
Σηµαντικές βελτιώ-
σεις  στο  οδόστρω-
µα οδών  του ∆ή-

µου Αχαρνών πρόκειται 
να πραγµατοποιηθούν το 
επόµενο διάστηµα, καθώς 
υπογράφηκε η σχετική 
σύµβαση µε τον ανάδοχο 
του έργου. Οι συντηρή-
σεις οδών θα χρηµατοδο-
τηθούν από ιδίους πό-
ρους του δήµου και ο 
προϋπολογισµός ανέρχε-
ται στις 530 χιλιάδες ευρώ.  

Μέσα από αυτό το έρ-
γο θα γίνουν επιµέρους 
συντηρήσεις σηµείων, όπου το οδόστρωµα 
είναι σε κακή κατάσταση και χρήζει  άµεσης 
αποκατάστασης, σε πολλούς και διαφορε-
τικούς δρόµους, ώστε να υπάρχει άνετη δι-
έλευση των οχηµάτων. Πρόκειται, δε, για το 
πρώτο από µια σειρά έργων που έχουν 
δροµολογηθεί τα οποία αναµένεται ν’ αλ-
λάξουν ριζικά την εικόνα του οδικού δικτύ-
ου της πόλης.

Παράλληλα, δηµοσιεύτηκε η  διακήρυ-
ξη για την  επιλογή αναδόχου του έργου: 
«Κατασκευή δρόµων στις ΠΕ Αγ. Παρα-
σκευής, Πανοράµατος και Μπόσκιζας», το 
οποίο αφορά στην ανακατασκευή και 

ασφαλτόστρωση τµήµατος του οδικού δι-
κτύου µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας 
Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 3.1 
εκ. ευρώ. 

Το έργο προβλέπει την κατασκευή δρό-
µων στις ΠΕ Αγ. Παρασκευής-Πανοράµα-
τος-Μπόσκιζας του ∆ήµου Αχαρνών µε 
στόχο την οδική αναβάθµιση προς εξυπη-
ρέτηση των κατοίκων, τη βελτίωση και συ-
µπλήρωση του εσωτερικού οδικού δικτύ-
ου των εν λόγω περιοχών του ∆ήµου. 

Επισηµαίνεται πως πολλοί δρόµοι είναι  
χωµατόδροµοι, άλλοι είναι διανοιγµένοι µε 
κράσπεδα και άλλοι χωρίς κράσπεδα. Το 
συνολικό µήκος των δρόµων προς κατα-

σκευή είναι 9.275,00 µ.
Επιπλέον, πρόσφατα  

εγκρίθηκε η σύναψη προ-
γραµµατικής σύµβασης  
του ∆ήµου Αχαρνών µε 
την «Αναπτυξιακή Αχαρ-
νών Μονοπρόσωπη Α.Ε.», 
για την υλοποίηση της Με-
λέτης ανάπλασης της οδού 
Λ.  Καραµανλή από τη δια-
σταύρωση µε τη Λεωφόρο 
Πάρνηθος έως τη διασταύ-
ρωση µε τη Λεωφόρο ∆ε-
κελείας, ενώ δηµοσιεύτη-
κε και ο διαγωνισµός για 
την κατασκευή κόµβων, 

ενώ υπογράφηκε µε τον ανάδοχο και η 
σύµβαση για τους κόµβους που είναι γνω-
στοί ως «κονδύλι» Σπανού. 

Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου Αχαρνών από 
την πρώτη µέρα της θητείας της έχει θέσει 
ως υψηλής προτεραιότητας στόχο τη βελτί-
ωση του οδοστρώµατος, όχι µόνο σε βασι-
κές κεντρικές αρτηρίες της πόλης αλλά σε 
όσο το δυνατόν περισσότερους δρόµους εί-
ναι εφικτό. Σε συνεργασία µε τα αρµόδια 
υπουργεία, την Περιφέρεια ή και µε ιδίους 
πόρους προσπαθεί ν’ αντιστρέψει την εικό-
να της πόλης και να βελτιώσει τις συνθήκες 
διαβίωσης των πολιτών της.
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Τη λήψη µέτρων 
για την προστασία 
και την ικανοποίη-
ση των δίκαιων αι-
τηµάτων των κατοί-
κων της Βαρυµπό-
µπης και των Θρα-
κ ο µ α κ ε δ ό ν ω ν , 
ζητούν µε Ερώτησή 
τους οι βουλευτές 
του ΚΚΕ Γιάννης 
Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, ∆ιαµά-
ντω Μανωλάκου και Θανάσης Παφίλης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
Να γίνουν τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά 
έργα σε Βαρυµπόµπη και Θρακοµακεδόνες

✒ ΣΕΛ. 8

✒ ΣΕΛ. 10

Σας ενηµερώνουν
οι νοµικοί
σύµβουλοι της
εφηµερίδας µας
Χαρά Τσελαλίδου
& Χρύσα
Τσελαλίδου

Παράταση του προγράµµατος κρατικής 
επιδότησης δόσεων δανείων «Γέφυρα 1». 

Άρθρο  του   Κώστα  Αµπαρτζάκη

Αλήθειες και ψέµατα για τον
παγωµένο χειµώνα που έρχεται
Ζούµε για µια ακόµη φορά µια επικοι-
νωνιακή φάρσα. Οι αυξήσεις στην 
ενέργεια είναι πρωτοφανείς σε ευρω-
παϊκό επίπεδο και η µεγάλη πλειοψη-
φία των συνανθρώπων µας είναι σε 
άµεση απειλή να ξεπαγιάσει φέτος το 
χειµώνα, ιδιαιτέρως εάν έχουµε ένα 
χειµώνα βαρύ όπως τον περσινό που 
είχε πολλούς χιονιάδες. Ας ευχηθού-
µε όλοι να µη συµβεί αυτό.     ✒ ΣΕΛ. 7

✒ ΣΕΛ. 5

Άλλαξε  όψη  µία ακόµη πλατεία του ∆ήµου Αχαρνών
Άλλαξε όψη η πλατεία του Προφήτη Ηλία, στις Εργατικές Πολυκατοικίες, µε-
τά τις εργασίες εξωραϊσµού από τα συνεργεία του δήµου Αχαρνών που την 
κατέστησαν πιο λειτουργική και προσβάσιµη, µε σύγχρονη αισθητική και αι-
σθητά περισσότερο πράσινο. Η ανάπλαση της πλατείας εντάσσεται στον ευ-
ρύτερο σχεδιασµό για την αναβάθµιση των υφιστάµενων χώρων πρασίνου 
και των κοινόχρηστων χώρων. 

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ   ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ 
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ  ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ



2 Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Στην  δηµοκρατία, όλοι οι κυβερνήτες πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι η εξουσία δεν είναι κτήµα τους. Το πέρασµα τους 

το καθορίζει η βούληση του λαού. Όσοι δεν το καταλαβαί-
νουν, κακό του κεφαλιού τους. Όλοι είµαστε περαστικοί από 
αυτή την ζωή. Εκτιµούµε και θυµόµαστε αυτούς που έδωσαν 
την ζωή τους, για το καλό του συνόλου των πολιτών και όχι 
τους τσαρλατάνους αρχοµανείς.

Οι κάθε είδους αρχοµανείς, επενδύουν στην νεολαία 
µας, οι οποίοι λόγο του νεαρού της ηλικίας τους και 

της βιολογικής τους ορµής, είναι άπειροι και ευάλωτοι. Πό-
σοι και πόσοι ξεκινούν από την Κ.Ν.Ε. και καταλήγουν βα-
σιλικότεροι του Βασιλέως. Το εγώ µας είναι ένα άγριο θη-
ρίο, που δύσκολα δαµάζεται.

Ο ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ έλεγε, ότι η 
εξουσία πηγάζει από την κάννη του 

όπλου. Εάν αυτό το αποδέχεστε, τότε να γί-
νετε κοµµουνιστές ή χρυσαυγήτες.

Εµείς οι Έλληνες µε τα χιλιάδες 
χρόνια ιστορίας µας, έχουµε δια-

µορφώσει την εξής αντίληψη. Η εξου-
σία γεννιέται από τον λαό, µε την βού-
ληση της πλειοψηφίας και όχι από την 
κάννη των όπλων. Αυτό το ονοµάζου-
µε δηµοκρατία και το αποδεχόµαστε 
απόλυτα. ∆υστυχώς δεν το αποδέχο-
νται πολλοί λαοί.

Σαν λαός έχουµε ακόµη πολλά κατά-
λοιπα της Οθωµανικής νοοτροπίας 

λόγω της πολύχρονης σκλαβιάς. Θα χρει-
αστούν ίσως και εκατό ακόµη χρόνια για 
να αποκτήσουµε ∆υτικοευρωπαϊκή νοο-
τροπία σαν λαός και σαν  κοινωνία.

Όταν ένας αρχηγός κόµµατος, δεν 
έχει τα προσόντα να τραβήξει µπροστά το κάρο, πρέ-

πει οι οπαδοί και το επιτελείο έγκαιρα να τον αλλάξουν, 
αλλιώς θα βασανίζονται, στα εντός, εκτός και επί τα αυτά.

Ενώ φαινοµενικά ο µαύρος φασισµός µάχεται εναντίον 
του κόκκινου και το ανάποδο, στην ουσία και οι δύο µά-

χονται κατά της όποιας εκλεγµένης από τον λαό κυβέρνησης. 

∆ηλαδή κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Μην σας εξα-
πατούν οι κάθε είδους παπατζήδες αρχοµανείς, τυχοδιώκτες.

Σε µια δηµοκρατία µε δίκαιους και σωστούς νόµους, 
δεν υπάρχουν δικαιώµατα πολιτών, χωρίς υποχρε-

ώσεις. Τηρώ τους νόµους του κράτους, απαιτώ ανταπόκρι-
ση. Όχι, τόσα εκατοµµύρια άνθρωποι, δεν µπορείτε να τα-
ΐσετε ένα τεµπέλη; Άσε που δεν είναι ένας , είναι χιλιάδες. 

Οι Ναζί µε τους κόκκινους φασίστες, αλληλοσκοτώνο-
νται εδώ και εκατό χρόνια. Σκοπός τους είναι να επιβάλ-

λουν το εγώ τους µε την βία. Αυτό ουδόλως µας ενδιαφέρει, 
αλλά καταστρέφουν ιδιωτική και δηµόσια περιουσία και τα 
σπασµένα τα πληρώνουµε εµείς οι φορολογούµενοι πολίτες. 

Είναι απλά απαισιότατοι σιχαµεροί.
Όλες οι θρησκείες επάνω στην γη 
µας, είναι αυθαίρετες εξουσίες, δη-

λαδή µη εκλεγείσες από τον κάθε λαό. 
Στηρίζουν την δύναµη τους, υποβάλλο-
ντας τον φόβο στους ανθρώπους, από 
την βρεφική ηλικία. Είναι δύσκολο για 
όλους µας να αποβάλουµε αυτόν τον 
φόβο. Στο µεταξύ  αποκτούν και οικονο-
µική ισχύ διαχρονικά και εκεί είναι το 
µπέρδεµα. Μερικές µάλιστα πέραν από 
θρησκευτική εξουσία, θέλουν και την 
πολιτική εξουσία, όπως Ιράν, Αφγανι-
στάν και πάει λέγο-
ντας . Φρίκη.

Προοδευτικοί δεν 
είναι οι νοσταλγοί 

του Ναζισµού και του 
κοµµουνισµού, αλλά 
αυτοί που θέλουν να 
απαλλαγούν από αυ-

τές τις φασιστικές ιδεολογίες και νοοτροπί-
ες. Μπορείς να βαπτίσεις τον εαυτό σου 
όπως θέλεις, δεν µπορείς όµως να αλλά-
ξεις την ελληνική γλώσσα.

Υπάρχει νόµος της όποιας κυβέρ-
νησης ή του κράτους χωρίς να 

φέρνει περιορισµό στην αλόγιστη ελευ-
θερία του πολίτη; Αυτό γίνεται για να σε-
βαστούµε την ελευθερία και τα δικαιώµατα των συµπολι-
τών µας. ∆εν υπάρχει ελευθερία χωρίς υποχρεώσεις.

Εµείς οι απλοϊκοί άνθρωποι, που δεν αγωνιζόµαστε για 
κανενός είδους εξουσία, συµπονούµε, συµπάσχουµε µε 

τους συµπολίτες µας που δέχονται κάθε είδους συµφορά και 
δείχνουµε την αλληλεγγύη µας, µε όποιον τρόπο µπορούµε. 
Θέλουµε να παραµείνουµε άνθρωποι. ∆εν αρπάζουµε, αλλά 
συµπαθούµε και αγαπάµε.

Εδώ που τα λέµε, στην Πολιτική, πρέπει να είσαι λέ-
ρα, για να κυβερνάς γαλέρα. Οι άνθρωποι δεν είναι 

άγγελοι.
Η ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ για µια σο-
βαρή αντιπολίτευση, είναι µια καλή, 

ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί το παλαιό 
ΠΑΣΟΚ, να ανανεωθεί αφήνοντας πίσω τις 
αµαρτίες του παρελθόντος, γιατί πιστεύω 
ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, είναι κε-
ντρώοι και όχι ακραίοι πολίτες.

Κύριε  Εισαγγελέα, όταν καις εκα-
τόν δύο ανθρώπους στην πυρά, 

δεν είναι πληµµέληµα αλλά κακούργη-
µα. Όταν αναλαµβάνουµε ένα πόστο 
εξουσίας, είµαστε υπεύθυνοι και για τις 
πράξεις µας και για τα λάθη µας. Η εισή-
γηση σας βγάζει «Μάτι».

