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Σε δύο χρόνια έχει πετύχει πολύ περισσότερα από 
όσα έκαναν προκάτοχοί του σε  ολόκληρη θητεία

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Έγινε ο ορισµός  Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων από τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό, 
µε θητεία  από 03/09/2021 µέχρι 02/09/2022

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ  ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τέσσερις ανθρωπιστικές αποστολές αγάπης
Τέσσερις αποστολές 
µε ανθρωπιστικό
υλικό, προς τους 
συνανθρώπους µας 
που επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές 
σε Βόρεια Εύβοια, 
Βαρυµπόµπη
 και Αρχαία Ολυ-
µπία.

«Απ’ το κατώφλι
της Βουλής
στο ∆ηµαρχείο 
Αχαρνών».
«ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!»

ΤΟ ΕΡΓΟ  ΤΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ  ΒΡΕΤΤΟΥ  ΣΤΕΛΝΕΙ  
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Τη ∆ευτέρα 13 Σε-
πτεµβρίου 2021,  
θα ανοίξουν τα σχο-
λεία όλων των
βαθµίδων
της εκπαίδευσης.
 Οι µαθητές µε πιστο-
ποιητικό εµβολια-
σµού και οι εκπαιδευ-
τικοί µε πιστοποιητικό 
εµβολιασµού 

«Και τώρα είναι καιρός για 
αποτελέσµατα». Με αυ-
τή την ατάκα υποδέχτη-

κε ο Σπύρος Βρεττός τους αντιδηµάρ-
χους του τις πρώτες µέρες του Σεπτέµ-
βρη.  Σχεδόν όλοι το καλοκαίρι που 
µας πέρασε δεν έκαναν διακοπές, κα-
θώς η κατάσταση όπως διαµορφώθη-
κε µετά την πυρκαγιά δηµιούργησε 
πάρα πολλές ανάγκες. 

Οι επόµενοι µήνες είναι ιδιαίτερα κρί-
σιµοι, αφού θα πρέπει ο ∆ήµος να αρχί-
σει να δρέπει τους καρπούς της σηµαντι-
κής προεργασίας που έγινε. Μελέτες, δι-
αγωνισµοί, καταθέσεις εγγράφων, επικοι-
νωνία µε υπηρεσίες το προηγούµενο 
διάστηµα ήταν στην ηµερήσια διάταξη, 
ούτως ώστε να κερδηθεί ο χαµένος χρό-
νος λόγω της πανδηµίας. 

Σταδιακά αναµένεται να αρχίσουν τα 
έργα, για να φανούν και τα αποτελέσµα-
τα της δουλειάς που έγινε. Οι δηµότες 
όπως είναι φυσιολογικό δεν γνωρίζουν τι 
απαιτήσεις υπάρχουν µέχρι να αρχίσουν 
οι… µπουλντόζες, όπως λέγανε και πα-
λιά. Για τους γνωρίζοντες τις διαδικασίες 
αυτή η δουλειά που προηγείται είναι πο-
λύ πιο δύσκολη, χρονοβόρα και απαιτη-
τική.  Άλλωστε και το µήνυµα του ∆ηµάρ-
χου ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα 
µήνυµα για τα δύο χρόνια που δείχνει 
πως ο Σπύρος Βρεττός περιµένει πολλά 
από τους επόµενους µήνες.

Το προσεχές διάστηµα θα προσπαθή-
σουµε και µέσα από το ρεπορτάζ της 
«Αχαρναϊκής» να κάνουµε µια ανασκό-
πηση αυτών των δύο ετών. Μια πρώτη 

εκτίµηση είναι πάντως αυτή που κάνουν 
και όλοι οι δηµότες, βγάζοντας θετικό 
πρόσηµο. Αυτό δεν είναι εκτίµηση, αλλά 
είναι η πραγµατικότητα, αφού σε σύγκρι-
ση µε τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές 
τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα και η σύγκρι-
ση υπέρ του Σπύρου Βρεττού. Καθαριό-
τητα, καθηµερινότητα, πολιτισµός, πρά-
σινο, σχολεία, είναι µερικά από τα δυνα-
τά σηµεία της ∆ηµοτικής Αρχής. 

Μπορεί να πέρασαν δύο χρόνια, όλοι 
όµως θυµόµαστε ποια ήταν η εικόνα της 
πόλης πριν αναλάβει η παρούσα διοίκη-
ση. Οι εικόνες αυτές αποτελούν παρελ-
θόν και σύντοµα ελπίζουµε η πόλη µας 
να είναι ακόµη καλύτερη. Για παράδειγ-
µα στην καθαριότητα τους επόµενους µή-

νες η αντίστοιχη ∆ιεύθυνση, αναµένεται 
να ενισχυθεί µε νέους κάδους, µηχανή-
µατα έργου και απορριµµατοφόρα, που 
θα προσφέρουν ακόµη µεγαλύτερη απο-
τελεσµατικότητα. 

Η οικονοµική εξυγίανση του ∆ήµου 
είναι πιο κοντά από ποτέ, ενώ τρέχουν και 
δεκάδες προτάσεις ένταξης έργων σε ερ-
γαλεία χρηµατοδότησης είτε του «Αντώ-
νης Τρίτσης» είτε του Πράσινου Ταµείου. 

Όλα αυτά δηµιουργούν ένα αισιό-
δοξο τοπίο, το οποίο έχτισε µε πολλή 
προσωπική δουλειά ο ∆ήµαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός, που είδε µε ικανοποίηση 
του Αντιδηµάρχους να ανταπεξέρχονται 
µε συνέπεια στις αυξηµένες απαιτήσεις 
του ∆ήµου. 

Χρήστος Ηλιάδης

Κορονοϊός και Νέα Σχολική Χρονιά
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Ι∆ΡΥΕΤΑΙ   «ΜΟΥΣΕΙΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΜΚΕ, ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Η Αστική µη Κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) αποτελεί  Νοµικό Πρόσωπο 
στο οποίο ο πραγµατικός της χαρακτηρισµός και οι σκοποί της, όπως θα 
ορίζονται από το καταστατικό, να είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκο-
ποί της Εταιρείας είναι :  Η συλλογή, διατήρηση, έρευνα, ερµηνεία , έκθε-
ση αντικειµένων ηλεκτρονικής τεχνολογίας και συµβολή στην ενίσχυση 
της κατανόησης του ευρύτερου κοινού στη γνώση των νέων ηλεκτρονι-
κών τεχνολογιών..
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Η ∆ηµοκρατία δέχεται όλες τις τάσεις, όλες τις ιδέες. Τα 
ψώνια της πολιτικής πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. 

Είναι οι άνθρωποι, οι πολίτες, που έχουν εµµονικές ιδέες, ότι 
εγώ είµαι, εγώ γνωρίζω, εγώ καταλαβαίνω. Όλοι οι άλλοι εί-
ναι απλά οδοντόκρεµες. Είναι πυροτεχνήµατα που κάνουν 
κρότο, αλλά δεν διαρκούν.

Η πολιτική είναι αδίστακτη. Όποιος δεν είναι µε µας, 
είναι εχθρός µας. Εάν είναι δηµόσιος υπάλληλος, τον 

αδρανοποιούµε, τον βγάζουµε στην καραντίνα, δίνοντας 
του µια αργοµισθία, χωρίς να κάνει έργο βλαπτικό για µας. 
Απλά τον εξουδετερώνουµε. Για τους ενδιαφεροµένους θέ-
λει προσοχή, γιατί αποτελεί τροχοπέδη. 

Το δόγµα οποιαδήποτε θρησκείας 
δεν το όρισε κανένας θεός, αλλά 

απλοί άνθρωποι, ο καθένας για τον δικό 
του σκοπό, µε το δικό του σκεπτικό. Θεός 
είναι η µητέρα φύση, η οποία δεν µιλάει, 
αλλά πράττει, µε τους δικούς της φυσι-
κούς νόµους.

Τα θεοκρατικά καθεστώτα, γυρί-
ζουν τους λαούς στον µεσαίωνα, 

στον σκοταδισµό. Θα πρέπει οι ίδιοι οι 
λαοί να καταλάβουν και να βάλουν τους 
ιερείς στην θέση τους. Η τροµοκρατία 
δεν είναι λύση. Απλά η βία φέρνει βία και 
εξαγριώνει τους ανθρώπους. Τόσο 
απλά, τόσο αληθινά.

Στην δηµοκρατία η έκφραση και ο 
λόγος είναι ελεύθερα. Αρκεί να µην 

προσβάλλουν το κοινό αίσθηµα, να µην 
είναι ψεύδη ή συκοφαντίες.

∆εν γίνεται µια όποια κυβέρνηση, να αφήσει τους 
πολίτες της να πεθάνουν λόγω ηλιθιότητας. Πρέπει 

να τους πείσει να γίνουν περισσότερο λογικοί για το κα-
λό όλων, εφόσον  ο φονικός ιός της πανδηµίας, είναι 
άκρως µεταδοτικός και απειλεί όλους µας.

Οι θρησκευτικά ή πολιτικά ντοπαρισµένοι, σηµαίνει ότι 
είναι εκµεταλλεύσιµοι. Στην ακραία τους έκφραση απλά 

αυτοκτονούν.

Όλοι οι λογικοί και φιλήσυχοι άνθρωποι, ποθούν 
την ειρήνη. Αυτή όµως κερδίζεται όχι µόνον, µε πο-

λεµικούς αγώνες, αλλά και µε πολιτικούς. Ο εξουσιασµός 
και η αρχοµανία, είναι ένα αρχέγονο ένστικτο, που δεν 
µπορούµε να δαµάσουµε  και να υποτάξουµε. Εκδηλώνε-
ται στην πολιτική ζωή, στην οικονοµική και κοινωνική.

Ταλιµπάν σηµαίνει Ισλαµιστής, κοµουνιστής. ∆ηλαδή 
Σαρία, Ισλαµικός νόµος και κοµµουνιστική δικτατορία 

και µέθοδοι. Με άλλα λόγια, δύο φορές µεσαίωνας.
Αρκετοί άνθρωποι γίνονται επαναστάτες από βλα-
κεία. Όπως ο Μπίλ  Λάντεν, ο Σαντάµ, ο Καντάφι και 

παλαιότερα και άλλοι. Ένας άνθρωπος δεν µπορεί να αλ-
λάξει την πορεία της ανθρωπότητας. Ή 
θα τον κρεµάσουµε ή θα τον σκοτώσου-
µε. Αυτό διδάσκει η ιστορία. 

Κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
πρώην ΠΑΣΟΚΟΣ, εξέφρασε την 

γνώµη, ότι η δεξιά έκαψε τα δάση µας, για 
να αποδείξει την ανικανότητα της. Τέτοια 
πανηλιθιότητα µας κουφαίνει. Κάποιος 
να τον συµµαζέψει, γιατί ο άνθρωπος έχει 
λαλήσει. 

Το πρόβληµα µε τους κινηµατο-
γραφιστές στα 

έργα και τα σίριαλ εί-
ναι, ότι ενώ ξεκινάνε 
µε ένα ενδιαφέρον θέ-
µα, καταλήγουν σε 
βαρετό και σαχλό. 
Παν µέτρον, άριστον.

Τα µαθηµατικά ερευνούν και καθορί-
ζουν πραγµατικά µεγέθη. Ο στοχα-

σµός ερευνά και ορίζει ανθρώπινες αξίες. 
Και τα δύο είναι πολύτιµα για την ζωή µας.

Είναι γνωστό σε όλους µας ότι, η 
ελευθερία κερδίζεται µε αγώνες και 

αίµα. Η ισονοµία µε χρήµατα και τα δι-
καιώµατα µε εκτέλεση των υποχρεώσε-
ων µας. Τίποτε στην ζωή µας δεν είναι 
δωρεάν, χωρίς τίµηµα.

Επειδή µε το χρήµα καταστρατηγούµε τους νόµους του 
κράτους, (διαφθορά). Οι κυβερνήσεις γνωρίζουν και λέ-

νε, ότι η ∆ηµοκρατία δεν είναι το τέλειο πολίτευµα, αλλά το 
λιγότερο οδυνηρό.

Οι νέοι µας πρέπει να παντρεύουν την επιστηµονική 
γνώση µε την εµπειρία των γερόντων. Γιατί η επιστη-

µονική γνώση αλλάζει µε την έρευνα και την πρόοδο, αλ-
λά η πείρα, η εµπειρία, δεν έχει υποκατάστατο.

Η µεθοδικότητα στην ζωή µας, είναι η τεχνική να απο-
φεύγουµε τα λάθη και τις αστοχίες. Ένα αντίγραφο στο 

αρχείο, δεν είναι κόπος, αλλά σιγουριά.
Ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, έλεγε αυτήν την σω-
στή κουβέντα. Αρκετοί άνθρωποι έχουν πάρα πολ-

λά χρήµατα, ενώ κάποιοι άλλοι δεν 
έχουν τίποτε. Οι δεύτεροι ψάχνουν λίγο 
νερό για να κρατηθούν στην ζωή, ενώ οι 
πρώτοι ψάχνουν µια γέφυρα, για να πε-
ράσουν το ποτάµι.

Οι πέντε αισθήσεις µας, µας δίνουν 
την απόλαυση τους, η κάθε µία χωρι-

στά. Οµορφιά στη θέα. Ευωδιά στην οσµή. 
Μουσική στην ακοή. Νοστιµιά στην γεύση. 
Απλότητα στην αφή. Η πνευµατική από-
λαυση, είναι για πολλούς µας άγνωστη.

Όταν προδίδουµε τις αρχές µας, 
την ηθική µας, την οποία διαµορ-

φώνουµε από την οικογένεια και τους 
δασκάλους της εκπαίδευσης, για το εύ-
κολο και µαύρο χρήµα, γινόµαστε τιπο-
τένιοι και αντιπαθείς. Κάποιοι που δεν 
υποχωρούν, ας είναι άσηµοι και λησµο-

νηµένοι, στηρίζουν την σπονδυλική στήλη της υγιούς κοι-
νωνίας.

Από την αδυναµία µας  να δαµάσουµε ή να θεραπεύ-
σουµε τα βιολογικά µας ένστικτα, ξεκινάει η κακοδαι-

µονία µας, οι ταραχές, οι δικτατορίες, οι πόλεµοι, οι φόνοι.  
Και εάν τα δαµάσουµε έστω εµείς οι ζώντες, γεννιώνται νέοι 
άνθρωποι από εµάς, µε τα ίδια ακριβώς ένστικτα. Η ανθρω-
πότητα θα πορεύεται µονίµως έτσι, λόγω αυτής της φυσικής 
µας ανηµποριάς. 

Ένας διάσηµος συγγραφέας, έλεγε σε έναν αντίζηλο 
του. Θα σε προκαλούσα σε πνευµατική µονοµαχία, 

αλλά διαπιστώνω ότι είσαι άοπλος. ∆εν σκοτώνουµε 
αµάχους. 

Θεωρώ σωστό, να ακούµε όλες τις υπάρχουσες θρη-
σκείες και δόγµατα, αλλά να είµαστε ανεξίθρησκοι, όπως 

τα αλεξικέραυνα. ∆ηλαδή να τις γειώνουµε όλες. Η γη µας εί-
ναι η µητέρα µας, που µας ταΐζει και µας κρατά στην ζωή και ο 
ήλιος που µε τις ακτίνες του, της δίνει αυτή την ικανότητα. Φα-
νταστείτε τι θα συµβεί, εάν για κάποιοι ανεξήγητο λόγο σβή-
σει ο ήλιος. 

Έχω ένα συµπολίτη και φίλο, ο οποίος είναι συνταξι-
ούχος αξιωµατικός, πιλότος της πολεµικής µας αερο-

πορίας. Του λέγω: Γιώργο ειλικρινά σε εκτιµώ και σε σέβο-
µαι, γιατί σε όλη την ενεργό ζωή σου, 
υπερασπιζόσουν την πατρίδα µας. Εις οι-
ωνός άριστος, αµύνεσθαι  περί πάτρις. 
Άσχετα εάν το είπε ένας Τρώος, ο Έκτο-
ρας, είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Ένας φίλος µου άθελα του, χτύπησε 
το γόνατο του σε ένα παρκαρισµένο 

αυτοκίνητο και του πρήστηκε το γόνατο.. 
Εγώ του είπα. Καλά βρε δικέ µου, ακόµη 
δεν έµαθες, ότι όταν χτυπάµε το κεφάλι 
µας στον τοίχο, δεν πέφτει, αλλά σπάµε το 
κεφάλι µας. Ακόµα µε βρίζει.

Χωριό που φαίνεται, κολαούζο 
(οδηγό) δεν θέλει, λέει η παροιµία. 

Πολλά πράγµατα γίνονται κρυφά και θά-
βονται, αλλά αργά ή γρήγορα, έρχονται 
στο φως, γιατί η αλήθεια εκπέµπει φως.

Η µητέρα φύση, δεν αφήνει κανένα πλάσµα της, χωρίς 
κάποια επιδεξιότητα, κάποια ικανότητα, κάποιο ταλέντο. 

Αρκεί εµείς να το ψάξουµε και να το χρησιµοποιήσουµε για 
δικό µας όφελος, αλλά και των συνανθρώπων µας. 

Σε ένα γάµο, στην αρχή µιλάει ο άνδρας και ακού-
ει η γυναίκα. Σε ένα χρόνο, µιλάει η γυναίκα και 

ακούει ο άνδρας. Στο τέλος µιλάνε και οι δύο και ακού-
ει η γειτονιά.

Ο εγγονός µου πεινάει µόνο για όσα φαγητά του αρέ-
σουν. Για τα άλλα δεν πεινάει. Εγώ του λέγω, να τρως 

όλα τα φαγητά, για να γίνεις δυνατός, όπως ο Ποπάϊ.
Η βλακεία µεταξύ των ανθρώπων, έχει κλίµακα, δι-
αβάθµισης. Βλάξ, βλίτο, χώµα, ηλίθιος. Αυτός που 

ξεπερνά τον ντιπ, τον πάτο, το βάθος, λέ-
γεται πανηλίθιος. Και όµως υπάρχουν 
τέτοιοι µεταξύ µας. 

Πάντα υπάρχει αλήθεια, αρκεί να 
την κατανοήσουµε και να την 

αποδεχτούµε. Για διάφορες όµως 
σκοπιµότητες την αρνούµεθα και 
υποκρινόµαστε ότι δεν την καταλα-
βαίνουµε.

Συνήθως  εκφράζω σκέψεις, για 
να ξεµπερδέψουµε εµείς οι άν-

θρωποι, τι θεωρούµε σωστό και τι 
λάθος., είτε στον τοµέα των θρησκει-
ών, είτε στον κοινωνικό τοµέα. Είναι 
όµως συνήθεια µας, να µην θέλουµε 
να ξεµπερδέψουµε τα πράγµατα, για-
τί κατά κάποιον ιδιαίτερο τρόπο µας 
βολεύουν ως έχουν.

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός  Εντύπου: 8618 l  Έτος  12ο  

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»

Το χρήµα δεν είναι η 
απόλυτη ευτυχία των 
ανθρώπων. Είναι ανα-

γκαίο για την επιβίωση και µια 
ευχάριστη ζωή, όχι όµως το 
παν. Υπάρχουν στην ζωή µας, 
ευτυχισµένες στιγµές, που µας 
γεµίζουν χαρά, χωρίς απαραι-
τήτως τα χρήµατα. Είναι η αν-
θρώπινη επαφή, µε τα συναι-
σθήµατα µας. Οι άνθρωποι 
δεν µπορούν να γίνουν ψηφι-
ακοί και άθροισµα, χωρίς 
προσωπικότητα.

