (4) 
Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αχαρνών: 1ο 
Κ.Α.Π.Η., 3ο Κ.Α.Π.Η., 4ο Κ.Α.Π.Η. και 
Κ.ΑΠ.Η Αγίου Κωνσταντίνου

Στα παραπάνω Κ.Α.Π.Η. θα είναι δια-
θέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες με αυτο-
πρόσωπη παρουσία μελών του Κ.Α.Π.Η. 
και κατόπιν προκαθορισμένων ραντεβού:
1) Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας
2) Υπηρεσίες Νοσηλευτικής Φροντίδας
3) Ατομική Συμβουλευτική από Κοινωνικό 
Λειτουργό
4) Εξέταση από Ιατρό
5) Υποστήριξη για τη διαδικασία συνταγο-
γραφήσης
6) Εγγραφή νέου μέλους στο Κ.Α.Π.Η.- 
Ανανεώσεις κάρτας μέλους

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ΦΕΚ 3958/Τ. Β΄/ 27-08-2021, οι παραπάνω 
υπηρεσίες θα αφορούν μόνο ωφελούμε-
νους πλήρως εμβολιασμένους και με τις 2 
δόσεις εμβολίου (και μετά την έλευση των 
14 ημερών από την δεύτερη δόση) ή νοσή-
σαντες (με ημερομηνία διάγνωσης έως και 
180 ημέρες πριν) και θα παρέχονται μόνο 
από προσωπικό που πληροί τα ίδια κριτή-
ρια. Για την υλοποίηση των προκαθορισμέ-
νων ραντεβού απαραίτητη είναι η επίδειξη 
των αντίστοιχων πιστοποιητικών (εμβολια-
σμού ή νόσησης) στον υπεύθυνο που ορί-
ζεται στην εκάστοτε δομή (παρ.2 του άρ-
θρου 10 του ανωτέρω νόμου).

Σημειώνουμε τέλος ότι δεν επιτρέπεται 
η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή 
για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στους 
χώρους των Κ.Α.Π.Η. είναι απαραίτητη η 
τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων 
(χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων) σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Για ρα-
ντεβού ή περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε στα ακόλουθα τηλέ-
φωνα των κατά τόπους Κ.Α.Π.Η.:
1ο Κ.Α.Π.Η. : Τηλέφωνο: 210 240 2122
Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Νικολάου 1, Κε-
ντρικό Μενίδι
3ο Κ.Α.Π.Η. : Τηλέφωνο: 211 182 1740, 
210 238 7587
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 217 και Κεφαλ-
ληνίας, Κόκκινος Μύλος
4ο Κ.Α.Π.Η. : Τηλέφωνο: 210 232 0874
Διεύθυνση: Καζαντζάκη και Δ. Μυράτ, Αγία 
Άννα

Κ.Α.Π.Η Αγίου Κωνσταντίνου : Τηλέφωνο: 
216 800 3150
Διεύθυνση: Μόλας & Θάλειας 3, Άνω 
Αχαρνές

Η Πρόεδρος
Αγγελική Ζαχαριάδη

Ευχαριστήρια 
επιστολή 
προς τη Βιοτεχνία  
Λαϊκών Ειδών 
Ιωσηφίδη Δήμητρας 
«EYA 88»
Κύρια Ιωσηφίδη, εκ μέρους της Δι-
εύθυνσης και του Προσωπικού του 
3ου Παιδικού Σταθμού της Δημοτι-
κής Φροντίδας Αχαρνών, θα θέλα-
με να εκφράσουμε τις ευχαριστίες 
μας για τη δωρεά ειδών ιματισμού 
που προσφέρατε στον 3ο Παιδικό 
Σταθμό της Δημοτικής φροντίδας 
Αχαρνών.

Η πραγμάτωση της δωρεάς αυ-
τής αποδεικνύει έμπρακτα την αν-
θρωπιστική δράση, Προσφορά και 
στήριξή σας στις δομές της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών.

Αυτές οι πράξεις συμπαράστασης 
και αλληλοβοήθειας θεωρούμε ότι 
στη σημερινή εποχή θα πρέπει να 
αναδεικνύονται ώστε να γνωρίζουν 
όλοι ποιοι στηρίζουν με τις πράξεις τις 
δομές μας.