Η ανωριµότητα των ανθρώπων, γεννά συµφορές, κά-
ποιες φορές ανεπανόρθωτες. Όµως πάντα υπάρχει χρό-

νος µπροστά µας για να ωριµάσουµε .
Το µεγάλο αβαντάζ της ιδιωτικής οικονοµίας είναι, η 
άµεση προσαρµογή στις όποιες νέες διαµορφούµε-

νες οικονοµικές καταστάσεις. ∆εν εµµένει στο παρελθόν, 
αλλά κοιτάζει το σήµερα και το µέλλον.

Όλοι µας, θα θέλαµε η ζωή µας να είναι αλλιώς και όχι 
όπως στην πραγµατικότητα είναι. Γι αυτό σε όλους, µας 

αρέσει, κάποιες φορές να παραµυθιαζόµαστε και να ξεπερ-
νάµε τα όρια της πραγµατικότητας. Γι αυτό και οι ταινίες επι-
στηµονικής φαντασίας έχουν εισπρακτική επιτυχία.

Μετά από µια µεγάλη καταστροφή και εφόσον επι-
βιώσουµε, δεν είµαστε ίδιοι όπως πριν. Είµαστε πιο 

προσεκτικοί, πιο σώφρονες. Η πείρα δεν έχει υποκατά-
στατο. 

Είναι πολύ πιο χρήσιµο να ακούει κάποιος ύµνους για 
την ειρήνη, παρά για τον πόλεµο. Η ειρήνη δεν έχει θα-

νάτους και ορφάνιες. Για να έχουµε όµως ειρήνη πρέπει να 
γυµναζόµαστε για τυχόν πόλεµο, να µην µας βρουν οι βάρ-
βαροι και άρπαγες απροετοίµαστους. ∆υστυχώς αυτή είναι 
πραγµατικότητα της ζωής µας.

Ο µυθοµανής, είτε παριστάνει τον ήρωα, είτε το θύ-
µα, είναι το ίδιο ψυχολογικά ασθενής. Και είναι 

υπερβολικά βαρετός εξιστορώντας τα ίδια και τα ίδια 
πράγµατα.

Κύριε Λιγνάδη και κύριε Φιλιππίδη και τόσοι άλλοι 
που δεν γνωρίζουµε, καταλαβαίνω ότι τελείωσε το µε-

ροκάµατο σας στο επάγγελµα σας. Κάντε κουµάντο πως θα 
ζήσετε στην υπόλοιπη ζωή σας. ∆εν υπολογίσατε ότι ο θε-

ός αγαπά τον κλέφτη, αλλά αγαπά και 
τον νοικοκύρη. Γιατί τόση αφέλεια.

Καλά µου παιδιά, πρέπει να πι-
στέψετε στην ζωή που ζούµε, τί-

ποτε δεν δίνεται δωρεάν. Ότι ποθεί-
τε να αποκτήσετε πρέπει να κοπιάσε-
τε να αγωνιστείτε. Το µυστικό είναι 
να µην χάνετε χρόνο, για να βρείτε 
την κλήση σας. Εάν δε  πήρατε λά-
θος δρόµο, δεν είναι αργά να τον 
αλλάξετε. Εάν κάνεις ένα βήµα, µπο-
ρείς να βαδίσεις χιλιόµετρα, αρκεί 
να το θέλεις πολύ και να ξέρεις που 
πηγαίνεις.

Αγάπη δεν είναι µόνο η ερωτική φυ-
σιολογική έλξη των ανθρώπων, η 

οποία βιολογικά µε τα χρόνια  ξεθωριάζει. Είναι ένας βαθύ-
τερος δεσµός που διαρκεί όλη µας την ζωή, εφόσον την κα-
ταλάβουµε. 

Καλέ µου συνάνθρωπε, η εκτίµηση κερδίζεται από 
την συµπεριφορά µας, και όχι από την επιβολή, ότι 

εγώ είµαι κάποιος και πρέπει να µε σέβεσαι. Πώς να σε 
σεβαστούµε, όταν είσαι απλά µια φρούδα, ένα φουσκω-
µένο σακί µε άχυρα.

Είναι πέρα για πέρα αληθινό, ότι αµαρτίες γονέων, παι-
δεύουσι τέκνα. Τα παιδιά µας γεννιούνται χωρίς κανέ-

να χρέος προς οποιονδήποτε. Εάν αισθάνονται κάποιον σε-
βασµό προς τους γεννήτορες, είναι για 
την φροντίδα που δέχονται µέχρι να τα 
µεγαλώσουν. Αυτό δεν απαλλάσσει 
τους  γονείς από τις αµαρτίες τους. Τα 
σφάλµατα που κάναµε  στην ζωή µας 
δεν επανορθώνονται, γιατί δεν µπορού-
µε να γυρίσουµε την ζωή µας πίσω.

Οι περισσότεροι από µας ξεσαλώ-
νουµε µε τα χρήµατα. Όµως τα 

χρήµατα έρχονται στα χέρια µας και 
φεύγουν. Στο τέλος µας µένε µια πικρή 
γεύση, αναλογιζόµενοι τα λάθη που 
κάναµε στην ζωή µας.

Εκτιµούµε σε έναν συνοµιλητή µας, την ειλικρινή 
και καλή πρόθεση να καταλάβει µια σκέψη µας 

που εκφράζουµε και όχι τόσο τον χρόνο που χρειάζεται 
για να συλλάβει το νόηµα. Αυτό εξαρτάται από πολ-
λούς και διαφορετικούς παράγοντες. Αυτό λέγεται δε-
κτικός στην γνώση.
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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»

 Στην ιστορία του 
Έθνους µας, για τους 
αγώνες µας υπέρ της 

ελευθερίας, πάντα υπήρχαν 
Εφιάλτες. Θερµοπύλες. Κερ-
κόπορτες  Κωνσταντινούπο-
λη, εµφύλιος και παιδοµάζω-
µα λίγη προσοχή θα διαπι-
στώσετε, ότι και σήµερα 
υπάρχουν τέτοιοι.  Και όµως 
µε όλους αυτούς,  αντέχουµε 
και επιβιώνουµε. Η Ελλάδα 
πάνω από όλα είναι πνεύµα 
που γνωρίζει πολύ καλά, τι εί-
ναι δηµοκρατία, ελευθερία, 
δικαιοσύνη, δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις.

Όταν το Έθνος µας αντι-
µετωπίζει εχθρική απει-
λή, περισσότερο επικίν-

δυνος είναι ο εθνικός διχα-
σµός, από τον εχθρό. Το έχου-
µε ζήσει αυτό στο παρελθόν 
µε οδυνηρές συνέπειες. Η 
ιστορία είναι ο πιο αξιόπιστος 
δάσκαλος.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Καλέ µου άνθρωπε, τι 
σε νοιάζει εσένα εάν εµ-

βολιάστηκε ο Μητσοτάκης, ο 
Τσίπρας ή ο Πολάκης. Εµάς 
µας νοιάζει να µην αρρωστή-
σουµε εµείς η γυναίκα µας και 
τα παιδιά µας από το θανατε-
ρό κορονοϊό. Εξάλλου, εάν 
αρρωστήσεις εσύ ή ο Τσίπρας, 
φαντάζεσαι ότι θα σας πάνε 
στο ίδιο νοσοκοµείο;  Χαζός 
παπάς σε βάφτισε.
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Φωτορεπορτάζ
Μιχάλης  Βρεττός : Το µέλλον της 
Αυτοδιοίκησης προµηνύεται λαµπρό
«Τα επόµενα 
χρόνια, ο ∆ήµος 
µας θα πρωτα-
γωνιστήσει στην 
ψηφιακή επανά-
σ τ α σ η .  Ο ι 
Υπουργοί Κυριά-
κος  Πιερρακά-
κης και Θεοδω-
ρος Λιβάνιος, 
µας εξασφαλί-
ζουν τους πό-
ρους, µέσα από το νέο πρόγραµµα ύψους 320 εκατ. Ευρώ,  
αλλά και την τεχνογνωσία που θα µας οδηγήσει στη νέα 
ψηφιακή εποχή µε σκοπό να παρέχουµε τις καλύτερες 
υπηρεσίες στους δηµότες µας και φυσικά να µειώσουµε 
στο µέγιστο τα έξοδα του ∆ήµου µας».

Αγιασµός  στο Λύκειο Ελληνίδων
Σε κλίµα σύ-
µπνοιας, αγάπης 
και αποφασιστι-
κότητας ξεκινή-
σαµε  µε τη βοή-
θεια του Θεού 
,τη Νέα Λυκεια-
κή µας χρόνια ! 
Με όραµα και αι-
σιοδοξία χαρά-
ζουµε Νέα πο-
ρεία στο Λύκειο 
Ε λ λ η ν ί δ ω ν 
Αχαρνών για ν’ 
αναπληρώσου-
µε τον χρόνο 
που χάσαµε λό-
γω πανδηµίας 
και για να δώ-
σουµε στο Λύκειο την αίγλη και την δυναµική που του αξί-
ζει. Τον καθιερωµένο Αγιασµό τέλεσε ο αγαπητός Π, Ιωάν-
νης Ράπτης , προϊστάµενος Ι, Ναού Αγ. Βλασίου και Αρχι-
ερατικός της Μητροπόλεως µας. Καλή Λυκειακή Χρονια !

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 έγινε ο Αγια-
σµός στην ΧΕΝ Κηφισιάς και εγκαινιάστηκε η συνερ-
γασία µε την Ι.Λ.Ε.Α., για την εκµάθηση της παραδο-

σιακής µας βελονιάς και όχι µόνο… Τα µέλη του ∆Σ της 
ΙΛΕΑ, κυρίες Σίτσα Κατάρα και Φωτεινή Ράπτη, µετέφεραν και 
παρουσίασαν τη Νυφική φορεσιά του Μενιδίου και αντιπρο-
σωπευτικά κεντήµατα µε σχέδια από τη Μενιδιάτικη φορεσιά.

Παραδόθηκε  η προγραµµατική σύµβαση 
Παραδόθηκε σήµερα στην Τεχνική Υπηρεσία από την εντε-
ταλµένη σύµβουλο των έργων της Περιφέρειας Αττικής Ευ-
ρώπη  Κοσµίδη, η προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Περι-
φέρειας Αττικής   Γιώργου  Πατούλη και ∆ήµου Αχαρνών 
Σπύρου Βρεττού (χρηµατοδότηση έργου περίπου 3,2 εκ.) 
για οδοποιίες στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής, Μπό-
σκιζας και Πανοράµατος. 

Σύντοµα οι συνδέσεις
κατοικιών στην Λυκότρυπα
«ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΘΑ 
ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»
Το πράσινο φως 
για την έναρξη 
έργων ανακατα-
σ κ ε υ ή ς  κ α ι 
ασφαλτοστρώ-
σεων σε τµήµα 
του οδικού δι-
κτύου στο ∆ήµο 
Αχαρνών µε χρη-
µατοδότηση της 
Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισµού 3.1 εκ. 
ευρώ, δόθηκε µετά την υπογραφή της σχετικής προγραµ-
µατικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και 
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σ. Βρεττό. «Το έργο προβλέπει την 
κατασκευή δρόµων στις ΠΕ Αγ. Παρασκευής-Πανοράµα-
τος-Μπόσκιζας του ∆ήµου Αχαρνών µε στόχο την οδική 
αναβάθµιση προς εξυπηρέτηση των κατοίκων, την βελτί-
ωση και συµπλήρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου 
των εν λόγω περιοχών του ∆ήµου», τόνισε ο δήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, σε συνέντευξη που παραχώρη-
σε στον 94.0 και τις ∆ηµοτικές ∆ιαπλοκές.

Ευρωπαϊκό Βραβείο
στην Εκπαίδευση 2021
Άλλη µια Ευρωπαϊκή 
∆ιάκριση για το 12ο 
Γυµνάσιο Αχαρνών 
.Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Καινοτοµίας στην Εκ-
παίδευση 2021 αυτή 
τη φορά για την καινο-
τοµία του ΕΥΡΩΠΑΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑ-
Τ Ο Σ  E R A S M U S + 
«SPIELEND NEUES 
LERNEN» που διεξή-
χθη στο 12ο Γυµνάσιο 
Αχαρνών το 2017 – 
2019. Με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση η  ∆ιευ-
θύντρια του 12ου Γυ-

µνασίου Αχαρνών, Μαριάνθη Πλατσή δήλωσε τα εξής : 
«Συγχαρητήρια στις άξιες συναδέλφους Σταυρούλα Βαλ-
κάνου και Ευτυχία Χρόνη, αλλά και σε όλους τους συνα-
δέλφους και τους µαθητές που το στήριξαν».

