
Ένας από τους τοµείς που διαχρονικά υστερεί ο ∆ήµος µας 
είναι σε χώρους αναψυχής, άθλησης και ψυχαγωγίας. Πα-
ρά τη µεγάλη έκτασή του και παρά το γεγονός πως υπάρ-

χουν µεγάλα ποσοστά αδόµητων οικοπέδων, τα προηγούµενα 
χρόνια δεν είχε δοθεί έµφαση στον συγκεκριµένο τοµέα. Ποιος 
µπορεί να ξεχάσει πως ο Σπύρος Βρεττός ανέλαβε και στην πόλη 
υπήρχε µόλις µία παιδική χαρά. 

Είναι φυσιολογικό εποµένως να διατυπώνονται διαρκώς παρά-
πονα από τους δηµότες, οι οποίοι δεν έβρισκαν χώρους για τα παι-
διά τους. «Για να πάµε τα παιδιά µας σε παιδική χαρά, πρέπει να πά-
ρουµε το αυτοκίνητο και να πάµε σε άλλους δήµους», ήταν η συ-
νηθισµένη ατάκα που κυριαρχούσε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και 
στις συζητήσεις µεταξύ γονέων. 

Από την πρώτη στιγµή ο ∆ήµαρχος προσπάθησε να εκµεταλ-
λευτεί κάθε δυνατότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι δηµιουρ-
γήθηκαν άµεσα 16 παιδικές χαρές, οι οποίες δόθηκαν προς χρήση, 
ενώ συνεχώς γίνεται έλεγχος και αποκατάσταση µικροφθορών, για 
να παραµένουν πάντα ασφαλείς για τα παιδιά. 

Από εκεί και πέρα προχωρούν οι διαδικασίες για τη συντήρηση 
και αναβάθµιση των ανοιχτών – και σε δεύτερο χρόνο – και κλει-
στών αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα συγκεκριµένα έργα θα χρηµα-
τοδοτηθούν τόσο από τον Φιλόδηµο, όσο και από τη Γενική Γραµ-
µατεία αλλά και από τον ∆ήµο που θα συµβάλει µε ιδίους πόρους. 

Συνεχής είναι η προσπάθεια και για τη δηµιουργία πάρκων, µε 
πρώτο στη σχετική λίστα και χρονικά πιο άµεσο αυτό στη Λαθέα. 
Παράλληλα συνεχίζονται οι αναζητήσεις και για νέους χώρους που 
µπορούν να αποτελέσουν επίκεντρο αναψυχής. ∆εν πρέπει να ξε-
χνάµε πως θα γίνει αναµόρφωση και των χώρων πάνω από τα ρέ-

µατα, τα οποία θα υπογειοποιηθούν, όπως ήδη έχετε διαβάσει σε 
προηγούµενη έκδοση. 

Πιο πρόσφατη προσθήκη στον φάκελο των έργων σε αυτό τον 
τοµέα είναι τα δύο gympark που δηµιουργήθηκαν στην πλατεία 
απέναντι από το ∆ηµαρχείο και στους Θρακοµακεδόνες και τα 
οποία έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής από τους κατοίκους. Όποιος 
βρεθεί εκεί κάποιο απόγευµα θα δει µε χαρά τα παιδιά, αλλά και µε-
γαλύτερης ηλικίας δηµότες να αθλούνται χρησιµοποιώντας τα συ-
γκεκριµένα όργανα γυµναστικής. 

Το σίγουρο είναι πως οι Αχαρνές εδώ και χρόνια έχουν µείνει 
πίσω σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι πολύ σωστά ο ∆ήµαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στη δηµιουργία χώρων 
για τον ελεύθερο χρόνο, προκειµένου κυρίως οι νεότερες ηλικίες 
να επωφελούνται και να περνούν ευχάριστα την ώρα τους χωρίς να 
αναγκάζονται να φύγουν από την πόλη. 
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Συνεχείς οι ενέργειες του Σπύρου Βρεττού για τη δηµιουργία και
την αναβάθµιση χώρων και εγκαταστάσεων «ελεύθερου χρόνου»

Στην Ιερά Πόλη του 
Μεσολογγίου πραγ-
µατοποιήθηκαν το 
Σάββατο 3.10.2021 
τα εγκαίνια της φωτο-
γραφικής έκθεσης 
του καλλιτέχνη φω-
τογράφου Αναστάσι-
ου Σωτηρίου «Πρω-
ταγωνιστές µιας άλ-
λης εποχής 1950-
1960» στο πλαίσιο του εορτασµού των εγκαινίων του 
ανακαινισµένου κτηρίου «Χρυσόγελου», και υπό την αι-
γίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.

«ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ» ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Στο Μεσολόγγι ταξίδεψαν οι Αχαρνές
µέσω του συντοπίτη µας,
φωτογράφου Αναστάσιου Σωτηρίου

✒ ΣΕΛ. 11

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Είµαι εδώ!!! Και επιστρέφω 
δικαιωµένος !!!
Η στάση που επιλέγω να κρα-
τώ στα ∆ηµοτικά Συµβούλια 
έχει να κάνει µε την τήρηση 
του όρκου που δίνω κάθε τε-
τραετία να υπερασπίζοµαι και 
να µάχοµαι για την ασφάλεια 
των πολιτών και τα συµφέρο-
ντα της πόλης µας

✒ ΣΕΛ. 6

✒ ΣΕΛ. 9
✒ ΣΕΛ. 4

Για πρώτη φορά
ξεκίνησε η Σχολική
Χρονιά χωρίς κανένα
πρόβληµα για
τα σχολεία των Αχαρνών

Ξεχωριστά και ιδιαίτερα τίµησαν οι Αχαρνές
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Με µοναδικό, ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο τίµησαν οι Αχαρνές την 
επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Επί ένα τριή-
µερο, η ιστορία και η παράδοση είχαν τον πρώτο λόγο στις εκδηλώ-
σεις που σχεδιάστηκαν µε γνώµονα την ανάδειξη της τοπικής  κληρο-
νοµιάς και των ιστορικών γεγονότων. 
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Εδώ και πολλά χρόνια, ζούµε µια παράλογη κατάσταση. Ο 
µαύρος Φασισµός µάχεται κατά του κόκκινου Φασισµού. Ο 

κόκκινος Φασισµός µάχεται κατά του µαύρου φασισµού. Στην ου-
σία ο κάθε ένας θέλει να επιβάλλει την εξουσία του µε την βία. Ή 
µήπως ο Χίτλερ και ο Στάλιν ήταν δηµοκράτες και δεν το πήραµε 
χαµπάρι.

Όταν ένας πρώην υπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, ονει-
ρεύεται στα Πανεπιστήµια µας, µολότοφ, αναρχικούς 

και ναρκωτικά, σίγουρα χρειάζεται ψυχοθεραπευτική αγω-
γή, σε ίδρυµα. Στο Πανεπιστήµιο εκφράζεις ελεύθερα την 
γνώµη σου, όποια και εάν είναι. ∆εν εκφράζεις την εκδικητι-
κή σου µανία.

Εάν ένας πολιτικός προσπαθεί να κερδί-
σει την εξουσία µε βρώµικα κόλπα, κα-

τόπιν θα βρίσκει µπροστά του µόνο αδιέξο-
δα. Όλοι µας  διακρίνουµε την δολιότητα από 
την εντιµότητα, Οι ειρηνικοί αγώνες δίδονται 
µε κανόνες.

Το κάθε κόµµα στην εξουσία, είναι δί-
νω για να πάρω. Είτε είναι χρήµατα 

στους ηµετέρους, είτε υποσχέσεις στους 
ψηφοφόρους. Το κακό είναι ότι µένουν 
ελάχιστα ή τίποτε για τον πολύ λαό.

Στην δηµοκρατία, µονοκοµµατικό κρά-
τος δεν µπορεί να σταθεί. Χρειάζονται 

τουλάχιστον δυόµιση κόµµατα. Το κυβερ-
νόν, η αντιπολίτευση και η Τρίτη γνώµη. Οι 
υπόλοιποι είναι ψώνια και τυχοδιώχτες. 

Ποιο σωστό θα ήταν οι ΗΠΑ να θεωρούσαν ότι ο µισός 
Ατλαντικός και ο µισός Ειρηνικός είναι υπό την κυριαρ-

χία τους. Υπάρχουν και άλλες δυνάµεις µε εγγενή (εσωτερικά) 
προβλήµατα. 

Όταν ένας άνθρωπος είναι άσχετος, τυχοδιώχτης, απατεώ-
νας και πολιτικός, είναι για µπουγιέλωµα. ∆υστυχώς σήµε-

ρα υπάρχουν τέτοιοι στην Ελληνική βουλή. 
Αιθεροβάµων είναι ο άνθρωπος που βαδίζει στον αέρα, 
δεν θέλει να προσγειωθεί και θεωρεί ότι η εξουσία είναι 

κτήµα του. Όπως ο Στάλιν, ο Χίτλερ, ο Κάστρο, οι Ταλιµπάν 
και οι Ισλαµιστές µουλάδες. Στην πραγµατικότητα δεν ξέρουν 

που πατούν και που βρίσκονται.
Τα χρηµατιστήρια είναι ρουλέτες που δεν κερδίζεις πάντοτε, 
αλλά συνήθως χάνεις τα χρήµατα σου. Εξαρτάται κατά πό-

σο µπορείς να εκτιµήσεις τις συγκυρίες, τα δρώµενα και το εγγύς 
µέλλον. Η ρουλέτα δεν αλλάζει συµπεριφορά.

Είναι χαµένος χρόνος να κάθεσαι και να ακούς δύο σκυ-
λιά που ζουν στους δρόµους, να γαυγίζουν, γιατί θέ-

λουν εξουσία. Είναι αυτά που θέλουν να γίνουν αρχηγοί της 
αγέλης. Όµως οι άνθρωποι έχουν πάψει να είναι ποίµνιο, εδώ 
και εκατοντάδες χρόνια. Όχι βέβαια όλοι.

Η απάτη στα θέµατα ζωής ή θανάτου, είναι έγκληµα εκ προ-
µελέτης και σαν τέτοιο πρέπει να τιµωρείται. 

Το να µετανιώσεις για ένα σφάλµα 
που έκανες, αφού πεθάνεις, δεν έχει 

κανένα νόηµα. Το ζητούµενο είναι, πριν πε-
θάνεις, να καταλάβεις το σφάλµα σου και 
να αλλάξεις συµπεριφορά. Μετά θάνατο 
δεν εξιλεώνεσαι. 

Εδώ που τα λέµε και να θέλεις να αγιά-
σεις, δεν σε αφήνει ο σατανάς. Όταν πα-

ντρευτήκαµε χορέψαµε τον χορό του Ησαΐα. 
Όµως ο Ησαΐας ήταν Ιεχωβάς. Τι δουλειά 
έχουµε εµείς µε τους Ιεχωβάδες.

Ένα γεγονός είναι πέρα για πέρα 
πραγµατικότητα. Η αλήθεια είναι 

φως. ∆υστυχώς το φως 
δεν µπορούν να το 
δουν οι τυφλοί. Υπάρ-

χουν όµως και επαγγελµατίες απατεώνες 
αόµµατοι. Όποιος έχει την µύγα µυγιάζεται, 
λέγει η λαϊκή παροιµία.

Χρειάζεται πολύς κόπος και πονηριά, να 
καπελώσεις την νοηµοσύνη και την ψυ-

χολογία της µάζας του λαού. ∆ύσκολα κατα-
λαβαίνουµε όλοι µας, που το πάει ο κάθε φι-
λόδοξος.  Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.

Όταν ο φίλος µου, µου λέγει καµιά 
πατάτα, του λέγω, τώρα µε αυτοκτο-

νείς. Εκείνος µπερδεύεται και µου λέγει. 
Εγώ σε αυτοκτονώ;  Έ! Έτσι που µου τα λες, 
πρέπει να πάω να πέσω από την ακρόπολη. Άντε τώρα να του 
εξηγήσω και να µε καταλάβει. Βασανιστικά πράγµατα.

Με τα ψεύδη επιτυγχάνουµε την µη αιρετή εξουσία, κυριαρχία, 
για την εκµετάλλευση των ανθρώπων. Είµαστε ακόµη τόσο 

αφελείς, που πιστεύουµε στα παιδικά παραµύθια των Θεολόγων.
Εις οιωνός άριστος αµύνεστε περί πάτρις.  Υπέρτερο κα-
θήκον η άµυνα της πατρίδος από την υπακοή σε όποιο 

κόµµα.  Οι ακρίτες µας ξενυχτούν και θυσιάζονται για να κοι-
µόµαστε εµείς ασφαλείς.

Βρε παιδιά κάποιος να συµµαζέψει την Μπάρµπη του ΚΙ-
ΝΑΛ. Έχει λαλήσει η κοπέλα…
Το πολύ το κάπα- κάπα, κάνει το παιδί…. Αµάν αδερφέ, 
βουλωµένο γράµµα διαβάζεις.
Κάποιοι από µας υποκρίνονται ότι δεν 
καταλαβαίνουν, ή είναι καθυστερηµέ-

νοι, ή µεγάλοι απατεώνες. Το έχουµε ζήσει 
και αυτό. Το πολύ το νάνι – νάνι, κάνει το παι-
δί χαϊβάνι.

Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει περιε-
χόµενο, δηλαδή γνώση και γνώµη 

για τα δυσεπίλυτα καθηµερινά προβλήµα-
τα, µιλάει µόνο για τις ασθένειες του και γί-
νεται βαρετός.

Είναι τόσο απλό αλλά και τόσο µπερδε-
µένο που δύσκολα το καταλαβαίνουµε. 

Όταν χτυπάµε το κεφάλι µας στον τοίχο, δεν 
πέφτει ο τοίχος, αλλά σπάει το κεφάλι µας.

Εξοµολογούµαι, µυρµήγκια και κουνούπια εφόνευσα 
πολλά. ∆εν µου βγαίνει όµως να φονεύσω ζώο. 
Για τους έντιµους και φιλότιµους Έλληνες που βεβαίως 
υπάρχουν, όταν τους δωρίσεις ένα, σου ανταποδίδουν δύο. 

Έτσι είµαστε όχι από διδαχή, αλλά γιατί µας βγαίνει από την ψυχή 
µας.

Η γνώση µεταδίδεται µε την διδασκαλία. Η πείρα απο-
κτάται µε την πράξη. Η θεωρεία στην εφαρµογή της, πά-

ντα παρουσιάζει απρόβλεπτα προβλήµατα  και δυσκολίες. Η 
βεβαιότητα, η σιγουριά χρειάζεται επανάληψη.

Όταν είµαστε σε κάποια ηλικία, δεν µας ενδιαφέρει να µά-
θουµε τις βρωµιές των ανθρώπων. ∆ιαβάζουµε κάτι διδα-

κτικό και χρήσιµο για την περαιτέρω ζωή µας. 
Η µόρφωση χωρίς εµπειρία αιωρείται. Η γνώµη χωρίς 
µόρφωση λανθάνει. Ο άνθρωπος που δεν υποκρίνεται, 

αλλά είναι απλός, φυσικός, σταθερός και δεν προτρέχει, σί-
γουρα βαδίζει ένα σωστό δρόµο.

Στο σηµείο που θα συναντηθούµε όλοι µας, δηλαδή στα 
µνήµατα, δεν θα έχουµε µιλιά, να ζητήσουµε συγνώµη ο 

ένας από τον άλλον. ∆εν ζητάµε συγχώρεση από ένα τρίτο, αλλά 
από αυτόν που βλάψαµε.

Ο αγώνας  σου να σώσεις τον κόσµο ή την ανθρωπό-
τητα, τις περισσότερες φορές είναι πόθος να τον εξου-

σιάσεις.
Γνωρίζω κάποια παιδιά ξουράφια, που όταν δουλεύουν, 
φορούν τα γάντια ανάποδα για να µην τα λερώσουν. Μου 

θυµίζουν τους ανεµβολίαστους.
Ο επόµενος παγκόσµιος πόλεµος θα είναι για την τροφή 
των ανθρώπων, είτε το θέλουµε, είτε όχι. Θα σωθούν 

όπου γης οι αυτάρκεις.
Η Ελλάδα πάνω από όλα είναι πνεύµα. 
Πρέπει να είµαστε σόφρωνες και υπερή-

φανοι που γεννηθήκαµε Έλληνες.
Η παροιµία λέγει. Βλέπε άκου σιώπα. 
Να είσαι ενηµερωµένος, αλλά µην µι-

λάς για λόγους ασφαλείας. Η σιωπή είναι 
χρυσός. 