Τέλος από δική πλευρά σας ενη-
μερώνουμε ότι θα αναδείξουμε αυτή 
τη χειρονομία ενημερώνοντας το 
προσωπικό του Παιδικού Σταθμού.

Εννοείται ότι, η προσφορά σας 
θα διαχυθεί ως Κίνηση Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης με κάθε πρόσφορο 
τρόπο σε όλα τα μέσα (διαδίκτυο, 
έντυπα μέσα κλπ.) και όλους τους 
ωφελούμενους δημότες.

Σας ευχαριστούμε θερμά και ευ-
χόμαστε υγεία σε σας και την οικογέ-
νειά σας.

Με εκτίμηση!
Η Πρόεδρος της Δημοτικής 

Φροντίδας Αχαρνών
Αγγελική Ζαχαριάδη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ  (ΔΗΦΑ) 

Έτοιμη να προσφέρει υπηρεσίες Άμεσης 
Επικοινωνίας και Βοήθειας σε ηλικιωμένους

Επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών
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Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός
Σύλλογος
Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
∆ήµου Αχαρνών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μετά  τις τελευταίες καταστροφι-
κές πυρκαγιές στην Αττική, που 
είχαν ως αποτέλεσµα την κατα-
στροφή ενός µεγάλου µέρους της 
Πάρνηθας, ο Σύλλογος Οικισµού 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆. Αχαρ-
νών επιθυµεί να εκφράσει τις αµέ-
ριστες ευχαριστίες του στον Αντι-
δήµαρχο Περιβάλλοντος κ. Νίκο 
Ξαγοράρη. Με άµεση κινητοποίη-
σή του έγινε αποκοµιδή ξερών 
κλαδιών και χόρτων από όλον 
τον Οικισµό. Επίσης, ευχαριστού-
µε θερµά όλους τους κατοίκους 
του Οικισµού που πρόθυµα κα-
θάρισαν τα οικόπεδά τους.

Το  ∆.Σ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

∆ΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΖΩΗ
Με µεγάλη χαρά σας προσκαλούµε όλους στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ που διοργανώνει ο σύλλογός µας την 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 9:00 - 13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νίκος Καµπουράκης» του Πολιτι-
στικού Κέντρου Κρητών Αχαρνών (Κ.Γιαµπουδάκη 98, Λόφος Προφήτη Ηλία Αχαρνών Αττικής), η οποία για µια φο-
ρά ακόµα θα υποστηριχθεί από το έµπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκοµείου ̈ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ¨.

Είναι χρέος όλων µας να επιδείξουµε αίσθηµα ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους µας που 
έχουν ανάγκη το πολύτιµο αυτό δώρο ζωής. 

ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ 10 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΩΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.
Επισηµαίνουµε ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος τόσο από τους υπευθύνους του συλλόγου, όσο και από το προσω-

πικό του νοσοκοµείου, στα αυστηρά µέτρα υγιεινής, προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των αιµο-
δοτών.

Τηλέφωνο για πληροφορίες : 6983-391357

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί µας φίλοι και φίλες, αγαπητά µας µέλη,
Επιτέλους έφτασε η µέρα που θα ανταµώσουµε και θα σµίξουµε ξανά 
µετά από τόσο καιρό… Με ασφάλεια και προσοχή όπως αρµόζει στην 
δύσκολη εποχή που διανύουµε..

Η Έναρξη των χορευτικών τµηµάτων (παιδικών και ενηλίκων) θα 
πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 20 Σεπτεµβρίου 2021 από τις 6:00 µ.µ. 
έως τις 10:30 µ.µ. (τα µαθήµατα θα διενεργούνται στον προαύλιο χώρο 
των γραφείων µας µέχρι να µας το επιτρέπει ο καιρός…) 

Αναλυτικότερα οι ώρες των µαθηµάτων είναι οι κάτωθι:
6:00-6:45 παιδικό τµήµα (αρχάριο)
6:45-7:45 ενήλικο αρχάριο 
7:45-8:30 παιδικό τµήµα (προχωρηµένο)
8:30-9:30 ενήλικο παραστάσεων 1
9:30-10:30 ενήλικο παραστάσεων 2
Για την έναρξη των µαθηµάτων λαούτου, βιολιού, κλαρίνου και πα-

ραδοσιακής χορωδίας θα επανέλθουµε µε νεότερη ανακοίνωση.