Αγάπη είναι να λες 
ΟΧΙ στην πλεονεξία, 
την αρπαγή, την αδι-

κία, την υποδούλωση, την 
ανηθικότητα, την κακή 
συµπεριφορά, τον εριστι-
κό εγωισµό, την µισαλλο-
δοξία.  Να λες ΝΑΙ στην 
ελευθερία, στην κοινή λο-
γική, την ηθική, την κατα-
νόηση, την συµπόνια, την 
αλληλεγγύη, στην αλή-
θεια, στην βοήθεια των 
ανήµπορων, στην χαρά 
της δωρεάς. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Το καλό και το κακό θα 
είναι πάντα αντίπαλοι, 

γιατί οι άνθρωποι δεν γεν-
νιούνται για να εξοντώνουν 
ο ένας τον άλλον, αλλά για 
να επιβιώσουν µε ειρηνικές 
ασχολίες ζητώντας πάντα την 
πρόοδο. Οι δυνάµεις του µί-
σους και του κακού δεν πρό-
κειται ποτέ να επικρατήσουν. 
Αυτό µας διδάσκει η πορεία 
της ανθρωπότητας µέσω των 
αιώνων. 



Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»   στις 22 Αυγούστου 
2021,  µπήκε  στον δωδέκατο χρόνο  ζωής  
της.  Είναι η µόνη ∆εκαπενθήµερη Ειδησε-
ογραφική Εφηµερίδα της πόλης µας.

Πληροί όλες τις προϋποθέσεις  Έκδο-
σης,  ως Μέσου Τοπικής Ενηµέρωσης, µε 
ενηµερωµένες Ασφαλιστικές  και  Φορο-
λογικές υποχρεώσεις, Μέλος του Β.Ε.Α., 
µε κατοχυρωµένο  και  εγκεκριµένο Εθνι-
κού Εµπορικού Σήµατος.

ΟΛΕΣ   οι   Θρησκευτικές  και οι Πολιτι-
στικές  Εκδηλώσεις, για τον κάθε ένα από 
µας, αποτελούν µια  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ  µε 
ιδιαίτερη σηµασία  για όλη µας  την ζωή. 

Είναι αυταπόδεικτο πως η προβολή 
όλων των παραπάνω, έχουν µια ξεχωρι-
στή σηµασία και για τους ίδιους και για τις  
επόµενες γενιές. Είναι µέρος της Ιστορίας 
της  Ιστορικής πόλης µας, τις Αχαρνές.

ΕΝ∆ΕΚΑ   ΧΡΟΝΙΑ,  συνεχούς ενηµέρω-
σης, τόσο  των τοπικών θεµάτων αλλά και 
θεµάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, που 
αφορούν στη καθηµερινότητα του κάθε 
δηµότη και κατοίκου των Αχαρνών, χωρίς 
να παραγνωρίζει  την  ευνοϊκή  διάδοση 

των  διαδικτυακών τόπων, όπως  Ιστοσε-
λίδες, Blog  και  ειδικότερα του Facebook.
OΛΕΣ ΟΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ είναι αναρτηµένες στο 
∆ιαδίκτυο, στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ-  https://eleftherovima.
wordpress.com .

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  της «ΑΧΑΡΝΑΪ-
ΚΗΣ», ευχαριστούµε,  όλους  τους  Επαγ-

γελµατίες και Καταστηµατάρχες  που  µας 
εµπιστεύονται  την προβολή τους, καθώς 
και  όλους  όσους  µε οποιοδήποτε τρόπο 
συµβάλουν στην τακτική  έκδοση της κά-
θε ∆εκαπενθήµερο. 

∆ΥΣΤΥΧΩΣ, η  κρίση του  κορονοϊού, τις 
δύο τελευταίες χρονιές, έπληξε οικονοµι-
κά, τα έσοδα της «Αχαρναϊκής», (χάθηκαν 

οι Αγγελίες Μνηµοσύνων, αγγελίες γά-
µων, ανακοινώσεις φορέων, ελαχιστοποι-
ήθηκε η προβολή επαγγελµατιών) και επί 
πλέον µας αύξησαν κατά 30% το κόστος 
εκτύπωσης. Έτσι βρισκόµαστε  σε κατάστα-
ση αναδιοργάνωσης,  ώστε να  αποφύ-
γουµε την περίπτωση αναστολής κυκλο-
φορίας της.

● ∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ  να  συνεχίσουµε να 
κυκλοφορούµε, ως έντυπη έκδοση, στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ, έστω κι αν αναγκαστούµε, για 
να µειώσουµε το κόστος έκδοσης, προσε-
χώς  να µετατραπεί  σε  ΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΣΠΡΟ-
ΜΑΥΡΗ.
● ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ:  Ζητούµε την οικονοµική  
στήριξη  αναγνωστών  και φίλων
● ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ:  Αντιστεκόµαστε  στην κα-
θολική επικράτηση της Ενηµέρωσης  µέ-
σω  Facebook.
● ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ:  ∆ιαφηµιστείτε και Στηρίξ-
τε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερί-
δα της πόλης µας! 
● ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ:  Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, 
στην διάσωση και διατήρηση, της Ιστορί-
ας του τόπου µας. 

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 ● Έτος 11ο ● Αρ. Φύλλου: 263 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

Καθηµερινός  ο  αγώνας  κόντρα  σε  προβλήµατα,  κρίσεις,  ελλείψεις, 
και  συνεχίζει  δυνατά  και  αγωνιστικά  µε  γοργούς  ρυθµούς

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βαθιά υπόκλιση στον λαϊκό µας 
ζωγράφο Χρήστο Τσεβά…

Η   Ι.Λ.Ε.Α. συµµετέχει επισήµως στη ∆ράση Εθνικής  Εµβέλει-
ας "21" για τα 200 χρόνια από την Ελληνική  Επανάσταση. 
Ήδη παρελήφθη η πιστοποίηση και το ειδικό σήµα της επίση-
µης συµµετοχής της Ι.Λ.Ε.Α. στους εορτασµούς και αναρτήθη-
κε έξω από το  Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ διαµένουν άν-
θρωποι που µε τη δράση τους  συ-
ντελούν στην ποικιλόµορφη ανά-
δειξή της. Στις Αχαρνές  ξεχωρίζει, 
µεταξύ άλλων, για την πολυετή 
συµβολή του στον  τοµέα της ζω-
γραφικής ο Χρήστος Τσεβάς. ∆ώ-
ρισε έργα του για τη δηµιουργία της ∆ηµοτικής  Πινακοθήκης 
Αχαρνών, που φέρει πια το όνοµά του...  

Ο   Ε.Ο.Σ. Αχαρνών,  φέτος  το 2021 
γιορτάζει τα 45 χρόνια από τη δηµι-
ουργία του, όταν τον Σεπτέµβριο του 
1976 µια  µικρή παρέα µε κοινούς 
στόχους και όνειρα για µια αρµονική  
σχέση µεταξύ ανθρώπου και φύσης, 
έβαλαν τις βάσεις και ξεκίνησαν  την 
ιστορία αυτού που σήµερα λέγεται 
Ορειβατικός Αχαρνών.

Ελληνικός  Ορειβατικός  Σύλλογος  Αχαρνών:   

45 χρόνια ∆ράσης και προσφοράς!

Εποικοδοµητική  συνάντηση  του Σπύρου Βρεττού 
µε τον υφυπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Γιώργο Κώτσηρα 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ µε τον υφυπουργό ∆ικαιοσύνης 
κ. Γιώργο Κώτσηρα είχε το πρωί της Τετάρτης 
(25/02) ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός. Η επίσκεψη στο γραφείο του υφυπουργού 
έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας, που έχει 
αναπτυχθεί το προηγούµενο διάστηµα µε σκο-
πό την εξεύρεση λύσεων για την πάταξη της 
εγκληµατικότητας και της παραβατικότητας 
στον ∆ήµο Αχαρνών.

Σ ε ένα στίβο µάχης γεµάτο δύ-
σκολα εµπόδια παλεύει κα-
θηµερινά η ∆ηµοτική Αρχή. 

Μοιάζει πραγµατικά µε έναν αγώ-
να, ο οποίος συνεχώς δυσκολεύει 
και βάζει σε δοκιµασία τις αντοχές 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα δε-
δοµένα είναι γνωστά και οι κανόνες 
συγκεκριµένοι σε αυτό τον αγώνα 
µε τους ∆ήµους να έχουν επιφορ-
τιστεί µε ένα µεγάλο βάρος, αντιµέ-
τωποι µε την καθηµερινότητα, στε-
ρούµενοι πολλές φορές και πόρων 
και µέσων. 

Παρόλα αυτά οι συνθήκες τον τε-
λευταίο χρόνο τους έχουν βάλει 
στην πρώτη γραµµή και αναγκάζο-
νται να ξεπερνούν τον εαυτό τους. 
Μια µικρή αναδροµή στο προηγού-
µενο δίµηνο αρκεί για να αντιληφθεί 
κανείς τη δυσκολία της κατάστασης. 
Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα αυτής της κα-
τάστασης. Τις πρώτες βδοµάδες του 
Γενάρη βρέθηκε στο κόκκινο όσον 
αφορά τα µέτρα για τον περιορισµό 
διάδοσης της πανδηµίας. Έτσι η ∆η-
µοτική Αρχή βρέθηκε αντιµέτωπη µε 
µια κατάσταση, την οποία έπρεπε να 
διαχειριστεί χωρίς όµως να έχει εκεί-
νο το εύρος αρµοδιοτήτων που ήταν 
απαραίτητες.

 Η ∆ηµοτική Αστυνοµία, όπως και 

στους περισσότερους ∆ήµους είναι 
υποστελεχωµένη, δοµές υγείας στις 
Αχαρνές δεν υπάρχουν, ενώ για την 
όλη διαχείριση αρµόδια είναι η Πολι-
τική Προστασία και ο ΕΟ∆Υ. 

Αφού ξεπέρασε επιτυχώς αυτή 
την κρίση η διοίκηση του Σπύρου 
Βρεττού βρέθηκε απέναντι σε ένα 
πρωτοφανές κύµα κακοκαιρίας. Πα-
ρά την τεράστια έκταση του ∆ήµου 
και το ελλιπές προσωπικό, το αποτέ-
λεσµα της δουλειάς ήταν ιδανικό. 
Την ώρα που όµοροι δήµοι χρειάστη-
καν ακόµη και 5 ή 6 µέρες για να στα-
θούν στα πόδια τους, στις Αχαρνές 
µέσα σε λίγες µόνο ώρες όλο το φαι-
νόµενο αντιµετωπίστηκε, όλοι οι 
δρόµοι ήταν ανοιχτοί, ενώ είχαν απο-

κατασταθεί και όλα τα προβλήµατα 
ηλεκτροδότησης. 

∆εν είναι τυχαίο πως το διαδίκτυο 
γέµισε από σχόλια δηµοτών, οι οποί-
οι τόνιζαν πως πρώτη φορά είδαν τον 
∆ήµο να είναι τόσο αποτελεσµατικός 
και να επεµβαίνει τόσο άµεσα όταν 
προέκυπτε πρόβληµα. 

Θα πρέπει κανείς να αποδώσει τα 
εύσηµα στον ∆ήµαρχο για τον συντο-
νισµό του, καθώς µαζί µε τους αιρε-
τούς κατάφερε να βρίσκεται εκεί που 
χρειαζόταν και να καθοδηγεί τα συ-
νεργεία που υπερέβαλαν εαυτόν. 
Αξίζει να σηµειωθεί δε πως όλη η 
δουλειά έγινε µε τα µηχανήµατα του 
∆ήµου, ενώ συνέδραµε και ένα µόνο 
µηχάνηµα της Περιφέρειας. ✒ ΣΕΛ. 9

✒ ΣΕΛ. 9

✒ ΣΕΛ. 10

Συνεχίζουµε 
∆ιαδικτυακά
Τώρα  µε 
τις  απαγορεύσεις.
∆ιαβάστε την –
κατεβάστε την, από
το https://eleftherovima.wordpress.com 

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των ΑχαρνώνΣύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 ● Έτος 10ο ● Αρ. Φύλλου: 238 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

Η ∆ΙΑΠΛΑ-
ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε διάφορα σηµεία της πόλης.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 

✒ ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  
του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      ✒ ΣΕΛ. 7

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

✒ ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. 

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των ΑχαρνώνΣύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 ● Έτος 10ο ● Αρ. Φύλλου: 238 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

Η ∆ΙΑΠΛΑ-
ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε διάφορα σηµεία της πόλης.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικάΑχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους 

Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  
του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

✒ ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρακαι τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. του ∆ήµου Αχαρνών. 

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών

Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 ● Έτος 10ο ● Αρ. Φύλλου: 239 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ, ΠΟΥ ∆ΡΑ

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

«Έτος σταθµός θα είναι  το 
2020,  για το  ∆ήµο Αχαρνών»

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

«∆ε θα γίνουµε φυλακή της Ε.Ε. – 
 Άµεσος απεγκλωβισµός
προσφύγων  και µεταναστών για 
τις χώρες προορισµού τους.»

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

Μιχάλη Βρεττού µε τις υπηρεσίες του ✒ ΣΕΛ. 9 Ολόκληρη η υφήλιος εδώ και λίγες µέρες βρίσκεται σε παν-

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

σης του ιού. 
Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµος Αχαρνών έχει ανταποκριθεί οµολο-

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

του ∆ήµου. 
Ήδη από την πρώτη στιγµή ο Σπύρος Βρεττός συγκάλεσε έκτακτη 

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

ράλληλα ο ∆ήµος βρισκόταν από την πρώτη στιγµή σε άµεση επικοι-

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

∆εν σταµάτησε όµως εκεί. Παρά το γεγονός πως η απόφαση για 

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

στην αρµοδιότητα των υπουργείων Παιδείας και Υγείας και τον ΕΟ∆Υ, 

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

ζητούσε τη διακοπή λειτουργίας όλων των σχολείων. Ένα αίτηµα, το 

οποίο διατύπωσαν και άλλοι δήµοι και φάνηκε ότι συνέβαλε στην τε-

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

φορείς. ∆όθηκαν δε οδηγίες στους δηµότες για περιορισµό µετακινή-

σεων και χρήσης των δηµοτικών και των δηµόσιων υπηρεσιών. Άµε-

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη µε τη συµµετοχή χωρικών

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

αντικείµενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης κρίσιµων έργων για την Αττική
Nα στηρίξουµε έµπρακτα  τα παλικάρια
µας στον  Έβρο που φυλάνε
τα σύνορα και µας κάνουν
υπερήφανους µε την ανδρεια
και την αποτελεσµατικοτητα τους

ΑΝΤΑΠΕΞΕΡΧΕΤΑΙ  ΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΤΗΣ  ΕΠΟΧΗΣ,  Ο ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ!

✒ ΣΕΛ. 8

Νέα παράταση του lockdown έως τις 8 Μαρτίου 2021 στην Αττική

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 6972 426684 l E-mail: acharnaiki@gmail.com l Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 l Έτος 11ο l Αρ. Φύλλου: 274 l Τιµή Φύλλου: 0,50 €

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  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 
ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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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. 
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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

Η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»   ΣΤΟΝ  ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ  ΧΡΟΝΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ !!!
Και  εκπέµπει  S.O.S. : ∆εν γίνεται η ενηµέρωση να είναι µόνο στο Facebook !!!
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ο ∆ήµος Αχαρνών, δέχτηκε ένα πρωτοφανές κτύπηµα, µια πύρι-
νη λαίλαπα, που άφησε πίσω της µια µεγάλη περιβαλλοντική κα-
ταστροφή και τεράστιες ζηµιές στην τοπική οικονοµία και τις περι-

ουσίες των συµπολιτών µας. ∆υστυχώς σε αυτό τον πόλεµο.....σπίτια κά-
ηκαν, ζωές χάθηκαν (ζωές δεν είναι µόνο οι ανθρώπινες) ένα µεγάλο µέ-
ρος του δάσους που προστατεύαµε χάθηκε .....

Βαρυµπόµπη, Θρακοµακεδόνες, Αχαρνές. Τρεις περιοχές στην 
Αττική που µετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές. Για την κατάσταση εκεί και τις προσπάθειες καθαρισµού 

των περιοχών µίλησε στην ΕΡΤ ο αρµόδιος δήµαρχος Αχαρνών, Σπύ-
ρος  Βρεττός. «Ο καθαρισµός στη περιοχή είχε ξεκινήσει από τον Μά-
ιο. Ευτυχώς όταν ήρθε η φωτιά στις 3 Αυγούστου η περιοχή ήταν κα-
θαρή. ∆εν υπήρχαν πεταµένα κλαδιά», δήλωσε στην εκποµπή «Από 
τις έξι» ο κ. Βρεττός. «Έχουµε ξεκινήσει επιχείρηση καθαρισµού. Για 
εµάς, σε πρώτη φάση, έχει σηµασία να καθαρίσουµε την περιοχή και 
το δεύτερο, να προετοιµαστούµε για το χειµώνα που έρχεται και να 
δούµε πώς µπορούµε να κάνουµε αντιπληµυρικές ζώνες προστασίας». 

Σε εξέλιξη είναι τα έργα υλοτοµίας στις καµένες περιοχές της  Βαρυ-
µπόπης, προκειµένου να καθαριστούν τα επικίνδυνα σηµεία, να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση και να προχωρήσουν οι αντιπληµµυρι-

κές και αντιδιαβρωτικές παρεµβάσεις ενόψει του χειµώνα. Ήδη έχει ολο-
κληρωθεί η αντιπληµµυρική αναγνωριστική µελέτη και στις επόµενες 10 
ηµέρες αναµένεται να υλοποιηθούν οι επιµέρους µελέτες που εκπονού-
νται µε ταχείς ρυθµούς αυτή τη στιγµή.

Ενηµέρωση για την απόσυρση των καµένων αυτοκινήτων : Ο 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ∆ηµοτικής Αστυνοµίας κ.Μι-
χάλης  Βρεττός ενηµερώνει τους συνδηµότες µας, των οποίων 

τα αυτοκίνητά τους βρίσκονται στο οδικό δίκτυο της πόλης µας και 
έχουν υποστεί καταστροφές (µερικές ή ολικές) από την πρόσφατη πυρ-
καγιά, να επικοινωνούν µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία στο 210 2415472 
µε σκοπό να προβούµε στη δωρεάν απόσυρσή τους. Η διαδικασία εί-
ναι απλή και σύντοµη και θα ενηµερωθούν γι’ αυτήν από τους αρµό-
διους υπαλλήλους. 

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο ∆ήµος 
Αχαρνών για έξη µήνες. Με ένα µπαράζ ταχύτατων διαδικασιών 
ολοκληρώθηκε στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα η κήρυξη του 

∆ήµου Αχαρνών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 
Ο ∆ήµαρχος  Σπύρος  Βρεττός από την πρώτη στιγµή, προσπάθησε να αξι-
οποιήσει κάθε λεπτό, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δια-
δικασίες για να προχωρήσει η συγκεκριµένη απόφαση. 

Μήνυµα  ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού, προς τους επιτυχό-
ντες των πανελληνίων εξετάσεων: «Συγχαρητήρια σε όλους 
τους επιτυχόντες. Για τους περισσότερους από εσάς αυτή εί-

ναι η επίσηµη αφετηρία για να ξεκινήσετε να γράφετε ένα σηµαντι-
κό κεφάλαιο της ζωής σας. Ένα κεφάλαιο που θα περιλαµβάνει 
γνώσεις, εµπειρίες, όνειρα, προσπάθειες, φιλίες, µικρές νίκες και µε-
γάλες επιτυχίες.  Να ξέρετε πως τα πιο σηµαντικά είναι µπροστά σας, 
όλη η ζωή είναι µπροστά σας και φροντίστε να τη ζήσετε όπως θέ-
λετε και όπως σας αξίζει». 