∆υναµικό παρών των Αχαρνών 

Στο 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχαίου ∆ράµατος που πραγµα-
τοποείται στο Εθνικό Θέατρο και διοργανωτές είναι το Ίδρυ-
µα Ελληνικού Πολιτισµού και το Εθνικό Θέατρο. στις 23, 
24, 25 Σεπτεµβρίου στο κτίριο Τσίλλερ (αίθουσα εκδηλώ-
σεων) «Η έννοια του Ηθικού Χρέους στο Αρχαίο Ελληνικό 
Θέατρο». Ο κ. Λαµπρινός Πλατυπόδης εντυπωσίασε το 
κοινό (στην πλειοψηφία του από την ακαδηµαϊκή κοινότη-
τα) µε την εξαιρετική εισήγησή του µε θέµα «Η συνάφεια 
του καιρού και του ηθικού χρέους στην Ηλέκτρα του Σο-
φοκλή»

Στηρίζει τον Σπύρο Βρεττό,   
ο Θεόδωρος  Συρινίδης 
∆εν κρύβει 
την εκτίµηση 
που τρέφει 
στο πρόσωπο 
του ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών 
Σπύρου Βρετ-
τού ο π. Αντι-
δ ή µ α ρ χ ο ς 
Θόδωρος Συ-
ρινίδης. Ο Θόδωρος Συρινίδης που τη δεύτερη Κυριακή 
των εκλογών του 2019 στήριξε ανοιχτά τον Σπύρο Βρεττό 
κι εξακολουθεί να το πράττει στα κρίσιµα θέµατα των συ-
νεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την εκδή-
λωση των εγκαινίων του Κοινωνικού Φαρµακείου, το 
απόγευµα της ∆ευτέρας 11 Οκτωβρίου, έσπευσε να συγ-
χαρεί τον ∆ήµαρχο και φωτογραφήθηκε µαζί του. Όταν δε 
ρωτήθηκε από το ΜΕΝΙ∆ΙΑΤΗ µε ποιόν ∆ήµαρχο θα ήθε-
λε να κατέβει στις επόµενες εκλογές, απάντησε χωρίς πε-
ριστροφές, «Με τον Σπύρο Βρεττό». Αναµφίβολα είναι 
νωρίς ακόµη. Αλλά, οι καλές συνεργασίες θέλουν το χρό-
νο τους κι αυτό που µένει να δούµε, είναι αν τελικά ο Σπύ-
ρος Βρεττός και ο Θόδωρος Συρινίδης θα σφίξουν τα χέ-
ρια. Ίδωµεν...  Πηγή: Μενιδιάτης

∆ηµοσιογράφοι και µε πτυχίο 
∆ηµοσιογρά-
φοι από τα 15 
τους,  αλλά 
από χθες και 
µε πτυχίο από 
το Πανεπιστή-
µιο Αθηνών! 
Σωστά κατα-
λάβατε, είναι  
τα παιδιά της 
πόλης µας, 
Ελευθερία και 
Μπαρµπιλένα  
Τριανταφύ-
λου. Τα συγχαίρουµε και καλή σταδιοδροµία. 
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Επετειακή εκδήλωση της  Ι.Μ. Ιλίου για τα  200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Σε εορταστικό κλίµα και µε αξιοσηµείωτη 
επιτυχία, πραγµατοποιήθηκε το απόγευ-
µα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου 2021, 

στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, η επετειακή εκδή-
λωση που διοργανώθηκε από την Ιερά Μη-
τρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, 
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρνών, στα 
πλαίσια των Συνοδικών και περιφερειακών 
εκδηλώσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος για 
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821, µε θέµα: «Η απελευθέρωση της Αθή-
νας από τους κατοίκους των Αχαρνών και της 
Φυλής και ο σηµαίνων ρόλος τους στην Επα-
νάσταση του 1821».

Στην εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθη-
κε µε την αυστηρή τήρηση όλων των υγειονοµι-
κών πρωτοκόλλων που έχει θεσπίσει η πολιτεία 
κατά της COVID-19, παραβρέθηκε συγκεκριµέ-
νος αριθµός προσκεκληµένων, ενώ µεταδόθηκε 
ζωντανά µέσω διαδικτύου από το orthodoxtv.gr 
και την από την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Αχαρνών acharnes.gr, καθώς και σε µαγνητο-
σκόπηση από το ecclesiatv.gr, µε αποτέλεσµα να 
την παρακολουθήσει µεγάλος αριθµός ανθρώ-
πων σε όλη τη Χώρα.

Το πάνελ της εκδήλωσης λάµπρυναν µε την 
παρουσία τους επιφανείς οµιλητές, εξέχουσες 

προσωπικότητες της επιστήµης, της Εκκλησίας, 
της δηµοσιογραφίας και της τέχνης. Ο έγκριτος 
και ιδιαιτέρως αγαπητός δηµοσιογράφος κ. ∆η-
µήτρης Καµπουράκης, ο κορυφαίος σκηνοθέτης  
κ. Γιάννης Σµαραγδής, ο λόγιος κληρικός Αρχι-
µανδρίτης Νικόδηµος Αθανασίου, Πρωτοσύ-
γκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρ-
νών και Πετρουπόλεως, ο διακεκριµένος  καθη-
γητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Τµήµατος Θε-
ολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. 
Γιάννης Παναγιωτόπουλος και οι γνωστοί κι επί-
σης πολύ αγαπητοί δηµοσιογράφοι και ιστορι-
κοί ερευνητές κ. Χρήστος Βασιλόπουλος και κ. 
∆ηµήτρης Πετρόπουλος, καθώς και η δηµοφι-
λής ηθοποιός κα Ράνια Παπαδάκου, η οποία διά-
βασε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης στίχους 
σπουδαίων Ελλήνων ποιητών. Την εκδήλωση 
συντόνισε ο επιστηµονικός συνεργάτης της Ιεράς 
Μητροπόλεώς µας κ. ∆ηµήτρης Ανυφαντάκης.

Οι εξαιρετικές εισηγήσεις των οµιλητών, οι 
οποίες εντυπωσίασαν το κοινό λόγω της υψηλής 
ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους, έδωσαν έµ-
φαση στο ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσης 
της Αθήνας από τους γηγενείς δουλευτές της Ατ-
τικής γης και τον γενναίο αρχηγό τους καπετάν 
Μελέτη Βασιλείου, όµως δεν εξαντλήθηκαν σε 
αυτό, αλλά µε αφορµή το γεγονός, επεκτάθηκαν 

και σε χώρους πέραν αυτού της ιστορίας, όπως 
ο κινηµατογράφος και η συµβολή του στην δια-
µόρφωση και την καθιέρωση υγιούς εθνικής 
συλλογικής συνείδησης, η παρουσίαση της 
οθωµανικής και της µετέπειτα οθωνικής εικόνα 
της πόλης των Αθηνών, αλλά και στην ευρύτερη 
κοινωνική ανάλυση και κριτική των γεγονότων 
του τότε και στο πως αυτά δυνητικά συνέβαλλαν 
και καθόρισαν την πορεία του ελληνισµού µετά 
την ανεξαρτησία κι ως σήµερα.

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας κ. Αθη-
ναγόρας, ο οποίος έθεσε ως προτεραιότητα την 
προβολή του σπουδαίου γεγονότος της απελευ-
θέρωσης της Αθήνας από τους κατοίκους της Φυ-
λής και των Αχαρνών, ήταν ο άνθρωπος που εί-
χε την πρωτότυπη ιδέα και οραµατίστηκε το πλαί-
σιο εντός του οποίου θα αποδίδονταν οι αρµό-
ζουσες τιµές στον εθνικό µας αγώνα, µέσα από 
µια ξεχωριστή και γεµάτη συµβολισµούς και δι-
αχρονικά µηνύµατα πρωτοβουλία. 

Πολύτιµος σύµµαχος και αρωγός µας σε αυ-
τό το µεγάλο εγχείρηµα ήταν ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Σπύρος Βρεττός. Ιδιαιτέρως τιµητική για 
εµάς ήταν η ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρ-
νησης, η οποία απέστειλε ως εκπρόσωπο την 
Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σο-
φία Βούλτεψη, η οποία µετέφερε τον εγκάρδιο 

χαιρετισµό του κ. Πρωθυπουργού, υπογραµµί-
ζοντας κατά τον ολιγόλεπτο χαιρετισµό της, την 
τεράστια προσφορά των γυναικών στους αγώ-
νες του έθνους µας. Το χώρο της εκδήλωσης κό-
σµησαν µε την παρουσία τους κυρίες µε παρα-
δοσιακές τοπικές φορεσιές, από το παράρτηµα 
Αχαρνών του  «Λυκείου των Ελληνίδων».

Από την πλευρά του ∆ήµου Αχαρνών χαιρε-
τισµό απηύθυνε, εκ µέρους του δηµάρχου, η 
αντιδήµαρχος Παιδείας και Πολιτισµού Χριστίνα 
Κατσανδρή.

Παρόντες ήταν επίσης, η αναπληρώτρια  
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Σοφία 
Βούλτεψη, οι βουλευτές Βασίλης Οικονόµου, 
Πάνος Σκουρολιάκος, Νάσος Αθανασίου, ο 
γραµµατέας του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Χριστοδου-
λάκης, ο δήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο 
πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών 
Θέµης Οικονόµου, ο πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Γιάν-
νης Νίκας, η πρόεδρος του Κ∆ΑΠ ΜΕΑ «Αρω-
γή» Μαρία Μπούκη, οι πρώην δήµαρχοι Αχαρ-
νών Τάσος Μουστακάτος και Παναγιώτης Φω-
τιάδης, ο πρώην δήµαρχος Φυλής ∆ηµήτρης 
Μπουραΐµης, η πρώην αντινοµάρχης ∆υτικής 
Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου, η αντιδήµαρχος Φυ-
λής Ελένη Λιάκου, δηµοτικοί σύµβουλοι, τοπι-
κοί παράγοντες κ.ά.



5Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

∆υναµικό «παρών» έδωσε 
στο ετήσιο τακτικό συνέ-
δριο της ΚΕ∆Ε στη Θεσσα-

λονίκη, ο ∆ήµος Αχαρνών ο οποίος 
εκπροσωπήθηκε από τον  ∆ήµαρ-
χο, Σπύρο Βρεττό, τους Αντιδηµάρ-
χους Μιχάλη Βρεττό, Νικόλαο ∆α-
µάσκο, ∆ηµήτρη Κωφό και τον Γε-
νικό Γραµµατέα του ∆ήµου Γιάννη 
∆ηµητρακόπουλο.

Ειδικότερα, ο ∆ήµαρχος είχε την 
ευκαιρία να συζητήσει για σειρά θεµά-
των που αφορούν στη λειτουργία του 
∆ήµου, ενώ ενηµερώθηκε  και για τις 
αλλαγές στον τοµέα της Αυτοδιοίκη-
σης, όπως η αύξηση της χρηµατοδό-
τησης στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρί-
τσης» και η αύξηση των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) οι οποίοι το 
2023, θα είναι διαφορετικοί, καθώς τα 

κριτήρια χρηµατοδότησης των ∆ή-
µων θα εµπλουτιστούν πέραν του 
αριθµού των µόνιµων κατοίκων τους.

Επιπλέον, ο κ. Βρεττός παρακο-
λούθησε από κοντά τις εξαγγελίες του 
Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
Κυριάκου Πιερρακάκη, για το πρό-
γραµµα «Έξυπνες Πόλεις» στο οποίο 
ο ∆ήµος Αχαρνών συµµετέχει δυνα-
µικά, καθώς ανήκει στους πρώτους 
17 δήµους που εντάσσονται στο εν 
λόγω πρόγραµµα. Στο επίκεντρο των 
συζητήσεων µε τους οµόλογούς του, 

βρέθηκαν οι προκλήσεις των δήµων 
στις συνθήκες όπως διαµορφώθηκαν 
από την πανδηµία, η µετεξέλιξη του 
ίδιου του θεσµού και ο µετασχηµατι-
σµός των πόλεων σε όφελος της κα-
θηµερινότητας των πολιτών.

Οι ∆ήµοι, όπως αναφέρει ο κ. 
Βρεττός έρχονται να ακολουθήσουν 
τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωµέ-
νες ∆ιοικήσεις, που στην ουσία διοι-
κούν, ενώ είναι ανάγκη να λυθούν 
βασικά θέµατα που αφορούν τον θε-
σµό του ∆ηµάρχου.

Άλλαξε όψη η πλατεία του Προφήτη Ηλία, στις Εργατικές Πολυ-
κατοικίες, µετά τις εργασίες εξωραϊσµού από τα συνεργεία του 
δήµου Αχαρνών που την κατέστησαν πιο λειτουργική και προ-
σβάσιµη, µε σύγχρονη αισθητική και αισθητά περισσότερο πρά-
σινο. Η ανάπλαση της πλατείας εντάσσεται στον ευρύτερο σχε-
διασµό για την αναβάθµιση των υφιστάµενων χώρων πρασί-
νου και των κοινόχρηστων χώρων. 

Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται ένα διαχρονικό και σοβαρό 
αίτηµα των κατοίκων της περιοχήςοι οποίοι, επιτέλους, βλέπουν  
ένα σηµείο αναφοράς για τη συνοικία τους ν’αναδεικνύεται όπως 
πρέπει.

Συγκεκριµένα, ο εξωραϊσµός αφορούσε στη διαµόρφωση του 
ανοιχτού χώρου της πλατείας µε τον καλλωπισµό του περιβάλλο-

ντα χώρου καθώς και το βάψιµο λόγω φθοράς των σηµείων της 
πλατείας. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν επιδιορθώσεις στο πλακό-
στρωτο καθώς και καθαρισµοί και φυτεύσεις λουλουδιών.  Όλες 
οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάπλαση της πλατείας έγιναν από 
τις Τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου και υπό τον συντονισµό των  αντι-
δηµάρχων Γιώργου Σιδηρόπουλου και Νικόλαου ∆αµάσκου, σε 
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πρασίνου και τον  Αντιδήµαρχο Νίκο 
Ξαγοράρη και την πολύτιµη αρωγή του προέδρου της ∆ΗΚΕΑ Γιάν-
νη Νίκα και του Αντιδηµάρχου Γιώργου Πετάκου.