Η διεξαγωγή των µαθηµάτων και των δράσεων θα πραγµατοποιού-
νται σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, οι οποίες αφορούν όλες τις δοµές καλλιτεχνι-
κής εκπαίδευσης της χώρας µας. 

ΤΟ ∆.Σ.

ΛΥΚΕΙΟΝ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                       
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ   6 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΠΛΑΤΕΙΑ
136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ - ΤΗΛ.: 210 24 62 085
Email: lykeionellinidonacharnon@gmail.com  

«Έναρξη µαθηµάτων Λυκειακής Περιόδου 2021-2022.»
Σας γνωστοποιούµε ότι ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτηµα Αχαρνών, η γραµµατειακή υποστήριξη για 
τις εγγραφές των ενδιαφεροµένων, την λειτουργία των Τµηµάτων και τις ώρες 
έναρξης αυτών, το Λύκειο θα λειτουργεί την ∆ευτέρα 20-09-21, 27-09-21 και την 
Τετάρτη 22-09-21, 29-09-21 και ώρες 17:00 µ.µ έως και τις 19:00 µ.µ. 
Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι η έναρξη λειτουργίας των Τµηµάτων του Λυκείου 
µας είναι προγραµµατισµένη για το Σάββατο 02-10-2021.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην Έφορο Εθνικών Χο-
ρών και Μουσικού Τµήµατος  κ. Λιβανού Μαρία και στα τηλ. 210 – 2462085 & 
6972403040.
Τέλος, λόγω της πανδηµίας του Κορωνοϊού που εξακολουθεί ακόµα να υφίσταται 
Θα τηρηθούν όλα τα υγειονοµικά Πρωτοκόλλα σύµφωνα µε τον ΕΟ∆∆Υ.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ
        Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                Η ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ                                                ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΜΑΡΙΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
Φίλες και φίλοι, επιτέλους έφτασε η ώρα να ξεκινήσουν και φέτος τα µαθήµατα εκ-
µάθησης κρητικών χορών στον Σύλλογο Κρητών Αχαρνών, µε χοροδιδάσκαλο τον 
Κώστα Κυριακάκη.

Ηµεροµηνία έναρξης µαθηµάτων: ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Εγγραφές κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη 7:00 µ.µ.-9:00 µ.µ. στα γραφεία του συλλό-

γου (Κ.Γιαµπουδάκη 98, Λόφος Προφήτη Ηλία Αχαρνών).
Παράλληλα µε τις εγγραφές για τα µαθήµατα χορού στο Σύλλογο Κρητών 

Αχαρνών, ξεκινούν και οι εγγραφές για τα µαθήµατα λύρας µε δάσκαλο τον ∆ιονύ-
ση Κορνιλάκη και τα µαθήµατα λαούτου και µαντολίνου µε δάσκαλο τον Νίκο Κα-
ραβυράκη. 

Τηλέφωνα πληροφοριών 6983-391357 (καθηµερινά) και 210-2465678 (µόνο τις 
παραπάνω ώρες που θα λειτουργεί ο σύλλογος).

Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων θα τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα µέτρα 
προστασίας για τον περιορισµό της εξάπλωσης της πανδηµίας του COVID-19.

Σας περιµένουµε όλους. Καλή αρχή
Το   ∆.Σ. 
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Πρωτογνώρισα τους Θρακοµακεδόνες 
(Μπίλιζα τους λέγαµε τότε ) το 1958 και 
κατοικώ εδώ µόνιµα από το1962. Τότε  