Βασίλης   Οικονόµου, βουλευτής  Ανατ. Αττικής : «Θέλω να εκ-
φράσω την πλήρη ικανοποίηση µου για την αναβάθµιση του 
δηµόσιου   ΙΕΚ Αχαρνών,   σε θεµατικό ΙΕΚ Αχαρνών φυσικού 

περιβάλλοντος, αθλητισµού κ αναψυχής…  Συγχαρητήρια   στην κα-
λή φίλη υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραµέως  και τον Γενικό γραµµατέα, 
Γιώρο για την απόφαση τους! Οι εισηγήσεις µου µαζί µε του ∆ηµάρχου  
Αχαρνών, Σπύρου Βρεττού, ελήφθησαν υπόψιν και αυτό επιβραβεύει 
την σπουδαία δουλειά που γίνεται από την διευθύντρια, Ροδούλα Πυ-
ροβολάκη και το σύνολο των εκπαιδευτών του ΙΕΚ Αχαρνών.. Το Με-
νίδι θα είναι µέσα στα 5 κορυφαία ΙΕΚ της Ελλάδας και αυτό είναι τιµη-
τικό για την πόλη αλλά συγχρόνως θα το καταστήσει πόλο έλξης για 
σπουδαστές και απο άλλες περιοχές αναβαθµίζοντας το εκπαιδευτικό 
πρόσηµο της πόλης…

Εγκαινιάστηκε  την Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου η Στέγη Υποστη-
ριζόµενης ∆ιαβίωσης «Βαµβακάρειο Ίδρυµα», από την ∆ή-
µαρχο Σπύρο Βρεττό, στο κτίριο του Βαµβακάρειου Ιδρύµα-

τος (Μ. Λουντέµη 34, Αυλίζα). Κατά τη διάρκεια της τελετής  τηρή-
θηκαν  όλα τα προβλεπόµενα µέτρα για την αποφυγή µετάδοσης 
του κορωνοϊού. 

Η ιστορικότερη οµάδα της πόλης µας ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Α.Ο κυ-
κλοφόρησε τις κάρτες διαρκείας για την ποδοσφαιρική χρονιά 
2021-2022 . Ας στηρίξουµε αυτή την προσπάθεια όλοι µας. Οι 

τιµές είναι 100€ 50€ . Επίσης υπάρχει και ειδική µέριµνα για ανέργους 

και πολύτεκνους συµπολίτες µας που θέλουν να στηρίξουν την οµά-
δα µε Κάρτα διαρκείας 30€.  Μπορείτε να τις παραλάβετε στα γραφεία 
της οµάδας στο γήπεδο Αχαρνών (Πηγάδα και Μάριου Σουλούκου) 
καθηµερινά τις ώρες 17:00-19:00 καθώς επίσης και στους εξής:  Βασί-
λης Πασιαλής 698 1754603 , ∆ηµήτρης Κουλουριώτης 6989 500000  
και Σπύρος Παγώνας 6944 592911.

Το ασηµένιο µετάλλιο έφερε στην Ελλάδα ο  Βασίλης  
Αβραµίκας στο άθληµα του ParaTaekwondo. Αγωνίστη-
κε on line στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα Kyonggi 

University International Championships 2021 στην Νότιο Κορέα 
στην κατηγορία P20 U30 Dan Para Poomsae. Σε µια διοργάνωση 
µε υψηλό επίπεδο παγκόσµια ο Έλληνας αθλητής, Βασίλης 
Αβραµίκας παρόλο που ένα πρόβληµα τραυµατισµού τον εµπό-
δισε να ολοκληρώσει την προετοιµασία του για τον αγώνα κατά-
φερε να φέρει την Ελλάδα στην 2η θέση µια ανάσα από την κο-
ρυφή. Προπονητής του ο GM Παναγιώτης Παλαιολόγου και η 
προπονήτρια Para Taekwondo και µέλος της επιτροπής 
ParaTaekwondo της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ταεκβοντο Κυρια-
κή Χατζογιαννάκη.

Αυξήσεις στο ρεύµα: Τα µέτρα για «φρένο» στις επιβαρύνσεις - 
Τι εξετάζεται για το Κοινωνικό Τιµολόγιο. Μια σειρά από µέτρα 
προκειµένου να «φρενάρουν» τις επιπτώσεις της αύξησης των 

τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας στους ευάλωτους καταναλωτές εξετά-
ζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια. Οι τελικές αποφάσεις 
αναµένεται να οριστικοποιηθούν εντός της εβδοµάδας και να ανακοι-
νωθούν από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στην ∆ΕΘ.

ΕΝΦΙΑ 2021- Αντίστροφη µέτρηση για διορθώσεις στο Ε9 
- Ξεκινά η έκδοση των εκκαθαριστικών. Γύρω στις 20 Σε-
πτεµβρίου αναµένεται να ξεκινήσει η ανάρτηση στο Taxis 

των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για περισσότερους από 6,5 
εκατ. ιδιοκτήτες. Η ΑΑ∆Ε ανακοίνωσε ότι αύριο κλείνει η εφαρµο-
γή του Ε9 και θα παραµείνει κλειστή µέχρι να αναρτηθούν τα νέα 
εκκαθαριστικά, γεγονός που σηµαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
δεν θα µπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις. 

Ανατιµήσεις σε προϊόντα έως το τέλος Οκτωβρίου. Τις αµέ-
σως επόµενες ηµέρες και µέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναµέ-
νεται να αυξηθούν οι τιµές σε περίπου 500 προϊόντα σε πο-

σοστό που φτάνει ακόµη και το 25%. Οι αυξήσεις αφορούν τουλά-
χιστον 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 αποθήκες τους τα µε-
γάλα καταστήµατα τροφίµων



ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΑΧΑΜ ΕΝΤΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

- ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΟΜΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝ∆ΑΡΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

-  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΛΑΡΗ ΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΑΛΙΑΣΟΥ ∆ΑΝΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

- ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΝΤΑΝΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΑΙΤΑΝΗ ΚΑΛΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΓΚΟΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

∆ΟΥΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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TO ΦΡΟΝΤΗΣΤΙΡΙΟ ΜΑΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 
OI XΩΡOI TOY ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝOYN 
500m2 ΣΕ 2 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ 
ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ.
Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙ- 
ΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ, ΜΕ 
ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΘΕ- 
ΤΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΑ, 
ΚΥΡΙΩΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.

...& ΦΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΙ
ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
      ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ!

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 2  &  ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 2
ΝΕΟ: ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
136 74 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.: 210 - 2461236
mpoutsikos.ekseliksi@gmail.com

EKSELIKSI
MPOUTSIKOS

MPOUTSIKOS
-EKSELIKSI.GR

ΓΥΜΝΑΣΙΟ      ΛΥΚΕΙΟ      ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ      EΠΑΛ
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ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΊΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΛΕΤΖΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 & ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆Ε∆Ε ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗ ∆ΗΜΗΡΕΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ ΝΤΙΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΙ∆ΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΙΖΑΜΗ ΕΛΠΙ∆Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

-  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΑΓΑΝΑ ΜΑΡΚΕΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 -  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΦΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΊΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΖΕΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΛΟΥΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΖΟΥΛΟΥΦΗ ΖΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Φ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΜΠΙΑΝΟ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΠΑΛΛΣΑΡΙ ΤΖΟΕΛ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΓΕΟΠΩΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΧΑΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΤΣΙΦΟΥ ∆ΩΡΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟ∆ΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΤΑΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

- ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

TO ΦΡΟΝΤΗΣΤΙΡΙΟ ΜΑΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 
OI XΩΡOI TOY ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝOYN 
500m2 ΣΕ 2 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ 
ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ.
Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙ- 
ΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ, ΜΕ 
ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΘΕ- 
ΤΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΑ, 
ΚΥΡΙΩΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.

...& ΦΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΙ
ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
      ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ!

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 2  &  ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 2
ΝΕΟ: ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
136 74 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.: 210 - 2461236
mpoutsikos.ekseliksi@gmail.com

EKSELIKSI
MPOUTSIKOS

MPOUTSIKOS
-EKSELIKSI.GR

ΓΥΜΝΑΣΙΟ      ΛΥΚΕΙΟ      ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ      EΠΑΛ
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Λ ηξιπρόθεσµες οφειλές προς το 
∆ηµόσιο, καθώς και συµβε-
βαιωµένες οφειλές προς τρί-

τους που έχουν χαρακτηριστεί ως ανε-
πίδεκτες είσπραξης, δύνανται να κρι-
θούν διαγραπτέες και να διαγραφούν 
και πριν από την παρέλευση της προ-
θεσµίας εφόσον συντρέχουν σωρευτι-
κά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπό-
µενες ενέργειες για τον χαρακτηρισµό 
τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης

β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές 
ενέργειες για την ανταλλαγή των πληρο-
φοριών και των διαδικασιών αναγκαστι-
κής είσπραξης για τα κράτη µε τα οποία 
υφίστανται αντίστοιχες συµφωνίες και σε 
κάθε περίπτωση τουλάχιστον µε τα κρά-
τη µέλη της Ε.Ε.,

γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες 
στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης 
πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρί-
των

δ.έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδι-

κασία σε βάρος των οφειλετών
Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆η-

µόσιο, καθώς και συµβεβαιωµένες οφει-
λές προς τρίτους που δεν έχουν χαρα-
κτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης µπο-
ρούν να διαγραφούν, εφόσον εµπίπτουν 
αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες 
κατηγορίες οφειλών:

α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν 
καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό 
στοιχείο και των οποίων οι κληρονόµοι 
αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονο-
µιά.

β. οφειλές ανά φορολογούµενο µι-
κρότερες του ποσού του εκάστοτε ελάχι-
στου ποσού φόρου από την καταβολή 
του οποίου απαλλάσσεται ο φορολο-
γούµενος.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

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 εξαγγελία της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
κατά την προεκλογική περίοδο, για τη συ-
γκρότηση επιτελικού κράτους, είχε αντί-

στοιχη βαρύτητα και απήχηση µε εκείνη της κυ-
βέρνησης Καραµανλή η οποία υποσχόταν την 
επανίδρυση του κράτους.

Η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια, η διαφθορά 
και η αναποτελεσµατικότητα συνιστούν διαχρονι-
κά κρατικές παθογένειες, καθιστώντας επιτακτικό το 
κοινωνικό αίτηµα για ριζικές αλλαγές στην ∆ηµό-
σια ∆ιοίκηση. Ποια είναι όµως τα βασικά χαρακτη-
ριστικά του επιτελικού κράτους;

Καταρχάς, η λειτουργία του επιτελικού κράτους 
δεν επαφίεται στα πρόσωπα αλλά πρωτίστως στις 
διαδικασίες, οι οποίες οφείλουν να συγκροτούν 
υψηλό επίπεδο οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκη-
σης των υφιστάµενων πόρων. Συνεπώς, προϋπο-
θέτει ριζικές θεσµικές αλλαγές στην δοµή και την 
λειτουργία του δηµοσίου, τόσο οριζόντια -µεταξύ 
υπηρεσιών και διαφόρων επιπέδων- όσο και κάθε-
τα σε κάθε υπηρεσία.

Επίσης, η αποκέντρωση µε την µεταφορά πό-
ρων και αρµοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, συνιστά 
βασική προϋπόθεση για το δηµοκρατικό προγραµ-
µατισµό και την κοινωνική λογοδοσία, µε την κε-
ντρική διοίκηση να διαδραµατίζει συντονιστικό, κυ-
ρίως, ρόλο µε επιτελικό χαρακτήρα.

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός και – κυρίως 
– η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό είναι δοµι-
κά στοιχεία του επιτελικού κράτους, προκειµένου 
να µπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες τις σύγχρονες 
απαιτήσεις αλλά και στις προκλήσεις όπου βιώνου-
µε. Το πολυδιαφηµιζόµενο συνεπώς επιτελικό κρά-
τος, όχι µόνο δεν δοµήθηκε σε αυτή την βάση, αλ-
λά απέκτησε έτι περαιτέρω συγκεντρωτικά, πελα-

τειακά, αυταρχικά και αδιαφανή χαρακτηριστικά 
στην άσκηση της εξουσίας, χωρίς να υπόκειται σε 
έλεγχο και λογοδοσία.

Όπως ο βασιλιάς ο οποίος κυκλοφορούσε γυ-
µνός, έτσι και το επιτελικό κράτος απογυµνώθηκε 
µε τις µεγάλες πυρκαγιές οι οποίες κατέκαψαν εκα-
τοµµύρια στρέµµατα, διαλύοντας τον µύθο και την 
έπαρση. Η αποτυχία στην διαχείριση της πανδηµί-
ας αλλά και προγενέστερα «βατερλώ» του κράτους 
σε πληµµύρες, χιόνια κ.α. προµήνυσαν ότι το κρά-
τος παρά το αυτάρεσκο κυβερνητικό αφήγηµα τε-
λικά δεν ήταν επιτελικό αλλά γυµνό, µπροστά στις 
προκλήσεις των καιρών.

Οι απαιτήσεις των καιρών όµως δεν επιτρέπουν 
ούτε τον εφησυχασµό, ούτε την αυτάρεσκη επικοι-
νωνιακή πολιτική αλλά ουσιαστικές πολιτικές πρω-
τοβουλίες, αποφάσεις και δράσεις για να µη βρε-
θούµε πάλι ενώπιον µίας νέας τραγωδίας. Οι νοµι-
κοί σύµβουλοι της εφηµερίδας µας Χαρά 
Τσελαλίδου & Χρύσα Τσελαλίδου σας ενη-
µερώνουν για τα επίκαιρα νοµοθετικά και νο-
µολογιακά ζητήµατα.

O Επιτελικός Βασιλιάς είναι ΓΥΜΝΟΣ
Του  Χρήστου  Ξενοκώστα, Συγγραφέα - Οικονοµολόγου

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ
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∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ: Ορισµός  Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός µε απόφασή του 
ορίζει τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους ως Αντι-
δηµάρχους του ∆ήµου Αχαρνών, µε θητεία από 

03/09/2021 µέχρι 02/09/2022, εντός της τρέχουσας ∆ηµοτικής πε-
ριόδου καθώς και την ανάθεση υπογραφών και τους µεταβιβά-
ζει αρµοδιότητες για την εποπτεία, οργάνωση και συντονισµό των 
κάτωθι:

Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
1. Τον κ.Βρεττό Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική 
Ενότητα ΑΧΑΡΝΩΝ.
2. τον κ. Κωφό ∆ηµήτριο κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική 
Ενότητα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

Β. ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ
1. Τον κ. Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Συ-
ντονισµού ∆ηµοτικού Έργου και Πολεοδοµίας
2. Τον κ. Αραµπαντζή Ευάγγελο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Εξυπηρέ-
τησης του Πολίτη, Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Επιχειρηµα-
τικότητας και ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου
3. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, Πο-
λιτικού Σχεδιασµού & ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
4. Τον κ. καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Την κ. Κατσανδρή Χριστίνα καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Παιδείας, Πο-
λιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς
6. Τον κ. Κόνταρη Χρύσανθο καθ΄ύλην Αντιδήµαρχο Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού
7. Τον κ. Κωφό ∆ηµήτριο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπη-
ρεσιών & Ανθρώπινου ∆υναµικού
8. Τον κ. Ξαγοράρη Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Περιβάλλο-
ντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης
9. Τον κ. Πετάκο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολι-
τικής, Πρόνοιας, Ισότητας & ∆ηµόσιας υγείας
10. Τον κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Έργων Αυ-
τεπιστασίας & Πολιτικής Προστασίας
11. Τον κ. Τοπαλίδη Ευστάθιο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Καθαριότη-
τας, Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης απορριµµάτων

Την έµπρακτη στήριξή τους στους πληγέντες 
των πρόσφατων πυρκαγιών του ∆ήµου Αχαρ-
νών επιβεβαίωσαν στη συνάντηση που πραγµα-
τοποιήθηκε το πρωί της Πέµπτης (26/8) το Επι-
µελητήριο και η Περιφέρεια.

Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο 
∆ηµαρχείο ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός υποδέχτη-
κε τον πρόεδρο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρί-
ου Αθηνών και της Κεντρικής Επιτροπής Επιµελη-
τηρίων Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, αλλά και τον Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, ενώ αφορ-
µή αποτέλεσε η πρωτοβουλία του ΕΕΑ να 
προσφέρει οικονοµική στήριξη 100.000 ευρώ στις 
πληγείσες από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις της Βα-
ρυµπόµπης. 

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν ακόµη οι βου-
λευτές Ανατολικής Αττικής της Ν∆ Β. Οικονόµου 
και Ελληνικής Λύσης Α. Μυλωνάκης, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Αν. Αττικής Θ. Αυγερινός, ο πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΒΕ Γ. Καββαθάς οι αντιπρόεδροι του ΕΕΑ 
Ν. Γρέντζελος και Η. Μάνδρος, µέλη του ∆Σ του 
Επιµελητηρίου και οι Αντιδήµαρχοι Α. Αραµπα-
ντζής, Γ. Πετάκος και Σ. Τοπαλίδης.

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός στάθηκε στο µή-
νυµα που στέλνουν τέτοιου είδους κινήσεις αλλη-
λεγγύης: «Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλους 
όσους βρίσκονται σήµερα εδώ, τον πρόεδρο κ. Χα-
τζηθεοδοσίου για την πρωτοβουλία στήριξης των 
επιχειρήσεων της περιοχής µας που έχουν πληγεί, 

τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, τους βουλευτές 
µας, τον Αντιπεριφερειάρχη.  Σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία για τις Αχαρνές τέτοιες κινήσεις έχουν 
συµβολική, αλλά και ουσιαστική σηµασία, γιατί 
µπορούν να βοηθήσουν να δηµιουργηθούν ξανά 
όσα χάθηκαν. Ιδιαίτερα για τους πληγέντες επιχει-
ρηµατίες είναι σηµαντικό να νοιώθουν πως είµα-
στε όλοι δίπλα τους για να επιστρέψουν στη δρα-
στηριότητά τους και το Επιµελητήριο και οι άνθρω-
ποί του το κάνουν πράξη. 

«Περάσαµε µια δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς 
χωρίς ανθρώπινες απώλειες, αλλά µε πολλές κα-
ταστροφές. Κοιτάζουµε ήδη την επόµενη µέρα, 
που θα είναι εξίσου δύσκολη. Οφείλω να ευχαρι-
στήσω τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, µε τον 
οποίο η συνεργασία µας είναι διαρκής αυτό το δι-

άστηµα, µε στόχο να προχωρήσουµε σε έργα απα-
ραίτητα για την αντιµετώπιση της κατάστασης, την 
αντιπληµµυρική θωράκιση, την αποκατάσταση 
των υποδοµών. Με µεγάλη µου χαρά άκουσα σή-
µερα και ότι θα διαθέσει ένα ποσό 2,5 εκατ. ευρώ 
για οδοποιία, κάτι που θα µας δώσει λύση σε ένα 
σηµαντικό πρόβληµα. ∆εν έχουµε περιθώριο να 
χάσουµε ούτε ένα λεπτό και θα πρέπει να βρεθεί 
τρόπος να επισπεύσουµε τις διαδικασίες και σε αυ-
τή την κατεύθυνση εργαζόµαστε όλοι. Σας ευχαρι-
στούµε όλους για την παρουσία σας». 

Ο Περιφερειάρχης συνεχάρη τον κ. Χατζηθεο-
δοσίου για την ανάληψη της προεδρίας της ΚΕΕ, 
αλλά και για την πρωτοβουλία προσφοράς στις 
πληγείσες επιχειρήσεις. Παράλληλα ευχαρίστησε 
τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό για την πολύ καλή συ-

νεργασία στη διαχείριση της πυρκαγιάς, αλλά και 
όλα τα στελέχη της Περιφέρειας και του ∆ήµου 
που συνέδραµαν την κρίσιµη περίοδο. 