Το τελικό αποτέλεσµα δικαιώνει πλήρως τον ∆ήµαρχο Αχαρ-
νών Σπύρο Βρεττό ο οποίος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα της 
θητείας του τη βελτίωση της καθηµερινότητας µέσα από έργα και 
παρεµβάσεις.   

Συνάντηση ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού 
και Αντιδηµάρχων µε µέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής των πυρόπληκτων της Βαρυµπόµπης 
Συνάντηση µε εκπροσώπους της Συντονιστι-
κής Επιτροπής των πυρόπληκτων κατοίκων 
της Βαρυµπόµπης είχε το πρωί του Σαββάτου 
9 Οκτωβρίου ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός, ο οποίος µε ανάρτησή του στη σελί-
δα του στο facebook, ανέφερε τα εξής:

«Είχα την ευκαιρία να συνοµιλήσω µε εκ-
προσώπους της Συντονιστικής των πυροπλή-
κτων κατοίκων της Βαρυµπόµπης.  Γνωρίζουν 
και οι ίδιοι πως από την πρώτη στιγµή βρισκό-
µαστε δίπλα τους και αυτό θα συνεχίσουµε να 
κάνουµε. Ήθελα όµως να ενηµερωθούν λεπτοµερώς για όλες τις ενέργειες που έχουµε κάνει, 
για τα όσα έχουµε καταφέρει, για τις πιέσεις που ασκούµε κάθε µέρα, αλλά και για όσα προ-
σπαθούµε ακόµη να πετύχουµε για τους ίδιους και για την ευρύτερη περιοχή. Άκουσα τους 
προβληµατισµούς τους και τους διαβεβαίωσα πως θα συνεχίσουµε να είµαστε µαζί τους σε κά-
θε εύλογη διεκδίκηση όσο και αν οι αρµοδιότητές µας είναι περιορισµένες. 

Όλη η διοίκηση του ∆ήµος Αχαρνών άλλωστε δουλεύει καθηµερινά σε µία κατεύθυνση 
µε σκοπό να δούµε τα καλύτερα αποτελέσµατα το συντοµότερο δυνατόν».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήµαρχοι Μιχάλης Βρεττός, ∆αµάσκος Νικό-
λαος, Γιώργος Πετάκος, Γιώργος Σιδηρόπουλος, Σταθης Τοπαλιδης και ο πρόεδρος Χαράλα-
µπος Ορφανίδης.

Άλλαξε όψη µία ακόµη πλατεία του ∆ήµου Αχαρνών

∆ιανοµή σχολικών ειδών από το Τµήµα 
Κοινωνικής Πολιτικής 
Στη δωρεάν διανοµή σχολικών ειδών για 
τη στήριξη  µαθητών και µαθητριών ευά-
λωτων  κοινωνικών οµάδων του δήµου 
Αχαρνών, προχώρησε το πρωί της Πέ-
µπτης 7 Οκτωβρίου, το τµήµα Κοινωνικής 
Πολιτικής του δήµου µε επικεφαλής τον 
αρµόδιο αντιδήµαρχο Γιώργο Πετάκο. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
που ήταν παρών στη διανοµή των σχολικών 
ειδών δήλωσε σχετικά: «Με τις δράσεις και 
τις πρωτοβουλίες του ο δήµος µας προσπα-
θεί να στηρίξει όλους τους µαθητές της πό-
λης, πολύ δε περισσότερο αυτούς που έχουν πραγµατική ανάγκη».

Με την αµέριστη συµπαράσταση και αρωγή του Συλλόγου Εργαζοµένων του δήµου, 
της Πρεσβείας της Γεωργίας, της Motor Oil, των δηµοτών Ελένης Μαργέτη και Χρήστου 
Αβραµίδη συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη που δόθηκαν σε µαθητές και µαθήτριες που 
προέρχονται από οικογένειες ευπαθείς, ευάλωτες και από οικογένειες προερχόµενες από 
τις πληγείσες, από τις πυρκαγιές, περιοχές του δήµου.

Το κάθε σετ σχολικών ειδών περιείχε: Τσάντα µε κασετίνα, γραφική ύλη, µάσκες και 
αντισηπτικά µαντηλάκια, νερά καθώς και µια σακούλα µε µπισκότα, κρουασάν, κράκερς 
και µπάρες δηµητριακών.

∆υναµική παρουσία  του ∆ήµου 
Αχαρνών στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕ∆Ε

Εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό Φαρµακείο του δήµου
∆ίπλα στους δηµότες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα και ανήκουν σε 
ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες, βρίσκεται ο ∆ήµος Αχαρνών, µε µια νέα 
Κοινωνική ∆οµή που εγκαινίασε τη ∆ευτέρα 11 Οκτωβρίου. Το Κοινω-
νικό Φαρµακείο που εδρεύει στο Εµπορικό Κέντρο των Εργατικών Κα-
τοικιών του Προφήτη Ηλία.

Στην έναρξη, ο κ. Βρεττός ευχαρίστησε τον  Αντιδήµαρχο κοινωνι-
κής πολιτικής Γιώργο Πετάκο και τους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπη-
ρεσίας για την υλοποίηση της δοµής. Παράλληλα, ο ∆ήµαρχος δεν πα-
ρέλειψε να ευχαριστήσει τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη 
για τη χρηµατοδότηση της δοµής από την Περιφέρεια µέσω του προ-
γράµµατος ΕΣΠΑ.

«Το Κοινωνικό Φαρµακείο είναι µόνο η αρχή. Ως δήµος σχεδιάζου-
µε να λειτουργήσουµε, στο άµεσο µέλλον, κι άλλες δοµές µε σκοπό τη 
στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών συµπολιτών µας των οποίων οι 
ανάγκες  διαρκώς αυξάνονται. 

Στη συνέχεια της οµιλία του, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε 
στην αείµνηστη Ελένη Σαχσανίδη, αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, 
η οποία είχε εργαστεί εντατικά για τη δηµιουργία του Κοινωνικού Φαρ-
µακείου, όπως είχε πράξει και γι’ άλλες δοµές. «Ήταν ένα όνειρό της που 
έγινε πράξη», σηµείωσε χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον, ο κ. Βρεττός ευχαρίστησε όσους στήριξαν τη λειτουργία 
της δοµής, προσφέροντας φάρµακα και εθελοντική εργασία. Πρόκειται 
για τοπικούς φαρµακοποιούς, κοινωνικούς φορείς και δηµότες που στή-
ριξαν πολλαπλώς την προσπάθεια του ∆ήµου.

Στον χαιρετισµό του, ο αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Γιώρ-
γος Πετάκος, παρέθεσε στοιχεία από την ολιγόµηνη λειτουργία του. Ει-
δικότερα, το Κοινωνικό Φαρµακείο εξυπηρετεί σταθερά 50 άτοµα και 
εκτάκτως έχει προσφέρει στήριξη σε 90 δηµότες. Επιπλέον, έχει χορη-
γήσει 12 αναπηρικά αµαξίδια σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες που πληρού-
σαν τις προϋποθέσεις, 

Τα εγκαίνια τίµησαν µε την παρουσία τους: σύσσωµη η διοίκηση 
του δήµου Αχαρνών, ο βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου, οι Περιφ. 
Σύµβουλοι Θανάσης Κατσιγιάννης και Γεωργία Βλάχου καθώς και εκ-
πρόσωποι πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων του τόπου.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Νέος συναγερµός έχει σηµάνει σε κυβέρνηση και ειδικούς για 
την αύξηση των κρουσµάτων του κορωνοϊού καθώς τα στοι-
χεία δείχνουν νέα αναζωπύρωση της πανδηµίας στη χώρα µας. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι προχθές σηµειώθηκε άλµα στις µολύν-
σεις µε 3.739 νέα κρούσµατα, τη στιγµή που και ο αριθµός των διασω-
ληνωµένων είναι υψηλός µε 356 ασθενείς να νοσηλεύονται αυτή τη 
στιγµή. Υπενθυµίζεται ότι ο αριθµός των κρουσµάτων ξεπέρασε τις 
3.000 και την ∆ευτέρα όταν καταγράφηκαν 3.164 περιστατικά, ενώ σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του ΕΟ∆Υ, καταγράφει πλέον περισσότερα από 
700.000 επιβεβαιωµένα κρούσµατα στη χώρα µας.

Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η αµυντική συµφωνία Ελλάδας – Γαλ-
λίας, µε 191 «ΝΑΙ» και 109 «ΌΧΙ». Υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές Ν∆, 
ΚΙΝΑΛ και Ελληνικής Λύσης και η ανεξάρτητη βουλευτής  Κ. Αδά-

µου. Κατά της συµφωνίας τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συµµαχία, ΚΚΕ 
και ΜέΡΑ 25.Είχε προηγηθεί άγρια κόντρα στη Βουλή µε τους πολιτικούς 
αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

Κανονικά θα γίνει τελικά και φέτος η  αλλαγή ώρας.Έτσι, την τε-
λευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021 και συγκεκριµένα 
στις 31 του µήνα, στην Ελλάδα τα ρολόγια θα γυρίσουν µία ώρα 

πίσω. Οι πολίτες καλούνται να γυρίσουν τους δείκτες του ρολογιού τα 
ξηµερώµατα, από τις 04.00 στις 03.00, προκειµένου να γίνει το πέρασµα 
από τη θερινή στη χειµερινή ώρα.

Ο ∆ήµος Αχαρνών ανακοινώνει τη διακοπή λειτουργίας όλων των 
σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης που βρίσκονται στη ∆ιοικητική Περιφέρεια του ∆ήµου Αχαρ-

νών την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου , λόγω των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν και οι οποίες καθιστούν την πρόσβαση αλλά και τη λειτουργία 
των σχολικών µονάδων δύσκολη. 

Παράσταση διαµαρτυρίας στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών την Πέµπτη 
21 Οκτωβρίου από πυρόπληκτους κατοίκους Βαρυµπόµπης – 
Θρακοµακεδόνων. «∆ύο µήνες µετά την καταστροφή, η Κυβέρ-

νηση, η Περιφέρεια και ο ∆ήµος, όλοι ανεξαιρέτως, καθυστερούν να 

κάνουν έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης , την στιγµή που οι διευκο-
λύνσεις για επενδυτικά projects γίνονται µε διαδικασίες fast track».  

Το ζήτηµα της αντιπληµµυρικής θωράκισης να συζητηθεί άµεσα ως 
ξεχωριστό θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Επιστολή του ΣΕΒΑ προς 
το ∆ήµο Αχαρνών, ∆ηµοτικές Παρατάξεις, Σύλλόγους και Φορείς 

του ∆ήµου Αχαρνών. Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Β.Α. µεταφέροντας την µεγάλη ανη-
συχία των επαγγελµατιών της πόλης µας αλλά και του συνόλου των κατοί-
κων, αιτούµαστε: - Το ζήτηµα της αντιπληµµυρικής θωράκισης να συζητη-
θεί άµεσα ως ξεχωριστό θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. -  Να δοθεί στους 
Συλλόγους, τα Σωµατεία και τους Φορείς της πόλης µας που το επιθυµούν, 
η δυνατότητα να παρέµβουν και να τοποθετηθούν.

Νέος Εξωραϊστικός και Πολτιστικός   Σύλλογος στον  Κόκκινο 
Μύλο» ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΊΩΤΕΣ».  Σε µήνυµά του το 
∆.Σ. αναφέρει το εξής:  « Ένα όµορφο ταξίδι πολιτισµού, αθλη-

τισµού, 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. Ας κάνουµε την γειτονιά µας όπως της αξίζει για εµάς για 
τα παιδιά µας!!! Σύντοµα θα υπάρχει ενηµέρωση για όλες τις δραστηρι-
ότητες και τα τµήµατα του Συλλόγου. 

Στο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος που 
πραγµατοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Οκτω-
βρίου, έδωσε το “παρών” ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. 

«Ακούσαµε τις εξαγγελίες του κ. Στέλιου Πέτσα για την αύξηση της χρηµατο-
δότησης στο «Αντώνης Τρίτσης» που θα φτάσει τα 3,5 δις (από 2,5), αλλά και 
την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την επόµενη χρονιά. Ιδιαί-
τερη σηµασία έχει και η µεγάλη ανάγκη ψηφιακού µετασχηµατισµού µε τον 
∆ήµο µας να ετοιµάζεται να συµµετάσχει στο πρόγραµµα που ανακοίνωσε ο 
υπουργός κ. Πιερρακάκης ύψους 320 εκατ. ευρώ για τις «έξυπνες πόλεις».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετοχής στα τµή-
µατα µάθησης του Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) ∆ή-
µου Αχαρνών. ο εν λόγω έργο εντάσσεται στο Κέντρο ∆ια Βίου 

Μάθησης του ∆ήµου Αχαρνών» και αφορά την παροχή υπηρεσιών για 
την διεξαγωγή προγραµµάτων Πληροφορικής σε βάρος του προϋπο-
λογισµού εξόδων του ∆ήµου Αχαρνών. Όλα τα προγράµµατα θα ολο-
κληρώνονται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου - Βασιλικής 
Παπακωνσταντίνου - Πατρών 13, Τ.Κ. 13671 – Αχαρνές. Για πληροφο-
ρίες και δηλώσεις συµµετοχής στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης. Τηλ. επι-
κοινωνίας :2132072470

Ψηφιακά η έκδοση φορολογικής ενηµερότητας : Τέσσερις ψη-
φιακές φόρµες για την υποβολή έκδοσης φορολογικής ενη-
µερότητας, απόδοσης ΑΦΜ, τελών χαρτοσήµου και δήλω-

σης έναρξης, µεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης δηµιούρ-
γησαν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, οι 
οποίες έχουν τεθεί σε εφαρµογή.