ήσαν ακόµη κυριολεκτικά παρθένο δάσος  µε 
λαγούς, νυφίτσες, αλεπούδες, χελώνες, σκα-
ντζόχοιρους αλλά και τσακάλια που τις νύχτες 
εµείς οι άσχετοι άνθρωποι της πόλης περνού-
σαµε τα ουρλιαχτά τους για κλάµατα µωρών! 
Τότε µοσχοβολούσε ο τόπος από θυµάρι, 
σπάρτο , ρίγανη, κουνούκλα που όταν άνθι-
ζαν νόµιζες ότι βρίσκεσαι στους κήπους του 
Παραδείσου. Τότε που ακούγαµε κελαηδίσµα-
τα από πλήθος πουλιών ως κι από αηδόνια. 
Τότε που τριγυρνούσε στους έρηµους και θε-
οσκότεινους χωµατόδροµους τραγουδώντας 
δυνατά για να διασκεδάζει την απέραντη µο-
ναξιά τουο δασοφύλακας, ο  µακαρίτης ο Τά-
σος ο Γκολέµης µε τις µεγάλες µουστάκες και 
τηνκαραµπίνα στον ώµο.

Τότε δεν υπήρχαν όχι εναέρια µέσα πυρόσβε-
σης αλλά ούτε καν αρκετά και επαρκώς εξοπλι-
σµένα πυροσβεστικά οχήµατα, οργανωµένοι εθε-
λοντές κλπ. Φωτιά πρωτόπιασε η περιοχή στο µά-
γουλο του βουνού ανάµεσα στον οικισµό και  το 
βράχο της Βαρυµπόµπης το καλοκαίρι του 61 (ή 
του 62) και ανέλαβαν να τη σβήσουν οι σµηνίτες 
από το Τατόϊ που ήρθαν  πάνω στ’ ανοιχτά ΡΕΟ µε 
φτυάρια και αξίνες. Και τα κατάφεραν να µην επε-
κταθεί και µας κάψει. Θυµάµαι µάλιστα πως όταν 
σουρούπωσε και κατηφόριζαν την Αρχελάου για 

να επιστρέψουν στο αεροδρόµιο, τους περιµένα-
µε στο δρόµο εγώ κι η συχωρεµένη η µητέρα µου 
µε κανάτες µε νερό και βυσσινάδα γιατί ήσαν 
εξουθενωµένοι και στο µοναστήρι, αν και το γλύ-
τωσαν από βέβαιη καταστροφή, όπως µας είπαν 
δεν τους επέτρεψαν καν να µπουν!

  Θα µου πείτε,  τι θες και τα γράφεις όλα αυτά 
ποιον ενδιαφέρουν; Τα γράφω γιατί  στο σηµείο 
αυτό του βουνού όπου απλωνόταν ένα νέο υπέ-
ροχο δάσος και απ’ όπου µπήκε στους Θρακοµα-
κεδόνες η φωτιά και έκαψε σπίτια, ΚΑΝΕΙΣ  ΠΟΤΕ 
όλα αυτά τα χρόνια δεν φρόντισε να φτιάξει µια 
στοιχειώδη αντιπυρική ζώνη. Όπως ΚΑΝΕΙΣ ΠΟ-
ΤΕ δεν φρόντισε να κάνει το ίδιο και απ’ την πλευ-
ρά της Βαρυµπόµπης παρά το ότι εκεί είχαν επα-
νειληµµένα εκδηλωθεί πυρκαγιές που απείλησαν 
την κοινότητά µας. Εκεί µάλιστα φυτρώνουν συ-
νεχώς µαζί µε τα καινούργια πευκάκια  και µικρές 
χωµατερές από µπάζα και σκουπίδια  που κάποιοι 

«ευυπόληπτοι»πολίτες συντοπίτες µας και µη, 
φροντίζουν ανελλιπώς να εναποθέτουν και παρα-
µένουν εκεί  εν είδει  βωµών έτοιµων για  άναµµα 
πυράς.Τις συνέπειες αυτής της εγκληµατικής 
αδράνειας και αδιαφορίας τις βιώνουµε σήµερα 
µε τον τραγικότερο τρόπο. Και µε πιάνει µαζί µε 
την απέραντη θλίψη για την φοβερή καταστροφή 
που έγινε  κι ένα πικρό παράπονο, γιατί ξέρω πως 
σίγουρα δεν θα ζήσω αρκετά για  να ξαναδώ πρά-
σινο τον τόπο µου.