Αναφερόµενος δε στα έργα που θα υλοποιή-
σει η Περιφέρεια δεσµεύτηκε ότι ο ∆ήµος Αχαρ-
νών θα έχει απόλυτη προτεραιότητα και σε αυτό το 
πλαίσιο θα συµβάλλει στην αποκατάσταση της 
οδοποιίας µε χρηµατοδότηση που θα αγγίξει τα 2,5 
εκατ. ευρώ. Καταλήγοντας ευχαρίστησε εθελοντές, 
προσωπικό και συνεργάτες και ευχήθηκε σε όλους 
καλή δύναµη στο δύσκολο έργο.  

Απαντώντας  ο κ. Χατζηθεοδοσίου, µεταξύ άλ-
λων  είπε: Στέλνουµε µήνυµα αλληλεγγύης και 
στήριξης .«Ως Επιµελητήριο έχουν αποδείξει ότι εί-
µαστε πάντα δίπλα στις περιοχές που πλήττονται. 
Έτσι και τώρα είµαστε από την πρώτη στιγµή. ∆εν 
θα λύσουµε το πρόβληµα µε αυτό το ποσό, αλλά 
θέλουµε να στείλουµε ένα µήνυµα αλληλεγγύης 
και στήριξης. Άλλωστε τα χρήµατα αυτά προέρχο-
νται από τα µέλη µας και βεβαιώνω πως θα πάνε 
απευθείας στους λογαριασµούς όσων έχουν πλη-
γεί», 

Από τη δική του πλευρά ο κ. Καββαθάς ανα-
φέρθηκε στην αδήριτη ανάγκη συνεργασίας όλων 
των πλευρών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
άµεσα και αποτελεσµατικά οι συνέπειες της πυρκα-
γιάς και η δύσκολη κατάσταση που έχει δηµιουρ-
γηθεί στις Αχαρνές και τις άλλες πληγείσες περιο-
χές.

Επιµελητήριο και Περιφέρεια στο πλευρό επιχειρήσεων και πληγέντων του ∆ήµου Αχαρνών

Συνάντηση µε αντιπροσωπεία της επιτροπής 
κατοίκων της Φλόγας Βαρυµπόµπης η οποία 
επλήγη βαρύτατα από τις πρόσφατες πυρκα-
γιές είχε την Τετάρτη (25/8) ο Σπύρος Βρεττός. 
Ο ∆ήµαρχος δέχτηκε τους εκπροσώπους στο 
γραφείο του, όπου είχαν µια διεξοδική συζήτη-
ση για τη διαµορφωθείσα κατάσταση. Παράλ-
ληλα τους εξέθεσε περιληπτικά τις κινήσεις στις 
οποίες έχει ήδη προβεί προς υπουργεία και αρ-
µόδιους φορείς, ούτως ώστε να γίνουν άµεσες 
κινήσεις. Από την πλευρά τους οι κάτοικοι της 
περιοχής κατέθεσαν µια σειρά αιτηµάτων που 
αφορούν από τη µία πλευρά την άµεση αντιµετώπιση των αναγκών τους και από την άλλη έργα τα οποία 
θα συµβάλλουν στην αναγέννηση της περιοχής, η οποία είναι µία από τις πιο όµορφες του ∆ήµου και θα 
πρέπει να επανέρθει σύντοµα στην προτέρα κατάσταση. Ο κ. Σπύρος Βρεττός απάντησε διεξοδικά και µε συ-
γκεκριµένες προτάσεις στα αιτήµατά τους, αποδεικνύοντας πως ο ίδιος αλλά και όλος ο ∆ήµος εργάζονται 
καθηµερινά για την επίλυση των προβληµάτων. Για παράδειγµα καθαρισµοί, επαναφορά ηλεκτροδότησης, 
δίκτυα ύδρευσης, οδοφωτισµός είναι µερικά από τα θέµατα, τα οποία προωθεί ο ίδιος στις συναντήσεις του 
και πάνω στα οποία δουλεύουν όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες. ∆ήµαρχος και κάτοικοι συζήτησαν επί µακρόν 
σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα. «Η προσπάθεια είναι κοινή. ∆ήµος και κάτοικοι θέλουµε να ξαναφτιάξουµε ότι 
χάθηκε από τη φωτιά. Είµαστε δίπλα σας και σας στηρίζουµε έµπρακτα», ήταν η κατακλείδα των λόγων του 
κ. Βρεττού. Η αντιπροσωπεία από την πλευρά της έµεινε ικανοποιηµένη από τη θετική αντιµετώπιση των αι-
τηµάτων και τόνισε πως όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή. 

∆ίπλα στους κατοίκους της Φλόγας Βαρυµπόµπης 
ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει όλους τους δηµότες που 

έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Αυγούστου ότι σύµ-
φωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του Τοµέα Αποκατά-
στασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αν. Αττι-
κής εφόσον επιθυµούν να πραγµατοποιηθεί έλεγχος 
από Μηχανικούς της Υπηρεσίας σε πληγέν κτήριο
• είτε διότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί καθόλου αυτοψία 
στο εν λόγω ακίνητο
• είτε διότι αιτιολογηµένα επιθυµούν επανεκτίµηση των 
βλαβών
Θα πρέπει να υποβληθεί εµπρόθεσµη αίτηση στην Υπη-
ρεσία έως 3 µήνες από τη δηµοσίευσης της σχετικής από-
φασης, δηλαδή µέχρι την 18η Νοεµβρίου 2021.
Η φόρµα της αίτησης θα πρέπει να υποβάλλεται συ-
µπληρωµένη και υπογεγραµµένη από τον/τη ψιλό κύ-
ριο, επικαρπωτή ή τον/την έχοντα/-ουσα την πλήρη κυ-
ριότητα ή τον/τη διαχειριστή/-τρια (σε περίπτωση διηρη-
µένης ιδιοκτησίας) του κτηρίου που επλήγη από την 
πυρκαγιά και να συνοδεύεται από:
• φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
• τίτλους ιδιοκτησίας,
• οδοιπορικό σκαρίφηµα και
• φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου (µε ονοµατεπώ-
νυµο και υπογραφή ιδιοκτήτη).
Η υποβολή µπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά µέσω ηλε-

κτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
taefkaa@ggde.gr (στην περίπτωση αυτή η πρωτότυπη 
αίτηση και οι υπογεγραµµένες φωτογραφίες θα παραδί-
δονται στους Μηχανικούς της Υπηρεσίας κατά τη διενέρ-
γεια της αυτοψίας) είτε µέσω ταχυδροµείου µε ταχυδρο-
µική αποστολή ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών 
(courier) στη διεύθυνση 24ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, ∆ια-
σταύρωση Ραφήνας, Τ.Κ. 19009, ∆ήµος Ραφήνας-Πικερ-
µίου στον Τοµέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.).
Υπάρχει δυνατότητα υποβολής της αίτησης (µε τα δικαι-
ολογητικά που τη συνοδεύουν) απευθείας στον Τοµέα, 
από τον αιτούντα/την αιτούσα [ή από αντίκλητο (µε επί-
δειξη της αστυνοµικής ταυτότητας)], η οποία όµως στο 
πλαίσιο προστασίας από τη µετάδοση του κορονοϊού 
(COVID-19) καλό είναι να πραγµατοποιείται περιορισµέ-
να, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισµός και να εξασφα-
λίζεται η τήρηση των απαιτούµενων αποστάσεων χωρίς 
δική σας περαιτέρω ταλαιπωρία.
Κατεβάστε την Αίτηση Ε∆Ω
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν  Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 
(Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.)
24ο ΧΛΜ. Λ. Μαραθώνος (∆ιασταύρωση Ραφήνας), 
19009 Ραφήνα, τηλ.: 22944 40030

 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΠΛΗΓΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Αναγνωστόπουλος 
Παναγιώτης

Αραµπαντζής 
Ευάγγελος

Βρεττός Μιχαήλ ∆αµάσκος  
Νικόλαος

Κατσανδρή 
Χριστίνα

Κόνταρης 
Χρύσανθος

Κωφός 
∆ηµήτριος

Ξαγοράρης 
Νικόλαος

Πετάκος Γεώργιος Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος

Τοπαλίδης 
Ευστάθιος
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Τέλος η άδεια του ∆ασαρχείου για 
κλάδεµα δέντρων εντός οικοπέδων 
Μια πολύ σηµαντι-
κή νοµοθετ ική 
πρωτοβουλία ανα-
κοίνωσε σήµερα ο 
υφυπουργός Περι-
βάλλοντος κ. Αµυ-
ράς. Με την νέα αυ-
τή ρύθµιση οι ιδιο-
κτήτες οικοπέδων 
γλιτώνουν από τον 
«κυκεώνα» των 
∆ασαρχείων για να 
κλαδέψουν έστω και ένα κλαδί από δέντρα που βρίσκονται σε οι-
κόπεδα τους 

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Αµυρά σε Πρά-
ξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κατατέθηκε στην Βουλή προς 
κύρωση προβλέπεται ότι µετά από αίτηµα του εκάστοτε ιδιοκτήτη 
στο ∆ασαρχείο για κλάδεµα δέντρων που µπορούν να αποτελέ-
σουν κίνδυνο για την κατοικία του και βρίσκονται εντός του οικοπέ-
δου του θα µπορεί να προχωρήσει σε κλάδεµα του χωρίς να περι-
µένει την έγκριση του αιτήµατος. 

Ειδικότερα όπως τόνισε ο κ. Αµυράς εφόσον το αίτηµα του πο-
λίτη δεν απαντηθεί από το ∆ασαρχείο εντός 20 ηµερών τότε ο ιδιο-
κτήτης του ακινήτου θα µπορεί να κλαδέψει τα δέντρα που χρειάζο-
νται χωρίς να περιµένει άλλο την θετική απάντηση του ∆ασαρχεί-
ου. «Πολλά µικρά πράγµατα συγκροτούν ένα µεγάλο» ανέφερε 
σχετικά ο υφυπουργός Περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό η ηγε-
σία του υπουργείου µετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές του κα-
λοκαιριού επιθυµεί να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών 
που ενώ οι κατοικίες τους κινδυνεύουν από κλαδιά δέντρων είτε 
από φωτιά είτε από το να πέσουν και να κάνουν καταστροφές όπως 
τον περσινό χειµώνα στα Βόρεια Προάστια που εκατοντάδες χιλιά-
δες κλαδιά έπεσαν από τα δέντρα λόγω του χιονιού. Η νοµοθετική 
ρύθµιση αναµένεται να ψηφιστεί άµεσα από την Βουλή. 

Κορονοϊός  και  Νέα  Σχολική  Χρονιά:  Πώς 
θα πάνε µαθητές και εκπαιδευτικοί στα σχολεία

Τη ∆ευτέρα 13 Σεπτεµβρί-
ου 2021,  θα ανοίξουν 
τα σχολεία όλων των 

βαθµίδων της εκπαίδευσης, 
αυτό όµως που έχει µεγαλύτε-
ρη σηµασία είναι πώς θα συµ-
µετέχουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία δάσκαλοι, καθηγη-
τές αλλά και µαθητές σε σχέση 
µε τον κορωνοϊό. Η ανακοίνω-
ση του υπουργείου Παιδείας 
είναι σαφής.   «Το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
αναφορικά µε την έναρξη της 
νέας σχολικής και ακαδηµαϊ-
κής χρονιάς 2021-2022 και µετά από σχετική εισήγηση της Επι-
τροπής Ειδικών, ανακοινώνει:  Τα σχολεία θα ανοίξουν σε όλη 
τη χώρα, τη ∆ευτέρα, 13 Σεπτεµβρίου. 
Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στις σχολικές µο-
νάδες ως εξής:
• οι µαθητές µε πιστοποιητικό εµβολιασµού (για τους µαθητές 
12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευ-
ταίου εξαµήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 
(σελφ) τεστ, το οποίο θα πραγµατοποιείται δύο φορές την 
εβδοµάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από 
την προσέλευση στο σχολείο,
• οι εκπαιδευτικοί µε πιστοποιητικό εµβολιασµού ή βεβαίωση 
παρελθούσας νόσησης από κορωνοϊό (τελευταίου εξαµήνου) 
ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέ-
πει να πραγµατοποιείται επίσης δύο φορές την εβδοµάδα (Τρί-
τη και Παρασκευή) µε ευθύνη και κόστος του εργαζοµένου.
Αν εντοπιστεί επιβεβαιωµένο κρούσµα COVID-19: 
• αποµακρύνεται από το σχολείο και παραµένει σε αποµόνω-
ση για τουλάχιστον 10 ηµέρες, απέχοντας και από όλες τις εξω-

σχολικές δραστηριότητες κα-
θώς και από κάθε άλλη µετα-
κίνηση ή επαφή µε άτοµα 
εκτός του οικιακού περιβάλ-
λοντος.
• επιστρέφει στη σχολική µο-
νάδα µετά την παρέλευση του-
λάχιστον 10 ηµερών από την 
έναρξη των συµπτωµάτων ΚΑΙ 
την πάροδο τριών 24ώρων 
από την πλήρη υποχώρηση 
του πυρετού (χωρίς τη λήψη 
αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίω-
ση των άλλων συµπτωµάτων. 
Για την επιστροφή στο σχολείο 

δεν είναι απαραίτητη η προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης.
Ένα σχολικό τµήµα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουρ-

γία του και η διδασκαλία θα γίνεται µέσω τηλεκπαίδευσης 
όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωµένα κρούσµατα 
COVID-19 στο 50%+1 µαθητές του.

Σε κάθε σχολική µονάδα, ορίζεται από τον Σύλλογο ∆ιδα-
σκόντων υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρω-
τής του, µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, να ενηµερώνει και 
να εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά µε την έγκαιρη αναγνώ-
ριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσµάτων λοίµωξης 
COVID-19 και να επικοινωνεί µε τις οικογένειες των µαθητών 
και τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες όπως ο ΕΟ∆Υ.

Οι µαθητές όλων των βαθµίδων θα προµηθεύονται από 
την Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου ως και την Παρασκευή 17 Σεπτεµ-
βρίου έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρ-
µακεία, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των 
τριών επόµενων εβδοµάδων (13-3/10), δηλαδή ολόκληρου 
του Σεπτεµβρίου, και να προσέρχονται στο σχολείο σύµφω-
να µε τις οδηγίες των ειδικών.
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Για ακόµη µία ηµέρα ο ∆ή-
µαρχος  Σπύρος Βρεττός,  βρέ-
θηκε  στα ρέµατα της περιοχής 
της Βαρυµπόµπης µε στόχο 
τον άµεσο προγραµµατισµό 
εργασιών από την Περιφέρεια  
Αττικής, στις αρµοδιότητες της 
οποίας εντάσσεται και ο καθα-
ρισµός τους.  Επικεφαλής του 
κλιµακίου ήταν ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης κ.Θανάσης  Αυγερι-
νός , που αποδεικνύει συνε-
χώς το ενδιαφέρον του για τις Αχαρνές, ο εντεταλµένος σύµβουλος αντι-
πληµµυρικής προστασίας κ.Θανάσης και ο διευθυντής τεχνικών έργων κ. 
Ι. Ασπρουλάκης Από την αυτοψία διαπιστώθηκε η ανάγκη άµεσου καθα-
ρισµού και εργασιών ανάσχεσης σε µικρή κλίµακα, που αναµένεται να ξε-
κινήσουν τις επόµενες µέρες, ενώ µεσοπρόθεσµα απαιτείται η εκπόνηση 
µελέτης για περαιτέρω εργασίες µεγαλύτερης κλίµακας.  Ο   ∆ήµος Αχαρ-
νών βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση, προσπαθώντας να προωθήσει θέ-
µατα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να αποφευχθούν περαιτέ-
ρω συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. 

Αυτοψία   στα  ρέµατα  
των καµένων εκτάσεων

Στα πλαίσια της ασφάλειας των συµπολιτών µας, οδηγών και πε-
ζών, συνάµα, της προάσπισης της δηµόσιας υγείας τους αλλά 
και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής αυτών, µε την αναβάθµι-

ση της εικόνας της πόλης των Αχαρνών και τη διασφάλιση της προ-
στασίας του περιβάλλοντος, η ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ή-
µου µας, από πέρυσι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία καταγραφής και 
αποξήλωσης πάσης φύσεως παράνοµου διαφηµιστικού υλικού, αρ-
χικά, επί των κοινοχρήστων χώρων, σε απόλυτη συνεργασία µε συ-
νεργείο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα έργο για 
το οποίο από την αρχή συµπεριέλαβε στο πρόγραµµα της υπηρεσίας 
ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Μιχάλης Βρεττός, επιβλέποντας διαρ-
κώς την εξέλιξή του.

 Ειδικότερα, η ∆ιεύθυνση, προγενέστερα, είχε προβεί, σε ενηµέρω-
ση των εµπλεκοµένων, τόσο των διαφηµιστών όσο και των διαφηµιζο-
µένων, προκειµένου να συµµορφωθούν βάσει της κείµενης νοµοθεσί-
ας περί διαφήµισης, ως Ν.2946/2001 & τοπικός Κανονισµός καθαριότη-
τας ορίζουν, αναφορικά µε τις παράνοµες πινακίδες, επιγραφές, ταµπέ-
λες, αφίσες και διαφηµιστικά πανό.

Τον περασµένο µάλιστα χρόνο, µόνο από την περιοχή της Βαρυµπό-
µπης και την ευρύτερη περιοχή του αεροδροµίου, αποξηλώθηκαν κο-
ντά στις εκατό παράνοµες διαφηµιστικές σηµάνσεις.

Ενεργώντας πλέον, ακόµη πιο δραστικά και συντονισµένα στο ζήτη-
µα αυτό, τους τελευταίους µήνες, παρά τις αντίξοες συνθήκες, η διαδικα-
σία της καταγραφής και αποξήλωσης διεκπεραιώνεται µε ιδιαίτερη απή-
χηση και επιτυχία, για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των 
Αχαρνών, παρόλο που πρόκειται για έναν καθηµερινά, δύσκολο, αλλά 
αδιαπραγµάτευτο αγώνα, µιας και η υλοποίηση αυτού του στόχου συ-
νιστά τελικά µονόδροµο.

Πιο συγκεκριµένα, τα οδικά σηµεία εφαρµογής της αποξήλωσης αυ-
τού του παράνοµου διαφηµιστικού υλικού εκτείνονται από το Νότιο τµή-
µα των διοικητικών ορίων Αχαρνών έως και το Βόρειο, δηλαδή από την 
περιοχή του Κ. Μύλου είτε από την άλλη πλευρά στο ρέµα Χελιδονούς 
επί της Λ. Καραµανλή και κατά µήκος αυτής έως και τους Θρακοµακε-
δόνες. Στα όρια αυτά, συµπεριλαµβάνονται όλες οι κεντρικές λεωφόροι, 
∆εκελείας, Πάρνηθος, Θρακοµακεδόνων, Αθηνών, ∆ηµοκρατίας, Ιωνί-
ας, Τατοΐου, Κύµης καθώς και οι επιµέρους κοµβικο-κεντρικές αρτηρίες 
επί των οδών, Φιλαδελφείας, Λαϊκών αγώνων, Αριστοτέλους, Κύπρου, 

Σπ. Βρεττού, Πλήθωνος Γεµιστού, Μακεδονίας, Αρχελάου, Π. Μελά,  Μ. 
Αλεξάνδρου και µε επικείµενη συνέχεια στους µικρότερους κατ΄ επέκτα-
ση οδικούς άξονες επί των κοινοχρήστων χώρων αλλά και άλλως ως 
Νόµος ορίζει, µεταγενέστερα, δεδοµένου ότι η ανθρώπινη ζωή δε µπαί-
νει σε ζυγαριά και δεν έχει τιµή καθ’ ότι ανεκτίµητη, όπως ταυτοχρόνως 
και η καθηµερινότητα των πολιτών αυτού του ∆ήµου, σε συνάρτηση µε 
την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση µιας ευπρεπούς και ευνοµούµενης 
πόλης.