Επίδοµα θέρµανσης: Έως τις 10 Νοεµβρίου ανοίγει η πλατ-
φόρµα: Έως τις 10 Νοεµβρίου θα ανοίξει η πλατφόρµα για 
το επίδοµα θέρµανσης, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρω-

τής Υπουργός Οικονοµικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης σε τηλεοπτι-
κή συνέντευξη. 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ποιοι και πότε θα πρέπει να επι-
στρέψουν χρήµατα : Αν και η προθεσµία υποβολής των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν Επι-

στρεπτέα Προκαταβολή, χρηµατοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων 
των κύκλων λήγει στις 15 Νοεµβρίου, εντούτοις το υπουργείο Οικο-
νοµικών έως τα τέλη του τρέχοντος µήνα θα ενηµερώσει κάθε επαγ-
γελµατία για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψει στο κράτος, εφόσον 
έλαβε την συγκεκριµένη ενίσχυση την περίοδο των «σκληρών» περι-
οριστικών µέτρων. Σχεδόν 700.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες και µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να επιστρέψουν ποσά στο δηµόσιο. 

ΑΑ∆Ε- Άνοιξε η εφαρµογή για διορθώσεις στο Ε9. -Άνοιξε 
η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αρχικών και τροπο-
ποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2021. - Έτσι λοιπόν, οι φο-

ρολογούµενοι που εντόπισαν λάθη και παραλείψεις στο εκκαθα-
ριστικό του ΕΝΦΙΑ, µε αποτέλεσµα ο λογαριασµός να εµφανίζε-
ται αυξηµένος, θα έχουν την ευκαιρία να τα διορθώσουν υποβάλ-
λοντας τροποποιητική δήλωση. -Εν συνεχεία, θα εκδοθεί νέο 
εκκαθαριστικό µε το ποσό του φόρου ακινήτων που θα πρέπει να 
πληρώσουν. -Να σηµειωθεί ότι οι δυο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ 
θα πρέπει να εξοφληθούν έως τις 29 Οκτωβρίου. 
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Αλήθειες και ψέµατα για τον παγωµένο χειµώνα που έρχεται
Άρθρο του
Κώστα Αµπαρτζάκη

Ζούµε για µια ακόµη φορά µια επι-
κοινωνιακή φάρσα. Οι αυξήσεις 
στην ενέργεια είναι πρωτοφανείς 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η µεγάλη 
πλειοψηφία των συνανθρώπων µας εί-
ναι σε άµεση απειλή να ξεπαγιάσει φέτος 
το χειµώνα, ιδιαιτέρως εάν έχουµε ένα 
χειµώνα βαρύ όπως τον περσινό που είχε πολλούς χιονιά-
δες. Ας ευχηθούµε όλοι να µη συµβεί αυτό. Ωστόσο και µέ-
χρι τότε, αντί η κυβέρνηση να προσπαθήσει να βρει µια λύ-
ση για το µεγάλο αιτούµενο που είναι πως θα ζεσταθεί ο κό-
σµος, έχει ξεκινήσει να στήνει µια φάρσα, γύρω από το επί-
δοµα των λογαριασµών της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο 
είναι παρανυχίδα µπροστά στο πραγµατικό κόστος που εί-
ναι ο λογαριασµός της θέρµανσης.

Συγκεκριµένα:
Γεγονός 1: Προφίλ κατανάλωσης των νοικοκυριών.
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως καλύπτει το κόστος για το µέσο 
προφίλ νοικοκυριού που καταναλώνει 300 κιλοβατώρες το µή-
να. Μάλιστα η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως το 90% των νοικοκυ-
ριών καταναλώνει τόσες κιλοβατώρες άρα το 90% θα καλυφθεί 
από το µέτρο της επιδότησης. Ποια είναι όµως η αλήθεια; Η αλή-
θεια είναι πως 300 κιλοβατώρες είναι το κόστος των νοικοκυριών 
για όλες τις καταναλώσεις ΕΚΤΟΣ της θέρµανσης. Πηγή: Ελληνι-
κή Στατιστική Υπηρεσία

Άρα λοιπόν µε τα 12*300 = 3600 kWH που µας επιδοτεί η κυ-
βέρνηση, επί της ουσίας επιδοτεί την χρήση των ηλεκτρικών συ-
σκευών στο σπίτι.

Αυτό όµως είναι το πραγµατικό πρόβληµα του Χειµώνα 
2021-2022;
Γεγονός 2: Πως ζεσταίνονται οι Έλληνες
Εάν δούµε στην ίδια µελέτη τον πίνακα στη σελίδα 8, δίπλα στο 
γράφηµα 8, βλέπουµε πως το 2010 τα ελληνικά νοικοκυριά εί-
χαν ως κυρίως µέσο θέρµανσης: - 63,8% πετρέλαιο θέρµανσης 

- 

12,4% ηλεκτρισµός - 12,0% βιοµάζα (καυσόξυλα, πελλέτες, 
µπριγκέτες, γεωργικά και δασικά υπολείµµατα) και - 8,7% φυσι-
κό αέριο

Η πραγµατικότητα είναι πως 2 στα 3 νοικοκυριά είχαν εγκα-
τεστηµένο από τα παλιά έναν λέβητα πετρελαίου και στις και-
νούργιες οικοδοµές κατευθείαν τοποθετούταν φυσικό αέριο 
(όπου υπάρχει κάλυψη του δικτύου).

Η πραγµατικότητα όµως είναι πως ο περισσότερος κόσµος ζε-
σταινόταν µε ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ. Και ο λόγος είναι πως η τιµή του 
ρεύµατος σε σχέση µε τη τιµή του πετρελαίου είναι πολύ πιο συµ-
φέρουσα ανά κιλοβατώρα ζέστης. Όσα νοικοκυριά έχουν φυσι-
κό αέριο, το χρησιµοποιούν. Τα υπόλοιπα νοικοκυριά όµως συ-
ντηρούσαν τη ζέση µε τα κλιµατιστικά και χρησιµοποιούσαν το 
πετρέλαιο µόνο για τις πολύ κρύες µέρες του χειµώνα, όταν δεν 
ήταν δυνατόν να καλυφθούν µε την φτωχή ποιότητα της ζέστης 
του κλιµατιστικού. Για του λόγου το αληθές υπάρχουν και δεκά-
δες αντίστοιχα άρθρα στο διαδίκτυο που αναλύουν αυτή τη 
πραγµατικότητα:

Έχοντας λάβει τα δυο παραπάνω γεγονότα υπόψη µας, ας πά-
µε να δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα µας για ΦΕΤΟΣ, σχετι-

κά µε το τελικό κόστος ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και όχι το Ηλεκτρικό κόστος, 
µιας και η κυβέρνηση προσπαθεί να τα µπερδέψει:

Το σενάριο µας µιλάει για το µέσο νοικοκυριό και πόσο τελι-
κά θα ξοδέψει παραπάνω για να ζεσταθεί ανάλογα µε τη µέθοδο 
που έχει προσεγγίσει:

∆εδοµένα: Ανάγκες σε ενέργεια αποκλειστικά για θέρµανση: 
10,000kWh
Σενάριο 1: Κλασικό νοικοκυριό µε καυστήρα πετρελαίου. 
H θερµογόνος δύναµη του πετρελαίου είναι 11,9 kWh/lt. Υπο-
θέτοντας πως χρησιµοποιείται ένας απλός παλαιός λέβητας πε-
τρελαίου (90%) η απόδοση είναι περίπου 10.71KWh/lt άρα για 
10,000KWh θα χρειαστούν 10.000/10.71=933lt πετρελαίου.

Με µέση τιµή πετρελαίου 1.13 (10 Οκτωβρίου 2021) θα χρει-
αστούν: 1.13*933=1055 ΕΥΡΩ

Η αντίστοιχη τιµή 2021 ήταν 0.83 όποτε το κόστος ήταν 774. 
Συνολική αύξηση: 280 ΕΥΡΩ.
Σενάριο 2: Νοικοκυριό που χρησιµοποιεί κλιµατιστικά
Με δεδοµένο πως κάποια νοικοκυριά δεν µπορούν να ανταπο-
κριθούν σε αυτό το κόστος, χρησιµοποιούν κλιµατιστικά παρό-
λο που είναι παραδεκτό πως η θέρµανση αυτή είναι πιο φτωχή 
ποιοτικά από το καλοριφέρ όµως µε το 1/3 του κόστους (λόγω 
της θερµικής απόδοσης X3 των κλιµατιστικών) είναι ένας συµβι-
βασµός που γίνεται. Σε αυτή τη περίπτωση:
10.000/3 = 3334kWh (µε υπόθεση απόδοσης κλιµατιστικού 3)
Τιµή Κιλοβατόρας 2021: 0.27
Κόστος: 33334*0.27=900 ΕΥΡΩ
Κόστος Κιλοβατώρας 2020: 0.19
Κόστος 2020=633
∆ιαφορά:266 ΕΥΡΩ
Σενάριο 3: Νοικοκυριό που χρησιµοποιεί φυσικό άεριο
∆υστυχώς εδώ δεν µπορεί να γίνει υπολογισµός αφού είναι 
άγνωστο πως θα εξελιχθεί η τιµή του φυσικού αερίου.

Συνεπώς βλέπουµε πως για την µέση περίπτωση υπάρχει µια 
εκτίναξη του κόστους θέρµανσης κατά περίπου 270 ευρώ ή πε-
ρίπου 42%. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΕΝΤΑΡΟ∆ΕΚΑΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Στις Αχαρνές αγώνας του Πανελλήνιου 
Κυπέλλου Mountain Bike Downhill 2021
Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆ΗΦΑ), σε συνεργασία µε την εταιρεία 
Cravity Freaks, διοργανώνουν το Πανελλήνιο Κύπελλο Bike Downhill 2021, στο Μετόχι Πάρνη-
θας και πιο συγκεκριµένα στο Roz Parnithas Trial, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021. Ο αγώνας 
θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΟΠ και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές για 
τον περιορισµό του Covid 19. 

Η διαδροµή θα έχει µήκος 1,5 χιλιόµετρα και περιλαµβάνει µονοπάτια, χωµατόδροµους και 
τεχνητές κατασκευές, ενώ περνά και από τµήµατα της πίστας mtb όπου έγιναν οι Ολυµπιακοί αγώ-
νες το 2004. Το άθληµα του mtb downhill είναι αγώνας ατοµικής χρονοµέτρησης. Ο αγώνας θα 
είναι µονοήµερος και θα περιλαµβάνει µια προκριµατική κατάβαση του τελικού και χρονοµέτρη-
ση µε ειδικούς σένσορες.

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου θα πραγµατοποιηθούν προπονήσεις. Και τις δύο ηµέρες θα υπάρ-
χει γιατρός του αγώνα, οµάδα διάσωσης και ασθενοφόρα. Να σηµειώσουµε ότι σε παρακείµενο 
µονοπάτι στο Μετόχι της Πάρνηθας είχαν διοργανωθεί αντίστοιχοι αγώνες το 2012 και το 2013. 

∆ηλώσεις συµµετοχής στο τηλέφωνο: 6972266726
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Τη λήψη µέτρων για την προστασία και την ικανοποίηση των δί-
καιων αιτηµάτων των κατοίκων της Βαρυµπόµπης και των Θρα-
κοµακεδόνων, καθώς και για τη συνολική αντιπληµµυρική 

προστασία του ∆ήµου Αχαρνών µπροστά στον ερχόµενο χειµώνα ζη-
τούν µε Ερώτησή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα 
Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, ∆ιαµάντω Μανωλάκου και Θανάσης 
Παφίλης, προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Μεταφορών, Περιβάλ-
λοντος, Πολιτικής Προστασίας, Οικονοµικών και Παιδείας.

Συγκεκριµένα:
«Οι κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών, που πριν λίγο χρονικό διάστηµα 

έζησαν κυριολεκτικά την κόλαση της φωτιάς στους πρόποδες της Πάρνη-
θας, δικαιολογηµένα αγωνιούν ότι θα ξαναγίνουν µάρτυρες µιας ακόµα 
καταστροφής τον ερχόµενο χειµώνα, από πληµµύρες αυτή τη φορά.

Θυµίζουµε ότι η συγκεκριµένη περιοχή αντιµετωπίζει οξυµένο πρό-
βληµα εδώ και πολλά χρόνια. Μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές, ο κίνδυνος 
οι κάτοικοι και οι εργαζόµενοι της περιοχής να αντιµετωπίσουν µε ακόµα 
µεγαλύτερη οξύτητα το πρόβληµα είναι µεγαλύτερος και αυτό επισηµαί-
νουν δηµόσια και αρκετοί επιστήµονες.

Το πρόβληµα ασφαλώς αφορά τις περιοχές της Βαρυµπόµπης και 
των Θρακοµακεδόνων που επλήγησαν περισσότερο από τις πρόσφατες 
πυρκαγιές, όµως αφορά και άλλες περιοχές του ίδιου ∆ήµου, όπως το κέ-
ντρο του Μενιδίου, τον Κόκκινο Μύλο και άλλες.