 Χρόνια των χρονών στο ίδιο έργο θεατές. Κά-
θε φορά συνελεύσεις για την πυρασφάλεια, συ-
ζητήσεις επί συζητήσεων, µπλα- µπλα από παρά-
γοντες ειδικούς και µη και στο τέλος αποτέλεσµα 
µηδέν. Γιατί βέβαια οι περιπολίες από τους κατά 
κανόνα λίγους πρόθυµους  εθελοντές, αποδείχτη-
κε πως δεν αρκούν για ν’ αποτρέψουν την κατα-
στροφή. Για να µη µιλήσω  για  τον εµπαιγµό µε 
τα κανονάκια εκτόξευσης νερού στο  καµένο ρέ-

µα της οδού Μακεδονίας, πολυδιαφηµισµένο  έρ-
γο του κατά δήλωσή του… νεώτερου «Περικλή» 
των Θρακοµακεδόνων, που έπρεπε ν’ αλλάξει η 
δηµοτική αρχή για να συνδεθούν µε το δίκτυο νε-
ρού της ΕΥ∆ΑΠ! (Κι όµως ο τύπος αυτός υπερψη-
φίστηκε στις πρόσφατες εκλογές!)

 Και κάτι ακόµα που αφορά όλους εµάς που 
χτίσαµε τα σπίτια µας εν γνώσει µας µέσα σ’ ένα 
δάσος. Ξοδεύουµε χρήµατα για πολυτέλειες και 
καλλωπισµούς και στην πλειονότητά µας αδιαφο-
ρούµε για την θωράκιση των σπιτιών µας απένα-
ντι στη φωτιά, κάποιοι ούτε καν µπαίνουν στον 
κόπο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα 
πούσια και τα ξερόχορτα. Κι ας «ωρύονται» κάθε 
φορά οι ειδικοί επιστήµονες  για τον µεγάλο κίν-
δυνο που ελλοχεύει. 

Θυµάµαι χαρακτηριστικά την οµιλία το 1990 
στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων του 
αείµνηστου ∆ασολόγου, καθηγητή του Εθνικού 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου  στην έδρα της Φυσι-
κής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων Κωνσταντίνου Κασσιού που είχε υποδείξει 
πλήθος εφαρµόσιµων µέτρων πυρασφάλειας για 
τα σπίτια µας  καθώς επίσης και πρωτοπόρες τότε 
προτάσεις για τη διαχείριση αλλά και  αξιοποίηση 
των πευκοβελόνων και των κλαδεµάτων από την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος τον άκουσε; ΚΑΝΕΙΣ. 
Το ίδιο και πολλούς άλλους ειδικούς επιστήµονες 
που κατά καιρούς κλήθηκαν να µας δώσουν τα 
φώτα τους.  Αρµόδιοι και πολίτες τους γράψαµε 
στα παλαιότερα των υποδηµάτων µας.

Μια ζωή Επιµηθείς και ποτέ Προµηθείς (φευ, 
ηµών των Ελλήνων δηµιούργηµα κι αυτοί). Θ’ 
αλλάξει κάτι στο µέλλον; Μακάρι αν και δυστυ-
χώς µάλλον  χλωµό το βλέπω…

Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ 
Άρθρο της Βαρβάρας Ταβλαρίδου - Μπακάλη
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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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΗΣ - ΝΟΕΜΒΡΗΣ  2021

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

Κυριακή 3/10ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΣΠΕΤΣΕΣ
µονοήµερη εκδροµήπεριλ/ται το καραβάκι ή φερρυ-µποτ(25€)

Σάββατο 9-10/10/212ήµερη εκδροµή Τρίπολη-
Αγ. Θεοδώρα-Γύθειο-Μονεµβασιά 

Τρίτη 12/10, Μαρινέλλα -Μάριος Φραγκούλης
µουσική παράσταση στοChristmasTheatre ,αναχ.18.30 µ.µ. εισιτ 21-40 €

Κυριακή 17/10, Οι άθλοι του Ηρακλή της Κάρµεν Ρουγκέρη,
Παιδική θεατρική παράσταση στοChristmasTheatre ,

αναχώρηση15.30 µ.µ. εισιτ 13-21 €

Σάββατο  16/10  µονοήµερη εκδροµή(18€)  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ-
ΛΙΜΝΗ ∆ΟΞΑ-Ι.µονήΑγ.Γεωργίου Φενεού 