Το αποτέλεσµα, κατά το έως τώρα σύνολο αυτού του project, ξεπέ-
ρασε κάθε προσδοκία, µε τον αριθµό του αποξηλωµένου διαφηµιστι-
κού υλικού να ξεπερνά τις 650 –εξακόσιες πενήντα- παράνοµες πινακί-
δες, επιγραφές, ταµπέλες, αφίσες και πανό, όταν το αρχικό προσανατο-
λιζόµενο πλάνο του αρµόδιου Τµήµατος Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, 
της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ήταν κατά προσέγγιση στις 500 -πε-
ντακόσιες-  διαφηµιστικές. Πάραυτα, η προσπάθεια και ο ζήλος  των µό-
λις 13 -δεκατριών- υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Αχαρ-
νών, όπου ανάµεσα σε πληθώρα καθηκόντων που οφείλουν να διεκπε-
ραιώνουν καθηµερινώς, πολύτιµη συµβολή συντέλεσε, η διαρκής κα-
θοδήγηση του Προϊσταµένου, υπό την πολυετή γνώση και εµπειρία του.

Οι ενέργειες αποξήλωσης, εντάσσονται στην εκστρατεία της καταπο-
λέµησης της παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης, στο πλαίσιο της δράσης 
της διυπουργικής επιτροπής, για την οδική ασφάλεια και την αµιγή συ-
νέχισή τους µε τους πλέον εντατικότερους ρυθµούς, καθώς έχει πια κα-
ταστεί συνειδητό,  πως επειδή πρόκειται για µια χρόνια κατάσταση, µε 
συµπεριφορές, συνήθειες και απόψεις κακώς εδραιωµένες, απαιτείται όχι 
απλώς µονάχα µεγάλη επιµέλεια και σκληρή δουλειά αλλά και αποφα-
σιστικότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα προκειµένου να καθιερωθεί 
µια νέα νοοτροπία, όπου αν δεν υφίσταται εκούσια συµµόρφωση θα 
εφαρµόζονται τα νόµιµα και τυχόν αυθαιρεσίες θα έχουν τις ανάλογες 
κυρώσεις.

Ο θεσµός της καταγραφής και αποξήλωσης των παράνοµων διαφη-
µιστικών πινακίδων, επιγραφών, ταµπελών, αφισών και πανό, κατά 
όπως όλα δείχνουν, ήρθε για να µείνει και να σηµατοδοτήσει µια συλ-
λογική προσπάθεια για την οποία όλοι είµαστε συνυπεύθυνοι και κυρί-
ως µε τον περιορισµό ή ακόµη και την εξάλειψη του φαινοµένου της λε-
γόµενης Λερναίας Ύδρας, το εκ νέου δηλαδή ξεφύτρωµα του παράνο-
µου αυτού διαφηµιστικού υλικού, παντός τύπου, πάντα και µε τη δική 

σας συµβολή και στήριξη, αφού πρόκειται για ένα ζήτηµα που αφορά 
όλους µας.

Για πληροφορίες / καταγγελίες, σχετικά µε το θέµα αυτό, µπορειτε 
να απευθύνεστε στο αρµόδιο Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, της ∆/
νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε επικεφαλής στο συντονισµό του την Προ-
ϊσταµένη κ. Μπέη Ειρήνη (213-2072472).

Αποξήλωση παράνοµου διαφηµιστικού υλικού 
από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Αχαρνών 

Στον «αέρα» του διαδικτύου βρίσκεται πλέον το 
νέο portal ( ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α) του ∆ήµου Αχαρνών σε 
δοκιµαστική έκδοση για σύντοµο χρονικό διάστη-
µα. Μετά από χρόνια ο ∆ήµος, πιστός στην υπόσχε-
σή του για µετάβαση στην ψηφιακή εποχή, προχω-
ρά µπροστά, κάνοντας το σηµαντικότερο βήµα. 

Η νέα ψηφιακή πλατφόρµα είναι ένα έργο της ∆ι-
εύθυνσης Προγραµµατισµού και του αρµόδιου Αντι-
δηµάρχου κ. Χρύσανθος Κόνταρης , η οποία αναµέ-
νεται να αποτελέσει σταδιακά µια µεγάλη πύλη εξυ-
πηρέτησης των ∆ηµοτών. Με σύγχρονη αισθητική, 
δυναµικό περιβάλλον, µοντέρνο σχεδιασµό δηµι-
ουργήθηκε µε στόχο να είναι φιλική σε κάθε χρήστη, 
άσχετα από την εξοικείωσή του µε την τεχνολογία. 

Έτσι µπορεί να αναζητά εύκολα και γρήγορα πληρο-
φορίες, να ενηµερώνεται, αλλά κυρίως να εκµεταλ-
λεύεται την απλοποίηση διαδικασιών της καθηµερι-
νότητας.

Το νέο portal του ∆ήµου είναι απόλυτα συµµορ-
φωµένο µε τουςκανόνες προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων (GDPR), προσφέρει προσβασιµότητα σε 
άτοµα ΑµεΑ, προσαρµόζεται αυτόµατα στις διαστά-
σεις κάθε συσκευής.  Παράλληλα προσφέρει επιπλέ-
ον εφαρµογές, όπως η έκδοση πιστοποιητικών, τα 
οποία συνεχώς θα αυξάνονται, η δυνατότητα διατύ-
πωσης αιτηµάτων και καταγγελιών, αλλά και ένας 
οδηγός πόλης, που θα ενηµερώνεται διαρκώς.  Πε-
ριηγηθείτε στο νέο website του ∆ήµου µας 

Στον «αέρα» του διαδικτύου η  νέα  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α  του ∆ήµου Αχαρνών
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Την παραίτησή του ως υποψήφιος,  από τις 
προσεχείς βουλευτικές εκλογές, δήλωσε 
µε γραπτή του ανακοίνωσή του στον κ. 

Κυριάκο Βελόπουλο και το κόµµα «Ελληνική 
Λύση», στο οποίο ηγείται, ο πρώτος πανελληνί-
ως επιλαχών σε ψήφους , κ. Χρήστος Π. Ηλιάδης. 

Σε ανακοίνωσή του προς τον Πρόεδρο 
της «Ελληνικής Λύσης», αναφέρει, µεταξύ 
των άλλων:  

«Με αίσθηµα ευθύνης, αλλά και εκτίµη-
σης στο πρόσωπό σας, αν και πρώτος ανα-
πληρωµατικός του κόµµατος Πανελληνίως, 
θεωρώ πως τα δυσεπίλυτα προβλήµατα 
στον ∆ήµο όπου ανήκω, η απογοήτευση 
των συµπολιτών µου, καθώς η προτροπή 
τους  να ασχοληθώ µε «τα του οίκου µας», 
µε αναγκάζουν συναισθηµατικά αλλά και µε 
θάρρος ακεραιότητας να αποδεχθώ την 
πρότασή τους προκειµένου ο ταλαιπωρηµέ-
νος για πολλοστούς λόγους  ∆ήµος µας, να 
αποτελµατωθεί και να ξεφύγει από τον σκο-
ταδισµό των προβληµάτων που τον περι-
βάλλουν».

Στην συνέχεια, ο κ. Ηλιάδης, καταστεί 
σαφές το γεγονός ανάµιξής του στην τοπική 
αυτοδιοίκηση της πόλης του χωρίς, ωστό-

σο, να καθιστά σαφές το χρονοδιάγραµµα , 
τις θέσεις και το πλάνο του. Αναφέρει χαρα-
κτηριστικά: 

«Αρωγοί στην προσπάθειά µου, είναι 
όλοι οι πολίτες, ξέχωρα από πεποιθήσεις και 
κοµµατική προέλευση, καθώς όπως επίσης 
καλύτερα γνωρίζετε και διατρανώνετε, η το-
πική αυτοδιοίκηση ανήκει σε όλους τους 
συµπολίτες και υπάρχει για να υποστηρίζει 
όλους τους ∆ηµότες».

Και η ανακοίνωση του κ. Ηλιάδη, κλεί-
νει καταληκτικά: 

«Αξιότιµε Πρόεδρε, 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας 

ενηµερώνω πως δεν θα συµµετάσχω στις 
επερχόµενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν 
αυτές πραγµατοποιηθούν. Εύχοµαι καλή επι-
τυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ και πάλι για 
την ανιδιοτελή, άριστη και κυρίως ηθική µέ-
χρι σήµερα συνεργασία µας, η οποία έκτισε 
µια σχέση ειλικρινούς αλληλοεκτίµησης».

Αχαρνές 7/9/2021
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χρήστου Π. Ηλιάδη
Υποψηφίου ∆ηµάρχου Αχαρνών. 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΗΛΙΑ∆ΗΣ:  «ΑΧΑΡΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!»
Μετά από µεγάλο κόπο, εσωτερική πάλη, 
ανάµικτα συναισθήµατα, αποφάσισα από 
το κατώφλι της Βουλής, να γυρίσω πίσω 
στην αφετηρία ΜΑΣ. Την πόλη ΜΑΣ. Τον 
∆ήµο ΜΑΣ. Το σπίτι ΜΑΣ. Την οικογένειά 
ΜΑΣ. Για να κάνουµε µια προσπάθεια. 
Έστω ύστατη. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. 

Παραθέτω την ανακοίνωση που κατέθε-
σα στον κ. Βελόπουλο, µε την οποία γνω-
στοποιώ πως δεν θα παλέψω αρχικά για την 
Ελλάδα και κατόπιν για τον ∆ήµο µας. Αλ-
λά πρώτα για τον ∆ήµο µας και µετά για την 
Ελλάδα. 

Σας ευχαριστώ για την αµέριστη συµπα-
ράσταση. Στα κυριότερα σηµεία της επιστο-
λής , προς τον επικεφαλής της Ελληνικής 
Λύσης, αναφέρω:

««Αξιότιµε Πρόεδρε, 
Γνωρίζετε καλύτερα απ΄ όλους, πως από 

την πρώτη στιγµή τίµησα και στήριξα την 
προσπάθεια του κόµµατος, εσάς προσωπι-
κά , αλλά και όλους τους συνεργάτες. Γνω-
ρίζετε καλύτερα, πως ακόµα και µε την 
απώλεια της βουλευτικής έδρας, για λίγες 
εκατοντάδες ψήφους, παρέµεινα άοκνος συµπαραστάτης , διότι πίστευα και εξακολουθώ στις 
υπέρ της Πατρίδος µας λύσεις. Κυρίως, όµως, γνωρίζετε καλύτερα, πως εφαλτήριο και σηµείο 
αναφοράς για όλες τις ενέργειές µου, ήταν οι 4.000 σχεδόν σταυροί, όλοι προερχόµενοι από τον 
∆ήµο όπου µεγάλωσα και ανδρώθηκα: Τον ∆ήµο Αχαρνών. Φυσικά θα εκπροσωπούσα το Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο, σε περίπτωση εκλογής µου, αλλά χωρίς ποτέ να ξεχάσω την καταγωγή και 
τις ρίζες µου, γεγονός που σας είχα επισηµάνει. 

Με αίσθηµα ευθύνης, αλλά και εκτίµησης στο πρόσωπό σας, αν και πρώτος αναπληρωµατι-
κός του κόµµατος Πανελληνίως, θεωρώ πως τα δυσεπίλυτα προβλήµατα στον ∆ήµο όπου ανή-
κω, η απογοήτευση των συµπολιτών µου, καθώς η προτροπή τους να ασχοληθώ µε «τα του οί-
κου µας», µε αναγκάζουν συναισθηµατικά αλλά και µε θάρρος ακεραιότητας να αποδεχθώ την 
πρότασή τους προκειµένου ο ταλαιπωρηµένος για πολλοστούς λόγους ∆ήµος µας, να αποτελ-
µατωθεί και να ξεφύγει από τον σκοταδισµό των προβληµάτων που τον περιβάλλουν. 

Αρωγοί στην προσπάθειά µου, είναι όλοι οι πολίτες, ξέχωρα από πεποιθήσεις και κοµµατική 
προέλευση, καθώς όπως επίσης καλύτερα γνωρίζετε και διατρανώνετε, η τοπική αυτοδιοίκηση 
ανήκει σε όλους τους συµπολίτες και υπάρχει για να υποστηρίζει όλους τους ∆ηµότες. 

Αξιότιµε Πρόεδρε, 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας ενηµερώνω πως δεν θα συµµετάσχω στις επερχόµε-

νες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές πραγµατοποιηθούν. Εύχοµαι καλή επιτυχία στο έργο σας. 
Ευχαριστώ και πάλι για την ανιδιοτελή, άριστη και κυρίως ηθική µέχρι σήµερα συνεργασία µας, 
η οποία έκτισε µια σχέση ειλικρινούς αλληλοεκτίµησης».

Με τιµή κι εκτίµηση

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΗΛΙΑ∆ΗΣ: «Απ’ το κατώφλι
της Βουλής στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών»

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής «Η ΖΕΣ-
ΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» και η πρόεδρος Μαρία Ναυροζίδου, 
µε µεγάλο αίσθηµα ευθύνης και αγάπης προς τους 

συνανθρώπους µας που επλήγησαν από τις σαρωτικές 
πυρκαγιές σε Βόρεια Εύβοια, Βαρυµπόµπη και Αρχαία 
Ολυµπία αλλά και σε φορείς που έχουν την ανάγκη µας, 
δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.

Τέσσερις αποστολές µε ανθρωπιστικό υλικό που συµπε-
ριλάµβαναν νερό, τρόφιµα, χαρτικά, είδη παιδικού & γυναι-
κείου ρουχισµού, υπόδηση, κλινοσκεπάσµατα κ.α. δόθηκαν 
από τον Σύλλογό µας, κατά την χρονική περίοδο όπου η χώ-
ρα µας δοκιµάζετε αισθητά.

Η Πρώτη αποστολή είχε αποδέκτη την Βόρεια Εύβοια και 
πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 12 Αυγούστου, µετά από τρι-
ήµερη συγκέντρωση τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης 
καθώς και ρουχισµού και παραδόθηκαν στον αρµόδιο αντι-
δήµαρχο κ. Άγγελο Κωνσταντινάκη παραδώσαµε στον ∆ήµο 
Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας µε απώτερο σκοπό να δια-
νεµηθούν στις Κοινότητες που έχουν πληγεί από τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές των τελευταίων ηµερών.

Η ∆εύτερη αποστολή εστάλη την Τετάρτη 18 Αυγούστου 
προς την Εθελοντική Οµάδα Πυροπλήκτων Βαρυµπόµπης 
υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος Προστασίας Βαρυµπόµπης και 
προσφέρθηκαν απλόχερα νερό, τρόφιµα, είδη µαγειρικής, εί-
δη ρουχισµού – υπόδησης και κλινοσκέπασµα.

Η Τρίτη αποστολή πραγµατοποιήθηκε την ίδια ηµέρα 
προς το ΠΙΚΠΑ Βούλας και δόθηκαν τρόφιµα, είδη ρουχι-
σµού – υπόδησης και κλινοσκεπάσµατα προς τα παιδιά του 
κέντρου, επιδεικνύοντας για άλλη µια φορά τον κοινωνικό 
πρόσωπο του συλλόγου προς το ευαίσθητο κοµµάτι του πλη-
θυσµού, τα παιδιά.

Η Τέταρτη αποστολή έλαβε χώρα την Τρίτη 24 Αυγούστου 
µε αποδέκτη την Αρχαία Ολυµπία και συγκεκριµένα παραδό-
θηκαν στο ∆ηµαρχείο Αρχαίας Ολυµπίας µε σκοπό να διανε-
µηθούν σε 10 χωριά που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

Τις αποστολές συντόνισε και συνόδευσε η πρόεδρος του 
συλλόγου µας, Μαρία Ναυροζίδου στέλνοντας χαµόγελα συ-

µπαράστασης και αλληλοκατανόησης προς τους πληγέντες. 
Ο Σύλλογός θα συνεχίσει µε κάθε τρόπο τις προσπάθειές του 
στηρίζοντας τους συνανθρώπους µας!

Ευχαριστούµε τους φίλους εθελοντές τού συλλόγου µας:
Άννα Λουτζάκη, Ελένη Μούσιου, Στέλλα Καστανίδου, Βά-

σια Μότσιου, Σοφία Μπούκη, ∆ηµήτρη Γκουσκουρέτα, Κα-
τερίνα Γεωργίου, Βασίλη Συρανίδη, Παναγιώτη Σιδέρη, ∆η-
µήτρη Ζώτο, Κώστα Καρασαββίδη, Γιώργο Παπαδόπουλο, 
Μαρία Παπαδοπούλου, Στέλιο Ανδρεόπουλο, Παναγιώτη 
Ασλανίδη, Γιώργο Πετρίδη, Όλγα Ραπτοπούλου, Ευφροσύ-
νη Σταβέρη, Χριστίνα – Νεφέλη Σταβέρη, Μαρία Μιχαηλίδου, 
Στέφανο ∆άρρα, Κική Ευδαίµων, Ειρήνη Ζαχαρίου, Ντιάνα 

Τέσσερις ανθρωπιστικές αποστολές αγάπης από τον Σύλλογό µας

Σύλλογος 
Τριτέκνων 
Ανατολικής 
Αττικής 
«Η ΖΕΣΤΗ 
ΑΓΚΑΛΙΑ»
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Το φροντιστήριο µας συγχαίρει
θερµά τους επιτυχόντες και
τους εύχεται καλές σπουδές!

∆αµάσκος Παναγιώτης Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Λάσκου Αικατερίνη Μηχανικών Μεταλλείων 
  Μεταλλουργών ΕΜΠ
Σκυλάκη Σταυρούλα Νοσηλευτική Πανεπιστηµίου Πατρών
Φωτόπουλος Γιάννης Μαρκετινγκ & Επικοινωνίας ΟΠΑ
Κυρκιλής Κων/νος Μηχανολόγων Μηχανικών
  Παν/µιο ∆υτικής Μακεδονίας
Μελισσινός Γιώργος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
  Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Θεσσαλίας
Γαιτανίδη Στεφανία Στατιστικής ΟΠΑ
Αθανασιάδης Γεώργιος Οικονοµικών Επιστηµών ΕΚΠΑ
Αλεξίου Μέλπω Χηµεία Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Ταµπάκη Νάσια Χηµεία Πανεπιστηµίου Πατρών
Γιακούνιν Σωτήρης Μηχανικών Βιοµηχανικής
  Σχεδίασης & Παραγωγής ΠΑ∆Α
Καζαντζίδης Ανέστης Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Ελληνικό Μεσογιακό Παν/µιο
Νταλάκος Σπυρίδων  Κοινωνιολογία Πανεπιστήµιοπ Αιγαίου
Ακζώτη Κωνσταντίνα ∆ασολογία Επιστηµών Ξύλου
  & Σχεδιασµού Παν Θεσσαλίας
Γκιάτα Μαρία  Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών
  Πανεπιστήµιο Πελοπ/σου
Πουλάκη Μαρία  Στατιστική & Αναλογ. Χρηµατ/κων
  Μαθηµατικών Παν. Αιγαίου
Χαλβατζή Κωνσταντίνα Ψηφιακών Τεχνών
  & Κινηµ/φου ΕΚΠΑ
Βασιλακάκης Μιχαήλ ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ΠΑ∆Α
Αθανασούλης Χρίστος Τµήµα Επιστ. Τροφίµων & ∆ιατροφής
  Ανθρώπου Γεωπ.Παν. Αθηνών
Πετρίδου Ιωάννα Μηχανολόγων Mηχανικών ΕΜΠ

Κέντρος Γιώργος ∆ηµόσιας και Κοινοτικής
  Υγείας ΠΑ∆Α
Ρεντούµη Αικατερίνη Βιοϊατρικών Επιστηµών ΠΑ∆Α
Παπαβασιλόπουλος Παναγιώτης Τµήµα Μηχανικών Η/Υ
  & Πληροφορικής Παν. Πατρών
Βεντούρης Βασίλης Μηχανολόγων Mηχανικών ΠΑ∆Α
Καρακάσσης Σάββας ∆ιοίκησης Τουρισµού ΠΑ∆Α
Μπινιάρης Κωνσταντίνος Ψηφιακών Συστηµάτων
  Παν/µιο Πελ/σου
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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

Με ελάχιστες διαφοροποιήσεις 
αλλά και µε την προσθήκη νέ-
ων αντιπεριφερειαρχών ανα-

κοινώθηκαν από τον περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιώργο Πατούλη οι αντιπεριφερει-
άρχες για την επόµενη περίοδο. Σύµφω-
να µε τη σχετική απόφαση που 
δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, η θητεία των υφιστάµενων 
αντιπεριφερειαρχών παρατείνεται έως 
και τις 31 Αυγούστου 2022.