Το να αλλάζει µια γυναίκα το χρώµα 
των µαλλιών της, δεν σηµαίνει ότι αλ-

λάζει την ποιότητα του µυαλού της. Μάλλον 
είναι η λεγόµενη αυταρέσκεια. ∆ηλαδή, αρέ-
σω παιδί µου αρέσω, πώς να το κάνουµε. Αυ-
τό λέγεται επιπολαιότητα και δεν έχει διάρ-
κεια. Το χρώµα ξεθωριάζει, η ποιότητα όχι.

Ότι είναι καλό και  σωστό για µας, δεν είναι το ίδιο και 
για όλους τους συνανθρώπους µας. Υπάρχει όµως ένα 

κοινό καλό για όλους µας, που βασίζεται στην γνώση, την 
εντιµότητα και την αγαθή πρόθεση. Κάνε το καλό και ρίχτο 
στο γιαλό. Η θάλασσα δέχεται τα πάντα. 

Οι άνθρωποι δεν θα σταµατήσουν να αγωνίζονται για ένα 
καλύτερο κόσµο, για ειρήνη, για δικαιοσύνη. Αυτά βέ-

βαια δεν θα τα πετύχουµε ποτέ. Όµως και µόνο ο αγώνας αυ-
τός µε την ελπίδα, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, όσες αντι-
ξοότητες και βάσανα συνεπάγεται.

Όταν στην έρηµο ψάχνεις συντροφιά, σηµαίνει ότι δεν 
µπορείς να ζήσεις µόνος. Έτσι είναι οι άνθρωποι, θέ-

λουµε ή δεν θέλουµε. Στην αντίθετη περίπτωση, πεθαίνεις 
αβοήθητος χωρίς ίχνος.

Κρίνουµε  το ήθος, τον χαρακτήρα 
ενός ανθρώπου, από την συµπεριφο-

ρά του. Και ο αρχαίος Βασιλιάς Ηρόστρα-
τος, έκαψε την πόλη του, για να τον γράψει 
η ιστορία. Και το έγραψε σαν παράδειγµα 
προς αποφυγή. 

Η γνώση µας συνδέει µε το παρελ-
θόν, η έρευνα µε το µέλλον. Οι αν-

θρώπινες ηθικές αξίες όµως, πρέπει να 
µένουν αναλλοίωτες. 

Όταν γκρεµίζουµε τα είδωλα, σηµαί-
νει ότι είχαµε πάρει λάθος δρόµο. Το 

πρόβληµα είναι, ο νέος µας δρόµος είναι σωστός, ή πέφτουµε 
πάλι στο ίδιο λάθος.

Να είσαι µόνον ο εαυτός σου και κανένας άλλος. Μην 
προσπαθείς να µιµηθείς κάτι που δεν είσαι. Αυτογελοι-

οποιείσαι…
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∆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»

Όταν λέµε ισόβια ποι-
νή, εννοούµε ότι θα ζή-
σεις την υπόλοιποι ζωή 

σου στην φυλακή και εκεί θα 
πεθάνεις. Μόνον τότε θα σω-
φρονιστούν οι µέλλοντες δο-
λοφόνοι. Είναι µέτρο αποτρο-
πής και όχι εκδίκηση της κοι-
νωνίας. Ως έχει σήµερα η ποι-
νική νοµοθεσία, οδηγούµεθα 
στους νόµους της ζούγκλας 
και στην παρακµή. 

Τα παιδιά µας σήµερα 
µεγαλώνουν µε εικονι-
κή πραγµατικότητα, µε 

τηλεόραση, µε κινητά και τις 
διάφορες εφαρµογές του 
Ιντερνέτ. Θα δυσκολευτούν 
να προσαρµοστούν στην 
πραγµατική ζωή, που είναι 
παντελώς αντίθετη. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Όταν  σβήνουν τα φώ-
τα από ένα συµβάν, συ-

νήθως κάνουµε απολογισµό, 
τι κερδίσαµε και τι χάσαµε. 
∆εν µπορεί να είναι όλοι κερ-
δισµένοι. Απλά µένει ο εντυ-
πωσιασµός, οι εντυπώσεις. 
Όµως αυτές δεν διαρκούν, εί-
ναι αέρας και χάνονται. Στην 
µνήµη µας µένει κάτι διδακτι-
κό, κάτι χρήσιµο.
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Φωτορεπορτάζ
Στην πυρόπληκτη  Βαρυµπόπη
ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας 
Τις πυρόπληκτες 
περιοχές της Βα-
ρυµπόµπης επι-
σκέφτηκε την Τε-
τάρτη  29 Σεπτεµ-
βρίου ο Πρωθυ-
πουργός  τη ς 
Σ λ ο β α κ ί α ς 
Eduart Heger µε 
τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών Σπύρο 
Βρεττό και τον 
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Στη διάρκεια της 
συνάντησης επισηµάνθηκε η ανάγκη συνεργασίας των 
δύο χωρών σε επίπεδο πρόληψης των πυρκαγιών, αλλά 
και στην αντιµετώπισή τους µε άµεσο σχεδιασµό προγράµ-
µατος αναδάσωσης, αξιοποιώντας την πολυετή εµπειρία 
των Σλοβάκων στον συγκεκριµένο τοµέα καθώς το 42%  
της χώρας τους καλύπτεται από αναδασωτέες περιοχές. 
Από την πλευρά του, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών ευχαρίστησε 
τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας για την επίσκεψή του,  
καθώς και για τη διάθεση να διαθέσει την απαραίτητη τε-
χνογνωσία προκειµένου να προχωρήσουν άµεσα και απο-
τελεσµατικά οι αναδασώσεις. «Από την πρώτη στιγµή ως 
δήµος ζητάµε δύο πράγµατα: Να ξεκινήσει η αντιπληµµυ-
ρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής και να υλοποιηθεί 
η αναδάσωσή της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βρεττός.

Αναβάθµιση των ανοικτών
γηπέδων του ∆ήµου Αχαρνών
Ένα βήµα πιο κο-
ντά στην επιλογή 
αναδόχου για 
την αναβάθµιση 
και συντήρηση 
των ανοικτών 
γηπέδων του σε 
διάφορες συνοι-
κίες βρίσκεται ο 
δήµος Αχαρνών µετά την προκήρυξη του σχετικού ανοι-
κτού διαγωνισµού. Το έργο προϋπολογισµού 313 χιλιά-
δων ευρώ έχει επιλεγεί και ενταχθεί στο πρόγραµµα «Φι-
λόδηµος ΙΙ» µε φορέα υλοποίησης τον ίδιον τον δήµο. 
Αναµένεται ,δε, να συντελέσει στην αναβάθµιση των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων του δήµου, που λόγω της πολυε-
τούς κατασκευής και χρήσης τους, χρήζουν περαιτέρω συ-
ντήρησης. ρήσης. Παράλληλα αποτελεί ένα µέρος του γε-
νικότερου σχεδιασµού για τους χώρους άθλησης, καθώς 
το πλάνο του Σπύρου Βρεττού και της ∆ηµοτικής Αρχής 
περιλαµβάνει και άλλες σηµαντικές παρεµβάσεις στις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Ανακατασκευή 
παιδικών χαρών 
µε λειτουργικά 
προβλήµατα
Έχει ξεκινήσει η ανακατα-
σκευή όσων παιδικών χα-
ρών παρουσιάζουν λει-
τουργικά προβλήµατα σύµ-
φωνα µε τις προδιαγραφές 

και τα τελευταία πρότυπα ασφάλειας που ορίζονται από 
την κείµενη νοµοθεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Αχαρνών µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο Νίκος  ∆αµάσκος 
έχουν θέσει ως στόχο την σταδιακή αναβάθµιση όλων των 
παιδικών χαρών της πόλης µας, ακολουθώντας τον γενι-
κότερο σχεδιασµό του ∆ηµάρχου  Σπύρος Βρεττός. Σύντο-
µα κάθε γειτονιά θα έχει την παιδική χαρά της, προσφέρο-
ντας χαµόγελο και ασφάλεια στα παιδιά µας

Απολυµάνσεις
των κάδων απορριµµάτων
Καθηµερινές απολυµάνσεις των κάδων απορριµµάτων 
πραγµατοποιεί η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου µας.  
Ειδικά συνεργεία της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας βρίσκο-
νται κάθε βράδυ στους δρόµους, καθαρίζοντας και απολυ-
µαίνοντας τους κάδους απορριµµάτων µε ειδικά καθαρι-
στικά και απολυµαντικά υγρά.Όλες οι εργασίες καθαρι-
σµού συµβάλλουν στην πρόληψη κατά του Κορονοϊού και 
πραγµατοποιούνται υπό τον συντονισµό του αρµόδιου 
Αντιδηµάρχου   Στάθης  Τοπαλίδης .

Συνεχίζονται οι καθαρισµοί
και αποκοµιδές κλαδιών

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου µας βρίσκονται καθηµερινά στους 
δρόµους και τις γειτονιές πραγµατοποιώντας καθαρισµούς 
και αποκοµιδές κλαδιών όπου χρειάζεται. Κι αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο συνεχίζονται οι αποκοµιδές στους Θρακοµα-
κεδόνες, όπου συνεργεία και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος  
Γιώργος Σιδηρόπουλος δίνουν καθηµερινά τη µάχη µε 
στόχο την ασφάλεια των δηµοτών και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Ωστόσο η προσπάθεια για µια καθαρή και 
περιβαλλοντικά φιλική πόλη είναι πιο αποτελεσµατική 
όταν γίνεται µε την ουσιαστική συνεργασία και συµβολή 
των δηµοτών. 

Σύντοµα  εργολαβία συνδέσεων 
αγωγών αποχέτευσης
Κατόπιν µιας σει-
ράς ενεργειών 
του ∆ηµάρχου 
Σπύρος Βρεττός , 
της ∆ηµοτικής 
Αρχής και του 
Αντιδηµάρχου 
Τεχνικών Υπηρε-
σιών  Νικόλαος 
∆αµάσκος προ-
χωράµε στην επί-

λυση ενός χρόνιου προβλήµατος, αυτού της κατασκευής 
κεντρικών αποχετευτικών αγωγών ακαθάρτων της περιο-
χής Λυκότρυπας που βρίσκεται ανατολικά της Λεωφόρου 
Φιλαδελφείας. Καθόσον ολοκληρώνονται οι διαδικασίες 
ανάδειξης νέου αναδόχου για την εργολαβία συνδέσεων 
αγωγών αποχέτευσης µε το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, 
δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικιών της παρα-
πάνω περιοχής να προβούν σε αίτηση ενδιαφέροντος για 
σύνδεση των κατοικιών τους µε το κατασκευασµένο δίκτυο 
αποχέτευσης. Πληροφορίες: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών- Τηλέφωνο Επικ. : 213 2072448

Συµπαραστέκονται στις ευπαθείς 
οικογένειες του ∆ήµου Αχαρνών
Οι επαγγελµατί-
ες πωλητές των 
λαϊκών αγορών 
συµπαραστέκο-
νται στις ευπα-
θείς οικογένειες 
τ ο υ  ∆ ή µ ο υ 
Αχαρνών. Μετά 
από πρωτοβου-
λία και τις προ-
σωπικές ενέρ-
γειες του Αντι-
δ η µ ά ρ χ ο υ 
Giorgos Petakos 
συγκεντρώθηκε 
σε δύο µέρες 
σηµαντική πο-
σότητα φρού-
των, λαχανικών 
και κηπευτικών ώστε να διανεµηθούν σε ωφελούµενους 
του κοινωνικού παντοπωλείου.  Η ∆ιεύθυνση κοινωνικής 
πολιτικής αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Πρό-
εδρο του Σωµατείου Υπολοίπου Αττικής κ. Πόντο Κωνστα-
ντίνο και τον Πρόεδρο του Σωµατείου Λαϊκών Αγορών 
«ΖΥΓΟΣ» κ. Μακρηγιαννάκη, καθώς και τα µέλη του Σω-
µατείου Λαϊκών Αγορών Αχαρνών «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», πρό-
εδρος του οποίου είναι ο Γιώργος Πετάκος για την προσφο-
ρά τους.  Η στήριξη και η συµβολή των επαγγελµατιών πω-
λητών των λαϊκών αγορών είναι ιδιαίτερα σηµαντική δίνο-
ντας ένα ελπιδοφόρο µήνυµα αλληλεγγύης σε όλους µας 

Παν . Αναγνωστόπουλος: ∆ίνουµε 
αξία στην ιδιωτική περιουσία…
«Τους επόµε-
νους µήνες επι-
διώκουµε να 
έχουµε πολύ 
θετικές εξελί-
ξεις για εκατο-
ντάδες ιδιοκτή-
τες ακινήτων 
σε περιοχές 
τ ο υ  ∆ ή µ ο υ 
Αχαρνών που 
ο πολεοδοµι-
κος σχεδια-
σµός είχε βαλ-
τώσει. Ο στό-
χος είναι δι-
πλός. Και οι 
περιοχές να 
αναπτύσσονται σωστά και οι ιδιοκτήτες να έχουν περι-
ουσίες που µπορούν να αξιοποιηθούν.  ∆εν µπαίνω σε 
λεπτοµέρειες ακόµα, γιατί για κάθε περίπτωση θα έχου-
µε όταν πρέπει επίσηµες ανακοινώσεις. Είναι ζητούµε-
νο και για τον ∆ήµαρχο Σπύρος Βρεττός να επιλυθούν 
αυτού του είδους τα προβληµατα, οπότε ας περιµένου-
µε τα καλά νέα».
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Με µοναδικό, ξεχωριστό και ιδιαίτερο 
τρόπο τίµησαν οι Αχαρνές την επέτειο 
των 200 χρόνων από την Ελληνική 

Επανάσταση. Επί ένα τριήµερο, η ιστορία και η 
παράδοση είχαν τον πρώτο λόγο στις εκδηλώ-
σεις που σχεδιάστηκαν µε γνώµονα την ανάδει-
ξη της τοπικής  κληρονοµιάς και των ιστορικών 
γεγονότων.

Το εναρκτήριο λάκτισµα των εκδηλώσεων δό-
θηκε µε τα εγκαίνια της έκθεσης: «Η Επανάσταση 
του ́ 21 στην Αττική µέσα από έργα Ζωγραφικής» 
στον προαύλιο χώρο του Αγίου Βλασίου, από τον 
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρα, τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο 
Βρεττό και τον Πρέσβη του Καζακστάν Γιερλάν 
Μπαουνταρµπέκ-Κοζατάεβ. ∆εσπόζουσα θέση 
στην έκθεση κατείχε το επαναστατικό λάβαρο των 
Μενιδιατών, το οποίο οι επαναστάτες της Αττικής 
µε έδρα το Μενίδι και τη Χασιά χρησιµοποίησαν 
στον αγώνα για την Απελευθέρωση της Αθήνας.

Στον χαιρετισµό του, ο ∆ήµαρχος κ. Βρεττός 
τόνισε ότι οι εκδηλώσεις του δήµου είχαν σκοπό 
να συνδέσουν το χθες µε το σήµερα και να τιµή-
σουν ιδανικά και αξίες των προγόνων µας που 
αποτελούν δροµοδείκτες για τις νεότερες γενιές. 
«Τιµούµε και τους δικούς µας ήρωες, τους Μενι-
διάτες αγωνιστές, που πρωτοστάτησαν στην απε-
λευθέρωση της Αθήνας, που συµµετείχαν στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Εµείς όλοι µε τη συµµε-
τοχή µας δίνουµε σε αυτό τον εορτασµό την αίγλη 
που του στέρησε η πανδηµία. Η ενότητα τότε απο-
τέλεσε το βάθρο της νίκης. Η ενότητα του έθνους 
µας είναι αυτή που θα µας κάνει να βγούµε και σή-
µερα νικητές από κάθε κρίση. Όπως τότε, έτσι και 
σήµερα, έτσι και αύριο. Ενωµένοι, προχωράµε 
µπροστά», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Βρεττός ευχαρίστησε τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης για την πα-
ρουσία τους στις εκδηλώσεις και τους τίµησε για 
το σηµαντικό έργο τους στη διατήρηση της εθνικής 
και τοπικής κληρονοµιάς.

Ακολούθησαν οι οµιλίες της προέδρου Φίλων 
∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσε-
βάς», ∆ρ. Ειρήνης Κουµπούρη, του προέδρου 
ΙΛΕΑ, Γεώργιου Φυτά και του ∆ηµάρχου Σαρωνι-
κού, Πέτρου Φιλίππου. 

Από τις ιδιαίτερα συγκινητικές στιγµές της βρα-
διάς ήταν η απόδοση σε πρώτη δηµόσια ακρόαση 
του Αρβανίτικου Μοτίβου- Μενιδιάτικος χορός. 
Πρόκειται για µελωδία των αρχών του 1900 σε µε-
ταγραφή του Αρχιµουσικού Ανδρέα Σάιλερ που 
απέδωσαν οι καθηγητές του ∆ηµοτικού Ωδείου 
Αχαρνών: Μπουρνέλη Νικόλαο-Πιάνο, Σωτηρά-
κη Μιχάλη-Λαούτο, Αθανασιάδη Κων/νο 
-Ακορντεόν.