4ήµερη εκδροµή 28-31/10
Φλώρινα-Πρέσπες-Καστοριά-Οχρίδα

13-14/11  -  2ήµερη εκδροµή Καρπενήσι –
Μονή Προυσού-Κορυσχάδες -Μεγάλο Χωριό εισιτ  75 €

Κυριακή 21/11 µονοήµερη εκδροµή
Αράχοβα-∆ελφοί-Ι.µονήΠροφ.Ηλία-Ιτέα -ΠηγέςΚρύα(18€)

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   03  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό Αγίου Κοιµήσεως  Θεο-
τόκου - Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµέ-

νου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΑΒΒΑ    ΒΙΟΛΑΚΗ - Ετών  82
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Ιωάννης και Ευαγγελία, Βασίλης και Βασιλική 
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Αγγελική, Στέλλα – Μαρία, Στεφανία, Σάββας

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια  καφέ στο  Καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

■ 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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Φωτορεπορτάζ του ∆ιονυσίου 
Σταθόπουλου 
Εκπρόσωπου Τύπου ΈΛΛΗΝΕΣ 
της Επιτροπής Ελληνορωσικής
Φιλίας και Ορθοδοξίας! Πανα-
γίας Σουµελά

Κ άθε χρόνο 14 Σε-
πτεµβρίου εορτά-
ζουµε την Παγκό-

σµια Ύψωση του Τιµίου 
Σταυρού!!! Φέτος ο εορτα-
σµός του Τιµίου Σταυρού 
ήταν διαφορετικός, εκατοµ-
µύρια αγανακτισµένοι Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι, βλέ-
ποντας τους πολιτικούς µας εδώ και χρόνια να ανέχονται τον 
διάβολο να καταστρέφει τα πάντα στο πέρασµά του, τα εκα-
τοµµύρια των χριστιανών κατέκλυσαν τις εκκλησίες προσκυ-
νώντας τον Τίµιο Σταυρό! 

Ζητώντας από τον Κύριο µας Ιησού Χριστό να µας γλυτώσει από 
τον κορονοϊό. Εκείνη την ώρα την κρίσιµη ώρα! Ο χριστός τους απα-
ντάει: να είστε δυνατοί και να έχετε θάρρος! Υπήρχα, υπάρχω και 
θα έρθω να σας λυτρώσω από τον εχθρό.

Ρωτήσαµε τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, το τι σηµαίνει για τους πιστούς η 
προσκύνηση του Τιµίου Σταυρού. 

Αθηναγόρας: «Η προσκύνηση του Σταυρού είναι προσκύνηση 
του Ιησού του Εσταυρωµένου λυτρωτή Χριστού».

Η Παγκόσµια Ύψωσης του Τιµίου Σταυρού αποτελεί ένα σπου-
δαίο εορτολογικό σταθµό του εκκλησιαστικού έτους στις 14 Σεπτεµ-
βρίου, η ορθοδοξία τιµά τον Σταυρό του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, 
ο οποίος χαρακτηρίζεται ως καύχηµά της και τη δόξα της πηγής της 
εκκλησιαστικής µας ιστορίας. Αναφέρουν ότι η εορτή της Παγκόσµι-
ας Ύψωσης του Σταυρού είχε καθιερωθεί από τον Μέγα Κωνσταντί-
νο. Η εύρεση του τιµίου ξύλου στα Ιεροσόλυµα είναι γύρω στο 330 
π.χ. Έτσι καθιερώθηκε η Μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιµίου 
Σταυρού!!!

Οι πολιτικοί µας εδώ και δέκα χρόνια ξεκίνησαν το κατρακύλι-

σµα του τόπου µας στην εξαθλίωση, χαµός και έλα να δεις. Μία µε 
τα µνηµόνια , µία µε τον κορονοϊό και µία µε την ακρίβεια, πάµε κα-
τά διαβόλου. Οι Βρυξέλλες θέλουν τον περήφανο λαό µας να γο-
νατίσουν στα σκαλοπάτια εκείνων που οδηγούν σ’ έναν κόσµο χω-
ρίς ιστορία, χωρίς ιδανικά, άβουλα όργανα του σατανά.