Σε µια σειρά κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις που το ΚΚΕ έχει κάνει τα 
τελευταία χρόνια για το συγκεκριµένο θέµα, οι απαντήσεις των αρµόδιων 
υπουργείων είναι σχεδόν πανοµοιότυπες. Επικαλούνται µελέτες που καρ-
κινοβατούν, έργα που καθυστερούν και στην καλύτερη περίπτωση τα χα-
ρακτηρίζουν η αποσπασµατικότητα, µε αποτέλεσµα το πρόβληµα να µη 
λύνεται, οι κάτοικοι και οι εργαζόµενοι της περιοχής να ζουν µόνιµα µε τον 
κίνδυνο µιας νέας καταστροφής, που θα απειλήσει και πάλι τις ζωές τους 

και τις περιουσίες τους.
Η εικόνα µε τα σακιά από άµµο και τις ειδικές κατασκευές έξω από τα 

µαγαζιά στο κέντρο του Μενιδίου, που τοποθετούν οι µικροί επαγγελµα-
τίες, για να µην πληµµυρίσουν οι επιχειρήσεις τους, είναι χαρακτηριστική 
και αποτυπώνει το µέγεθος του προβλήµατος.

Τις τελευταίες µέρες µάλιστα, οι κάτοικοι της Βαρυµπόµπης και των 
Θρακοµακεδόνων, πραγµατοποίησαν µαζικές συνελεύσεις και διεκδι-
κούν να παρθούν συγκεκριµένα µέτρα για την προστασία τους και τη στή-
ριξή τους.

Αυτά είναι:
l Αποκατάσταση όλων των ζηµιών που έχουν προκύψει στο 100%. Να 
εξασφαλιστεί η διαµονή και η διατροφή όλων των ανθρώπων που κάη-
καν τα σπίτια τους. Να παραχωρηθούν τα αδιάθετα σπίτια που υπάρχουν 
στο Ολυµπιακό Χωριό. Να ενεργοποιηθεί άµεσα η επιδότηση ενοικίου.
l Να επισκευαστεί άµεσα το κτίριο του νηπιαγωγείου – δηµοτικού, που 

υπέστη ζηµιές από τις πυρκαγιές, µε ευθύνη του ∆ήµου, ώστε να είναι έτοι-
µο στην έναρξη του σχολικού έτους.
l Ιδιαίτερα για την περιοχή Φλόγα, η ανοικοδόµηση να γίνει µε πολεο-
δοµικό σχέδιο, που θα αναλάβει η πολεοδοµία του ∆ήµου. Να γίνει σύν-
δεση του 6ου Πυροσβεστικού Σταθµού µε την Αγία Tριάδα.
l ΑΜΕΣΑ µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας, γιατί στις πρώτες βροχές 
θα πνιγούµε. Να καθαριστούν όλα τα ρέµατα της περιοχής.
l Άµεσα εκπόνηση διαχειριστικής µελέτης από το αρµόδιο δασαρχείο της 
Πάρνηθας και των υπηρεσιών, για να επανέλθει το πευκοδάσος και να 
µην γίνει ζούγκλα. Επίσης ζητάµε το δασαρχείο να στελεχωθεί µε µόνιµο 
προσωπικό.
l Να απαγορευτεί η υλοτόµηση στο δάσος από εργολάβους και εµπό-
ρους, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάβρωση του εδάφους. Να επι-
τραπεί στους κατοίκους της περιοχής να κόψουν ξύλα για τις προσωπικές 
τους ανάγκες σε περιοχές που δεν επηρεάζουν τα αντιπληµµυρικά έργα.
l Υπογειοποίηση των πυλώνων υπερυψηλής τάσης της ∆Ε∆∆ΗΕ που 
περνάνε από την περιοχής µας και εκσυγχρονισµός του ήδη απαρχαιω-
µένου δικτύου.
l Για όσους κατοίκους έχουν παιδιά που σπουδάζουν να προβλεφθεί εί-
τε στεγαστικό επίδοµα, είτε εξασφάλιση δωµατίου στις φοιτητικές εστίες.
l Πάγωµα και αναστολή χρεών σε εφορία, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, τράπεζες 
(στεγαστικά δάνεια). Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για µια δεκαετία µέχρι να απο-
κατασταθεί το φυσικό περιβάλλον, µείωση του ΦΠΑ για όλους τους κα-
τοίκους της Βαρυµπόµπης καθώς και τις επιχειρήσεις.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί:
Τι µέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να ικανοποιηθούν 

άµεσα οι δίκαιες διεκδικήσεις των κατοίκων της Βαρυµπόµπης και των 
Θρακοµακεδόνων και να θωρακιστεί ο ∆ήµος Αχαρνών από το ενδεχό-
µενο πληµµυρικών φαινοµένων τους επόµενους µήνες».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να γίνουν τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά έργα σε Βαρυµπόµπη και Θρακοµακεδόνες

Τα Δρομολόγια του Φοιτητικού 
Λεωφορείου του Δήμου Αχαρνών 

από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 
Κάθε µέρα στη σχολή σου µε τον ∆ήµο Αχαρνών για 3η χρονιά. 
Σε µια δύσκολη περίοδο ο ∆ήµος Αχαρνών δίνει τη δυνατότητα 

στους φοιτητές της πόλης µας να µεταβούν 
στις σχολές της Πανεπιστηµιούπολης 

και Πολυτεχνούπολης  µε Λεωφορείο του ∆ήµου.

Τα δροµολόγια αρχίζουν τη ∆ευτέρα 11/10/2021.
Αναχώρηση για Πολυτεχνειούπουλη – Πανεπιστηµιούπολη:

Πρώτο δροµολόγιο:
 Αναχώρηση από Πλατεία Καράβου: 07:30 - 

Αναχώρηση από το ∆ηµαρχείο: 07:45  

∆εύτερο ∆ροµολόγιο:
Αναχώρηση από Πλατεία Καράβου: 09:45 - Αναχώρηση από 

το ∆ηµαρχείο: 10:00 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2102478505-507 

(Ωράριο επικοινωνίας: 08:00-14:30)
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Έναρξη των
µουσικών τµηµάτων 
της Ένωσης
Ηπειρωτών Αχαρνών

Μετά την παύση σχεδόν 1,5 χρόνου τα 
µουσικά τµήµατα µας είναι έτοιµα προς 
εκκίνηση και πάλι!  Με οδηγούς τους κα-
ταρτισµένους µας µουσικούς και δασκά-
λους, σας περιµένουµε να ταξιδέψουµε 
παραδοσιακά στον κόσµο της µουσικής!

∆ιδάσκουν:∆ηµήτρης Κωνσταντής 
στο λαούτο Βασίλης Αθανασιάς στο 
βιολί ∆ηµήτρης Ζιάγκας στο κλαρίνο. 
Πληροφορίες 6948896427 Θα τηρη-
θούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα κα-
τά του covid 19.

Ηπειρωτών Αχαρνών

 Νέα ∆ηµοκρατία:  Εσωκοµµατικές
εκλογές  την  Κυριακή  24 Οκτωβρίου 2021
Η  Νέα ∆ηµοκρατία γίνεται το πρώτο κόµ-

µα που δίνει τη δυνατότητα στα µέλη της 
να συµµετάσχουν και ηλεκτρονικά στις 

εσωκοµµατικές εκλογές στις 24 Οκτωβρίου 
2021.

 Οι εσωκοµµατικές εκλογές είναι µια δηµοκρα-
τική διαδικασία στην οποία έχουν την δυνατότητα 
όλοι οι φίλοι της Νέας ∆ηµοκρατίας να εκλέξουν 
από την βάση τα πρόσωπα τα οποία θέλουν να 
τους εκπροσωπήσουν στις τοπικές ∆ΗΜΤΟ & 
∆.Ε.ΕΠ . 

Για τον ∆ήµο µας µοναδικός στόχος η επαφή 
µε την κοινωνία και η δηµιουργίας σχέσης εµπι-
στοσύνης. Ακολουθώντας την φιλοσοφία του 
πρόεδρου µας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη µέληµα µας η διεύρυνση της ∆ΗΜΤΟ. 

 Θέλουµε δυνατή τοπική οργάνωση για τον 
ΤΟΠΟ ΜΑΣ για το ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ. 

Η Ελλάδα και η Νέα ∆ηµοκρατία σας χρειάζε-
ται όλους. Να υπάρξουµε ενεργό κοµµάτι της Ελ-
λάδας που Αλλάζει, που βαδίζει Μπροστά, που 
κοιτάζει Ψηλά!

ΜΑΖΙ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη!
ΜΑΖΙ για τη ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
∆εδοµένης της µεγάλης εκλογικής βάσης η 

οποία αναπτύχτηκε στην ∆ήµο µας σας καλούµε 
να συµµετάσχετε στις εκλογές την Κυριακή 21-10-
2021 και ώρα 8:00 πµ έως τις 19:00 µµ 

Οι εκλογές θα λάβουν χώρο στο ∆ηµοτικό 
Μέγαρο Αχαρνών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
(ισόγειο). Περισσότερες  πληροφορίες  στο    
https://ekloges.nd.gr/

Με εκτίµηση 
Πέτρος ∆. Μαρίνης

 Υποψήφιος πρόεδρος ∆ΗΜΤΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ -ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 πραγµα-
τοποιήθηκε µε επιτυχία η 32η Εθελοντική 
Αιµοδοσία του Συλλόγου Κρητών Αχαρ-
νών.

Ευχαριστούµε από καρδιάς όλους τους 
εθελοντές αιµοδότες, παλιούς και νέους, που 
µας τίµησαν µε την παρουσία τους και ενίσχυ-
σαν την Τράπεζα Αίµατος του συλλόγου µας, 
ακόµα και όσους προσήλθαν αλλά για διάφο-
ρους λόγους ιατρικής φύσεως, δεν κατάφεραν 
να δώσουν αίµα

Θερµά ευχαριστούµε το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό του Γ.Ν. «Αγία Όλγα», για 
την πολύτιµη και άψογη συµβολή τους στην 

οµαλή διεξαγωγή της αιµοδοσίας.
Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε το 

∆ήµο Αχαρνών, καθώς και το δήµαρχο κ. 
Σπύρο Βρεττό, για την συµβολή τους και την 
στήριξη τους στην προσπάθειά µας.

Η εθελοντική προσφορά αίµατος είναι 
πράξη αγάπης και έµπρακτη απόδειξη ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ προς τον συνάνθρωπό µας και απο-
τελεί ένα σηµαντικότατο θεσµό για την τοπική 
κοινωνία µας.

ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ 10 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟ-
ΝΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΩΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΖΩΗ.

Ευχόµαστε σ’ όλους υγεία και ανανεώνου-

µε το ραντεβού µας για την επόµενη αιµοδο-
σία µας την άνοιξη του 2022.

Για το ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος                                           

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Ο Γεν. Γραµµατέας

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ
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∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως  η παράταση της κρατικής 
επιδότησης για 3 µήνες του προγράµµα-

τος κρατικής επιδότησης δόσεων δανείων «ΓΕ-
ΦΥΡΑ 1», το οποίο παρέχει στήριξη σε δανειο-
λήπτες που πλήττονται από τις οικονοµικές συ-
νέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού και έχουν 
δάνεια µε υποθήκη στην Α΄ κατοικία.

Στους δύο µήνες και όχι στις 90 ηµέρες καθυ-
στέρησης θα θεωρείται ληξιπρόθεσµος ένας δανει-
ολήπτης που έχει λάβει κρατική επιδότηση για την 
πληρωµή της µηνιαίας δόσης του δανείου του µέ-
σω των προγραµµάτων «Γέφυρα 1» και «Γέφυρα 
2». Η τρίµηνη επιδότηση, θα αφορά στους υφιστά-
µενους δικαιούχους οι οποίοι είτε  λαµβάνουν είτε 
ήδη έλαβαν την επιδότηση για 9 µήνες και έτσι πλέ-
ον θα λάβουν την οικονοµική στήριξη συνολικά για 
12 µήνες. 

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε 
κάποια ενέργεια καθώς η διαδικασία είναι πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη. Για αυτούς που έχει ολοκλη-
ρωθεί η 9 µηνών επιδότηση, θα καταβάλουν το 
µέρος της δόσης που τους αναλογεί για ακόµα 3 
µήνες, µε έναρξη το µήνα Οκτώβριο και τους επό-
µενους 2 µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο. Για τους 
υπόλοιπους δικαιούχους που δεν έχει ολοκληρω-
θεί η 9µηνη επιδότηση, θα συνεχίσουν να καταβά-
λουν το µέρος της δόσης που τους αναλογεί για 
ακόµα 3 µήνες µετά το πέρας του 9µήνου. Για τους 
3 αυτούς µήνες, η συνεισφορά του ∆ηµοσίου για 
την υποστήριξη των πληγέντων πολιτών που 
έχουν ενήµερα δάνεια ανέρχεται στο 40% της µη-
νιαίας δόσης.

Για όσους έχουν ρυθµίσει δάνεια που είχαν κα-
θυστέρηση µικρότερη των 90 ηµερών, η συνεισφο-
ρά ανέρχεται στο 35% της µηνιαίας δόσης. Στα δά-
νεια που είχαν καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 
ηµερών και έχουν πλέον ρυθµιστεί, η επιδότηση 
ανέρχεται στο 20% της µηνιαίας δόσης. Επίσης, ορί-
ζεται ότι το ποσό που κρίνει εφεξής τη ληξιπροθε-
σµία του οφειλέτη στο πλαίσιο τήρησης των υπο-
χρεώσεών του, διαµορφώνεται στο ύψος των δύο 
µηνιαίων δόσεων.