Το πρόγραµµα της πρώτης ηµέρας ολοκλη-
ρώθηκε  µε χορευτικά και θεατρικά δρώµενα από 

το Λύκειο Ελληνίδων- Παράρτηµα Αχαρνών, τον  
Σύλλογο Θεσσαλών Αχαρνών & Θρακ/νων και 
τον Σύλλογο Πελοποννησίων Αχαρνών  «Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης».

Τη δεύτερη ηµέρα των εκδηλώσεων στην εξέ-
δρα που είχε στηθεί στην Κεντρική Πλατεία Αχαρ-
νών, ανέβηκαν τα χορευτικά τµήµατα της Ευξείνου 
Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλεί-
δης» και του Συλλόγου Κρητών που ξεσήκωσαν 
τον κόσµο µε τις δεξιότητές τους και καταχειροκρο-
τήθηκαν. Η τρίτη και τελευταία ηµέρα των εκδη-
λώσεων ολοκληρώθηκε µε την παρουσία της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών και τον Λαογραφι-
κό Σύλλογο «Ο Κόκκινος Μύλος». Μέσα από θε-
ατρικά δρώµενα και χορούς, οι δύο σύλλογοι µας 
ταξίδεψαν στο χρόνο και θύµισαν σε όλους πόσο 
ανάγκη έχουµε την παράδοση και τα έθιµα µας, 
ώστε να συνεχίσουµε µε ενότητα τον αγώνα µας 
για ένα καλύτερο αύριο.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν: ο Μητροπο-
λίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθη-

ναγόρας, ο πρέσβης της ∆ηµοκρατίας του Καζακ-
στάν Γιερλάν Μπαουνταρµπέκ-Κοζατάεβ, ο εκ-
πρόσωπος της Βουλής Χρήστος Σπίρτζης, οι βου-
λευτές Βασίλης Οικονόµου και Πάνος 
Σκουρολιάκος, ο αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής 
Θανάσης Αυγερινός, οι περιφερειακοί σύµβουλοι 
Θανάσης Κατσιγιάννης, Γεωργία Βλάχου και Ευ-
ρώπη Κοσµίδη, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου Θέµις Οικονόµου, οι αντιδήµαρχοι Μιχά-
λης Βρεττός, Νικόλαος ∆αµάσκος, Χριστίνα Κα-
τσανδρή, ∆ηµήτρης Κωφός, Νίκος Ξαγοράρης, 
Γιώργος Πετάκος, Ευάγγελος Αραµπαντζής, Στά-
θης Τοπαλίδης και Γιώργος Σιδηρόπουλος. Παρό-
ντες επίσης ο πρόεδρος της διοργανώτριας των εκ-
δηλώσεων ∆ΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας, της ∆ΗΦΑ Αγ-
γελική Ζαχαριάδη, της Αρωγής Μαρία Μπούκη, 
της Α’ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής Χαράλαµπος 
Ορφανίδης, της Β’Βαθµιας Σχολικής Επιτροπής Γε-
ωργία Ευθυµιάδου και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Αναπτυξιακής Γιάννης Μίχας, δηµοτικοί και το-
πικοί σύµβουλοι.

Ξεχωριστά  και  ιδιαίτερα  τίµησαν  οι  Αχαρνές  τα  200  χρόνια  από  την  Ελληνική  Επανάσταση

Εκπαιδευτικές δράσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Ζώων πραγµα-
τοποίησε η ∆ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Επι-
χειρηµατικότητας του ∆ήµου Αχαρνών, στον προαύλιο χώρο του 
∆ηµαρχείου. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν προώθηση της ζωοφι-
λίας στα σχολεία και υπό αυτό το σκεπτικό είχαν προσκληθεί 120 
µαθητές από το 7ο  και 12ο  δηµοτικά Αχαρνών, που ενηµερώθη-
καν για τους τετράποδους φίλους µας και έλαβαν µέρος σε διά-
φορες δραστηριότητες.

Συγκεκριµένα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν την εκπαίδευση σκύλων από ειδικούς όπως και οµιλία στο υπαί-
θριο αµφιθέατρο τόσο για τα ζώα συντροφιάς (δεσποζόµενα και αδέ-
σποτα) όσο και για τα παραγωγικά ζώα από την γραµµατέα του κτη-
νοτροφικού συλλόγου «Άγιος Γεώργιος». Επίσης, στον χώρο πραγ-
µατοποιήθηκε και πρόγραµµα για την ανακύκλωση που 
περιλάµβανε παιχνίδια  και δράσεις.

Ο ∆ήµος Αχαρνών, αποτελεί έναν από τους 7 ∆ήµους που βρα-
βεύτηκαν από την Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Οµοσπον-
δία  για την ευαισθησία και τις δράσεις του για τα αδέσποτα ζώα καθώς 
διέθεσε εν µέσω πανδηµίας  τόνους τροφής, τοποθετώντας ταΐστρες και 
ποτίστρες. Παράλληλα, ο ∆ήµος Αχαρνών υλοποιεί µε µεγάλη επιτυ-
χία και σε συνεργασία µε το ∆ιαδηµοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσπο-

των Ζώων (∆ΙΚΕΠΑΖ), πρόγραµµα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς, κατορθώνοντας να έχει διεκπεραιώσει, µέχρι στιγµής, 300 
υιοθεσίες αδέσποτων.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια των δράσεων, ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός, τόνισε: «Η φιλοζωία για τον δήµο αποτελεί µια κα-

θηµερινή στάση ζωής, στην οποία επιχειρούµε να εκπαιδεύσουµε τα 
παιδιά της πόλης µας µέσα από δράσεις και προγράµµατα που υλοποι-
ούµε. Με αυτό το σκοπό οι υπηρεσίες του ∆ήµου µας δίνουν καθηµε-
ρινά τον δικό τους αγώνα και µας κάνουν χαρούµενους µε τις επιτυχίες 
τους, την πρόοδό τους και την αποτελεσµατική τους δουλειά».

∆ήµος Αχαρνών: ∆ράσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Ζώων 
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Ξεκινάνε τα έργα ασφαλτόστρωσης µε χρηµατοδότηση
 της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισµού 3.1 εκ. ευρώ
Στην υπογραφή σχετικής προγραµµατικής σύµβασης από τον Περιφε-
ρειάρχη Γ. Πατούλη και τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σ. Βρεττό. για την υλο-
ποίηση έργων ανακατασκευής και ασφαλτοστρώσεων σε τµήµα του 
οδικού δικτύου στο ∆ήµο Αχαρνών µε χρηµατοδότηση της Περιφέ-
ρειας Αττικής, παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττι-
κής Θανάσης Αυγερινός. Το ποσό χρηµατοδότησης είναι συνολικού 
προϋπολογισµού 3.1 εκ. ευρώ.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή δρόµων στις ΠΕ Αγ. Παρασκευ-
ής-Πανοράµατος-Μπόσκιζας του ∆ήµου Αχαρνών µε στόχο την οδική ανα-
βάθµιση προς εξυπηρέτηση των κατοίκων, την βελτίωση και συµπλήρω-
ση του εσωτερικού οδικού δικτύου των εν λόγω περιοχών του ∆ήµου. Επισηµαίνεται πως πολλοί δρόµοι είναι 
χωµατόδροµοι, άλλοι είναι διανοιγµένοι µε κράσπεδα και άλλοι χωρίς κράσπεδα. Ειδικότερα στα έργα περιλαµ-
βάνονται εργασίες κατασκευής βάσης,  υπόβασης, κρασπεδορείθρων, καθώς και εργασίες ασφαλτόστρωσης. 
Επίσης περιλαµβάνονται  εργασίες διανοίξεων (καθαίρεση και ανακατασκευή µαντρών), καθώς και η πλακό-
στρωση των πεζοδροµίων.   Κατά την υπογραφή που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, παρό-
ντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Θ. Αυγερινός, η εντεταλµένη περιφερειακή σύµβουλος τεχνι-
κών έργων Ευρώπη  Κοσµίδη και η ∆ιευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Μ. Μίσκα.

Ξεκινούν έργα οδικής ασφάλειας στο ∆ήµο Αχαρνών
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Σπύρος Βρεττός υπέγρα-
ψε  την περασµένη εβδο-
µάδα,  σύµβαση για την 
«Αποκατάσταση φθο-
ρών και τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας σε ση-
µεία που έχουν συµβεί 
ατυχήµατα».

Ο ∆ήµαρχος µετά την 
υπογραφή της σύµβασης 
δήλωσε: «Σήµερα, µε την παρουσία και της κ. Σπανού υπογράψαµε ε τον ανάδοχο τη σύµβαση για 
την «Αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σηµεία που έχουν συµβεί 
ατυχήµατα», ύψους 331 χιλιάδων ευρώ.

Η κ. Σπανού εδώ και πολύ καιρό προσπάθησε πολύ για να προχωρήσει το συγκεκριµένο έργο. 
Κι εµείς από την πλευρά µας καταβάλαµε κάθε προσπάθεια ώστε να ξεπεράσουµε ένα απίστευτο 
γραφειοκρατικό γαϊτανάκι. Έστω κι έτσι, ο σκοπός επετεύχθη και σε λίγες µέρες θα αρχίσει η κατα-
σκευή του έργου των κόµβων, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός των επόµενων έξι – επτά µηνών».

Σύσκεψη µε θέµα την εγκληµατικότητα στην περιοχή 
των Αχαρνών πραγµατοποίησε οι ηγεσίες του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛΑΣ, µε τους το-

πικούς φορείς του ∆ήµου, την περασµένη Τετάρτη 29 Σε-
πτεµβρίου 2021.

Συγκεκριµένα, στη σύσκεψη συµµετείχαν ο Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Λευ-
τέρης Οικονόµου, ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ Αντιστράτηγος Μιχαήλ 
Καραµαλάκης και υψηλόβαθµοι αξιωµατικοί της ΕΛΑΣ, αλλά 
και ο ∆ήµαρχος Σπυρίδωνας Βρεττός και τα µέλη της Επιτροπής 
Αντιεγκληµατικής Πολιτικής του ∆ήµου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα εν εξελίξει 
επιχειρησιακά σχέδια για την καταπολέµηση της εγκληµατικό-
τητας σε µια περιοχή που βρίσκεται σε έξαρση. Στον ∆ήµο πα-
ρουσιάζονται διαχρονικά προβλήµατα παραβατικότητας όπως 
διακίνησης ναρκωτικών, διαρρήξεων- κλοπών, οπλοκατοχής 
και διατάραξης της κοινωνικής συνοχής.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τόνισε ότι άµεσος στό-
χος είναι να ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της Αστυνο-
µίας και να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα υποστελέχωσης 
των Αστυνοµικών Τµηµάτων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σηµείωσε χαρακτηριστικά: «Στόχος 
µας είναι οι πολίτες να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς σ’ 
όλες τις γειτονιές και τις γωνιές της χώρας. Ο πολίτης θέλει 
κοντά τον αστυνοµικό και αυτό θα συµβεί όσο γίνεται πιο σύ-
ντοµα. Προβλέπεται ενίσχυση των Αστυνοµικών Τµηµάτων 
και καλύτερος συντονισµός των δράσεων από τις µονάδες 

της ΕΛ.ΑΣ» και συµπλήρωσε: « ∆εν επιτρέπεται να υπάρχουν 
πουθενά κανενός είδους άβατα. Στην περιοχή θα τεθεί σε 
εφαρµογή επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία 

µε τον ∆ήµο προκειµένου ν’ αντιµετωπιστούν τα σοβαρά 
προβλήµατα εγκληµατικότητας».

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός µετά την σύ-
σκεψη δήλωσε: «Σήµερα στη συνάντησή µου µε τον Υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο είχαµε την 
ευκαιρία να αναφερθούµε στα ζητήµατα που αφορούν την 
παραβατικότητα στην πόλη µας. Ο υπουργός δεσµεύτηκε 
πως θα υπάρξει άµεση ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνα-
τότητας της Αστυνοµίας και στελέχωση των Αστυνοµικών 
Τµηµάτων. Παράλληλα άµεσα θα τεθεί σε εφαρµογή το νέο 
επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τον ∆ή-
µο Αχαρνών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµα-
τα εγκληµατικότητας».

Στη σύσκεψη συµµετείχαν ο Υφυπουργός Λευτέρης Οικο-
νόµου, ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ Μιχαήλ Καραµαλάκης, και µέλη 
της Επιτροπής Αντιεγκληµατικής Πολιτικής. Υποβάλαµε τις προ-
τάσεις µας και διαπιστώσαµε πως υπάρχει η βούληση για να συ-
νεχιστεί η µεγάλη προσπάθεια για την αντιµετώπιση των διαχρο-
νικών προβληµάτων στον τοµέα της παραβατικότητας. Όπως εί-
πε και ο κ. Θεοδωρικάκος «∆εν επιτρέπεται να υπάρχουν που-
θενά κανενός είδους άβατα».

Σύσκεψη για την εγκληµατικότητα 
στον ∆ήµο Αχαρνών -Υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού 
µε τον Καθηγητή του ΕΚΠΑ ∆ρ. Ευθύµιο Λέκκα 
Συνάντηση εργασίας µε τον κα-
θηγητή ∆υναµικής Τεκτονικής 
Εφαρµοσµένης Γεωλογίας και 
∆ιαχείρισης Φυσικών Κατα-
στροφών στο ΕΚΠΑ και Πρόε-
δρο του ΟΑΣΠ, ∆ρ. Ευθύµιο 
Λέκκα, είχε τη ∆ευτέρα 4 Οκτω-
βρίου, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός.

Κατά τη συνάντηση έγινε δι-
εξοδική συζήτηση για τις πλη-
γείσες- από τις πρόσφατες πυρ-
καγιές-περιοχές του δήµου, τα 
επικίνδυνα σηµεία που χρή-
ζουν άµεσης παρέµβασης κα-
θώς τις µακροπρόθεσµες συνέπειες των καταστροφών. Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 
ανέφερε : «Στη συνάντηση µε τον κ. Λέκκα ενηµερώθηκα  αναλυτικά  για τα βήµατα 
που πρέπει γίνουν για την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκα-
γιές του Αυγούστου. Έργα και παρεµβάσεις για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία 
υπουργείων, Περιφέρειας και των υπόλοιπων αρµόδιων φορέων για την όσο το δυνα-
τόν πιο γρήγορη πραγµατοποίησή τους. Οι πυρκαγιές, ως γνωστό, αφήνουν ένα βαρύ 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την ανάλογη στήριξη κι 
ενίσχυση». Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Γιάννης 
∆ηµητρακόπουλος, ο Αντιδήµαρχος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και ο Γενικός ∆ι-
ευθυντής του ∆ήµου Νίκος Γεωργακόπουλος.

Εντείνεται η προσπάθεια της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
Άνω των 850 οχηµάτων βρίσκονται καταχωρηµέ-
να στη µεγάλη λίστα εγκαταλελειµµένων οχηµά-
των της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας των τελευ-
ταίων ετών, µε τον Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Αστυ-
νοµίας Μιχάλη Βρεττό να έχει θέσει ψηλά τον πήχη 
στην άµεση αποµάκρυνσή τους µε εντατικούς ελέγ-
χους και πυκνές περιπολίες για τη χαρτογράφηση 
των δρόµων του ∆ήµου µας.

Μόνο οι αρχικές καταχωρήσεις εγκαταλελειµµέ-
νων οχηµάτων, που αφορούν είτε (τηλεφωνικές/ 
γραπτές) καταγγελίες πολιτών είτε διαπιστώσεις της 
ίδιας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας κατά τις περιπολίες, 
έχουν αγγίξει τις 300 σε αριθµό κατά το έτος 2021 και 
συγκεκριµένα τους µήνες Ιανουάριο – Σεπτέµβριο 
2021.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των αρχι-
κών καταγραφών των οχηµάτων για το 2021 έχει αυ-
ξηθεί κατά 450% και για το έτος 2020 κατά 260% σε 
σύγκριση µε το 2017.