 Όµως δεν θα προλάβουν, γιατί την τελευταία στιγµή που η χώ-
ρα µας θα βρίσκεται σε µεγάλο κίνδυνο, θα απειλείται, η Θεία Πρό-
νοια θα οδηγήσει τους Ρώσους οι οποίοι θα επέµβουν σαν λυτρω-
τές και θα τιµωρήσουν τους άπιστους. «Προφητείες Αγίων Ελλήνων 
και Ρώσων».

Παναγία η Βηµατάρισσα και ο Σταυρός του Μέγα Κωνσταντίνου
Η Παναγία η «Βηµατάρισσα» ή «Κτητόρισσα» είναι η εφέστιος 

εικόνα της Μονής Βατοπαιδίου και είναι τοποθετηµένη στο σύνθρο-
νο του Ιερού Βήµατος του καθολικού της Μονής.

Κατά την παράδοση, ο Αρκάδιος, γιός του Μεγάλου Θεοδοσί-
ου του αυτοκράτορα, βρισκόµενος σε ναυάγιο, µεταφέρθηκε στη 
στεριά κάτω από µία βάτο, µε θαυµατουργική επέµβαση της Θεο-
τόκου, στην περιοχή όπου αργότερα θα κτιζόταν η µονή Βατοπεδί-
ου, και εκεί βρήκε αυτήν την εικόνα της Παναγίας.

Με την εικόνα αυτή σχετίζεται ένα θαύµα που έγινε τον 10ο αι-
ώνα. Όταν Άραβες πειρατές απέδραµαν στη Μονή, ο ιεροδιάκονος 
Σάββας πρόλαβε κι έριξε την εικόνα της Παναγίας στο πηγάδι του 
Ιερού Βήµατος µαζί µε τον σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου και 
µία λαµπάδα αναµµένη που πάντοτε έκαιγε µπροστά στην εικόνα 
της Παναγίας. ∆εν πρόλαβε όµως ο ίδιος να διασωθεί γιατί οι πειρα-
τές τον συνέλαβαν και τον πούλησαν αιχµάλωτο στην Κρήτη. 

Όταν µετά εβδοµήντα χρόνια ελευθερώθηκε η Κρήτη από τους 
πειρατές, επί Νικηφόρου Φωκά του αυτοκράτορα, ελευθερώθηκε 
και ο Όσιος Σάββας και επέστρεψε υπέργηρος στη Μονή. Εκεί υπέ-
δειξε στον τότε ηγούµενο της µονής Νικόλαο να ανοίξουν το πηγά-
δι, όπου – ώ του θαύµατος!- βρήκαν την εικόνα και τον σταυρό όρ-
θια πάνω στο νερό και την λαµπάδα αναµµένη, όπως την είχα ανά-
ψει πριν από εβδοµήντα χρόνια. Συνέβηκε δηλαδή διπλό θαύµα: 
τα ιερά αντικείµενα που είχαν πέσει µέσα στο νερό δεν καταστράφη-
καν, από θαύµα και πρόνοια της Παναγίας, και η λαµπάδα έκαιγε 
εβδοµήντα χρόνια χωρίς να εξαντλείται!

Έκτοτε σε ανάµνηση του θαύµατος, ψάλλετε Παράκλητος Κα-
νόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο κάθε ∆ευτέρα απόγευµα, και κά-

θε Τρίτη τελείται στο καθολικό Θεία  Λειτουργία, ενώ σε όλες τις λι-
τανείες της Μονής πρωτοστατεί αυτή η εικόνα της Παναγίας. Εορτά-
ζεται ιδιαίτερα την Τρίτη της ∆ιακαινησίµου, όπου και γίνεται µεγά-
λη λιτανεία γύρω από τη Μονή προς τιµή της εικόνας.

Απολυτίκιον της Βηµαταρίσσης
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάβαλε.
Είκων ηλιόµορφε Βηµατοδούσης σεπτή, έν φρέατι δύσασα εν 

τη βαρβάρων ορµή επτά δεκαέτεσιν, αύθις συν ζωηφόρω ξύλω εξα-
νατέλλεις, πέµπουσα τας ακτίνας των λαµπρών σου θαυµάτων, Μο-
νήν Βατοπεδίου φρουρούσα, λιταίς ακοιµήτους σου.

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...

«Η Παγκόσµια Ύψωσης του Τιµίου Σταυρού!!!»