 Πρόκειται για τους αντιπεριφερειάρχες 
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Γιώργο ∆ηµόπου-
λο, Νότιου Τοµέα Αθηνών ∆ήµητρα Νάνου, 
Βορείου Τοµέα Αθηνών Λουκία Κεφαλο-

γιάννη, ∆υτικού Τοµέα Αθηνών Ανδρέα Λε-
ωτσάκο, Πειραιώς Σταυρούλα Αντωνάκου, 
Νήσων Βασιλική Θεοδωρακοπούλου, Ανα-
τολικής Αττικής Θανάση Αυγερινό και ∆υτι-
κής Αττικής Λευτέρη Κοσµόπουλο. Οι θεµα-
τικοί αντιπεριφερειάρχες, Οικονοµικών Νί-
κος Πέππας, Πολιτικής Προστασίας και Περι-
βάλλοντος Βασίλης Κόκκαλης, Πολιτισµού 
Μαρία Βιδάλη, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνη-
σης Μαρία Κουρή και Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών Βασίλειος Γιαννακόπουλος. 

Επίσης αµετακίνητοι στις θέσεις τους, έως 
31/8/2022, και οι υφιστάµενοι θεµατικοί αντι-
περιφερειάρχες µε µοναδική εξαίρεση τον 
αντιπεριφερειάρχη ∆ηµόσιας Υγείας ∆ηµή-

τρη Βαθιώτη, που είχε ανεξαρτητοποιηθεί 
από την παράταξη Σγουρού, ο οποίος αντικα-
θίσταται από τον Χολαργιώτη γιατρό και πε-
ριφερειακό σύµβουλο του Βόρειου Τοµέα 
Γιάννη Κεχρή, που ανήκει στην παράταξη Πα-
τούλη.  Νέο πρόσωπο στη διοίκηση Πατού-
λη και ο περιφερειακός σύµβουλος Γιώργος 
Βλάχος, ο οποίος αναλαµβάνει το χαρτοφυ-
λάκιο του νεοσύστατου τοµέα Ανάπτυξης. Ο 
κ. Βλάχος έχει µακρά θητεία στο Περιφερεια-
κό Συµβούλιο Αττικής, του οποίου διατέλεσε 
γραµµατέας (2016-1019) και είναι εκλεγµέ-
νος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Πηγή :  POLITICAL

Την εκ νέου υποψηφιότητά του για την Πε-
ριφέρεια Αττικής για τις εκλογές του 2023 
ανακοίνωσε ο νυν περιφερειάρχης Γιώργος 
Πατούλης σε συνέντευξή του  στο e-ota. 
«Θα θέσω µε αυτοπεποίθηση στην κρίση 
των πολιτών εκ νέου την υποψηφιότητά 
µου» αναφέρει µε νόηµα, θέτοντας ως στό-
χους για τα δύο επόµενα χρόνια την υιοθέ-
τηση ενός νέου µοντέλου διαχείρισης των 
απορριµµάτων της Αττικής και την υλοποί-
ηση έργων που θα θωρακίσουν την Αττική 
από τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής.

Σχολιάζοντας την προετοιµασία για τον 
χειµώνα και τις βροχοπτώσεις έθεσε ως προ-
τεραιότητα την προστασία της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών επισηµαίνοντας ότι 
απαιτείται τουλάχιστον ένα δισεκατοµµύριο 
ευρώ για να υπάρξουν µελέτες και να εκτε-
λεστούν τα αναγκαία για όλη την Αττική αντι-

πληµµυρικά έργα και 3-4 χρόνια για να υλο-
ποιηθούν. 

«Είµαστε η µόνη Περιφέρεια της χώρας 
που έχει δηµιουργήσει Παρατηρητήριο Ρε-
µάτων και παρακολουθεί σε καθηµερινή βά-
ση την κατάσταση που βρίσκονται τα ρέµα-
τα της Αττικής, ώστε να µπορούµε να ανα-

λαµβάνουµε προληπτικά δράσεις και να 
αποτρέπουµε την εκδήλωση καταστροφι-
κών περιστατικών».

 «Στόχος µου δεν είναι απλά να είµαι Πε-
ριφερειάρχης, αλλά να είµαι ένας χρήσιµος 
κι αποτελεσµατικός Περιφερειάρχης, που θα 
αξίζει οι πολίτες να εµπιστευτούν ξανά. Από 
τη στιγµή που θα έχω πετύχει το στόχο αυτό 
, θα θέσω µε αυτοπεποίθηση στην κρίση των 
πολιτών εκ νέου την υποψηφιότητά µου. Και 
θα είναι µια υποψηφιότητα µε αυτοδιοικητι-
κή και όχι κοµµατική ατζέντα, επιδιώκοντας 
ευρύτερες συνεργασίες όχι µόνον προεκλο-
γικά αλλά και µετεκλογικά, πάνω από κόµ-
µατα και παρατάξεις, όπως έχω ήδη κάνει 
στα πρώτα δύο χρόνια της θητείας µου. Είµαι 
βέβαιος ότι η Νέα ∆ηµοκρατία θα στηρίξει 
µια υποψηφιότητα που θα διαθέτει τα παρα-
πάνω χαρακτηριστικά».

Ο «ανασχηµατισµός» στην Περιφέρεια Αττικής

Ο Γιώργος Πατούλης στο e-ota: 
Θα είµαι εκ νέου υποψήφιος στην Περιφέρεια Αττικής 

Η σωστή προετοιµασία του κρατικού µη-
χανισµού απέναντι σε ακραία καιρικά 
φαινόµενο -όπως αυτά που βιώσαµε 
προσφάτως στην πατρίδα µας- θα έρχε-
ται όλο και πιο εµφατικά στο επίκεντρο. 
Οι καιροί δεν µας περιµένουν να προετοι-
µαστούµε. Μας συναντούν, χωρίς να 
τους περιµένουµε, φορτωµένοι µε µια 
µείζουσα, κλιµατική πρόκληση.

Χρέος µας ως τοπική αυτοδιοίκηση και 
ως Περιφέρεια Αττικής είναι να υλοποιή-
σουµε εγκαίρως τα έργα εκείνα που εξ’ αρ-
χής είχε θέσει ως προτεραιότητα ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο 
οποίος ήδη από την προεκλογική περίοδο 
είχε θέσει πολύ ψηλά το θέµα της Πολιτικής 
Προστασίας και υλοποιεί έκτοτε βήµα βήµα 
επί δύο χρόνια όλο το σχεδιασµό θωράκι-
σης της Αττικής.

‘Είναι δεδοµένο πως οι µεγάλες πυρκα-
γιές στην Αττική επιβάλλουν να προχωρή-
σουµε ταχύτατα σε νέα, αντιπληµµυρικά 
έργα, ώστε να είµαστε έτοιµοι τον χειµώνα 
που έρχεται. Οι απαιτήσεις και τα ακραία 
καιρικά φαινόµενα αυξάνονται. Στην Περι-
φέρεια Αττικής είµαστε έτοιµοι να αντιµετω-
πίσουµε νέες προκλήσεις και σύνθετα προ-
βλήµατα. ∆εν επαναπαυόµαστε, αλλά επα-
γρυπνούµε.

Με ισχυρή αίσθηση του καθήκοντος, 
έχουµε ήδη ξεκινήσει.

Πριν µερικές µέρες σε ειδική σύσκεψη 
της διοίκησής µας και µε την συµµετοχή 
όλων των αρµοδίων προχωρήσαµε στον 
συντονισµό των ενεργειών µας, ώστε η Ατ-
τική να οχυρωθεί ενόψει του χειµώνα.

Η εντατικοποίηση των αντιπληµµυρι-

κών έργων και των καθαρισµών ρεµάτων, 
αλλά και η άµεση αναπροσαρµογή των 
σχετικών µελετών όπου απαιτείται, υπό τα 
νέα δεδοµένα που δηµιούργησαν οι πυρ-
καγιές του καλοκαιριού, είναι οι άµεσες 
προτεραιότητές µας.

Απόλυτος στόχος µας είναι κανένας 
πολίτης στην Αττική να µην αισθανθεί ανα-
σφάλεια και όλες οι περιοχές να οχυρω-
θούν από ακραία καιρικά φαινόµενα, που 
είναι σχεδόν βέβαιο πως θα έρθουν.

Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες της Περι-
φέρειας Αττικής είναι σε διαρκή επαγρύπνη-
ση, καθαρίζοντας όλα τα ρέµατα υψηλής 
επικινδυνότητας αναµένοντας βεβαίως και 
τις νέες µελέτες που ήδη εκπονούνται µε βά-
ση τα νέα δεδοµένα.

Είναι βέβαιο πως οι έκτακτες συνθήκες, 
τις οποίες βιώνουµε και θα βιώνουµε διαρ-
κώς, απαιτούν αναπροσαρµογή σχεδια-
σµού. Τελικός µας προορισµός και µεγάλη 
µας ευθύνη είναι πρωτίστως η προστασία 
της ανθρώπινης ζωής, αλλά και η προστα-
σία της περιουσίας των πολιτών και του φυ-
σικού περιβάλλοντος. Και για αυτόν τον 
σκοπό, βρισκόµαστε σε συνεχή επικοινω-
νία µε τα αρµόδια υπουργεία, του ∆ήµους 
και την αποκεντρωµένη διοίκηση, ώστε οι 
πρώτες βροχές και τα πιθανά ακραία καιρι-
κά φαινόµενα να µας βρουν θωρακισµέ-
νους. Στον 21ο αιώνα, η κλιµατική αλλαγή 
µας επιλέγει, χωρίς να την επιλέξουµε. 
Οφείλουµε, ωστόσο, να τη «διαβάζουµε», 
πριν µας δώσει το επόµενό της µάθηµα. 
Στην Περιφέρεια Αττικής έχουµε ήδη διδα-
χθεί από το παρελθόν και οδεύουµε προς 
το µέλλον.

ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙ∆Η:  Άρθρο στην Εφηµερίδα Παραπολιτικά 28-08-2021

«Έτοιµοι πριν την επόµενη κλιµατική πρόκληση»
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∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΦΡΟΝΤΙ∆Α  ΑΧΑΡΝΩΝ – ∆Η.Φ.Α.
Ανανεωµένοι  ξεκίνησαν  οι  Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Αχαρνών

Ανανεωµένοι  και µε αυστηρά πρωτόκολλα για τους εργαζόµενους, 
αλλά όχι για τα παιδιά, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά , την Τετάρ-
τη 1 Σεπτεµβρίου 2021,  για  τους  Παιδικούς  Σταθµούς του ∆ήµου 

µας.
Οι εργαζόµενοι θα είναι υποχρεωµένοι να κάνουν δύο αυτοδιαγνωστικά 

τεστ (self test) την εβδοµάδα, καθώς και να φορούν συνεχώς τη µάσκα τους.
Σύµφωνα µε το ΦΕΚ B’ 1944/13.05.2021 από την υποχρέωση χρήσης µά-

σκας εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
Ευχάριστες εκπλήξεις περίµεναν  τα παιδιά κατά την επιστροφή τους, καθώς 

ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών  Αγγελική  Ζαχαριάδη, εκµεταλλεύτηκε το 
χρονικό διάστηµα που οι Σταθµοί έµειναν κλειστοί λόγω των  διακοπών και 
ανανέωσε τους χώρους και τον εξοπλισµό, δηµιουργώντας ένα ακόµη πιο χα-
ρούµενο και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά.

«Με χαρά υποδεχθήκαµε  τους µικρούς µαθητές µας, έχοντας λάβει όλα τα 
προβλεπόµενα υγειονοµικά µέτρα για την ασφαλή λειτουργία των», δήλωσε  
µε αισιοδοξία η Πρόεδρος  Αγγελική  Ζαχαριάδη.

Πανέτοιµα  και τα  Νηπιαγωγεία, 
για την νέα Σχολική Χρονά
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου µας 
µε Πρόεδρο τον Χαράλαµπο Ορ-
φανίδη   και Αντιπρόεδρο τον Θο-
δωρή Πολυµενέα, βάζει τις τελευ-
ταίες πινελιές εν όψει της νέας 
σχολικής χρονιάς. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε το 3ο  
Νηπιαγωγείο Θρακοµακεδόνων 
οµόρφυνε και µε γνώµονα την ασφάλεια των µαθητών και τη βελτίωση των 
συνθηκών, πραγµατοποιήθηκαν:
• εργασίες συντήρησης όπως µόνωση της ταράτσας, 
• εσωτερικά και εξωτερικά βαψίµατα καθώς επίσης και 
• ζωγραφικές δηµιουργίες στους εξωτερικούς τοίχους.

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Μαρτίνο για τη δωρεά κατασκευ-
ής της παιδικής χαράς η οποία θα φέρει πολλά χαµόγελα στα παιδιά µας.

Βραδιές Πολιτισµού 
στις Αχαρνές για Τρίτη Χρονιά
ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ συνεχόµενη χρονιά οι 
Βραδιές Πολιτισµού έρχονται για 
να φέρουν χαµόγελα και διασκέ-
δαση στις Αχαρνές

Από την Πέµπτη 26 Αυγού-
στου έως την Κυριακή 19 Σεπτεµ-
βρίου ο ∆ήµος Αχαρνών και η 
∆ΗΚΕΑ  προσφέρει ένα πλούσιο 
θεατρικό και µουσικό πρόγραµ-
µα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να απολαύσουν τις καλύτερες παρα-
στάσεις του καλοκαιριού. Κάθε βράδυ το ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο «Μίκης Θε-
οδωράκης»  φιλοξενεί µια διαφορετική παράσταση, ενώ θα υπάρξει και πα-
ράλληλο πρόγραµµα σε άλλες περιοχές του ∆ήµου µας.  Πανταχού παρόν,  
ο Πρόεδρος    κ. Γιάννης Νίκας  και το προσωπικό της ∆ΗΚΕΑ, επιβλέπουν 
την άψογη  παρουσίαση.   Η είσοδος του κοινού θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
µε χρήση µάσκας και θα τηρούνται σχολαστικά όλα τα µέτρα.

Στο νησ ί 
της  Λή-
µνου και 

µε φόντο το γα-
λάζιο της θά-
λασσας στον Ιε-
ρό Ναό της Αγί-
ας Παρασκευής 
Μύρινας Λή-
µνου, ένωσαν 
τις ζωές τους 
δύο αξιαγάπητα 
παιδιά της πόλης των Αχαρνών , o προϊστάµενος της ΣΤΑΣΥ και 
πρώην πρόεδρος του Αχαρνής Λ.Φ.Μ Κλήµης Κολιός µε την 
εκλεκτή της καρδιάς του, δηµοσιογράφο κι εκδότρια της εφη-
µερίδας «Parnes News» Κατερίνα Παπασταµατίου.

Ο γάµος του πανέµορφου ζευγαριού τελέστηκε την Πέµπτη 2 
Σεπτεµβρίου παρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών κ Πε-
τρουπόλεως κκ. Αθηναγόρα, του Πρωτοσύγκελου Λήµνου π. Γε-
ρασίµου Πετρολέκκα και των Αρχιµανδριτών Τίτου Χρήστου, Ιω-
άννη Ράπτη, Κύριλλου Αλεξανδρόπουλου. Άξιος κουµπάρος της 
Κατερίνας και του Κλήµη  ο επιστήθιος φίλος τους,  Αριστος Αρι-
στείδου δηµοτικός Σύµβουλος Λεµεσού κι επίτιµος δηµότης Αχαρ-
νών. Ανάµεσα στους εκλεκτούς καλεσµένους βρέθηκαν, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και η Πρόεδρος 
της Αρωγής Μαρία Μπούκη.  Αξίζει να σηµειωθεί πως το ζευγάρι που διατηρεί δεσµούς ζωής µε το νησί της Λή-
µνου καθώς εκεί ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά τα αγαπηµένα αδέλφια της Κατερίνας, παρέθεσε 
γεύµα στο Cavo Del Mare µεταξύ λίγων συγγενών και φίλων. Οι φωτογραφίες φέρουν την υπογραφή του συντο-
πίτη µας, Τάσου Μπαλάσκα. Πηγή :  menidiatis.blogspot.com 

Ο ∆ήµος Αχαρνών τιµά τα θύµατα  του σεισµού!!!
Ήταν  7  Σε-
πτέµβρη 1999, 
ο µεγάλος σει-
σµός της Πάρ-
νηθας, ανήµε-
ρα του Αγίου 
Σώζωντος πο-
λιούχου της 
Λήµνου.  Ο   
Άγιος Σώζων, 
είναι πολιού-
χος  και στον 
Οικισµό Καποτά του ∆ήµου Αχαρνών, όπου κάθε χρόνο τι-
µώνται οι νεκροί που άφησε πίσω του ο καταστροφικός σει-
σµός. 

Ένας Ιερός Ναός όπου δεσπόζει ως στολίδι δίνοντας απάγκιο ελπίδας στους κατοίκους. Την  παρα-
µονή, τελέστηκε πανηγυρικός Αρχιερατικός  Εσπερινός, ενώ ανήµερα  τελέστηκε  Πανηγυρική  Θεία λει-
τουργία.  Το παρόν έδωσαν ο ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός, αντιδήµαρχοι και δηµοτικοί σύµβουλοι.

ΜΥΡΙΝΑ -  ΛΥΜΝΟΣ : Πανέµορφος γάµος  για  τον 
Κλήµη  Κολιό  και την Κατερίνα Παπασταµατίου! 



Στην ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ  της 1ης Αυγούστου 2021, 
δηµοσιεύτηκε η περίληψη Ανακοίνωσης , σύ-
στασης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εται-

ρείας µε την επωνυµία» ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΚΕ»

Οι εταιρείες αυτής της µορφής χαρακτηρίζονται 
Κοινωφελείς.

Η Αστική µη Κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) απο-
τελεί  Νοµικό Πρόσωπο στο οποίο ο πραγµατικός της 
χαρακτηρισµός και οι σκοποί της, όπως θα ορίζονται 
από το καταστατικό, να είναι µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα. 