Με πρωτοβουλία του Αντιδηµάρχου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Μιχάλη Βρεττού, η ∆ηµοτική Αστυνοµία 
βρέθηκε δίπλα στους πυρόπληκτους πολίτες στην περιοχή της Βαρυµπόµπης, τα οχήµατα των οποίων κάη-
καν, εξαιτίας της µεγάλης πυρκαγιάς της 3ης Αυγούστου 2021.  Σύµφωνα µε το αρχείο της ∆/νσης ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, επιπλέον 110 εγκαταλελειµµένα οχήµατα έχουν λάβει το πράσινο φως ώστε να αποσυρθούν, 
δίνοντας ανάσα στο πρόβληµα στάθµευσης που δηµιουργείται στο κεντρικό τµήµα των Αχαρνών και συµ-
βάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθύνεστε στο τη-
λεφωνικό κέντρο της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στο 210 2415472, αλλά και ηλεκτρονικά στο dimast@
acharnes.gr (Τµήµα Αστυνόµευσης).
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Είµαι εδώ !!! 
Και επιστρέφω  δικαιωµένος!!! Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ανα-
κοίνωσε τα νέα µέτρα ελευθερίας για τους 
εµβολιασµένους αλλά και την κατάργηση 

των τοπικών lockdown, που θα ισχύσουν από το 
ερχόµενο Σάββατο. Συγκεκριµένα, χωρίς περιορι-
σµούς ακόµη και στις κόκκινες περιοχές θα µπο-
ρούν να κινούνται οι πολίτες στο εξής, σύµφωνα 
µε τα νέα µέτρα που ανακοίνωσε ο Θ. Πλεύρης. Οι 
κόκκινες περιοχές θα επισηµαίνονται στον επιδηµι-
ολογικό χάρτη της χώρας µε στόχο να ενηµερώνο-
νται οι πολίτες ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
και να µην ξεχνούν να τηρούν τα µέτρα προστασί-
ας από τον κορωνοϊό, όπως είναι η µάσκα και οι 
αποστάσεις. 

Τριήµερες, οι εορταστικές εκδηλώσεις για 
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανά-
σταση γέµισαν την κεντρική πλατεία της 

πόλης µας µε παραδοσιακά τραγούδια, χάριν 
στους συλλόγους της πόλης µας. Μας ταξίδε-
ψαν στο χρόνο και θύµισαν σε όλους µας, πόσο 
ανάγκη έχουµε την παράδοση και τα έθιµα µας, 
ώστε να συνεχίσουµε µε ενότητα τον αγώνα µας 
για ένα καλύτερο αύριο

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ  3/10/80 - 
3/10/2021. 41 χρόνια Κρήτη και πολιτισµός. 
Χρόνια µας πολλά. Συνεχίζουµε όπως αρ-

χίσαµε και προχωράµε, από την πρώτη µέρα ίδρυ-
σης του Συλλόγου. Με αγάπη για την όµορφη 
Κρήτη µας και προσηλωµένοι στην διαφύλαξη της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.

Τµήµατα Γυµναστικής Συλλόγου Γυναι-
κών Θρακοµακεδόνων : Στις εγκαταστά-
σεις του κλειστού Γυµναστηρίου Θρακο-

µακεδόνων έχουν ξεκινήσει τα τµήµατα Γυµνα-
στικής τις παρακάτω ηµέρες και ώρες:  ∆ευτέρα, 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη & Παρασκευή : 8.30π.µ-
9.30πµ., ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη & Πα-
ρασκευή: 10.30π.µ-11.30π.µ., Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλ. 2102432309

Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του 
χλοοτάπητα στο γήπεδο της Αγίας Άννας. 
Οι προσπάθειες του ∆ηµάρχου Αχαρνών 

Σπύρος  Βρεττός, του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Νί-
κος Ξαγοράρης και την αρωγή του Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικών  Μιχάλης Βρεττός συνεχίζονται µε 
στόχο την αναβάθµιση των αθλητικών χώρων του 
∆ήµου µας και γνώµονα να γίνουν πιο λειτουργι-
κοί και ασφαλείς για όλους τους αθλητές, µικρούς 
και µεγάλους 

H ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙ-
ΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ µε την  από 16-9-2021 
επιστολή της προς το ∆ήµο Αχαρνών 

(αριθ. πρωτ. ∆ήµου 37706/22-9-2021) γνωστο-
ποίησε την πρόθεσή της να αναλάβει µε ίδια έξο-
δα τις εργασίες κατασκευής και πιστοποίησης νέ-
ας παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο του 2ου 
Νηπιαγωγείου της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακο-
µακεδόνων του ∆ήµου Αχαρνών και την αντι-
κατάσταση του εσωτερικού βινυλικού δαπέδου 
του ως άνω σχολείου. 

ο «Σπίτι της Άρσης Βαρών» µετατρέπεται σε 
Πανεπιστήµιο και στο δεύτερο δεκαήµερο 
του Οκτωβρίου θα είναι έτοιµο να υποδε-

χθεί τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 
Πριν λίγες µέρες,  ο ∆ήµαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη 
Γιώργος Ιωακειµίδης ενηµερώθηκε από τις Πρυτα-
νικές Αρχές για την εξέλιξη των εργασιών και στη 
συνέχεια συνοδευόµενος από τον Πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς κ. Άγγελο Κότιο, τον Αντι-
πρύτανη Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Μάρκο Κούτρα και τη ∆ι-
ευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµί-
ου κα Χαρά Μπράβου, επισκέφθηκε το ολυµπια-
κό ακίνητο. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί 20 αίθουσες 
διδασκαλίας και 4 εξοπλισµένα εργαστήρια για 

τους 1.100 µεταπτυχιακούς φοιτητές. Παράλληλα 
προχωρούν οι εργασίες διαµόρφωσης 6.000 τ.µ 
περιβάλλοντος χώρου ενώ σε διαδικασία δηµο-
πράτησης είναι η µελέτη διαµόρφωσης και αξιοποί-
ησης των υπόλοιπων 24.000 τ.µ. που θα εξυπηρε-
τούν την ακαδηµαϊκή κοινότητα.

Αγαπητοί φίλοι κάτοικοι Πανοράµατος, 
Το Πανόραµα εν ∆ράσει»  απέκτησε  νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  που  συγκροτήθη-

κε σε σώµα ως εξής: Πρόεδρος : Γιάννης Γιαννά-
κος,  Αντιπρόεδρος : Βάσω Λαµπαδιάρη, Γραµ-
µατέας : Τζίνα Μητροπούλου, Ταµίας : ∆ηµήτρης 
Λαζάρου, Μέλος : Γιώργος Ντζαφέρης, Το νέο 
∆.Σ. θα συνεπικουρείται ενεργητικά και από τα 
τρία αναπληρωµατικά µέλη: Ιωάννα Αναστασο-
πούλου, Θωµά Κούστα, Λευτέρη Τζελέπη. Το 
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι στη διάθεση 
όλων σας για άµεση και προσωπική επικοινω-
νία.  Το ∆.Σ.

Εκοιµήθη η µοναχή Μελετία Ράπτη, ηγου-
µένη της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτό-
κου – Ντάρδιζα. Το σεπτό σκήνωµα της 

Ηγουµένης θα τεθεί σε προσκύνηµα στις 2:00µµ 
στην Ιερά Μονή. Η τέλεσις της εξοδίου ακολουθί-
ας έγινε  τη ∆ευτέρα 4 Οκτωβρίου στις 4:00 το από-
γευµα χοροστατούντος του Σεβασµιώτατου Μη-
τροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ.κ.Αθηναγόρα. 

Ανακούφιση και αίσθηµα δικαίωσης 
στην οικογένεια του αδικοχαµένου Μά-
ριου για την παρέµβαση Σταϊκούρα . Ειδι-

κότερα, µια µέρα µετά τη συζήτηση στο ∆ιοικη-
τικό Εφετείο Αθηνών κατά την οποία το Ελληνι-
κό ∆ηµόσιο ζητούσε να αναιρεθεί η πρωτόδικη 
απόφαση µε την οποία επιδικάσθηκε στην οικο-
γένεια του Μάριου αποζηµίωση για χρηµατική 
ικανοποίηση το συνολικό ποσό των 490.000 ευ-
ρώ (130.000 ευρώ σε κάθε ένα από τους γονείς, 
80.000 ευρώ στην αδερφή, 50.000 ευρώ σε κά-
θε ένα από τις δύο γιαγιάδες και ένα παππού), ο 
κ. Σταϊκούρας παρέπεµψε το όλο θέµα στην 
Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, προκειµένου να επανεξεταστεί το θέµα της 
αποζηµίωσης στην οικογένεια του άτυχου Μά-
ριου. ∆ηλαδή, το ΝΣΚ θα επανεξετάσει, εάν θα 
παραιτηθεί ή όχι από την έφεση έτσι ώστε να 
µπορεί να λάβει η οικογένεια Μάριου την απο-
ζηµίωση που τις έχει ήδη επιδικαστεί.

Από τον υπολογιστή πλέον µέσω 
«myAADE», αλλαγές φορολογικών στοι-
χείων αλλά και διακοπή εργασιών . Νέες 

υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιµες για επαγγελµατί-
ες και επιχειρήσεις µέσω της νέας ψηφιακής πύλης 
«myAADE» και δεν θα απαιτείται να επισκεφτούν 
την οικεία τους Εφορία. Με λίγα κλικ από τους υπο-
λογιστή τους, θα έχουν την δυνατότητα χωρίς να 
ταλαιπωρία, να προχωρήσουν στην υποβολή των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών, έτσι ώστε να µε-
ταβάλλουν στοιχεία του φορολογικού προφίλ 
τους όπως δραστηριότητες ή κατηγορία βιβλίων 
αλλά και να διακόπτουν τις εργασίες τους. 

«Πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό των ια-
τρικών συνταγών και παραπεµπτικών 
τους έχουν από σήµερα από το κινητό 

τους τηλέφωνο οι πολίτες µέσω της εφαρµογής 
MyHealth. Συγκεκριµένα, είναι πλέον διαθέσι-
µες όλες οι ιατρικές συνταγές και τα παραπεµπτι-
κά που έχουν εκδοθεί από την ηµεροµηνία που 
ο φορέας στον οποίο ο πολίτης είναι ασφαλισµέ-
νος εντάχθηκε στην ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση. Ο χρόνος αυτός µπορεί να φτάνει και µέ-
χρι το 2012, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Συ-
στήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η 
νέα έκδοση της εφαρµογής είναι ήδη διαθέσιµη 
για κινητά µε λογισµικό iOS και Android».

Από τον
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑΟ χρόνος που µας έδωσε ο θεός για 

να θωρακιστούµε µε αντιπληµµυ-
ρικά έργα τέλειωσε- µε µια θεοµη-

νία θα σηµάνει η ολοκληρωτική καταστρο-
φή της πόλης µας

Μετά και το τελευταίο επεισόδιο για το 
οποίο κατηγορήθηκα πριν από ενάµιση χρό-
νο, ότι δήθεν επιχείρησα να χειροδικήσω ενα-
ντίον του ∆ηµάρχου, µου αποδόθηκαν οι χα-
ρακτηρισµοί του «τραµπούκου», του «αλή-
τη» και ότι διαταράσσω µε την παρουσία µου 
την εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου, εµποδίζοντάς τη ∆ηµοτική Αρχή και 
την Αντιπολίτευση να επιτελέσουν το «ιερό» 
έργο τους για να λύσουν τα σοβαρά προβλή-
µατα της πόλης µας, χωρίς να διευκρινίσουν 
στους πολίτες την αιτία του επεισοδίου, µε µο-
ναδικό µου γνώµονα το συµφέρον της πόλης 
δήλωσα ότι θα απέχω εύλογο χρονικό διά-
στηµα από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια δίνοντας 
την δυνατότητα στη ∆ηµοτική Αρχή αλλά και 
στην «ευγενή» και «κόσµια» Αντιπολίτευση 
να πράξουν το καθήκον τους. 

Προσωπικά τήρησα στο ακέραιο την υπό-
σχεση µου µέχρι σήµερα, χωρίς να υπονο-
µεύω και να υποσκάπτω, την κάθε προσπά-
θειά της ∆ηµοτικής Αρχής όσο και της αντιπο-
λίτευσης, οι οποίες όπως αποδεικνύεται όχι 
µόνο δεν έχουν λύσει κανένα πρόβληµα µέ-
χρι τώρα, αλλά πολύ περισσότερο φροντί-
ζουν εντέχνως να διατηρούν τους πολίτες στο 
απόλυτο σκοτάδι. 

Η στάση που επιλέγω να κρατώ στα ∆η-
µοτικά Συµβούλια έχει να κάνει µε την τήρη-
ση του όρκου που δίνω κάθε τετραετία να 
υπερασπίζοµαι και να µάχοµαι για την ασφά-
λεια των πολιτών και τα συµφέροντα της πό-
λης µας, πράγµα το οποίο σηµαίνει πως αν ο 
κίνδυνος παραµονεύει ακόµα και τα όπλα 
χρησιµοποιείς για να τηρήσεις τον όρκο σου. 

Σε ένα πράγµα παραδέχοµαι την εκάστο-
τε δηµοτική αρχή και δεν είναι άλλο από την 
ικανότητά της να καταφέρνει να πείσει την 
πλειοψηφία των πολιτών ότι είναι ανούσιο να 
ασχολείται µε το πόσα εκατοµµύρια ευρώ 
τους έχουν χρεώσει, πόσα δάνεια πάρθηκαν 
και παίρνονται χωρίς να ξέρει κανείς πού πη-
γαίνουν τα χρήµατα από αυτά, πόσες οικονο-
µικές ατασθαλίες έχουν κουκουλωθεί και 
κουκουλώνονται σε Παιδικούς Σταθµούς, Νε-
κροταφεία, Κοινωνικές δοµές, ∆ρόµους, Πλα-
τείες, Παιδικές χαρές, Απαλλοτριώσεις και µε 
τις πάσης φύσεως οικονοµικές συναλλαγές 
του ∆ήµου. 

Επιπλέον κατάφεραν να πείσουν τους πο-
λίτες να µην ασχολούνται µε τον «γραφικό» 
Παναγιώτη Γρηγοριάδη που εδώ και χρόνια 
επισηµαίνει τον κίνδυνο από µία θεοµηνία η 
οποία όχι µόνο θα επιφέρει την ολοκληρωτι-

κή καταστροφή της πόλης αλλά θα κοστίσει 
και δεκάδες ανθρώπινες ζωές. 

Για του λόγου το αληθές όταν προσωπικά 
έδινα σκληρή µάχη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και στις γειτονιές για την αναγκαιότητα ύπαρ-
ξης συγκεκριµένου σχεδίου πυρασφάλειας 
και διεξαγωγής ασκήσεων ετοιµότητας, το 
οποίο δεν υπήρξε ποτέ και ακόµα δεν υπάρ-
χει, κατηγορήθηκα για πολλοστή φορά ως 
γραφικός κινδυνολόγος, ενώ αν είχα εισακου-
στεί θα είχαµε αποτρέψει την χωρίς προηγού-
µενο καταστροφή που υπέστη η Βαρυµπόµπη, 
τα Κτήµατα Τατοϊου, οι Θρακοµακεδόνες και 
ο Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας.

Την ίδια ώρα η ∆ηµοτική Αρχή αντί να κα-
τηγορείται ως ηθικός αυτουργός και να έχει τις 
νοµικές συνέπειες για την καταστροφή που 
υπέστη η πόλη µας, το θράσος της και η απα-
ξίωση του µεγέθους της καταστροφής τόσο 
στο επίπεδο των περιουσιών των πολιτών όσο 
και στο περιβάλλον, είναι πρωτοφανής αν σκε-
φτεί κανείς ότι την στιγµή της τραγωδίας αρ-
κούνταν στο να επιβραβεύουν οι µισοί αντιδή-
µαρχοι τους άλλους µισούς, ανίκανοι να συ-
νειδητοποιήσουν την ευθύνη που φέρουν στις 
πλάτες τους για τις ζωές των πολιτών που κιν-
δύνευσαν, τις περιουσίες που χάθηκαν και των 
συνεπειών για ολόκληρη την πόλη των Αχαρ-
νών σε µία ενδεχόµενη θεοµηνία. 

Όπως πολλές φορές έχω υποστηρίξει και 
εξακολουθώ να υποστηρίζω, η οργάνωση 
ενός κοινωνικού φορέα των πολιτών που θα 
ενώνει όλες τις συνοικίες της πόλης µας, ώστε 
συντονισµένα οι πολίτες στα δύο χρόνια που 
αποµένουν για τις δηµοτικές εκλογές να έχουν 
τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ενηµέρω-
ση για όλα τα οικονοµικά και περιουσιακά 
στοιχεία της πόλης όπως ορίζει ο νόµος είναι 
µονόδροµος καθώς µόνο έτσι µπορούν να 
έχουν σωστή και δίκαιη κρίση.