Ο  ΧΟΡΟΒΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   του  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  και της  
ΟΛΓΑΣ  το γένος  ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, που  γεννήθηκε   στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ 
– ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΓΟΡ-
ΚΟΒΕΝΚΟ   ΛΗΟΥΜΠΟΘ  του   ΣΕΡΓΙΟΥ  και της  ΕΙΡΗΝΗΣ  το γέ-
νος ΧΟΛΙ∆ΟΥ  που γεννήθηκε   στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ   και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκειται  να παντρευτούν  
και ο  Γάµος τους   θα γίνει  στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο  ΧΑΡΙΤΙ∆ΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   του  ΜΙΧΑΗΛ  και της  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  το 
γένος  ΗΛΙΑ∆Η, που  γεννήθηκε   στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΜΑΡΙΑ   του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της  ΕΛΠΙ∆ΑΣ  το γένος ΜΑΥ-
ΡΙ∆Η   που γεννήθηκε   στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ   και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκειται  να παντρευτούν  και 
ο  Γάµος τους   θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΚΑΛΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΣ  το γένος  ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, που  γεννήθηκε   στο 
ΙΛΙΟΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και 
η  ΚΟΝΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ    του   ΙΩΑΝΝΗ  και της  ΕΥΓΕΝΙΑΣ  το 
γένος  ΤΣΑΝΟΥ  που γεννήθηκε    στον ΠΕΙΡΑΙΑ  και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκειται  να παντρευτούν  
και ο  Γάµος τους   θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Καναπές  τριθέσιος,   δύο  τραπεζαρίες, 12 καρέκλες, Χαλί Χειροποίητο 12 τ.µ., διάφορα µικρο-
έπιπλα, πολύφωτα… όλα  2.000  Ευρώ. Προτίµηση θα δοθεί σε πυρόπληκτους. Αποκλείονται 
οι έµποροι.  Τηλ. 6936 967012.   4∆280
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Κυριακή, 26 Σεπτέµβριος 2021 ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ  Λιοσίων 66. 210 2407650

∆ευτέρα, 27 Σεπτέµβριος 2021 ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ   Πύρρου ∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό. 
2102476279

Τρίτη, 28 Σεπτέµβριος 2021 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ   
Φιλαδελφείας 64. 2102467050

Τετάρτη, 29 Σεπτέµβριος 2021 ● ΖΕΡ∆Ε (ΚΑΡΡΑ 
Ε.-ΜΠΙΣΚΟΥ Α.) Αγ.∆ιονυσίου 36. 2102441644

Πέµπτη, 30 Σεπτέµβριος 2021 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Πάρνηθος 102. 2102476440

Παρασκευή, 1 Οκτώβριος 2021 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ    Λαθέας 25.   2102440343

Σάββατο, 2 Οκτώβριος 2021 ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥ-
ΡΩ       Λ. Θρακοµακεδόνων 10. 2102443437

Κυριακή, 3 Οκτώβριος 2021 ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ  ∆εκελείας 41. 2102466690

∆ευτέρα, 4 Οκτώβριος 2021 ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  Λ. Θρακοµακεδόνων 242. 
2102435820

Τρίτη, 5 Οκτώβριος 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕ-
ΜΗΣ  ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. 2102432259

Τετάρτη, 6 Οκτώβριος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ  ∆εκελείας 51. 2102448377

Πέµπτη, 7 Οκτώβριος 2021 ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Λ.Αθηνών 23. 2102465432

Παρασκευή, 8 Οκτώβριος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  Λ.∆ηµοκρατίας 222. 
2102312615

Σάββατο, 9 Οκτώβριος 2021 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Λαθέας 56. 2102477556

Κυριακή, 10 Οκτώβριος 2021 ● ΠΕΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  Πάρνηθος 23. 2102464914

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 26/9/2021 ΕΩΣ 10/10/2021

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

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950
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Ιατρείο:  Σκαρίµπα 50 • Μπόσκιζα • Αχαρνές  • Τ.Κ. 13679
www.mindanalytics.gr • Email: mindanalytics.eliasspenzaris@gmail.com 

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

Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας 
Ατοµικές  Συνεδρίες – Οµαδικές  Συνεδρίες Συνεδρίες  Ζεύγους

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ

∆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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