Παράλληλα, στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως ανακοινώθηκε ότι, µέχρι την 31η ∆εκεµβρί-
ου 2021, οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει 
έγκριση της επιδότησης µέσω του «Γέφυρα 2», 
µπορούν να έρθουν σε συνεννόηση µε την τρά-
πεζα ή τον διαχειριστή δανείου, ώστε να ρυθµί-
σουν τα δάνεια τους και στη συνέχεια θα λάβουν 
την κρατική επιδότηση για συνολικά 8 µήνες. Και 
στην περίπτωση αυτή, το ποσό που κρίνει εφεξής 
τη ληξιπροθεσµία του οφειλέτη στο πλαίσιο τή-
ρησης των υποχρεώσεών του, διαµορφώνεται 
στο ύψος των δύο µηνιαίων δόσεων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΟΣΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ «ΓΕΦΥΡΑ 1». 

ΝΟΜΙΚΑ 
Σας ενηµερώνουν οι νοµικοί
σύµβουλοι της εφηµερίδας µας
Χαρά Τσελαλίδου & Χρύσα Τσελαλίδου

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

∆υνάµει της υπ’ αριθµ. 19/2021 διαταγής του Ειρηνοδικείου Αχαρνών 
(∆ιαδικασία Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο 
καταστατικό του σωµατείου µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Σ.Κ.Α.Λ.», που 
εδρεύει στα Άνω Λιόσια Αττικής επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αρ. 1 
και εκπροσωπείται νόµιµα, ως προς όλα τα άρθρα αυτού (1 έως 31) 
σύµφωνα µε το από 19-6-2021 τροποποιηµένο καταστατικό του.

Άνω Λιόσια, 15/10/2021
Η Πληρεξούσια ∆ικηγόρος
Οικονοµάκου Γ. Γιαννούλα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  Αριστοτέλους 84, Αχαρνές ● ΤΗΛ.: 210 247 8693. ΚΙΝ. : 6972154595
https://energy-control.gr/  info@energy-control.gr

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ !!!

Τα πάντα  
στην καλύτερη 

ποιότητα,
και στις

χαµηλότερες
τιµές!!!

✓

✓

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ  2021

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

ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ -ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ  
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ CHRISTMAS THEATRE, KΥΡΙΑΚΗ 24/10 , 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 13-21€, ΠΕΡΙΛ/ΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ  
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ, ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17.30ΜΜ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10, ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 20-24€ , ΠΕΡ/ΤΑΙ  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  28-31/10
ΝΥΜΦΑΙΟ-ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΟΧΡΙ∆Α 

 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 215€/ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
  

2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ   13-14/11
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΟΡΥΣΧΑ∆ΕΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ 5* ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ (ΕΙΣΙΤ  80€)

∆ΟΝ ΚΑΜΙΛΟ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ/ΚΩΜΩ∆ΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ BROADWAY, ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ.  ΣΑΒΒΑΤΟ  

20/11/21  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 18.15ΜΜ,  ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 17€ , ΠΕΡ/ΤΑΙ  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ  21/11  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ-ΛΙΜΝΗ ∆ΟΞΑ-Ι.ΜΟΝΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΝΕΟΥ 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 18€)

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/12  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΑΡΑΧΟΒΑ-∆ΕΛΦΟΙ-Ι.ΜΟΝΗ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ-ΙΤΕΑ -ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 18€)

4-5/12 - ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ -ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΥΛΗ -ΕΛΑΤΗ
2ΗΜΕΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 70€/ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΩΣ 7 ΕΤΩΝ 50€/ 8-12ΕΤΩΝ 60€) ΠΕΡΙΛ/ΤΑΙ

1 ∆ΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ..   

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΜΠΕΙΡΗ  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 
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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 ορθόδοξοι 
«Έλληνες και Ρώ-

σοι» ήρθε η ηµέρα της 28ης 
Οκτωβρίου 2021 να µάθετε 
την αλήθεια, πως «Ελλάδα 
– Ρωσία» νίκησαν τα Ναζι-
στικά στρατεύµατα.

Το  1940 ο Ιταλός πρέσβης 
στην Ελλάδα, συναντά τον 
πρωθυπουργό Μεταξά και 
του λέει να αφήσει τον ιταλικό στρατό να περάσει από την Ελλάδα 
για να φτάσει στα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης.  Ο Μεταξάς του 
λέει ΟΧΙ και ο Ιταλός πρέσβης φεύγει αγριεµένος. ∆εν πέρασαν τό-
τε δύο µήνες και η Ιταλία µας κήρυξε τον πόλεµο. Ο ελληνικός στρα-
τός δεν άφησε ποτέ τους ιταλούς στρατιώτες να φτάσουν στην Αθή-
να. Έτσι ο χρόνος κυλούσε και οι ιταλοί χάνανε την µία µάχη µετά 
την άλλη.

Ο Χίτλερ βλέποντας ότι ο ιταλικός στρατός έχει νικηθεί, στέλνει 
χιλιάδες στρατό γιατί νόµιζε πως το πέρασµα του θα ήταν θέµα ηµε-
ρών. Όµως βρήκε αντίσταση στα οχυρά Μεταξά που τον καθυστέ-
ρησαν 6 µήνες. Η Σοβιετική Ένωση µέσα σε αυτούς τους 6 µήνες εί-
χε πάρει τα µέτρα της περιµένοντας τα ναζιστικά στρατεύµατα. Εδώ 
θα αναφερθούµε στον ιστορικό κ.Αγαθαγγέλου Γκιουρτζίδη, που 
το 2020 στο περιοδικό 79 σελίδων των συντακτών έγραψε την αλή-
θεια.

Ήταν φανερό πως οι µεγάλες δυνάµεις του δυτικού κόσµου δεν 
ήταν διατεθειµένες να πράξουν το παραµικρό όσο ο Χίτλερ κινού-
νταν ανατολικά και πλησίαζε την ΕΣΣ∆. 

Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, επί της ουσίας, ξεκίνησε την άνοιξη 
του 1940, όταν ο Χίτλερ στράφηκε στη δύση, και πήρε τα χαρακτη-
ριστικά που γνωρίζουµε από τις 22 Ιουνίου 1941 όταν τα ναζιστικά 
στρατεύµατα επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση. Ο πόλεµος αυτός 
κράτησε έξι χρόνια. Αγκάλιασε την Ευρώπη, την Ασία και την Ωκε-
ανία, δηλαδή µία έκταση 22 εκατ. τετρ. χλµ. 

Στην τροχιά του πολέµου σύρθηκαν 1.700 εκατ. άνθρωποι, δη-
λαδή πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσµού της Γης. Στη διάρ-
κειά  του διεξάγονταν πολεµικές αναµετρήσεις στα εδάφη 40 κρα-
τών. Επιστρατεύτηκαν στα όπλα 110 εκατ. άνθρωποι, που σηµαίνει 

40 εκατ. Περισσότεροι  απ’ ό,τι στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Χοντρι-
κά υπολογίζεται ότι στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο χάθηκαν συνολικά 
περί τα 50 εκατ. άνθρωποι.

Οι Έλληνες της ΕΣΣ∆ 
και η µεγάλη νίκη της 9ης Μαΐου 
Το έτος 2020 είναι ιδιαίτερο για τη Ρωσία λόγω της επετείου των 75 
χρόνων της Μεγάλης Νίκης κατά του Ναζισµού στον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο (Β’Π.Π). η 9η Μαΐου είναι από τις σηµαντικότερες γιορτές 
της Ρωσίας, η οποία άµεσα αγγίζει κάθε οικογένεια, φέροντας την 
µεγάλη χαρά του κόσµου µέσα από βαθιές πληγές που άφησε ο πό-
λεµος.

Ο Β’ Π.Π αποτελεί κοινό σηµείο αναφοράς για την Ελλάδα και 
τη Ρωσία. Η πρώτη Νίκη των Ελλήνων κατά του Φασισµού αλλά 
και η  ηρωική Αντίσταση υπήρξαν γεγονότα καθοριστικής σηµασί-
ας για την εξέλιξη του πολέµου, ενώ το όνοµα του Μανώλη Γλέζου, 
που είναι το σύµβολο του ελληνικού λαού στον αγώνα, είναι ευρέ-
ως γνωστό και αξιοσέβαστο στη Ρωσία.  Η µεγάλη νίκη ήταν κατόρ-
θωµα όλων των εθνοτήτων της Σοβιετικής  Ένωσης, µεταξύ των 
οποίων διακρίθηκαν πολλά ονόµατα λαµβάνοντας το ανώτερο 
στρατιωτικό παράσηµο του ήρωα της ΕΣΣ∆. Ο λοχαγός Θεοφύλα-
κτος Ζουµπάλοβ διακρίθηκε στις µάχες επί του Στάλινγκραντ. Ο ταγ-
µατάρχης Θεόδωρος Κοτάνοβ έλαβε µέρος στην άµυνα της Σεβα-
στούπολης, ενώ στην ιστορική παρέλαση της Νίκης στην Κόκκινη 
Πλατεία στις 24 Ιουνίου του 1945 ήταν διοικητής του τάγµατος ναυ-
τών της Μαύρης Θάλασσας. Από τους φηµισµένους ανιχνευτές ήταν 
ο θρυλικός Βασίλης Φισατίδης, ο οποίος αιχµαλώτισε 156 στρατι-
ώτες της Βέρµαχτ.

Η Παναγία του Τιχβίν 
της Ρωσίας έσωσε την Μόσχα
 Ο ∆ιονύσης Σταθόπουλος είχε µία πληροφορία ότι η Παναγία του 
Τεχβίν της Ρωσίας, έσωσε την Μόσχα από τα Ναζιστικά στρατεύµα-
τα. Το ιστορικό της Ιεράς εικόνας της Παναγίας του Τιχβίν, την έµα-
θε από τον Αιδεσιµολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Γρηγόριο Πιγκά-
λοβ, προϊστάµενο Ι. Μητροπολιτικού παρεκκλησίου Παναγία Σου-
µελά Αχαρνές. Στην Παναγία Σουµελά, υπάρχουν λείψανα δύο αγί-
ων Ρώσων, Σεραφείµ του Σαρώφ και Ματρώνας.

Η θαυµατουργή ιερά εικόνα της Παναγίας του Τιχβίν φυλάσσε-
ται στη Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην πόλη του Τιχβίν της 
Ρωσίας και είναι ένα έργο σπάνιας οµορφιάς που φέρει τα χαρακτη-
ριστικά του εικονογραφικού τύπου της Οδηγήτριας και της Ελεού-
σας. 

Σύµφωνα µε την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας του Τιχβίν 
είναι έργο του Ευαγγελιστεί Λουκά, ο οποίος την απέστειλε ως δώ-
ρο στον Θεόφιλο, τον άρχοντα της Αντιόχειας. Αργότερα κατά τον 
5ο αιώνα, η αγία αυτοκράτειρα Ευδοκία (460) µετέφερε την ιερά ει-
κόνα από την Αντιόχεια στην Κωνσταντινούπολη και την κατέθεσε 
στον περίφηµο ιερό ναό των Βλαχερνών, από όπου εξαφανίσθηκε 
µε θαυµατουργικό τρόπο 70 χρόνια πριν από την άλωση της πόλης 
από τους  Τούρκους.

Η εύρεση της εικόνας της Παναγίας  έγινε το 1382, µε θαυµαστό 
τρόπο στην περιοχή του Νόβγκοροντ της Ρωσίας, κοντά στη λίµνη 
Ονέγκα. Κάποιοι αλιείς που ψάρευαν , είδαν ξαφνικά να εµφανίζε-
ται ένα εκτυφλωτικό φως το οποίο τους φώτισε. Ήταν η εικόνα της 
Παναγίας που έλαµπε σαν τον ήλιο. Η εικόνα εξαφανίσθηκε για λί-
γο και στη συνέχεια οι κάτοικοι της περιοχής είδαν την εικόνα να στέ-
κεται ψηλά µέσα σε ένα στεφάνι από υπέρλαµπρο φως στις όχθες 
του ποταµού Τιχβίν. Έπεσαν στα γόνατα και παρακαλούσαν µε δά-
κρυα τη Θεοµήτορα να κατεβάσει την εικόνα της στη γη. Και εκείνη 
κατήλθε. 

Με εντολή του Τσάρου Ιβάν ∆’ του τροµερού (1533 – 15840, 
ιδρύθηκε εκεί, το 1560, το µοναστήρι. τον 17Ο ΑΙΏΝΑ Η Παναγία 
έσωσε την πόλη του Νόβγκοροντ, πολλές φορές. Με τη χάρη της 
εικόνας της Παναγίας, το 1771, ο λαός θεραπεύθηκε από την παν-
δηµία της πανώλης.

Οι χριστιανοί σέβονταν το ιερό εικόνισµα της Παναγίας και απέ-
διδαν πάντοτε τιµές ευλάβειας µε τις προσευχές και τις δεήσεις τους. 
γι αυτό και την λιτανεύουν 24 φορές τον χρόνο, την θεωρούν προ-
στάτιδα της οικογένειας, καθώς και εκείνη που θεραπεύει ιδιαίτερα 
τα µικρά παιδιά. 

Το 1920, τα στρατεύµατα των Σοβιέτ έκλεισαν το µοναστήρι της 
Παναγίας. Παρ’ όλα αυτά, φηµολογείται ότι η εικόνα της Παναγίας 
του Τιχβίν, µε εντολή του ίδιου του Στάλιν στον Β’ Παγκόσµιο πό-
λεµο, µεταφερόταν µε ένα αεροπλάνο που πετούσε πάνω από τη 
Μόσχα και τα ναζιστικά στρατεύµατα δεν κατάφεραν ποτέ να κατα-
λάβουν τη ρωσική πρωτεύουσα. 

Κάθε χρόνο 9 Μαΐου στο Ζάππειο Έλληνες και Ρώσοι γιορτά-
ζουν την µεγάλη νίκη κατά των Ναζί. Όµως λόγω κορονοϊού, τα τε-
λευταία δύο χρόνια δε πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση. 