        Τρίτη  28 Σεπτεµβρίου 2021

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Αχαρνών
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Νέα ∆ηµοκρατία: Εσωκοµµατικές εκλογές 
την  Κυριακή  24 Οκτωβρίου 2021

Η  Νέα ∆ηµοκρατία γίνεται το πρώτο κόµµα που δίνει τη δυνα-
τότητα στα µέλη της να συµµετάσχουν και ηλεκτρονικά στις εσω-
κοµµατικές εκλογές στις 24 Οκτωβρίου 2021. Γίνε νέο µέλος ή 
ανανέωσε τη συνδροµή σου µέχρι τις 15 Οκτωβρίου για να ψη-
φίσεις. Περισσότερες  πληροφορίες  στο    https://ekloges.nd.gr/

Την υποψηφιότητά του για τη θέ-
ση του Προέδρου της ∆ηµοτικής 
Τοπικής Οργάνωσης της Νέας 
∆ηµοκρατίας Αχαρνών – Θρακο-
µακεδόνων ανακοίνωσε ο συ-
µπολίτης µας  Πέτρος Μαρίνης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του: 
«Κατέθεσα την υποψηφιότητά 
µου για την θέση του Προέδρου 
της ∆ΗΜΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΘΡΑ-
ΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ.
Με µία οµάδα νέων ανθρώπων 
ικανών, ενωτικών και ακούγο-
ντας τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας ξεκινάµε 
τον αγώνα µας για την νίκη στις εσωκοµµατικές 
εκλογές 24 Οκτωβρίου 2021. Φίλοι µε προσωπικό-
τητα και ήθος αποτελούν µια δυνατή οµάδα οι οποί-
οι µε στηρίζουν από την αρχή.
Η οµάδα αποτελείται από τους Κώστα Τσεκούρα, 
∆ηµήτρη Κοζανίτη, Αλεξάνδρα Παππά, Χρήστο 

Χρηστάκο, Θάνο Χρήστου, Έφη 
Τόκα, ∆ηµήτρη Βρεττό, Αντώνη 
Ιγνατιάδη και Νίκο Μπούρδο.
Στελέχη την Νέας ∆ηµοκρατίας 
που πάνω από όλα βάζουν την 
παράταξη και όχι την προσωπι-
κή καταξίωση. Θέλουµε δυνατή 
τοπική οργάνωση για τον ΤΟΠΟ 
ΜΑΣ για το ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ. 
Η Ελλάδα και η Νέα ∆ηµοκρατία 
σας χρειάζεται όλους.
Να υπάρξουµε ενεργό κοµµάτι 
της Ελλάδας που Αλλάζει, που 

βαδίζει Μπροστά, που κοιτάζει Ψηλά!
Εκλογές Κυριακή 24/10/2021 δώσε δύναµη µε την 
ψήφο σου.
ΜΑΖΙ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη!
ΜΑΖΙ για τη ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

Με εκτίµηση, 
Πέτρος ∆. Μαρίνης

 Πέτρος Μαρίνης: Υποψήφιος Πρόεδρος της 
∆ΗΜ. Τ.Ο.  Ν.∆. Αχαρνών – Θρακοµακεδόνων

Ένας µήνας ακριβώς για της εσωκοµµατικές εκλογές. 
Ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν τέσσερις δεκαετίες και κά-
τι. Μετά από είκοσι χρόνια στην ΝΟ∆Ε Βόρειας Αττι-
κής στην θέση της υπεύθυνης Γυναικών στον τοµέα 
∆ηµοσίων σχέσεων. Και στην Θέση της Αντιπρόε-
δρου, όπως και µία δεκαετία στην θέση της Προέδρου 
∆ηµ.Το Αχαρνών Θρακοµακεδόνων, το όµορφο τα-
ξίδι έφτασε στο τέλος. 

∆εν θα θέσω ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρεία 
της ∆ΗΜ.ΤΟ Αχαρνών-Θρακοµακεδόνων. Πρέπει να ξέ-
ρουµε πότε να αποχωρούµε. Όχι γιατί δεν έχουµε κάτι να 
δώσουµε, αλλά πρέπει να πάρουν την Σκυτάλη οι νέοι. 

Αποχωρώντας θέλω να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ 
στους ανθρώπους που πίστεψαν σε εµένα. Στον Πρώην  
Πρόεδρο ΝΟ∆Ε κ. Αθανάσιο Μανούρη. Που ήταν ο µε-
γάλος δάσκαλος για εµένα. Μου δίδαξε σεβασµό αξίες, 
και να αντιµετωπίζω τα πάντα µε σύνεση. Τον Πρ. Πρόε-
δρο της Τοπικής κ. Αθανάσιο ∆ιάνα. Μπορεί να µην είναι 
στην ζωή και οι δύο, αλλά τους οφείλω πολλά. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στην Πρόεδρο ΝΟ∆Ε  κ. 
Φρόσω Σακελλαρίου. Εικοσιπέντε χρόνια µαζί. Μία φι-
λία ένας κρίκος που δεν σπάει, γιατί υπάρχει σεβασµός. 

Η πορεία µου δί-
δαξε ότι η καρέκλες 
και τα εγώ ,είναι εφή-
µερα αλλά ο σεβα-
σµός είναι αυτό που 
σε κάνει άνθρωπο. 

Ήµουν πάντα 
στην Νέα ∆ηµοκρα-
τία, και όταν ήταν στην 
κορυφή, και όταν ήταν κάτω. Πότε δεν πάτησα σε δύο 
βάρκες, είχα την προσωπικότητα µου. Ποτέ δεν δίσταζα 
να λέω τα πράγµατα µε το όνοµα τους.  Γιατί ήθελα να 
ήµουν εγώ. 

Πολλά λίγα, αυτά µπόρεσα να κάνω ,όταν είχαµε πέ-
ντε τοπικές, Και έπρεπε να κρατήσω την Ταµπέλα και το 
φως της Νέας ∆ηµοκρατίας ενεργή.

Σε µερικές γραµµές δεν αποτυπώνεται η διαδροµή 
µου. 

Που είχε χαρές λύπες, και πολλά µαχαιρώµατα. 
Θέλω να ευχηθώ ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ στον Πέτρο Μα-

ρίνη, που θέτει υποψηφιότητα για την Θέση του προέ-
δρου της ∆ΗΜ.ΤΟ Αχαρνών Θρακοµακεδόνων .

Γεωργία  Βλάχου: «∆εν θα θέσω ξανά υποψηφιότητα 
για την Προεδρεία της ∆ΗΜ.ΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»
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Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, αρχές Σε-
πτεµβρίου 2021, όρισε  τους παρακάτω ∆ηµο-
τικούς Συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του 

∆ήµου Αχαρνών, µε θητεία από 03/09/2021 µέχρι 
02/09/2022, καθώς και την ανάθεση υπογραφών 
και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες για την εποπτεία, 
οργάνωση και συντονισµό των κάτωθι ∆ιευθύνσε-
ων:
Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
1. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδήµαρχο για 
τη ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότη-
τες:
●  Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρε-
σιών που είναι εγκατεστηµένες στη
∆ηµοτική Ενότητα Αχαρνών.
●   Τη συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου 
της Κοινότητας Αχαρνών και τους εκπροσώπους για 
την επίλυση των προβληµάτων της.
●   Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των 
εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
●   Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που 
βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας.
2. Τον κ. Κωφό ∆ηµήτριο κατά τόπον Αντιδήµαρχο 
για τη ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΩΝ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότη-
τες:
●   Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσι-
ών, που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Θρα-
κοµακεδόνων.
●   Τη συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου 
της Κοινότητας Θρακοµακεδόνων και τους εκπροσώ-
πους για την επίλυση των προβληµάτων τους.
●   Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και 
των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
●   Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που 
βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λει-
τουργίας.
Β. ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ
1. Τον κ. Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη καθ ύλην 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡ-
ΓΟΥ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ και του µεταβιβάζει τις πα-
ρακάτω αρµοδιότητες:
●   Υποστηρίζει επιχειρησιακά τον ∆ήµαρχο για την πα-
ρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισµό του 
δηµοτικού έργου, σε όλους τους τοµείς πολιτικής, ώστε 
να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και η αποτελεσµατική 
εφαρµογή του.
●   Προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεργασία 
µε τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους το Τεχνικό Πρό-
γραµµα και το Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου.
Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, 
συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση 
του έργου τους.
●  Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νοµικών Προ-
σώπων του ∆ήµου και συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, 
ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των αποτελεσµάτων της 
δραστηριοποίησής τους µε τους στόχους του ∆ήµου.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΩΝ
●  Τµήµα Έκδοσης Αδειών ∆όµησης
●  Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών
●  Τµήµα Αυθαίρετης ∆όµησης & Επικίνδυνων – Ετοιµόρροπων Κατα-
σκευών.
2. Τον κ. Αραµπαντζή Ευάγγελο καθ ύλην ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ΕΞΥΠΗ-
ΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ και του 
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
∆/ΝΣΗ ΚΕΠ
●  Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
●   Τµήµα Κεντρικό ΚΕΠ Αχαρνών
●   Τµήµα ΚΕΠ Αγίου ∆ιονυσίου
●  Τµήµα ΚΕΠ Θρακοµακεδόνων
●   Τµήµα ΚΕΠ Κόκκινου Μύλου
●   Τµήµα ΚΕΠ Αγίας Άννας
●   Τµήµα ΚΕΠ Ολυµπιακού Χωριού
●  Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης
●  Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων Τµήµα
●  Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης
●  Τµήµα Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Αποφασίζει την Ανάθεση Υπογραφής µε εντολή του στον κ. Αραµπα-

ντζή Ευάγγελο του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντι-
δήµαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Τοπικής 

Οικονοµικής Ανάπτυξης & Επιχειρηµατι-
κότητας και ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου, 
των αποφάσεων και των πάσης φύσε-
ως εγγράφων που άπτονται των αρµο-
διοτήτων του και που θα εκδίδονται 
από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, εκτός 

των εξής:
●  της έγκρισης των αιτήσεων χορήγησης 

αδειών του προσωπικού, των βεβαιώσεων της 
υπερωριακής απασχόλησης,

●   των προσκλήσεων και των συµβάσε-
ων σε αναδόχους.
●   των εγγράφων που αφορούν στις 
παρατάσεις εκταφής καθώς και των 
παραχωρήσεων οικογενειακών τά-

φων.
3. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ καθ ύλην ΑΝΤΙ-

∆ΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-

ΜΙΑΣ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω 
αρµοδιότητες:
●   Τµήµα Προϋπολογισµού, Απολο-
γισµού & Οικονοµικής Πληροφόρη-
σης
●   Τµήµα Εξόδων

●   Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης 
& Γενικής Λογιστικής

●  Τµήµα Εσόδων
●   Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, Κτηµα-

τολογίου & Απαλλοτριώσεων
●   Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας
●   Τµήµα Προµηθειών
●   Τµήµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
Υλικού – Αποθήκης

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑΣ

●   Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
●  Τµήµα Αστυνόµευσης

4.Τον κ. ∆αµάσκο Νικόλαο του ∆ηµη-
τρίου καθ ύλην ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του µεταβι-
βάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
●   Τµήµα Επίβλεψης Έργων Τµήµα Ηλε-

κτροµηχανολογικό
●   Τµήµα Σχεδιασµού και Ωρίµανσης ∆ράσε-

ων
●   Τµήµα Σύνταξης Μελετών & Τευχών ∆ηµοπράτη-
σης
●    Τµήµα Επίβλεψης Μελετών
●    Τµήµα Κυκλοφοριακής Υποδοµής
5. Την κ. Κατσανδρή Χριστίνα καθ’ ύλην ΑΝΤΙ∆Η-

ΜΑΡΧΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµο-

διότητες:
Τµήµα Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης

●    Τµήµα Πολιτισµού Αθλητισµού και Νέας Γενιάς
●    Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας
●    Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης
●    Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και ∆ηµοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας (∆ΕΠ) 
6. Τον κ. Κόνταρη Χρύσανθο καθ ύλης ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ως Υπεύθυνο της ∆ιαχείρισης των 
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων τα πάσης φύσεως έγγρα-
φα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και αφορούν την αρµό-
δια διεύθυνση, συµπεριλαµβανοµένων των αιτηµάτων χρηµατο-
δότησης έργων προς όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά 
προγράµµατα ή ταµεία & των εγγράφων που αφορούν τις σχετικές 
διαδικασίες και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
●    Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Αποτελεσµατικότητας, Ποι-
ότητας & Οργάνωσης
●    Τµήµα Εξεύρεσης και ∆ιαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Πόρων, 
∆ιεθνών Σχέσεων
●    Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
●    Τµήµα Εποπτείας Νοµικών Προσώπων
●    Τµήµα Ανάπτυξης Αξιοποίησης & Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υ-
ναµικού
7. Τον κ. Κωφό ∆ηµήτριο καθ ύλην ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ και του µεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρµοδιότητες:
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

●    Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
●    Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας , ∆ιεκπεραίωσης & Αρχεί-

ου
●   Τµήµα Μητρώων & ∆ιαδικασιών Προσωπικού
●   Τµήµα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού
●    Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων & Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων
●   Τµήµα Υποστήριξης ∆ιοικητικών & Κοινωνικών Υπη-

ρεσιών
8. Τον κ. Ξαγοράρη Νικόλαο, καθ’ ύλην ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡ-

ΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

●   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
●   Τµήµα Περιβάλλοντος
●   Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου Βορείου Τοµέα
●   Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και Νότιου 
Τοµέα
●   Τµήµα Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρε-

σιών Περιβάλλοντος.
9. Τον κ. Πετάκο Γεώργιο του, καθ ύλην ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ∆Η-

ΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρ-
µοδιότητες:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
●   Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής
●    Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής 
Προστασίας

●    Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας 
Υγείας

10. Τον κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο, καθ  ύλην ΑΝΤΙ∆Η-
ΜΑΡΧΟ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ-

ΤΑΣΙΑΣ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότη-
τες:
Από την ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τα τµήµα-
τα:
●   Τµήµα Συντήρησης Έργων & Κατασκευής Έργων µε 

Αυτεπιστασία
●   Τµήµα Εξωτερικών Συνεργείων Ηλεκτροµηχανολογι-

κών Εγκαταστάσεων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Αρµόδιος Αντιδήµαρχος-Συντονιστής στα παρακάτω:
-Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και άµεσης/βραχείας 
∆ιαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Πληµ-
µυρικών φαινοµένων. -Αντιµετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών και άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των συνεπειών 

από την εκδήλωση Σεισµών.
– Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Χιο-

νοπτώσεων και Παγετού.
– Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης 

των συνεπειών από την
εκδήλωση ∆ασικών Πυρκαγιών.
11. Τον κ. Τοπαλίδη Ευστάθιο, καθ ύλην ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και του 
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
●    Τµήµα Σχεδιασµού, Εποπτείας, Καθαριότητας και Αποκοµιδής Απορ-
ριµµάτων Βορείου Τοµέα
●    Τµήµα Σχεδιασµού, Εποπτείας, Καθαριότητας και Αποκοµιδής Απορ-
ριµµάτων Κεντρικού και Νοτίου Τοµέα
●    Τµήµα Σχεδιασµού, Εποπτείας, Καθαριότητας και Αποκοµιδής Ανα-
κυκλώσιµων Υλικών
●    Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙ-
ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
●   Στελέχωση του στόλου των οχηµάτων (Ο∆ΗΓΟΙ)
 Αυτονόητες  επισηµάνσεις :
Α) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλε-
γούν ή να είναι µέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Β) Η ανάκληση του Αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) 
µηνών από τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆η-
µάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Γ) Τις αρµοδιότητες των Αντιδηµάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται 
ασκεί ο ∆ήµαρχος.
∆) Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται 
να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Σιδηρόπουλος Γεώργιος του Κων/νου που 
αναπληρώνει το ∆ήµαρχο
Ε) Η τέλεση των πολιτικών γάµων θα γίνεται από τους Αντιδηµάρχους 
κ.κ. Βρεττό Μιχαήλ του Παναγιώτη, Αραµπαντζή Ευάγγελο του Κωνστα-
ντίνου και Κωφό ∆ηµήτριο του Γρηγορίου.
ΣΤ) Οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Κόνταρης Χρύ-
σανθος και Ξαγοράρης Νικόλαος θα είναι άµισθοι σύµφωνα µε την 
48/22119/07-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Οι νέοι Αντιδήµαρχοι και τα καθήκοντά τους!
∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, αρχές Σε-
πτεµβρίου 2021, όρισε  τους παρακάτω ∆ηµο-
τικούς Συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του 

ντζή Ευάγγελο του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντι-
δήµαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Τοπικής 

Οικονοµικής Ανάπτυξης & Επιχειρηµατι-

των εξής:

ντζή Ευάγγελο του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντι-
δήµαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Τοπικής 

Οικονοµικής Ανάπτυξης & Επιχειρηµατι-

●    Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
●    Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας , ∆ιεκπεραίωσης & Αρχεί-

ου

ρεσιών

υπερωριακής απασχόλησης,
● 

3. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ καθ ύλην ΑΝΤΙ-

ΑΧΑΡΝΩΝ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότη-

●  της έγκρισης των αιτήσεων χορήγησης 
αδειών του προσωπικού, των βεβαιώσεων της 

υπερωριακής απασχόλησης,

1. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδήµαρχο για 

ΑΧΑΡΝΩΝ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότη- ΞΗΣ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
● 

σιών Περιβάλλοντος.