Ο χαρακτηρισµός µη κερδοσκοπικός επαφίεται 
στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο, 
όσα έσοδα έχει από εγγραφές µελών ή δωρεές, θα πρέ-
πει να είναι µε στόχο την ανάπτυξη των σκοπών του κα-
ταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σκοποί της Εταιρείας είναι :
Η συλλογή, διατήρηση, έρευνα, ερµηνεία , έκθε-

ση αντικειµένων ηλεκτρονικής τεχνολογίας , και συµ-
βολή στην ενίσχυση της κατανόησης του ευρύτερου 
κοινού στη γνώση των νέων ηλεκτρονικών τεχνολογι-
ών µέσω της ανάπτυξης καινοτόµων εφαρµογών, µε 
γνώµονα το πρόσφορο µέλλον της γνώσης και της αι-
σθητικής, πνευµατικής και ερµηνευτικής εµπειρίας που 
προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο διαχρονικά.

Τελικός σκοπός η δηµιουργία Μουσείου Τεχνολο-
γίας Ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και ηλεκτρονικών 
εφαρµογών.

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ
Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύνα-

ται να προβαίνει στα εξής, πιο συγκεκριµένα, ενδεικτι-
κά και όχι περιοριστικά, αναφερόµενα:
– Συγκέντρωση Ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, ηλεκτρο-

νικών συσκευών, συσκευών µη ηλεκτρονικών που 
τελικά καταλήγουν σε ηλεκτρονικές εφαρµογές, βι-
βλιογραφίας και τεκµηρίωση της λειτουργίας ηλε-
κτρονικών τεχνολογιών, που θα εκτεθούν στο Μου-
σείο Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και 
ηλεκτρονικών εφαρµογών.

– Παρουσίαση των εκθεµάτων του Μουσείου µέσα 
από ειδικά διαµορφωµένες ψηφιακές εφαρµογές, εκ-
παιδευτικά έντυπα, µουσειοσκευές και προβολές.

– Συνεργασία µε άλλα παρεµφερή Μουσεία για ανταλ-
λαγή γνώσεων και εκθεµάτων.

– ∆ιοργάνωση διαλέξεων, σεµιναρίων, εκθέσεων και 

την ανάπτυξη κάθε µορφής δραστηριότητα που απο-
βλέπει στην επιµόρφωση µαθητών, φοιτητών και κα-
τοίκων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Εφαρµογές.

– Συµµετοχή σε εκδηλώσεις, σεµινάρια και παρουσιά-
σεις σχετικά µε Μουσεία και νέες τεχνολογίες προβο-
λής τους. 

– Οργάνωση µονοµερών ή κοινών πρωτοβουλιών σε 
συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς, ιδρύµατα, εται-
ρείες, σωµατεία, οργανώσεις, τη δηµόσια διοίκηση 
και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου.

– Συµµετοχή σε συµπράξεις άλλων φορέων οποιασ-
δήποτε νοµικής µορφής µε ίδιους ή παρεµφερείς 
στόχους, όπου και όποτε αυτό απαιτείται, για την 
υλοποίηση των σκοπών του.

– ∆ηµιουργία διεθνούς δικτύου οργανώσεων µε όµοι-
ους µε τον παρόντα σκοπούς, υπό κοινή αιγίδα, ως 
ένας διεθνής οργανισµός, ακόµη και δικτύωση των 
φορέων αυτών µε όλους τους τρόπους, φυσικά ή/
και ψηφιακά, µε στόχο τη διάδοση των θέσεων, της 
ερευνητικής µεθοδολογίας, των πρακτικών της Εται-
ρείας καθώς και των ιδεών που προωθεί.

– Πραγµατοποίηση προτάσεων και διαβηµάτων στις 
αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες για θέµατα σχετικά µε 
τους σκοπούς της.

– Συγκρότηση οµάδων εργασίας, εισηγητικών επιτρο-

πών µελετών, τεχνικών επιτροπών για τη µελέτη και 
έρευνα του θεµατικού πεδίου της.

– Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, βοήθειας και 
καθοδήγησης σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
ανεξάρτητες οµάδες και ερευνητές που ασχολούνται 
µε το σκοπό της εταιρείας.

– ∆ηµιουργία δικτύου προσώπων που παρέχουν• 
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαί-
δευση και έρευνα, στη χώρα ή το εξωτερικό, σε αντι-
κείµενα που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας.

– Ευαισθητοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
των επιχειρήσεων.

– Αντιπροσώπευση άλλων φορέων της αλλοδαπής µε 
συναφείς σκοπούς.

– Στη δηµιουργία και οργάνωση γραφείων ή παραρτη-
µάτων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

– Χορήγηση δωρεών ή επιχορηγήσεων σε τρίτους φο-
ρείς, πάσας εθνικότητας, που έχουν όµοιους ή πα-
ρεµφερείς σκοπούς. Οι δωρεές αυτές δύναται να δί-
νονται κατόπιν προκήρυξης διαγωνισµού ή µη, σε 
χρήµα, σε χρήση αντικειµένων ή ακινήτων δίχως 
αντίτιµο, σε παραχώρηση χρήσης και εν γένει σε οτι-
δήποτε µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο δωρεάς.

– Ανάληψη  διεθνών συνεργασιών µε αξιόπιστους 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών (Πανεπιστηµια-
κά και Ακαδηµαϊκά δίκτυα, Ερευνητικά Κέντρα, 
Πολιτιστικά Ιδρύµατα και φορείς ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας κ.α.)

– ∆ηµιουργία ή από κοινού συµµετοχή µε εκπαιδευτι-
κά ιδρύµατα, πανεπιστήµια και εκπαιδευτικούς ορ-
γανισµούς ή κάθε άλλο ενδιαφερόµενο για την δι-
άρθρωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραµµά-
των πτυχιακού, µεταπτυχιακού, διδακτορικού και µε-
ταδιδακτορικού επιπέδου, συµπεριλαµβανοµένων 
και των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων (πχ 
Erasmus,,,,,,, κ.α.)

– ∆ηµιουργία και υλοποίηση, µελετών ερευνών και 
προγραµµάτων είτε ως εταίρος είτε ως κύριος δικαι-
ούχος σε ευρωπαϊκά εθνικά ή διεθνή αναπτυξιακά ή 
ερευνητικά προγράµµατα που συνάδουν µε τους 
σκοπούς της εταιρείας.

– Οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, σεµιναρίων, ηµε-
ρίδων, εκθέσεων και λοιπών κοινωνικών εκδηλώ-
σεων όπως εκδροµών και ταξιδιών πολιτιστικού και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

– Στην έκδοση, παραγωγή, επιµέλεια, µε οποιονδήπο-
τε τρόπο κυκλοφορία και διάθεση στο κοινό κάθε εί-
δους εντύπων – ηλεκτρονικών ή σε χαρτί- (βιβλίων, 
περιοδικών, ηµερολογίων, φυλλαδίων, καρτών, αν-
θολογιών, εικόνων, χαρτικών, ειδών γραφείου κ.
λπ.), στη διάθεση παιχνιδιών, εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων, εκδόσεων, αναµνηστικών αντικειµένων, 
ή άλλου υλικού που συνάδουν µε τους σκοπούς της 
εταιρείας.

– Στη διάθεση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας µε την 
φιλοξενία συγκεκριµένων οµάδων που κρίνεται ότι 
θα συµβάλουν στους σκοπούς της και συνεργατών 
η/και ερευνητών που µπορούν να εξυπηρετήσουν 
τον εκπαιδευτικό της σκοπό µε ποικίλους τρόπους.

– Επίσης, στη διάθεση των εγκαταστάσεων της εταιρίας 
σε µέλη ή τρίτους για παράπλευρα γεγονότα που συ-
νάδουν µε τις αξίες της.

– Παραγωγή και συµπαραγωγή, αξιοποίηση και εκµε-
τάλλευση τηλεοπτικών και άλλων παραγωγών οπτι-

κοακουστικών ή µουσικών, ραδιοτηλεοπτικών, δια-
δικτυακών, κινηµατογραφικών ή άλλου συναφούς 
είδους παραγωγών, ακόµη και διαδικτυακών πλατ-
φορµών, µε θέµατα που άπτονται των δραστηριοτή-
των της Εταιρείας.

Με απόφαση των µελών-εταίρων είναι δυνατόν 
να ορίζονται και άλλες µορφές δράσης για την υλο-
ποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΤΑΙΡΟΙ – ΜΕΛΗ
Η Εταιρεία αποτελεί από τούς εξής Εταίρους – Μέλη:
1) Ζίγκηρης Κωνσταντίνος
2) Ζίγκηρης Γεράσιµος
3) Βρεττός Ντ. Σπύρος
4) Νιώρας Γεώργιος
5) Φυτάς Γεώργιος
µε πλήρη δικαιώµατα στη λήψη αποφάσεων της ΑΜ-
ΚΕ.
ΑΡΘΡΟ 12. ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΙΛΟΙ – ΜΕΛΗ, ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΕΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ, ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ και ΜΕΛΗ – 
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Α.ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΛΗ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανακηρύσσει Θεσµικά µέλη, 
πρόσωπα που συµβάλουν στην επίτευξη του σκοπού 
της ΑΜΚΕ, είτε µέσω των υπηρεσιών της , είτε µέσω οι-
κονοµικής συνδροµής. Τα θεσµικά µέλη στηρίζουν το 
θεσµό της ΑΜΚΕ σε ετήσια ή άλλη βάση που συµφω-
νείται µε κοινή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και του Θεσµικού µέλους. Θεσµικά µέλη µπορούν να 
γίνουν, φυσικά πρόσωπα, φορείς ∆ηµοσίου και Ιδιω-
τικού ∆ικαίου, οργανισµοί, Ιδρύµατα κ.α., της ηµεδα-
πής ή αλλοδαπής.
Β. ΦΙΛΟΙ – ΜΕΛΗ
Φίλοι – Μέλη της Εταιρείας εγγράφονται µε απόφαση 
των Εταίρων – Μελών της, µετά από σχετική έγγραφη 
αίτηση, την οποία µπορεί να υποβάλουν και µέσω τη-
λεµοιοτύπου ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και στην 
οποία θα αναφέρεται και θα περιγράφεται ο τοµέας της 
εθελοντικής προσφοράς τους, όσοι πολίτες επιθυµούν 
να συνδράµουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο στην υλο-
ποίηση των σκοπών της Εταιρείας, και µε συµβολική 
συνδροµή 15 ευρώ ετησίως. 

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων θα ανα-
καθορίζεται το ύψος της ετήσιας συνδροµής τους,
Γ. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Εθελοντές εγγράφονται µε απόφαση των Εταίρων – 
Μελών της, µετά από σχετική έγγραφη αίτηση, την 
οποία µπορεί να υποβάλουν και µέσω τηλεµοιοτύπου 
ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όσοι πολίτες επιθυ-
µούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, για την υλο-
ποίηση των σκοπών της Εταιρείας όταν απαιτείται.
∆. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
Εταιρικά Μέλη εγγράφονται επιχειρήσεις, οι οποίες στο 
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους επιθυ-
µούν να συµβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών 
της Εταιρείας. Τα Εταιρικά Μέλη θα διαθέτουν σε ετή-
σια βάση το ποσό της επιλογής τους (το οποίο θα πρέ-
πει να ξεκινά από τα 200 Ευρώ)
Ε. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιµα Μέλη γίνονται, µετά από απόφαση των Μελών-
Εταίρων της Εταιρείας, πρόσωπα που συνέβαλαν µε 
εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών της 
Εταιρείας. Επίτιµα Μέλη µπορούν να γίνουν, εκτός από 
τα φυσικά πρόσωπα, και οργανώσεις, µη κερδοσκοπι-
κές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, νοµι-
κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου.
ΣΤ. ΜΕΛΗ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Η Εταιρεία µπορεί να απονέµει την διάκριση του «Μέ-
λους – Ευεργέτη» σε πρόσωπα φυσικά και νοµικά, που 
την ενίσχυσαν και συνέβαλαν στην επίτευξη του σκο-
πού της µε εξαιρετικό τρόπο. Η τιµητική αυτή διάκριση 
µπορεί να απονεµηθεί και σε Οργανώσεις, Εταιρείες, 
Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δι-
καίου.

Τα Θεσµικά Μέλη, οι Φίλοι – Μέλη, οι Εθελοντές, 
τα Εταιρικά Μέλη, τα Επίτιµα Μέλη και τα Μέλη – Ευ-
εργέτες δε συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, αλλά 
συµµετέχουν ενεργά στην ευόδωση των σκοπών της 
Εταιρείας µε τους προαναφερόµενους τρόπους και 
απολαµβάνουν αναλόγων, µε την προσφορά τους, 
προνοµίων.

Για τα πρώτα βήµατα της ΑΜΚΕ χρειάζονται χρό-
νος και διαδικασίες που δεν είναι ορατές µε πρώτη µα-
τιά. 
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Ι∆ΡΥΕΤΑΙ   «ΜΟΥΣΕΙΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΜΚΕ, ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
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Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά οι Βραδιές Πολιτισµού έρχονται 
για να φέρουν χαµόγελα και διασκέδαση στις Αχαρνές!
Από την Πέµπτη 26 Αυγούστου έως 

την Κυριακή 19 Σεπτεµβρίου 2021,  ο 
∆ήµος Αχαρνών και η ∆ΗΚΕΑ προ-

σφέρει ένα πλούσιο θεατρικό και µουσικό 
πρόγραµµα, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
όλους να απολαύσουν τις καλύτερες παρα-
στάσεις του καλοκαιριού. 

Κάθε βράδυ το ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης» θα φιλοξενεί µια δια-
φορετική παράσταση, ενώ θα υπάρξει και πα-
ράλληλο πρόγραµµα σε άλλες περιοχές του 
∆ήµου µας. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα 
µπορούν όλοι να ενηµερώνονται για το πρό-
γραµµα, ενώ θα µπορούν να το προµηθεύο-

νται και από κεντρικά σηµεία της πόλης. Στο 
πρόγραµµα περιλαµβάνονται και δωρεάν πα-
ραστάσεις, συνεργασίες µε την Περιφέρεια Ατ-
τικής, ενώ από την πλευρά της ∆ΗΚΕΑ και του 
∆ήµου έχει γίνει επιδότηση του εισιτηρίου, 
προκειµένου να δοθεί σε όλους η δυνατότητα 
συµµετοχής.

Σε όλες τις εκδηλώσεις για την είσοδο ∆ΕΝ 
απαιτείται πιστοποιητικό εµβολιασµού ή rapid 
test. Η είσοδος του κοινού θα γίνεται ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε χρήση µάσκας και θα τηρούνται 
σχολαστικά όλα τα µέτρα για τη διασφάλιση 
της υγείας όλων µας σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του ΕΟ∆Υ. 
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Προς: κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών
κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους Αχαρνών

Κοιν: Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων Αχαρνές, 10/8/2021

Θέµα : Σύγκλιση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αποκλειστι-
κό θέµα την ανακούφιση των πληγέντων και την αποκα-
τάσταση των ζηµιών από τις Πυρκαγιές , σε Βαρυµπόµπη 
και Θρακοµακεδόνες

κ. Πρόεδρε
Το ∆εύτερο κύµα φωτιάς που έπληξε τη Βαρυµπόµπη και 
τους Θρακοµακεδόνες, άφησε πίσω του ολοσχερώς κατε-
στραµµένα σπίτια και άλλα µε πολύ σοβαρές ζηµιές . Επί-
σης κατέστρεψε σηµαντικό µέρος του περιαστικού δάσους 
στις ίδιες περιοχές όπως και στο Ολυµπιακό Χωριό.

Παρακαλούµε να πραγµατοποιήσετε έκτακτη σύγκλη-
ση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , δια ζώσης ώστε να ενηµε-
ρωθούµε για τις καταστροφές που έχουν προκληθεί , τις 
αποζηµιώσεις και τα µέτρα ανακούφισης των πληγέντων, 
τα µέτρα για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλο-
ντος καθώς και τα αναγκαία αντιπληµµυρικά έργα που πρέ-
πει να ξεκινήσουν άµεσα.

Θεωρούµε αναγκαίο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πά-
ρει απόφαση και να διεκδικήσει αποζηµιώσεις στο 100% 
των ζηµιών καθώς τα µέτρα που σήµερα ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση ειναι πολύ κατώτερα του µεγέθους των κα-
ταστροφών.

Οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι
Βασίλης Τοπαλλιανίδης 

Παναγιώτα Αγγελοπούλου 
Τάσος Τραβασάρος

ΚΚΕ: Το ∆ασαρχείο Πάρνηθας έχει «µηδέν» δασεργάτες. 
Απροστάτευτος ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας και οι λαϊκές περιουσίες

Για µία ακόµη φορά ζήσαµε τις 
τραγικές και οδυνηρές συνέ-
πειες από την εγκληµατική 

ανυπαρξία ολοκληρωµένου σχεδί-
ου αντιπυρικής προστασίας µε επί-
κεντρο την πρόληψη. Οι ανυπολό-
γιστες καταστροφές σε όλη τη χώ-
ρα έρχονται να προστεθούν στις 
αµέτρητες καταστροφικές συνέπει-
ες που βιώνει ο λαός, ύστερα από 
πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµούς.

Η σηµερινή κυβέρνηση της Ν∆ 
είναι µία ακόµη αυτουργός σε αυτό το 
διαρκές και κατά συρροή έγκληµα σε 
βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, 
της λαϊκής περιουσίας και απειλής της 
ανθρώπινης ζωής, που βαραίνει δια-
χρονικά όλες τις κυβερνήσεις Ν∆ - 
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Τα «ακραία καιρικά φαινόµενα» 
και η «κλιµατική αλλαγή» αξιοποιού-
νται ως εύκολες δικαιολογίες και βολικό «καταφύγιο» για να κρυφτούν οι 
διαχρονικές ελλείψεις, η υποστελέχωση και η υποχρηµατοδότηση υπηρε-
σιών, η ανεπάρκεια σε µέσα και υποδοµές, η απουσία µέτρων πρόληψης. 
Ειδικά, όσον αφορά τη Βαρυµπόµπη επρόκειτο για µια φωτιά λίγα µόλις 
µέτρα από τον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, µε ήπιους ανέµους και σε µία 
µορφολογικά προσβάσιµη περιοχή. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, ότι 
«ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές», δείχνουν τα όρια της αντιλαϊκής 
πολιτικής που στον 21ο αιώνα, παρά τις τεράστιες δυνατότητες της επιστή-
µης και της τεχνολογίας, καταστρέφει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη ζωή. Για µία ακόµη φορά επιβεβαιώνεται ότι η αντιπυρική 
προστασία δεν είναι µόνο η κατάσβεση, αλλά κυρίως η πρόληψη στο πλαί-
σιο µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης και προστασίας των δασών, µε τις 
απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες, τους καθαρισµούς, τις υποδοµές κλπ., που 
τελικά θυσιάζονται στο βωµό της λογικής «κόστους – οφέλους» που διέ-
πει και τον τοµέα της αντιπυρικής προστασίας. Η διαχρονική στρατηγική 
που δίνει βάρος στην καταστολή και όχι στην πρόληψη, που διέσπασε ορ-
γανικά και επιχειρησιακά αυτούς τους δύο τοµείς, απέτυχε παταγωδώς.Εν-
δεικτικό είναι ότι το ∆ασαρχείο Αχαρνών δεν έχει ούτε έναν δασεργάτη.

Επιβεβαιώνεται, επίσης, ότι η εµπορευµατοποίηση της γης και ο χωρο-
ταξικός σχεδιασµός, που έχει ως κριτήριο το κέρδος, οδηγώντας σε «µει-

κτές ζώνες’ -οικιστικές και δασικές- 
λειτουργούν σαν εύφλεκτη ύλη και 
τις συνέπειες τις πληρώνουν οι ίδιοι οι 
κάτοικοι.