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...

Επετειακό Αφιέρωµα : 1940 – 45: Κάθε χρόνο 
Ελλάδα – Ρωσία  γιορτάζουν την νίκη κατά των Ναζί

Ο  ΘΩΜΑΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ  - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   του  
ΧΑΡΙΛΑΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  ΤΑΤΣΗ, που  
γεννήθηκε   στην ΧΑΛΚΙ∆Α – ΕΥΒΟΙΑ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΧΑΛΚΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ   του   
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  και της  ΦΩΤΕΙΝΗΣ   το γένος  ΠΑΠΠΑ  
που γεννήθηκε    στην ΚΟΡΙΝΘΟ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκειται  να παντρευτούν  και 
ο  Γάµος τους   θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο  ΤΣΩΛΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του  ΙΩΑΝΝΗ  και της 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  το γένος  ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ, που  γεννήθηκε   
στα ΣΚΥ∆ΡΑ – ΠΕΛΛΑΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒΑ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  του   ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ  και της  ΠΑΡΘΕΝΑΣ  το γένος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   
που γεννήθηκε    στο   ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκειται  να παντρευτούν  και 
ο  Γάµος τους   θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Καναπές  τριθέσιος,   δύο  τραπεζαρίες, 12 
καρέκλες, Χαλί Χειροποίητο 12 τ.µ., διάφο-
ρα µικροέπιπλα, πολύφωτα… όλα  2.000  
Ευρώ. Προτίµηση θα δοθεί σε πυρόπλη-
κτους. Αποκλείονται οι έµποροι.  Τηλ. 6936 
967012.   4∆280

ΤΟ  ΝΕΟ ∆.Σ  ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Μετά την πρώτη συνεδρίαση των µελών που εκλέχθηκαν από τις αρχαι-
ρεσίες της Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 που έλαβε χώρα στα γραφεία µας, 
συγκροτείται σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ηπειρω-
τών Αχαρνών που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μελποµένη Καράλη 
Αντιπρόεδρος: Θεοφάνης Μεντής
Γεν Γραµµατέας: ∆ηµήτριος Κοζανίτης
Ταµίας: Παρασκευή Λυδάκη
Μέλη: Πολυξένη Γράβου, Παρασκευή Κωσταδήµα και Ιωάννης Έξαρχος

Αναπληρωµατικά Μέλη: Παναγιώτης Κύρκος και Γρηγόριος Μπιστιόλας
Επίσης ορίστηκαν ως ακολούθως:
Υπεύθυνοι βεστιαρίου: Πολυξένη Γράβου, Παρασκευή Κωσταδήµα, Πα-
ρασκευή Λυδάκη
Υπεύθυνοι συντηρητές εγκαταστάσεων: Ιωάννης Έξαρχος και Παρα-
σκευή Κωσταδήµα
Έφορος τύπου: Θεοφάνης Μεντής 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 
 ΖΗΤΕΙ  ΕΡΓΑΣΙΑ
Είµαι παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας µε 
πολυετή εµπειρία σε παιδικούς σταθµούς. 
Αναζητώ εργασία σε κέντρα δηµιουργικής 
απασχόλησης και παιδικούς σταθµούς. 
Επίσης αναλαµβάνω την φύλαξη και δηµι-
ουργική απασχόληση σε παιδιά ηλικίας 
από 1 εώς 5 χρονών. Μενίδι και γύρω πε-
ριοχές. Τηλ.  επικοινωνίας 6939034437
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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

40/ΗΜΕΡΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ    ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   31  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.µ.,

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό 
Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΚΡΕΟΥΖΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Σπυρίδων και Όλγα, Νικόλαος 
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:  Παναγιώτης  και Μαρία, Ελένη, Αιµιλία

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ: Σπυρίδων και Αβάπτιστο
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεώργιος Κρεούζης, Ελένη Χρήστου Κρεούζη, 

Ελένη Χρήστου Φίλη, Αθηνά Γεωργίου Αθανασιάδου, 
Μαρία Νικολάου  Γκίκα, Μαργαρίτα και ∆ηµήτρης Γκίνης, 

Μαρία Παναγιώτη Γκίκα.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια  καφέ στο  Καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ
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ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 30 Οκτωβρίου  2021 και ώρα 09.00 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, Στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – 
Αχαρνές, υπέρ Αναπαύσεως της Ψυχής του Πολυαγαπηµένου 

µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού και  Θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝ.  ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία
Η ΚΟΡΗ : Ειρήνη

Η ΕΓΓΟΝΗ :  Σοφία
Η ΝΥΦΗ : Σταυρούλα χήρα Κων. Κουµπούρη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ DEL ΡΟΕΤΑ

 40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ 24  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.µ., 
40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτό-
κου –Αχαρνές, υπέρ Αναπαύσεως της Ψυχής της Πολυαγαπηµέ-
νης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιαγιάς,  Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  χήρας   Γ. ΛΑΣΚΟΥ (ΛΑΛΑΤΣΗ)
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Αναστασία - ∆ηµήτριος Τσαµάλης

Αλεξάνδρα - Ιωάννης Καπετάνιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστόφορος, Γεώργιος

Ισίδωρος – Μαρία, ∆ηµήτριος,  Γεώργιος, Μάριος
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ

 Η Α∆ΕΛΦΗ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο  καφέ ΙN VIVO

 40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 31  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09.30 π.µ., 

40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θεοτόκου 
, Αχαρνές, υπέρ Αναπαύσεως της Ψυχής της Πολυαγαπηµένης 

µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΦΩΤΕΙΝΗ  Χήρα  ΚΩΝ/ΝΟΥ ∆ΑΜΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  ∆ηµήτριος ∆αµάσκος και Αικατερίνη ∆έδε

Αναστάσιος  ∆αµάσκος και  Βαρβάρα Χατζησπύρου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Κωνσταντίνος, Αγγελική, 

Κωνσταντίνος, Μαρία, Παναγιώτης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Ιωάννα  χήρα  
Ιωάννου Σωτηρίου, Ελένη  χήρα  Σπύρου ∆αµάσκου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Οι οικογένεια  θα δεχθεί  συλλυπητήρια  στο καφενείο «ΛΟΥΤΣΗ»

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10/2021 και ώρα 09.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, 
υπέρ Αναπαύσεως της Ψυχής της Πολυαγαπηµένης µας, Συζύγου, 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΝΙΚΗΣ  ΤΣΙΓΚΟΥ- ΚΟΛΥΒΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ανδρέας  ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αθανάσιος 

και  Κωνσταντίνα, ∆ηµήτριος - Σπυρίδων 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ανδρέας, Άρτεµις, Νίκη 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Μαρία - Χρήστος Παππούς, Σοφία - Γεώργιος Αντωνί-
ου ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο  καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΤΕΛΕΤΑΙ  ΜΙΧΑΣ
Κηδείες – Μνημόσυνα – στολισμοί

Στεφάνια  - Αποτεφρώσεις 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ

Γραφεία :  Αγ. Κωνσταντίνου 5 – Αχαρνές 
Τηλ. 210 2460088 - 210 2469672

Κιν. : 6944 500 701

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2- ΜΑΡΟΥΣΙ 151 22
ΤΗΛ. 2108064744 - 6932441154
ΑΘΗΝΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλούνται όλα τα µέλη του ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΝΕΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ» όπως προσέλθουν στην 
Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του 6ου ορόφου, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 6 (είσοδος από Στοά) στην 
Οµόνοια Αθηνών ΤΗΝ 13η Οκτωβρίου 2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας της 
Τ. Γ. Σ., θα επαναληφθεί την επόµενη Τετάρτη 20η Οκτωβρίου την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέµατα και σε πε-
ρίπτωση µη επιτεύξεως πάλι απαρτίας της Τ. Γ. Σ. θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την επόµενη Τετάρτη 27η Οκτωβρίου την ίδια 
ώρα στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέµατα.

Θέµατα Ηµερησίας ∆ιατάξεως
Ανακοίνωση ελέγχου εκθέσεως πεπραγµένων διοικήσεως του Συνεταιρισµού από το Εποπτικό Συµβούλιο για τα έτη 

2019 και 2020 και ισολογισµού των δυο αυτών ετών.
Έγκριση ισολογισµού ετών 2019 και 2020 και απαλλαγή των µελών του ∆.Σ.
Ενηµέρωση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ειδικότερα µετά την απόφαση του Σ. Τ. Ε και τις εκβάσεις των προ-

σφυγών στο ∆ιοικητικό Εφετείο.
Τακτοποίηση εκκρεµοτήτων µε ∆.Ο.Υ.
Συζήτηση για το µέλλον του Συνεταιρισµού.
∆ιάφορα θέµατα του Συνεταιρισµού (δίκτυο υδρεύσεως κτλπ.)
Εκλογή νέου ∆Σ.
Όσοι επιθυµούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη εκλογή του νέου ∆.Σ. ωφείλουν σύµφωνα µε το άρθρο 27 του 

καταστατικού να υποβάλλουν αίτηση στο ∆.Σ. µέχρι το µεσηµέρι της 12ης Οκτωβρίου 2021.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θεωρούµε απαραίτητη την παρουσία όλων των µελών σ’ αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η εκπρο-

σώπηση των µελών απαγορεύεται εκ του Καταστατικού δι’ εξουσιοδοτήσεως, αλλά µόνον δια πληρεξουσίου. Η µέχρι τώ-
ρα οφειλή σας από συνδροµές είναι ΕΥΡΩ …. την οποία παρακαλούµε όπως εξοφλήσετε για τη δυνατότητα συνέ-
χισης  λειτουργίας του Συνεταιρισµού µας.

Όσοι εκ των µελών θέλουν να καταθέσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις σε τράπεζα, ο λογαριασµός είναι: ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 107/791552-73, στο όνοµα ΙΩΑΝΝΟΥ Γ., ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΘ., ΒΕΝΕΤΗΣ Λ.  Κατόπιν θα πρέπει να ειδο-
ποιείται ο Συν/σµός τηλεφωνικώς στο νούµερο 2108064744 ή 6932441154 ή να αποστέλλεται η απόδειξη κατάθεσης µε 
Fax στο 2108064744 ή µέσω internet στοvenetisl@hotmail.com για να σας αποσταλεί η απόδειξη είσπραξης.

Εκ του Συν/σµού

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Λ. ΒΕΝΕΤΗΣ                                  Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
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Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 ● ΓΚΙΚΑ  ΣΟ-
ΦΙΑ Αριστοτέλους 309. 210 2448558, 
6972633576
∆ευτέρα, 25 Οκτώβριος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗ  ΜΑΡΙΑ        Λ. ∆ηµοκρατίας 222. 
2102312615
Τρίτη, 26 Οκτώβριος 2021 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  
ΦΑΙΗ Λ. Θρακοµακεδόνων 154 2102434055
Τετάρτη, 27 Οκτώβριος 2021 ● ΡΑΠΤΗ  ΜΑ-
ΤΙΝΑ  Πάρνηθος  140.   2102462102
Πέµπτη, 28 Οκτώβριος 2021 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ  
ΑΝΤΟΥΑΝ  Κύπρου 76. 2102469800

Παρασκευή, 29 Οκτώβριος 2021 ● ΦΥΤΑΣ  
ΗΛΙΑΣ  Πάρνηθος 83.        2102468376

Σάββατο, 30 Οκτώβριος 2021 ● ΚΟΛΛΙΑ 
ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 70.    2102445844

Κυριακή, 31 Οκτώβριος 2021 ● ΣΤΕΦΑΝΙ-
∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ∆ηµοκρατίας 272. 
2102310318

∆ευτέρα, 1 Νοέµβριος 2021 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ-
∆ΟΥ ΡΩΞΑΝΗ   ∆εκελείας 75.  2102442742

Τρίτη, 2 Νοέµβριος 2021 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΑ Ελ. Βενιζέλου 59. 2102448143

Τετάρτη, 3 Νοέµβριος 2021 ● ΠΕΡΑΚΗ  ΑΣΗ-
ΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 2102430183
Πέµπτη, 4 Νοέµβριος 2021 ● ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ  
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132. 
2102462255 
Παρασκευή, 5 Νοέµβριος 2021 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ  
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Λ. Καραµανλή 38-40. 
2102446460
Σάββατο, 6 Νοέµβριος 2021 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  
∆ΙΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 2102477442
Κυριακή, 7 Νοέµβριος 2021 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ  
ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος 118. 2102403004

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 24/10/2021 ΕΩΣ 7/11/2021

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παλιά µονοκατοικία στο κε-
ντρικό Μενίδι, οδός  Ευαγγ΄λελου Γκέλα και 
Βουλγαροκτόνου. Τηλ. 210 2464379. 4283.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστηµα  31 τ.µ. ισόγειο, επί της 
οδού Αθ. Μπόσδα 75 και Θεµ. Βαρελά. Τηλ. 
6947 146432. 4∆282
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  
37 τ.µ. ισόγειο, επί της οδού Θεµ. Βαρελά και 
Παπανίκα, γωνία. Τηλ. 6949 866276. 4∆283
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστηµα 40 τ.µ. στον πεζό-
δροµο κεντρικής πλατείας Αχαρνών, (Εναντι 
Ο.Τ.Ε.)  5,5 µέτρα βιτρίνα 2wc - a/c – ηλεκτρι-
κά, εσωτερικά ρολά ασφαλείας. Για οποιαδή-
ποτε χρήση. Τηλ. Επικοινωνία 697-2158488. 
4∆283
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 σω-
λήνες ποτίσµατος. Τιµή 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 
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