  των προσκλήσεων και των συµβάσε-

3. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ καθ ύλην ΑΝΤΙ-

8. Τον κ. Ξαγοράρη Νικόλαο, καθ’ ύλην ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡ-
ΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΗΣ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

 της έγκρισης των αιτήσεων χορήγησης 
αδειών του προσωπικού, των βεβαιώσεων της 

ΜΙΑΣ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω 

● 

  Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που 

3. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ καθ ύλην ΑΝΤΙ-
∆ΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-

  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των 

ΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρ-

● 

σιών Περιβάλλοντος.
9. Τον κ. Πετάκο Γεώργιο του, καθ ύλην ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ∆Η-

ΜΙΑΣ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω 

  Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης 

3. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ καθ ύλην ΑΝΤΙ-
∆ΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-

● 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-  Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που 

● 
& Γενικής Λογιστικής

●  Τµήµα Εσόδων
● 

  Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσι-
ών, που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Θρα-

● 

ΜΙΑΣ
●   Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού

● 

  Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που 
βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λει-

  Προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεργασία 

 Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νοµικών Προ-
σώπων του ∆ήµου και συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, 
ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των αποτελεσµάτων της 

ων
● 

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµο-
διότητες:

Τµήµα Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης

δηµοτικού έργου, σε όλους τους τοµείς πολιτικής, ώστε 
να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και η αποτελεσµατική 

κτροµηχανολογικό
●   Τµήµα Σχεδιασµού και Ωρίµανσης ∆ράσε-

ων

ΜΑΡΧΟ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ-

Αυτεπιστασία

  Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, Κτηµα-

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-

● 
Υγείας

10. Τον κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο, καθ  ύλην ΑΝΤΙ∆Η-
ΜΑΡΧΟ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ-

  Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης 

  Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, Κτηµα-

  Τµήµα Σχεδιασµού και Ωρίµανσης ∆ράσε-

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

γκών και άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των συνεπειών 
από την εκδήλωση Σεισµών.

– Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Χιο-
νοπτώσεων και Παγετού.

● 
κών Εγκαταστάσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ-
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ

Μήνυµα µε αφορµή 
την Παγκόσµια 
Ηµέρα Ηλικιωµένων

Τα Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Αχαρνών στέλνουν 
µήνυµα στήριξης και αισιοδοξίας στα µέλη 
τους . Εν µέσω της πανδηµίας covid -19 κατά 
την οποία τα Κ.Α.Π.Η. παρέµειναν κλειστά 
(βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης) η 
∆Η.Φ.Α. πλαισίωσε και στήριξε τα µέλη µε 
ποιοτικές υπηρεσίες που αφορούν κατ’ αρ-
χήν την επικοινωνία-επαφή , βάλσαµο στην 
καθηµερινότητα και πάντα τηρώντας αυστη-
ρά τα ενδεδειγµένα πρωτόκολλα ασφαλείας, 
εξασφαλίζοντας την παροχή ιατρικών υπηρε-
σιών, συνταγογράφηση και αποστολή των 
φαρµακευτικών σκευασµάτων στα φαρµα-
κεία επιλογής των µελών.

Αποδείξαµε ... πως µετατρέπεται µια υπη-
ρεσία σε µια αγκαλιά ….Γιατί η αγάπη και η 
προσφορά είναι τίποτα και όλα…

Καλή αντάµωση
Ευχές πολλές από το προσωπικό των ΚΑ-

ΠΗ και την Πρόεδρο της ∆Η.Φ.Α. Για να αντα-
µώσουµε πάλι όλοι…. υγιείς για καινούρια 
ταξίδια στους τόπους που αγαπήσαµε και στις 
γιορτές που ζήσαµε όλοι µαζί.

Η Πρόεδρος 
Αγγελική Ζαχαριάδη

Για πρώτη φορά ξεκίνησε η Σχολική Χρονιά  χωρίς 
κανένα πρόβληµα για τα σχολεία των Αχαρνών 
∆εν σταµατούν λεπτό οι παρεµβάσεις στις 

Σχολικές µονάδες του ∆ήµου Αχαρ-
νών, γεγονός που αποδεικνύει την προ-

τεραιότητα της ∆ηµοτικής Αρχής  ως προς την 
ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητι-
κή των σχολείων µας.

Στους µήνες που τα σχολεία του ∆ήµου έµει-
ναν κλειστά εξ αιτίας του covid-19 και των µέτρων 
προστασίας που επιβλήθηκαν από την πολιτεία, η 
∆ιεύθυνση Παιδείας, οι σχολικές επιτροπές 
Α’θµιας και Β’θµιας Εκπαίδευσης αξιοποίησαν στο 
έπακρο την ευκαιρία, αποκαθιστώντας εκκρεµό-
τητες κάθε λειτουργικής µορφής που είχαν προ-
κύψει την προηγούµενη περίοδο. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι στην έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις και 
δεν υπήρξαν αντιδράσεις , ενισχύει την άποψη ότι 
η δουλειά που γίνεται από τον δήµο είναι ουσια-
στική, αποτελεσµατική και προς τη σωστή κατεύ-
θυνση. 

Το αποτέλεσµά της είναι ορατό σε µαθητές 
και εκπαιδευτικούς, ενώ οι σχολικές επιτροπές 
επαγρυπνούν  για όποια καινούργια ανάγκη. 
Μην ξεχνάµε ότι ο ∆ήµος Αχαρνών κατάφερε 
να εφαρµόσει τη διετή υποχρεωτική προσχολι-
κή εκπαίδευση, µε συντονισµένες ενέργειες του 
∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού και των υπηρεσι-

ών του καιεντός ασφυκτικού χρονοδιαγράµµα-
τος, καθώς τοποθετήθηκαν 19 αίθουσες, εκπαι-
δευτικά και παιδαγωγικά λειτουργικές και 
ασφαλείς.

Πάγια θέση του κ. Βρεττού είναι ότι τα παιδιά  
που «κτίζουν» το µέλλον τους στα σχολεία της πό-
λης, αξίζουν κάθε υποστήριξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιδήµαρχος Παιδείας  
Χριστίνα  Κατσανδρή συνεργάζεται αποτελεσµα-
τικά µε τις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου, προκει-
µένου να γίνονται οι απαραίτητες εργασίες συντή-
ρησης και επισκευής στα σχολικά συγκροτήµατα. 
Από τη µεριά τους, ο πρόεδρος της Πρωτοβάθµι-
ας Σχολικής Επιτροπής  Χαράλαµπος  Ορφανίδης 
µε τον αντιπρόεδρο Θεόδωρο Πολυµενέα, καθη-
µερινά προχωρούν σε εργασίες συντήρησης, 
αποκατάστασης και καλλωπισµού των κτηρίων 
µε  γνώµονα την ασφάλεια των µαθητών και των 
δασκάλων.Ταυτόχρονα, η πρόεδρος της ∆ευτε-
ροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Γεωργία  Ευθυµι-
άδου – Τουµανίδου µε τον αντιπρόεδρο Γιάννη 
Καλάργαλη κάνουν ότι είναι απαραίτητο στα σχο-
λεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε χαρα-
κτηριστικότερο παράδειγµα την πλήρη αναβάθ-
µιση του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Ακολουθεί  ενδεικτική περιγραφή των εργασι-
ών στα σχολεία του ∆ήµου µας:

Τοποθετήσεις περιφράξεων, µονώσεις, κερα-
µοσκεπές, ανακαινίσεις αιθουσών, βάψιµο εσωτε-
ρικών και εξωτερικών όψεων στα σχολεία της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  Επιπλέον τα ζωηρά 
χρώµατα και η φαντασία των υπαλλήλων του δή-
µου, εξαφάνισαν τις γκρίζες επιφάνειες των Σχολι-
κών κτηρίων και άλλαξαν ριζικά την όψη των:  4ο 
∆ηµοτικό ,  18o ∆ηµοτικό, 12ο Νηπιαγωγείο, 22ο 
Νηπιαγωγείο, 25ο Νηπιαγωγείο 

Σχολικά  κτήρια  ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευσης: 
• Βάψιµο και επιδιορθώσεις φθορών στο 6ο Λύ-
κειο Αχαρνών (Ολυµπιακό Χωριό)
• Γυµνάσιο Θρακοµακεδόνων
• Τοποθέτηση πλακιδίων σε αίθουσα και στις βρύ-
σες στο 9ο  Γυµνάσιο Αχαρνών
• Εργασίες επισκευής του γηπέδου BASKET στο 9ο  
Γυµνάσιο Αχαρνών
• Εργασίες µε παγκάκια και τεντόπανο στην ήδη 
υπάρχουσα πέργκολα στο 8ο   
          Γυµνάσιο 
• Παρεµβάσεις ( λόγω καθίζησης ) στον προαύλιο 
χώρο του 1ου ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
• Γήπεδο BASKET στο 3ο  Γυµνάσιο
• ∆ιαµόρφωση και φωτισµός εισόδου στο 2ο 
Εσπερινό ΕΠΑΛ 
• Εξωτερικές εργασίες στο 3ο ΕΠΑΛ 
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Το Εφετείο Αθηνών µε την υπ’ αριθµόν 3242/2021 απόφαση έκρινε ότι 
ο ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει ρυµοτοµηθεί κατ’ εφαρµογή σχεδίου 
πόλεως, εφόσον από την επιβολή της απαλλοτρίωσης παρήλθε µα-

κρύ χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου δεν συντελέστηκε η 
απαλλοτρίωση αυτή µε την καταβολή ή την παρακατάθεση της οφειλόµε-
νης αποζηµίωσης, µπορεί να απευθυνθεί στη ∆ιοίκηση και να ζητήσει την 
άρση της απαλλοτρίωσης του ακινήτου, διότι η διατήρησή της στην περί-
πτωση αυτή προσκρούει στις συνταγµατικές διατάξεις για την προστασία 
της ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άρνησης της ∆ιοίκησης ο θιγόµενος ιδιοκτήτης µπορεί να προ-
σφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και να ζητήσει την ακύρωση της ρητής ή σιω-
πηρής άρνησης της διοίκησης. Το διοικητικό δικαστήριο, αν κάνει δεκτή την εν 
λόγω αίτηση, ακυρώνοντας την άρνηση της ∆ιοίκησης, αναπέµπει την υπόθε-
ση στη ∆ιοίκηση προκειµένου αυτή και µόνον, αφού προβεί στην άρση της ρυ-
µοτοµικής απαλλοτρίωσης, είτε να τροποποιήσει το ρυµοτοµικό σχέδιο, είτε να 
επανεπιβάλει την αρθείσα αναγκαστική απαλλοτρίωση, είτε να θεωρήσει ότι το 
ακίνητο παραµένει εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού. 

Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 11 του Ν∆ 797/1971 ορίζεται 
ότι «ανακληθείσης αυτοδικαίως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η 
κηρύξασα αυτήν αρχή υποχρεούται όπως εντός ενός διµήνου εκδώσει 
πράξη, βεβαιούσα την επελθούσαν ανάκληση και δηµοσιευόµενην διά 
της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι 
µετά την πάροδο της άνω συνταγµατικής προθεσµίας (18µηνο) χωρίς την 
καταβολή της αποζηµίωσης και συνεπώς µη συντέλεσης της απαλλοτρί-
ωσης, η απαλλοτρίωση αυτή αίρεται ουσιαστικά ως προς την νοµική κα-
τάσταση του ακινήτου. ∆ηλαδή το ακίνητο απαλλάσσεται από το βάρος 
της απαλλοτρίωσης και αποβάλλει το χαρακτήρα του ως ρυµοτοµούµε-
νο ακίνητο.

Ο ιδιοκτήτης δε, που στερήθηκε το απαλλοτριούµενο ακίνητο πριν από 
τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, έχει δικαίωµα να ανακτήσει τη νοµή του 
και συγχρόνως να ζητήσει αποζηµίωση, κατά τις γενικές διατάξεις, για το χρό-
νο που στερήθηκε την κατοχή του. Η µη καταβολή της πλήρους αποζηµίω-
σης της απαλ-
λοτριούµενης 
ιδιοκτησίας 
εµποδίζει όχι 
µόνο τη µετά-
σταση της κυ-
ριότητας, αλ-
λά και τη µε-
τάσταση της 
νοµής. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ   Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ  ΠΟΥ   ΣΤΕΡΗΘΗΚΕ ΤΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

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

Συχνά-πυκνά το τελευταίο διάστηµα διακρίνω 
µια αγωνία για την δηµιουργία και χρήση των 
blogs και ιστοσελίδων. Αόριστες τοποθετήσεις 
χρηστών που διατηρούν σελίδα στο Facebook, 
παλαιών και νυν εκδοτών εφηµερίδων που 
προσπαθούν να περάσουν µηνύµατα για το τι 
είναι ή δεν είναι τα blogs και οι ιστοσελίδες, 
ποιοι είναι ή δεν είναι δηµοσιογράφοι, ποιοι 
πρέπει να υπογράφουν τα άρθρα και πολλά 
άλλα τέτοια ενδιαφέροντα.

Ο επαγγελµατίας δηµοσιογράφος κάνει ρε-
πορτάζ, γράφει, καταγράφει, αναδεικνύει, απο-
τυπώνει και καταγγέλλει την πραγµατικότητα 
γιατί είναι στρατευµένος στην αποκάλυψη της 
αλήθειας. Ειδησεογραφεί.

Το αν κάποιος επέλεξε να γίνει δηµοσιογρά-
φος είναι δικό του θέµα και καλά έκανε. Το αν 
επέλεξε να έχει και δική του εφηµερίδα (τοπικής 
ή ευρείας κυκλοφορίας), καλύτερα ακόµα. Το 
αν έχει συνυπολογίσει σωστά το κόστος, τα έξο-
δα, τα έσοδα από διαφηµίσεις (που είναι συνυ-

φασµένες µε το είδος της εφηµερίδας, την αξιο-
πιστία της, την κυκλοφορία της και την δυναµι-
κή της), τις επιδοτήσεις, τις χορηγίες και την κού-
ραση, είναι επίσης δικό του θέµα.

Η επιλογή του αυτή λάθος ή όχι, σε καµία 
περίπτωση δεν είναι ταυτόσηµη ή ανταγωνιστι-
κή µε τα blogs και τις ιστοσελίδες γιατί αυτά δεν 
παράγουν -κατά βάση- πρωτογενή ειδησεογρα-
φία/γεγονότα όπως η εφηµερίδα οφείλει.

Ο ρόλος των προσωπικών blogs και ιστοσε-
λίδων είναι εντελώς διαφορετικός, κατ’ εξοχήν 
να λειτουργούν περισσότερο σχολιαστικά. Να 
αναδεικνύουν τα γεγονότα από άλλες οπτικές 
γωνίες σχολιάζοντας τα. Να προβληµατίζουν, να 
αποτελούν πλατφόρµα επικοινωνίας µεταξύ των 

πολιτών, να γίνονται η βάση ζύµωσης ιδεών και 
προτάσεων.

Στην πραγµατικότητα όσο αυξάνεται η χρή-
ση των προσωπικών blogs και των ιστοσελίδων, 
τόσο ο ρόλος τους γίνεται και πιο σηµαντικός. Ο 
ρόλος αυτός όµως ταυτόχρονα αυξάνει και την 
ευθύνη των κατόχων των blogs να εξασφαλί-
σουν τη βιωσιµότητα τους, διασφαλίζοντας την 
αξιοπιστία τους. Και η αξιοπιστία ενός blog εξαρ-
τάται -σε µεγάλο βαθµό- από την αξιοπιστία του 
κατόχου του, η οποία επίσης συναρτάται από τον 
τρόπο µε τον οποίο καταθέτει την άποψη του.

Η αξιοπιστία -όπως όλοι γνωρίζουµε- δεν εί-
ναι δεδοµένη. Κερδίζεται. Και σίγουρα δεν κερ-
δίζεται µε την απλή -και εύκολη σαν λύση- µε-

ταφόρτωση των αστυνοµικών, πολιτικών, δη-
µοτικών ή κουτσοµπολίστικων ειδήσεων, ανα-
κοινώσεων, δελτίων τύπου. Αυτά τα blogs µε 
τους πηχαίους δυσάρεστους τίτλους, του -συ-
νήθως- τοπικού αστυνοµικού δελτίου ή δηµο-
τικού δελτίου, προσβλέπουν µόνο στα κλικ των 
αναγνωστών για να παρουσιάζουν κίνηση 
στους δυνητικούς προς διαφήµιση πελάτες 
τους.