Όλα τα παραπάνω ευθύνονται, 
ειδικά για την εξέλιξη της φωτιάς στη 
Βαρυµπόµπη. Πρόκειται για µια περι-
οχή δίπλα σε πυκνό και εύφλεκτο δά-
σος, όπου δεν είχαν γίνει οι αναγκαί-
ες παρεµβάσεις, µία περιοχή όπου 
συγκεντρώνονται βασικές υποδοµές 
της πρωτεύουσας (δίκτυα ηλεκτρο-
δότησης, υδροδότησης κλπ.), εκτε-
θειµένες και κακοσυντηρηµένες που 
λειτουργούν σαν «βόµβες», µία περι-
οχή που γειτνιάζει ακόµη και µε βιο-
µηχανική ζώνη και που θα µπορούσε 
να οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέ-
πειες. Τα µέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ 
συνεχίσουν µαζί µε το λαό να πρωτο-
στατούν για τη βοήθεια και την αλλη-

λεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη, για την οργάνωση της διεκδίκησης των 
αναγκαίων µέσων και υποδοµών αντιπυρικής προστασίας και στήριξης των 
πληγέντων.

Από την πρώτη στιγµή εκδήλωσης της πυρκαγιάς, στην περιοχή µετέ-
βη κλιµάκιο του ΚΚΕ µε επικεφαλής τους βουλευτές Ελπίδα Παντελάκη και 
Γιάννη Γκιόκα και της «Λαϊκής Συσπείρωσης» µε επικεφαλής το Βασίλη Το-
παλλιανίδη και Παναγιώτα Αγγελοπούλου δηµοτικούς συµβούλους στο 
∆ήµο Αχαρνών. Να σηµειωθεί ότι από τις 10/8/2021 η Λαϊκή Συσπείρωση 
έχει ζητήσειΕΚΤΑΚΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ∆ια ζώσης και αιτήµατα:
- Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει απόφαση και να πιέσει για αποζηµιώ-
σεις στο 100% των καταστροφών.
- Τα µέτρα που σήµερα ανακοίνωσε η κυβέρνηση ειναι πολύ κατώτερα του 
µεγέθους των καταστροφών.
- Να ξεκινήσουν άµεσα τα αντιπληµµυρικά έργα για να µην πνιγούµε το χει-
µώνα

Την Τετάρτη 18/8/2021, η Παναγιώτα Αγγελοπούλου, ∆ηµ.Συµβού-
λος Αχαρνών επικοινώνησε τηλεφωνικά, εκ µέρους της Λαϊκής Συσπείρω-
σης, µε το ∆ιοικητή του 6ου Σταθµού Πυροσβεστικής κ. Μπριόλα και τον 
ενηµέρωσε ότι υπάρχουν διαθέσιµες δυνάµεις για να αξιοποιηθούν όπου 
κριθεί απαραίτητο, στην πρόληψη για την προστασία της Πάρνηθας. 
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  Αριστοτέλους 84, Αχαρνές ● ΤΗΛ.: 210 247 8693. ΚΙΝ. : 6972154595
https://energy-control.gr/  info@energy-control.gr

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ !!!

Τα πάντα  
στην καλύτερη 

ποιότητα,
και στις

χαµηλότερες
τιµές!!!

✓

✓

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

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

ΕΝΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Αχαρνέων Ιππέων και Μελποµένου Β' Εµπορικό Κέντρο, 
Λόφος Προφήτη Ηλία, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672, Αθήνα 
Τηλ. επικοινωνίας: 6948896427
Email:enwsi hpeirwtwn axarnwn @yahoo.gr

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών σύµφωνα µε το καταστατικό της συγκαλεί 
εκλογοαπολογιστική συνέλευση και προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη 
του επταµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής καθώς 
και των εκπροσώπων στην Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόµενα µέλη να δηλώσουν την υποψηφιότητα 
τους, µε σχετική αίτηση έως και την Τρίτη 28ης Σεπτεµβρίου 2021 στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση της Ένωσης:  enwsi hpeirwtwn axarnwn@yahoo.gr .

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 από τις 10:00 
έως τις 14:00 στα Γραφεία του Συλλόγου που στεγάζονται στις εργατικές κα-
τοικίες του Προφήτη Ηλία επί της Αχαρνέων Ιππέων και Μελποµένου στις 
Αχαρνές.

Για την διεξαγωγή των εκλογών θα τηρηθούν τα µέτρα προστασίας κατά 
του ιού Covid-19 (η χρήση µάσκας κρίνεται απαραίτητη).

Με εκτίµηση,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών

Μεθέορτος Εσπερινός στον Προσκυνηµατικό 
Ναό Παναγίας Σουµελά Αχαρνών
Ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Ιλίου 
Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ. Αθη-
ναγόρας επισκέφθη-
κε σήµερα το απόγευ-
µα τον Προσκυνηµα-
τικό Ναό Παναγίας 
Σουµελά Αχαρνών,  
που ακολουθεί το 
παλαιό εορτολόγιο, 
µε την ευκαιρία της 
εορτής της Κοιµήσε-
ως της Θεοτόκου. 

Μετά τον Μεθέορ-
το Eσπερινό, όπου µα-
ζί µε την χορωδία του 
Iερού Nαού έψαλε και 
βυζαντινή χορωδία, 
έγινε µικρή λιτάνευση 
της Ιεράς Εικόνος από 
το κέντρο του ιερού 
ναού στα προπύλαια 
µε µικρή δοξολογία. 

Μετά την απόλυση 
ο Σεβασµιώτατος ευ-
χαρίστησε τους παρό-
ντες πιστούς, την διοι-
κούσα επιτροπή τον π. 
Γρηγόριο Πιγκάλοβ, 
τους εκπροσώπους 
του ΚΙΝΑΛ  της Ελλη-
νικής Λύσης και του 
Πρέσβη της Ρωσίας. 
Τέλος ανεκρούσθη ο 
Ελληνικός εθνικός 
ύµνος.

Σε κλίµα βαθιάς κατάνυξης τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός στην Ιερά Μονή της Πανα-
γίας της Ντάρδιζας παραµονή της µεγάλης γιορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου, το από-
γευµα της Τρίτης 7 Σεπτεµβρίου 2021. 

Φέτος ωστόσο, λόγω των µέτρων κατά της πανδηµίας δεν παρέστη η Φιλαρµονική του 
∆ήµου Φυλής και δεν πραγµατο-
ποιήθηκε η µεγαλόπρεπη περι-
φορά της Εικόνας. 

Στις εορταστικές εκδηλώσεις 
παρευρέθηκαν ανάµεσα σε µεγά-
λο αριθµό πιστών,  ο ∆ήµαρχος 
Φυλής Χρήστος Παππούς και η 
Αντιδήµαρχος Ελένη Λιάκου. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως ο ∆ή-
µος Φυλής διατηρεί ισχυρούς δε-
σµούς µε την Ιερά Μονή Γεννήσε-
ως της Θεοτόκου στηρίζοντας µε 
όλες του τις δυνάµεις το θεάρε-
στο έργο της. Αύριο ανήµερα του 
Γενεθλίου της Παναγίας οι θρη-
σκευτικές  εκδηλώσεις θα κορυ-
φωθούν,  µε την  Πανηγυρική 
θεία Λειτουργία.   

Βαθιά κατάνυξη στον  Αρχιερατικό
Εσπερινό της Ιεράς Μονής  Ντάρδιζας
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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  ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΗΣ  2021

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

«ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ» Παιδική Θεατρική παράσταση στο 
CHRISTMAS THEATRE της Κάρµεν Ρουγκέρη 

Κυριακή 17/10, εισιτ 13-21€

ΜΑΡΙΝΕΑΛΑ-ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
           Μουσική Παράσταση CHRISTMAS THEATRE 

            Τρίτη 12/10,  Εισιτ.: 21-26 €

ΤΗΝΟΣ
     2ήµερη εκδροµή 11-12/9 (περιλ/ται ακτοπλ/κα εισιτήρια + µεταφορά 
     προς /από το λιµάνι+ 1 διαν/ση σε κεντρικό ξενοδοχείο µε πρωινό).  

      Εισιτ.:  90 €

ΤΡΙΤΗ 14/9 « ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
          Απογευµατινή επίσκεψη και προσκύνηµα στον I. Ναό

          Αναστάσεως  Χριστού, στα Σπάτα.       Εισιτ.:  7 €

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
4ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή  24-28/9/2021

     Περίλ/ται: µεταφορά προς/από το λιµάνι, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 2 νύχτες 
     σε επιλεγµένο ξενοδοχείο µε πρωινό, µεταφορές και επισκέψεις, 

     περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.  Εισιτ.:  245 €

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772



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

Μ ε µεγαλοπρέπεια και κατάνυξη στις 
28 Αυγούστου εορτάσθηκε η Κοίµη-
ση της Θεοτόκου στον Ι.Ν. Παναγίας 

Σουµελά στις Αχαρνές.  Στις 8µ.µ τελέσθηκε η 
θεία λειτουργία χοροστατούντος του σεβα-
σµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα. Παρευρέθη-
σαν ο προϊστάµενος του Ι.Ν Παναγίας Σουµε-
λά Πάτερ Γρηγόριος, Πάτερ Κωνσταντίνος, 
Πάτερ Σωκράτης και Πάτερ Ιωάννης.

Στην χαρµόσυνη εορτή της Υπεραγίας Θεοτό-
κου, έψαλε µε κατάνυξη βυζαντινός χορός υπό την 
διεύθυνση Βασιλείου Παπαγεωργίου. Επίσης πα-
ρευρέθησαν εκπρόσωπος της Ρωσικής πρεσβείας, 
ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της «Ελληνικής 
Λύσης»  κ. Αντώνης Μυλωνάκης,  ο εκπρόσωπος 
τύπου « Έλληνες της Επιτροπής Ελληνορωσικής 
Φιλίας και Ορθοδοξίας! Παναγία Σουµελά» και ο 
υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ.Πέ-
κος Χαράλαµπος της «Ελληνικής Λύσης».

Αγαπητοί χριστιανοί της οικουµένης, πριν 3 
χρόνια η Παναγία της Τήνου, παρουσιάστηκε 
στον γράφων και τον οδήγησε στις τρεις µορ-
φές που συνετέλεσαν το τοπίο για την σωτηρία 
του ανθρώπου. «Η Αγία Μαρία (γιαγιά της Πα-
ναγίας) η Αγία Άννα (µητέρα της Παναγίας) και 
η Παναγία µε τον Ιησού Χριστό».
Η Μαρία της Τήνου
Τα πολύ παλιά χρόνια που οι άνθρωποι δεν θυ-

µούνται! Στη Τήνο υπήρξε µια θεία ενάρετη γυναί-
κα που κήρυττε το λόγο του Υψίστου! Το όνοµά 
της ΜΑΡΙΑ!! Η Μαρία της Τήνου ήταν προορισµέ-
νη να εφαρµόσει το σχέδιο του Θεού!! Ο θείος της 
λόγος εµψύχωνε πολλούς ανθρώπους και τους 
έδινε πίστη, ελπίδα να συνεχίσουν για ένα καλύ-
τερο µέλλον.

Τα θεία ρητά της ήταν ωραία διδάγµατα όπως 
του Θεούς Σέβου!! Γνώθι Σ’ αυτόν!! Τα καλά κό-
πεις κτώνται! Εν οργή µήτε λέγειν µήτε πράττειν! 

Με ψευδού αλήθευε!
Ιησούς: Να είστε δυνατοί !
Ο Θεός!!! Πατέρας παντοκράτορας άνοιξε νέους 
δρόµους για την σωτηρία του κόσµου και ξεκί-
νησε µε την γέννηση του Ιησού Χριστού, και τον 
όρισε ο Θεός πρωτεργάτη της ανθρώπινης γε-
νιάς.  Η φώτο µε τις τρείς Άγις µορφές βρίσκεται 
στην ιερά µονή Σεϊδανάγια στα Ιεροσόλυµα. Τα 
γεγονότα δείχνου ότι ο Χριστός κατάγεται από 
Ελληνική οικογένεια.
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Ορθόδοξα  κελεύσµατα...
Με µεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε η Κοίµηση της Θεοτόκου στον Ι.Ν. Παναγίας Σουµελά στις Αχαρνές
Η Μαρία της Τήνου ήταν προορισµένη να εφαρµόσει το σχέδιο του Θεού!!!

Η λειτουργία της Υπερα-
γίας Κοιµήσεως της Θεο-
τόκου, έχει φτάσει στο τέ-
λος της και µέσα στην επι-
τάφιο ντυµένη νυφούλα 
ξεκινάει για το µεγάλο τα-
ξίδι της να συναντήσει 
τον Αναστηµένο Κύριο 
µας  Ιησού Χριστό. Εκείνη 
την ώρα, την κρίσιµη 
ώρα, η χορωδία τα δίνει 
όλα για όλα για την ταφή 
της Παναγίας µας. Η Πα-
ναγία µας φεύγοντας 
άφησε πίσω µια µοναδι-
κή ευωδία που θα µας µείνει αξέχαστη.

Το θεοβράβευτων ξύλον  του σταυρού! 

Το σύµβολο της πίστεως 
µας, ως φυλαχτό από κάθε 
δαιµονική παρέµβαση, αλ-
λά και ως µαρτυρία πίστε-
ως. Μετά τα πυροτεχνήµα-
τα, οι τραγουδιστές Στάθης 
Νικολαϊδης και ο ∆ηµήτρης 
Καρασαββίδης  µε τα ποντι-
ακά τραγούδια του αποχαι-
ρέτησαν την Υπεραγία Θεο-
τόκο.

Η 10ήµερη πανήγυρης 
έδωσε την ευκαιρία σε χι-
λιάδες πιστούς να προσκυ-
νήσουν, όχι µόνο την Υπε-

ραγία Θεοτόκο, αλλά και τα λείψανα των Ρώ-
σων Αγίων Σεραφείµ και Ματρώνας.

Η Παναγία ντυµένη νυφούλα Οι πιστοί µε τις φανουρόπιτες τίµησαν τον Άγιο Φανούριο
Κάθε χρόνο 27 Αυγούστου στο εξωκλήσι του Αγίου 
Φανουρίου στις Αχαρνές εορτάζουµε ένα ξεχασµένο 
Άγιο από τους πολλούς ανθρώπους, τον Άγιο Φανού-
ριο τον µεγαλοµάρτυρα ποιµένα οσίου. Η Αχαρναϊκή 
δεν µπορούσε ν’ αφήσει απ’ έξω τον Άγιο Φανούριο 
τον µεγαλοµάρτυρα, που βασανίστηκε και θανατώθη-
κε γιατί δεν απαρνήθηκε τον Κύριο µας Ιησού  Χριστό. 
Οι πιστοί κάθε χρόνο στη χάρη του Αγίου, του προ-
σφέρουν φανουρόπιτες. Ρωτήσαµε τους πιστούς για-
τί προσφέρουν τις φανουρόπιτες και µας απάντησαν. 
Είχαµε χάσει πολλά πράγµατα, γιατί στα σπίτια µας 
βρισκόντουσαν δαιµόνια. Έτσι προσευχόµαστε στον 
Άγιο προσφέροντας τις φανουρόπιτες και όχι µόνο 
βρεθήκανε τα πράγµατα µας, αλλά φύγανε και τα δι-
αµόνια. Μία κυρία µας είπε, την φανουρόπιτα δεν την 
φέρνουµε µόνο στη χάρη του Αγίου, αλλά κάθε µήνα για να έχουµε την προστασία του.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Καναπές  τριθέσιος,   δύο  τραπεζαρίες, 12 κα-
ρέκλες, Χαλί Χειροποίητο 12 τ.µ., διάφορα µι-
κροεπιπλα, πολύφωτα… όλα  2.000 Ευρώ. 
Προτίµηση θα δοθεί σε πυρόπληκτους. Απο-
κλείονται οι έµποροι.  Τηλ. 6936 967012.   
4∆280



22 Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου 2021

Κυριακή, 12 Σεπτέµβριος 2021 ● ∆ΕΛΗΣΤΑ-
ΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 
2102444418

∆ευτέρα, 13 Σεπτέµβριος 2021 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 90. 210 2477724

Τρίτη, 14 Σεπτέµβριος 2021 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆Ο-
ΜΝΙΚΗ Φιλαδελφείας 41. 210 2448787

Τετάρτη, 15 Σεπτέµβριος 2021 ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 210 2465660

Πέµπτη, 16 Σεπτέµβριος 2021 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙ-
ΚΗ Πάρνηθος 23. 210 2464914

Παρασκευή, 17 Σεπτέµβριος 2021 ● ΛΥΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104.   210 2462282

Σάββατο, 18 Σεπτέµβριος 2021 ● ΓΟΥΡΝΑ-
ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ      ∆.∆έδε 18. 210 2467040

Κυριακή, 19 Σεπτέµβριος 2021 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117. 210 2442311

∆ευτέρα, 20 Σεπτέµβριος 2021 ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36. 210 2463245

Τρίτη, 21 Σεπτέµβριος 2021 ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. 210 2460652

Τετάρτη, 22 Σεπτέµβριος 2021 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 

ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95. 210 2445975

Πέµπτη, 23 Σεπτέµβριος 2021 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδελιού 
210.2476847

Παρασκευή, 24 Σεπτέµβριος 2021 ● ΧΡΟΝΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ (κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύ-
λος. 210 2316673

Σάββατο, 25 Σεπτέµβριος 2021 ● ΗΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4. 210 2407559

Κυριακή, 26 Σεπτέµβριος 2021 ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 210 2407650

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

∆Ι∆ΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ  Οικόπεδο 340 τ.µ. 
στο Κεντρικό Μενίδι , επί της οδού ∆ηµοσθένους.  
Τηλ.  6972 837565.  5∆274
ΕΛΛΗΝΙ∆Α, ζητεί εργασία για φροντίδα ηλικιωµέ-
νων.  Τηλ. 6943 477494  και 211 7158210. 4∆280.
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 αναλαµβά-
νει την φροντίδα ηλικιωµένων και οικιακές εργα-
σίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979076037 κα 
Αθανασία 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 14 τ.µ. πλησίον  Κε-
ντρικής πλατείας Αχαρνών, κατάλληλο  για Γρα-
φείο. Τηλ. 210 2407732 και 6981 201081   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
KΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλι-
κού Πανεπιστηµίου, µε µεταπτυχιακές σπου-
δές και µεγάλη εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα για όλα τα επίπεδα. Ειδικά µαθή-
µατα για µαθητές, υποψηφίους Αγγλικής 
Φιλολογίας, Ακαδηµιών Ε.Ν., Σχολών ξενα-
γών, εργαζοµένους, επαγγελµατίες, αρχάρι-
ους-προχωρηµένους, εµπορική αλληλο-
γραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική 
εργασία. Τηλ. 6937 855982.  6∆282

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης για Οικογενειακή 
Ταβέρνα στις Αχαρνές. Μισθός  
1200 ευρώ, το µήνα. Τηλ. 6944 
131415 κ. Ηλίας.

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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ΠΑΓΩΝΑ ΕΛΠΙΔΑ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΠΑ-ΑΘΗΝΑ 

ΠΛΑΙΝΟΥ ΒΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

ΜΕΛΑΠΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΡΙΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΣΙΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΙΖΑΡ ΑΦΖΑΛ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ)

ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ

ΚΕΛΑΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ (ΕΜΠ)

ΖΕΡΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΑ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΑΝΘΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΣΙΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΔΑ- ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΠΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΣΑΝΙΚΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΔΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ,ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΦΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΨΑΧΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΚΠΑ-ΨΑΧΝΑ

ΛΑΔΕΡΟΣ ΤΑΣΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΚΠΑ-ΨΑΧΝΑ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΚΠΑ-ΨΑΧΝΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ

ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία
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