Ευτυχώς σήµερα υπάρχουν πολλά και αξιό-
λογα διαδικτυακά προσωπικά blogs και ιστοσε-
λίδες που έχουν τόση κίνηση, όση και οι ειδησε-
ογραφικές ιστοσελίδες των µεγάλων εφηµερί-
δων. Πολλές φορές η δηµιουργία τους αποτελεί 
διέξοδο, ίσως τη µοναδική, σε όσους δεν µπο-
ρούν να εκφράσουν τις απόψεις τους µέσω των 
εφηµερίδων και των ηλεκτρονικών εκδόσεών 
τους, είτε αυτοί είναι δηµοσιογράφοι είτε πολιτι-
κοί είτε απλοί πολίτες ενώ παράλληλα γίνεται 
εφικτή η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τρέ-
χοντα ή διαχρονικά κοινωνικά ζητήµατα.

Του Νάσου Βαλαβάνη , The Athens Olympic Village News
Ολυµπιακό Χωριό – Κόµβος ενηµέρωσης και επικοινωνίας

Εφηµερίδες, blogs και Ιστοσελίδες

Η ελευθερία µπορεί να σηµαίνει, ανάλο-
γα µε τις περιόδους που διανύουµε 
στη ζωή µας, πολλά µικρά διαφορετι-

κά πράγµατα, όµως αθροιστικά καταλήγει 
στην πολιτική ελευθερία που όλοι επιθυµού-
µε να απολαµβάνουνε. Η πολιτική ελευθερία 
ξεκινά από την ατοµική φυσική µας διάσταση 
και ενσωµατώνεται στην κοινωνική και περι-
βαλλοντική µας συµµετοχή, όπου απαράβα-
τος κανόνας είναι ότι η ελευθερία µας σταµα-
τά εκεί που αδικούµε τους συνανθρώπους 
µας, τα ζώα, τη φύση.

Αυτή η ελευθερία η οποία δεν είναι ουδέτε-
ρος όρος, είναι ευγενής ως ιδέα είναι η πρώτη ως 
αξία στο πνευµατικό και ψυχικό σύστηµα του ανθρώπου, οδηγεί τε-
λικά στη αυτοκυριαρχία και αυτοπραγµάτωση που παλεύουµε πλέ-
ον συνειδητά να αποκτήσουµε τον 21ο αιώνα, προκειµένου να µπο-
ρέσουµε επιτέλους να  ανακάµψουµε συλλογικά.

Για αυτή την ελευθερία διαπραγµατεύθηκαν οι πρόγονοι µας 
τη ζωή και το θάνατο τους. 

Γιατί η αυτό-κυριαρχία, η αυτό-πραγµάτωση είναι η γέφυρα της 
ελευθερίας του τότε µε την ελευθερία του σήµερα.

Για έναν πολίτη ελευθερία σηµαίνει ότι δεν κυριαρχείται από κά-
ποιον, για ένα έθνος ελευθερία σηµαίνει ότι δεν καταλαµβάνεται.

Ωστόσο, ελεύθερο έθνος ή ελεύθερο κράτος, σήµερα,  σηµαί-
νει και πολλά άλλα πράγµατα όπως κράτος που δεν είναι ολοκλη-
ρωτικό. Ένα ολοκληρωτικό κράτος είναι αυτό το οποίο ασκεί έλεγ-
χο στις περισσότερες πτυχές της ζωής των πολιτών του. Η ουσία του 
ολοκληρωτισµού, στην πιο ακραία µορφή του, αποτυπώνεται στο 
µυθιστόρηµα του Τζορτζ Όργουελ, το Nineteen Eighty-Four : όπου 
επειδή οι κρατικές αρχές θέλουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ζω-
ής των ατόµων, υπάρχει ένας περίτεχνος µηχανισµός παρακολού-
θησης, που απηχεί το γνωστό σλόγκαν «Ο Μεγάλος Αδελφός σε 
βλέπει».

Σε ένα τέτοιο ολοκληρωτικό κράτος δεν υπάρχει ιδιωτική ζωή 
όπου οι πολίτες µπορούν να κάνουν ελεύθερα τις επιλογές τους. 
Κάθε τοµέας της ζωής υπόκειται στον έλεγχο από τις κρατικές αρχές. 
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει µια άλλη έννοια µε την οποία ένα κράτος ή 
έθνος µπορεί να στερείται ελευθερίας και έχει απόλυτη σχέση και 
συνάφεια µε την ελευθερία της σκέψης.

Το δικαίωµα της ελευθερίας της σκέψης λαµβάνει προστασία 
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Ωστόσο, αυτό το θεµελιώδες δικαίωµα δεν έχει αναπτυχθεί ούτε έχει 
χρησιµοποιηθεί συχνά, γιατί δεν υπάρχουν ισχυροί νόµοι για να το 
προστατεύσουν.

Κι όµως το να χάσουµε την ελευθερία της σκέψης σηµαίνει να 
χάσουµε την αξιοπρέπειά µας, τη δηµοκρατία µας και κατ’ επέκτα-
ση τον εαυτό µας την αυτοκυριαρχία µας και την πολιτική µας ελευ-
θερία.

Οι απειλές του 21ου αιώνα από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και τον υπερκαταναλωτισµό είναι πολύ δυνατές και 
εδώ ο ίδιος ο πολίτης αυτορίζεται ως θύτης και θύµα ταυτόχρονα 
της ελευθερίας του, καθώς δεν ασκεί αντίσταση στις πλαστές ανά-

γκες που τον καθιστούν εξαρτηµένο.
Το δικαίωµα του στην ψυχική αυτονοµία κα-

ταστρατηγείται από την χειραγώγηση της σκέψης 
του τόσο από τα κράτη, τα µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης, όσο και από τους οικονοµικούς παράγο-
ντες που καθορίζουν το επίπεδο διαβίωσης του. 

Η ανάγκη δηµόσιας συζήτησης για το πώς η 
κοινωνία επιθυµεί να εξισορροπήσει την κακώς 
εννοούµενη εξέλιξη µε την απόκτηση της ψυχι-
κής αυτονοµίας είναι πιο σηµαντική από ποτέ, 
καθώς η ανταλλαγή ελεύθερων σκέψεων και 
ιδεών είναι αυτή που εξελίσσει τον πολιτισµό µας 
ως παγκόσµιο έθνος, µε πατρίδα τον πλανήτη 
που κατοικούµε.

Το δικαίωµα µας να σκεφτόµαστε ελεύθερα είναι τόσο ουσια-
στικό, ώστε όταν παραβιάζεται, είναι σαν να στερούµαστε της ταυτό-
τητας µας, του ποιοι είµαστε.

Στο δρόµο όµως για την διεκδίκηση της ψυχική µας αυτονοµί-
ας και κατ’ επέκταση της συλλογικής απελευθέρωσης από τα δεινά 
που µας κατακλύζουν θα συναντήσουµε την πιο βασική προϋπό-
θεση της ελευθερίας που ονοµάζεται ανάληψη ευθύνης.

Η ευθύνη από µόνης της είναι ελευθερία, είναι εξουσία, γιατί κα-
θιστά την ελευθερία εσωτερικό ιδεολογικό καθοδηγητή που προσ-
δίδει δύναµη στις δραστηριότητές µας και πλάτος στις δηµιουργίες 
µας. Χωρίς την ανάληψη της ευθύνης που µας αναλογεί τιµωρούµε 
τον εαυτό µας να µην µπορεί να αξιοποιήσει την ελευθερία του για 
να βελτιώσει τη ζωή τη δική του και των άλλων γύρω του.

Μόνο µε την ανάληψη της ευθύνης η  ελευθερία γίνεται εθνι-
κός ύµνος!

Το πνεύµα της ελευθερίας αφορά τόσο τα δικαιώµατά µας όσο 
και τις ευθύνες µας απέναντι στο έθνος. Η επέτειος του 1821 δεν εί-
ναι απλώς µια άλλη γιορτή. Είναι µια ευκαιρία να υπενθυµίσουµε 
στους εαυτούς µας και να αποφασίσουµε να είµαστε υπεύθυνοι πο-
λίτες. 

∆εν ρωτάω τι υπάρχει στην ελευθερία για µένα. Αναρωτιέµαι τι 
µπορώ να κάνω εγώ για την κοινωνία, τη χώρα µου, τον πλανήτη 
στον οποίο ζω.

Η οικοδόµηση µιας ελεύθερης πραγµατικά Ελλάδας είναι ευ-
θύνη κάθε πολίτη. Θα µπορούσε να ξεκινήσει από µικρές πράξεις, 
όπως το να διατηρούµε µε κάθε τρόπο υγιή, τη φύση που την περι-
βάλλει (βλέπε πυρκαγιές που κυριολεκτικά σάρωσαν το φυσικό πε-
ριβάλλον). 

Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει προσδιορίζουµε  τις προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει η χώρα µας και να τις αντιµετωπίζουµε στο βαθµό που 
ατοµικά µας αναλογεί, παράγοντας ιδέες, αναλαµβάνοντας ευθύνη, 
διεκδικώντας. Για ένα έθνος όπως το δικό µας όπου η νεολαία είναι 
αναγκαίος πόρος για να συνεχιστεί, είναι καιρός να παράξουµε πά-
λι ιδεολογία, αξίες, ιδανικά. 

Αυτό θα είναι ο πραγµατικός φόρος τιµής στους µαχητές της 
ελευθερίας που θυσίασαν τη ζωή τους για εµάς. Αυτό θα σήµαινε 
τον εορτασµό της επετείου της ανεξαρτησίας µας µε το πραγµατικό 
πνεύµα της ελευθερίας!

Υ.Γ. :  Παναγιώτα Μπλέτα- E-mail: bletas.p1@gmail.com

Η έννοια της ελευθερίας τότε και σήµερα
Άρθρο της Παναγιώτα Μπλέτα  - Συγγραφέας/∆ιανοήτρια
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Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγµατοποιή-
θηκαν το Σάββατο 3.10.2021 τα εγκαίνια της φωτο-
γραφικής έκθεσης του καλλιτέχνη φωτογράφου 

Αναστάσιου Σωτηρίου «Πρωταγωνιστές µιας άλλης επο-
χής 1950-1960» στο πλαίσιο του εορτασµού των εγκαι-
νίων του ανακαινισµένου κτηρίου «Χρυσόγελου», και 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.

Η έκθεση του Σωτηρίου φιλοξενήθηκε στο ισόγειο του 
ιστορικού κτηρίου ενώ στους ορόφους φιλοξενήθηκαν εκ-
θέσεις πέντε εικαστικών καλλιτεχνών. Το κτήριο Χρυσόγε-
λου µε τη µακρά ιστορία και την ιδιαίτερη αστική αρχιτεκτο-
νική, ένα πραγµατικό στολίδι για την Ιερά Πόλη του Μεσο-
λογγίου, παραδόθηκε ανακαινισµένο το Σάββατο στο κοι-
νό ως χώρος πολιτισµού. 

Εξαιρετικά φωτισµένο και λιτά πολυτελές το οίκηµα 
αποτέλεσε το κατάλληλο κέλυφος για να αναδειχθεί η έκ-
θεση του Σωτηρίου. «Ήταν µεγάλη τιµή για µένα να προ-
σκληθώ στην Ιερά πόλη του Μεσολογγίου και στα εγκαίνια 
του συγκεκριµένου κτηρίου» είπε µεταξύ άλλων ο καλλι-
τέχνης, ο οποίος αντιλαµβάνεται τη σηµαντικότητα του οι-
κοδοµήµατος και του ρόλου του στο κέντρο τα ιστορικής Ιε-
ράς Πόλης καθώς έχει στο παρελθόν εκθέσει και σε άλλους 
εµβληµατικούς χώρους, όπως στο αρχοντικό των Μπενιζέ-
λων, στην παλαιότερη οικία των Αθηνών, στην Πλάκα.  

Η εντυπωσιακή τελετή των εγκαινίων ξεκίνησε µε ενδι-
αφέρουσες οµιλίες των διοργανωτών, των τοπικών φορέ-
ων, της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, της απο-
γόνου της οικογενείας Χρυσογέλου ενώ συνοδεύτηκε και 
από ποιοτικό µουσικό δρώµενο. Σηµαντική στιγµή στην εκ-
δήλωση αποτέλεσαν οι ξεναγήσεις τις οποίες οι καλλιτέχνες  
προσέφεραν στο κοινό τηρώντας ευλαβικά τα προβλεπό-
µενα υγειονοµικά πρωτόκολλα. 

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Περιφε-

ρειάρχης ∆υτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρµάκης, συνοδευ-
όµενος από τη σύζυγό του τη δικηγόρο Εύη Παππά, η Αντι-
περιφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλµά,  ο Αντι-
περιφερειάρχης πολιτισµού  Τουρισµού Νίκος Κοροβέσης, 
ο ∆ήµαρχος Μεσολογγίου Κώστας Λύρος καθώς και πολ-
λοί άλλοι πολιτικοί παράγοντες της ∆υτικής Ελλάδας, προ-
ερχόµενοι κυρίως από την Περιφέρεια και τον ∆ήµο Μεσο-
λογγίου. Στην εκδήλωση παρέστη επίσης πλήθος κόσµου, 
µε σηµαίνουσα την παρουσία των λογίων της περιοχής. 

Στο Μεσολόγγι ταξίδεψαν οι Αχαρνές µέσω του 
συντοπίτη µας, φωτογράφου Αναστάσιου Σωτηρίου

ρειάρχης ∆υτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρµάκης, συνοδευ-

συντοπίτη µας, φωτογράφου Αναστάσιου Σωτηρίου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΙΩΤΕΣ»

Με µεγάλη µας χαρά
σας ανακοινώνουµε την
ίδρυση του σωµατείου µας:

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους γείτο-
νες, φίλους, κατοίκους της περιοχής του Κόκκινου 
Μύλου που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγµή αυ-
τήν την προσπάθεια. Μια προσπάθεια για την ανά-
πτυξη του πνεύµατος, πολιτισµού, κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και συνεργασίας για την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων της περιοχής µας.

Ήδη το καταστατικό µε τους σκοπούς του Συλ-
λόγου βρίσκεται στα γραφεία µας και θα είναι στην 
διάθεση όλων των κατοίκων της περιοχής µας, ώστε 
να γίνουµε όλοι ενεργά µέλη και µαζί ενωµένοι να 
πετύχουµε το καλύτερο για τον Κόκκινο Μύλο.

Ένα όµορφο ταξίδι πολιτισµού, αθλητισµού, ψυχαγωγίας και δηµιουργίας ξεκινάει µες την γειτονιά µας 
τον Κόκκινο Μύλο. Καλούµε όλους τους γειτόνους, κατοίκους, φίλους, γνωστούς, παλιούς συµµαθητές 
να γίνουν συνοδοιπόροι σε αυτό το όµορφο ταξίδι. Σύντοµα θα υπάρχει ενηµέρωση για όλες τις δραστη-
ριότητες και τα τµήµατα του συλλόγου µας.

Για πληροφορίες:   Facebook: ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΙΩΤΕΣ
Με εκτίµηση 

Ο  Πρόεδρος 
Γεώργιος Μαντέλας

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
ευχαριστεί  τα φαρµακεία

του ∆ήµου Αχαρνών 
Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Πετάκος και το 
Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας, έχουν την 
ανάγκη να εκφράσουν δηµόσια τις θερµές τους ευχαριστίες στα 
Φαρµακεία του ∆ήµου µας για τις δωρεές τους σε φαρµακευτικό και 
υγειονοµικό υλικό στο Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Αχαρνών. 

Η στήριξη και η συµβολή σας σε ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο 
θέµα είναι ιδιαίτερα σηµαντική και άξια συγχαρητηρίων.

 Στόχος µας είναι η δωρεάν παροχή φαρµάκων σε ανασφάλι-
στους και οικονοµικά αδύναµους συµπολίτες µας, καθώς και η ευ-
αισθητοποίηση και συνδροµή των πολιτών και η συνεργασία µας 
µε τα τοπικά φαρµακεία, συλλόγους, Μ.Κ.Ο. κ.α.

Ευχόµαστε και ελπίζουµε τέτοιες πράξεις προσφοράς να βρουν 
και άλλους µιµητές.

Ευελπιστούµε στην συνέχιση της συνεργασίας µας.

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Γεώργιος Πετάκος
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο µας αναλαµβάνει µε
Σεβασµό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονοµία Πένθιµες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς, Μνηµόσυνα, 
Ανθοστολισµούς, Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές & Λεωφ. ∆ηµοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Οργάνωση µνηµόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΗΣ - ΝΟΕΜΒΡΗΣ  2021

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

16-17/10/21:  2ήµερη Εκδροµή 
Τρίπολη-Αγ. Θεοδώρα- Γύθειο- Μονεµβασιά (Εισιτήριο 70 €)

Τρίτη 12/10:   Μαρινέλλα  - Μάριος Φραγκούλης  Μουσική Παράσταση 
στο Cbrktmai Theatre. Αναχώρηση 18.30 µ.µ. (Εισιτ. 21-40 €)

Κυριακή 17/10/21: Οι άθλοι του Ηρακλή της Κάρµεν Ρουγκέρη, Παιδική θεατρική 
παράσταση στο CbriMmat Theatre ,αναχώρηση 15.30 µ.µ.  

 (Εισιτ. 13- 2Ι €)

Κυριακή  21/11/ 21 :    Μονοήµερη Εκδροµή.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ –  ΛΙΜΝΗ ∆ΟΞΑ
- Ιερά Μονή  Aγ. Γεωργίου Φενεού  (Εισιτ. 186 €)

28-31/10/21  :  4ήµερη  Εκδροµή.   
Φλώρινα – Πρέσπες – Καστοριά - Οχρίδα

13-14/11  2ήµερη  Εκδροµή.   Καρπενήσι - Μονή  Προυσού – Κορυσχάδες –
Μεγ. χωριό. ∆ιαµονή σε 5* ξενοδοχείο µε πρωινό και βραδινό µπουφέ.

(Εισιτ. 80€) 

Κυριακή 19/12 : Μονοήµερη Εκδροµή.
Αράχοβα – ∆ελφοί - Ι. Μονή Προφ. Ηλία - Ιτέα - Πηγές Κρύα. (Εισιτ. 18 €)

4-5/12/21 : 2ήµερη Χριστουγεννιάτικη Εκδροµή. Μύλος των Ξωτικών –Τρίκαλα - 
Πύλη –Ελάτη. (Εισιτ. 70€ / παιδιά έως 7 ετών 50 € / 8-12 ετών 60 €) Περιλ/ται: 1 δια-
νυκ/ση σε κεντρικό ξενοδοχείο µε πρωινό, µεταφορά µε Λεωφορείο, περιήγηση.

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 23  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 

09.00 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην  Ιερά Μονή 
Αγίας Παρασκευής – περιοχή  Γκατζανά - Αχαρνές,  για 

την ανάπαυση της ψυχής της  πολυαγαπηµένης µας, Μη-
τέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και  Θείας 

ΜΑΡΙΑΣ   ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ   

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Αναστασία και Παν. Γαβριήλ
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Λαµπρινή, Νικόλαος, Μαρία και Ιωάννης

Η  Α∆ΕΛΦΗ: Αικατερίνη χήρα Γεωργ. Παρασκευά
  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στην αίθουσα της Ι. Μονής 
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Φωτορεπορτάζ του ∆ιονυσίου 
Σταθόπουλου 
Εκπρόσωπου Τύπου ΈΛΛΗΝΕΣ 
της Επιτροπής Ελληνορωσικής
Φιλίας και Ορθοδοξίας! Πανα-
γίας Σουµελά

Α γαπητοί µου χρι-
στιανοί της οικου-
µένης, τον Αύγου-

στο του 1997 ο γράφων σε 
όραµα, από τις Αχαρνές 
βρίσκεται στην Ανδραβίδα, 
να κοιµάται µέσα στο κτήµα 
του, εκείνη την ώρα έχει ξεσπάσει µια άγρια καταιγίδα, που 
φανερώνει το τέλος του κόσµου. Την ώρα που τον σκεπάζει 
το νερό, µπροστά του, του παρουσιάζετε η εικόνα του Χριστού 
και µέσα από την εικόνα ο Ιησούς Χριστός του λέει: «Ξύπνα… 
θα πνιγείς». Εκείνη την ώρα την κρίσιµη ώρα, ο γράφων προ-
σπαθεί να πλησιάσει τον Ιησού Χριστό, ο Χριστός του δείχνει 
τα σηµεία των καιρών και χάνετε στους ουρανούς. Αστραπι-
αία  άγγελος Κυρίου παίρνει το κάδρο και ακολουθεί τον Κύ-
ριό µας Ιησού Χριστό! 

Σήµερα τα λόγια του Χριστού που είπε στον γράφων επα-
ληθεύονται. Τα σηµεία των καιρών έχουν γίνει ασυγκράτητα 
και κανένα ανθρώπινο χέρι δεν µπορεί να τα σταµατήσει. 
Όµως γιατί, γιατί τα καταστρέψαµε όλα τα πληρώνουµε …τώ-
ρα και όποιος κάνει πως δεν βλέπει τα σηµεία των καιρών 
που µας χτυπούν… την πόρτα να ξυπνήσουµε και να δούµε 
κατάµατα την αυτοκαταστροφή της ανθρωπότητος, εθελοτυ-
φλεί και είναι αξιολύπητος.

Οι οκτώ Σταυροφορίες
Κατά τους µέσους χρόνους µεταξύ των αρχών του 13ου αι-
ώνα έγιναν οκτώ Σταυροφορίες, «1096-1108, 1147-1149, 
1188-1192, 1203-1204, 1219-1221, 1228-1229, 1248-1241, 
και η όγδοη 1270», δηλαδή εκστρατείες του ∆υτικού κόσµου 
της Ευρώπης και κατά διαταγή της Παπικής εκκλησίας εναντί-
ον των Τούρκων για να απελευθερώσουν την Παλαιστίνη και 
τον Άγιο Τάφο από τους Τούρκους, και συνεχίζουν Κωνστα-
ντινούπολη και Πελοπόννησο. 

Εδώ κάνουµε µία µικρή στάση και θα αναφερθούµε στην 
Κωνσταντινούπολη. Αν η Τουρκία εισβάλει στην Κύπρο ή στα 
νησιά µας, το αίµα στην Κωνσταντινούπολη θα φτάσει στο 
ύψος ενός µικρού βουβαλιού. «Προφητεία: Αγίου Παϊσίου».

Οι δύο αρχηγοί των Σταυροφόρων «Γουλιέλµος Σαµπλί-
της και Γουδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος» µε εκατόν είκοσι ιπ-
πότες εβρισκόµενοι στην Πάτρα, πήραν τον δρόµο προς την 
Αχαΐα και απ’ εκεί αποβιβάστηκαν στην Ανδραβίδα, πρωτεύ-
ουσα της Ηλείας. Οσάκις οι Φράγκοι επρόκειτο να συζητή-
σουν γενικά ζητήµατα συνήρχοντο εις τον Μητροπολιτικό  
Ναό της Αγίας Σοφίας. 

Ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται 
στην Ανδραβίδα Ηλείας ήτο ο µεγαλοπρεπέστερος και µέγι-
στος όλων των εν Ελλάδι Φραγκικών ναών, είχε µήκος 46 
µέτρα και πλάτος 19 µέτρα. Σήµερα υπάρχει µόνο το Ιερό.

Το 1956-1957 έγινα ανασκαφές από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία Αθηνών, βρέθηκαν στο ιερό θαµµένοι καθισµένοι 
ανθρώπινοι σκελετοί, που πρέπει να ήταν Μητροπολίτες. Στο 
προαύλιο σε βάθος 2 µέτρων υπήρχαν ατόφιοι ανθρώπινοι 
σκελετοί δύο µέτρων. Μέσα στο ιερό βρέθηκε κουτί σαν εκεί-
νο που φέρουν τα λείψανα, αλλά χωρίς λείψανα και πλησίον 
του ένα εικόνισµα, που διατηρούνται άριστα βυζαντινά καθα-
ρά αγιογραφήµατα µε ελληνικές λέξεις. Είναι οι Άγιοι Ανάρ-
γυροι, Άγιος Παντελεήµων, και η Αγία Παρασκευή και κάτω 
από την πλάκα των οστών οι Άγιοι Γεώργιος και ∆ηµήτριος.

Ο Σαµπλίτης Πρίγκιψ
Μετά τους πολέµους ο Γουλιέλµος Σαµπλίτης εκράτησε την 
Ηλεία και αναγνωρίσθη πρίγκιψ  του Μωρέως µε έδρα την 
Ανδραβίδα.

Κάθε χρόνο 17 Σεπτεµβρίου, η Ανδραβίδα εορτάζει την 
Αγία Σοφία και τις τρείς κόρες της, που θυσιάστηκαν για τον 
Ιησού Χριστό. Την παραµονή και ώρα 8µ.µ στον Ιερό Ναό 
Αγίου Κωνσταντίνου τελέστηκε ο εσπερινός, χοροστατούντος 
του θεοφιλέστατου επισκόπου Αθανασίου, παρουσία του 
προϊσταµένου του Ι.Ν. Παπακώστα και ιερείς των γύρων πό-
λεων. Επίσης παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης κ. Γιάννης Λέντζας και οι Αντιδήµαρχοι κ. Χρήστος 
Μυλωνάκης και Ανυφαντής Πέτρος. 

Ανήµερα και ώρα 7 π.µ άρχισε η θεία λειτουργία, χορο-
στατούντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. 
Γερµανό, παρουσία του προϊσταµένου του Ι.Ν Αγίου Κων-
σταντίνου παπά Κώστα, ο προϊστάµενος Αγίων Ταξιαρχών 
Ανδραβίδας και ιερείς των γύρων πόλεων. Επίσης παραβρέ-
θηκαν  ο ∆ήµαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Γιάννης Λέ-
ντζας, ο βουλευτής της Ν. ∆. κ. Νικολακόπουλος , ο βουλευ-
τής του ΚΙΝΑΛ κ. Κατρίνης, ο πολιτευτής Ελλ. Λύσης κ. Βλα-

γκούµης και ο δηµ. σύµβουλος κ. ∆ήµος Βατσής.
Στην οµιλία του ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης, αναφέρ-

θηκε στις τρείς κόρες της Αγίας Σοφίας, «Πίστη, Ελπίδα, Χα-
ρά» 12, 11 και 10 χρονών. Χωρίς φόβο αλλά µε πάθος µι-
λούσαν στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό και τα θαύ-
µατά του.

Ο αυτοκράτορας κάλεσε τις κόρες της Αγίας Σοφίας και 
τους είπε, αν δεν απαρνηθείτε τον Χριστό θα σας αποκεφαλί-
σω. Η «Πίστη, Ελπίδα και Χαρά» µε µία φωνή του απαντούν, 
εµείς κηρύττουµε το λόγο του Κυρίου µας Ιησού Χριστού και 
όχι τα ψεύτικα είδωλά σας. Ο Αυτοκράτορας µε οργή διατά-
ζει τον αποκεφαλισµό τους. η Αγία Σοφία, µια πονεµένη µά-
να, κλαίγοντας πάνω στους τάφους των παιδιών της προσεύ-
χεται στον Θεό! Πατέρα Παντοκράτορα να πάει κοντά στις κό-
ρες της. Άγγελος Κυρίου παραλαµβάνει την ψυχή της και την 
οδήγησε στα αγαπηµένα παιδιά της.

Η λειτουργία πλησιάζει προς το τέλος της και ο Σεβασµι-
ότατος Μητροπολίτης Ηλείας  κ. Γερµανός, βρίσκεται  µε τον 
Παπά Κώστα σε απόσταση αναπνοής. Η συνάντηση αυτή εί-
ναι η τελευταία τους χρονιά στην εορτή της Αγίας Σοφίας. Την 
ώρα που η λειτουργία έφτασε στο τέλος της ο Σεβασµιότατος 
ανακοίνωσε νέο προϊστάµενο στον Ι.Ν Αγίου Κωνσταντίνου, 
τον Αρχιµανδρίτη Κύριλλο και έστειλε τον παπά Κώστανα ξε-
κουράσει το υπόλοιπο της ζωής του. ο παπά Κώστας είχε ενη-
µερώσει τον Σεβασµιότατο για την αποχώρηση του, που επί 
54 χρόνια υπηρέτησε τον Ιερό Ναό του Κυρίου µας Ιησού 
Χριστού

Ο Σεβασµιότατος, επί 40 χρόνια βρίσκεται στον θρόνο της 
Αρχιεπισκοπής Ηλείας, µέσα σ’ αυτά τα χρόνια γύρισε πόλεις 
και χωριά και σε πολλές πόλεις ίδρυσε χριστιανικές σχολές, 
ιδρύµατα για τους φτωχούς, ορφανοτροφεία, γηροκοµεία 
και αλλά πολλά. Ευχόµαστε στον καινούργιο προϊστάµενο 
τον Ι.Ν να είναι αγαπητός µε τους πιστούς, ακολουθώντας τα’ 
αχνάρια του παπά Κώστα. 

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...

Το χρονικό της Ανδραβίδας 1096. Η Αγία Σοφία και 

Ο  ΚΑΛΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γένος  ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, που  γεννήθη-
κε   στο ΙΛΙΟΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΚΟΝΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ    του   ΙΩΑΝΝΗ  και 
της  ΕΥΓΕΝΙΑΣ  το γένος  ΤΖΑΝΟΥ  που γεννήθηκε    στον 
ΠΕΙΡΑΙΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκει-
ται  να παντρευτούν  και ο  Γάµος τους   θα γίνει  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Καναπές  τριθέσιος,   δύο  τραπεζαρίες, 12 καρέ-
κλες, Χαλί Χειροποίητο 12 τ.µ., διάφορα µικρο-
έπιπλα, πολύφωτα… όλα  2.000  Ευρώ. Προτί-
µηση θα δοθεί σε πυρόπληκτους. Αποκλείονται 
οι έµποροι.  Τηλ. 6936 967012.   4∆280
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Κυριακή, 10 Οκτώβριος 2021 ● ΠΕΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  Πάρνηθος 23. 210 2464914

∆ευτέρα, 11 Οκτώβριος 2021 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 41. 210 8087990

Τρίτη, 12 Οκτώβριος 2021 ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ   
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ.Τριάδος 35. 210 2464226

Τετάρτη, 13 Οκτώβριος 2021 ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ       ∆εκελείας 41. 210 2466690

Πέµπτη, 14 Οκτώβριος 2021 ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. 210 2468746

Παρασκευή, 15 Οκτώβριος 2021 ● ΚΟΥΦΟ-

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. 210 
2406400
Σάββατο, 16 Οκτώβριος 2021 ● ΓΚΙΟΚΑ  ΕΥ-
∆ΟΞΙΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 127.  210 
2430587
Κυριακή, 17 Οκτώβριος 2021 ● ΠΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  ΠΑΡΗΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 210 
2316792
∆ευτέρα, 18 Οκτώβριος 2021 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171
Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2021 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ      Φιλαδελφείας 64. 210 2467050

Τετάρτη, 20 Οκτώβριος 2021 ● ΚΟΧΥΛΑ  ΞΕ-
ΝΗ Πάρνηθος 121.    210 2465660
Πέµπτη, 21 Οκτώβριος 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Αριστοτελους 165. 210 
2403449
Παρασκευή, 22 Οκτώβριος 2021 ● ΧΑΜΠΗ-
ΛΟΜΑΤΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ.Αθηνών 23. 210 
2465432
Σάββατο, 23 Οκτώβριος 2021 ● ΠΑΓΩΝΑΣ  
ΣΠΥΡΟΣ  Πλ. Αγ.Νικολάου 8. 210 2467156
Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 ● ΓΚΙΚΑ  ΣΟΦΙΑ 
Αριστοτέλους 309. 210 2448558, 6972633576

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 10/10/2021 ΕΩΣ 24/10/2021

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστηµα  31 τ.µ. ισόγειο, επί της 
οδού Αθ. Μπόσδα 75 και Θεµ. Βαρελά. Τηλ. 
6947 146432. 4∆282
∆Ι∆ΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ  Οικόπεδο 340 
τ.µ. στο Κεντρικό Μενίδι , επί της οδού ∆ηµο-
σθένους.  Τηλ.  6972 837565.  5∆274
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην περιοχή του 
Αγίου Πέτρου. Το ένα 600 εντός σχεδίου, 
Οδός Λαβαρού 1821. Το άλλο 2500 τ.µ. επί 
της οδού αγίου Πέτρου. Τηλ. 210 2464715 και  
6987 701530. 6∆272.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστάσεις ανα-
λαµβάνει την φροντίδα ηλικιωµένων και οικι-
ακές εργασίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6979076037 κα Αθανασία 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 14 τ.µ. πλησίον  
Κεντρικής πλατείας Αχαρνών, κατάλληλο  για 

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

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

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

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772
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Ιατρείο:  Σκαρίµπα 50 • Μπόσκιζα • Αχαρνές  • Τ.Κ. 13679
www.mindanalytics.gr • Email: mindanalytics.eliasspenzaris@gmail.com 

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 




	AXR_1010_001_CMYK
	AXR_1010_002_CMYK
	AXR_1010_003_CMYK
	AXR_1010_004_CMYK
	AXR_1010_005_CMYK
	AXR_1010_006_CMYK
	AXR_1010_007_CMYK
	AXR_1010_008_CMYK
	AXR_1010_009_CMYK
	AXR_1010_010_CMYK
	AXR_1010_011_CMYK
	AXR_1010_012_CMYK
	AXR_1010_013_CMYK
	AXR_1010_014_CMYK
	AXR_1010_015_CMYK
	AXR_1010_016_CMYK



