
Στην …σκιά 
του κορωνοι-
ού,  µε  µεγά-
λη συµµετοχή 
κόσµου η πα-
ρέλαση για την 
28η Οκτωβρί-
ου, στις Αχαρ-
νές.  Με την 
τήρηση  των 
υγειονοµικών µέτρων που προβλέπονται,  έγινε, η παρέλα-
ση για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Με τη µαθητιώσα 
νεολαία του ∆ήµου Αχαρνών να στέλνει µήνυµα εθνικής 
υπηρηφάνειας, αισιοδοξίας και ψυχικής ανάτασης. 

Τελικά ο ∆ήµαρ-
χος Σπύρος Βρετ-
τός αποδεικνύε-

ται απόλυτα συνεπής 
στις δεσµεύσεις του. 
Όπως έχει καταγραφεί 
και στα προηγούµενα 
φύλλα της «Αχαρναϊ-
κής» µε αποκαλυπτικά 
ρεπορτάζ το χρονοδιά-
γραµµά του προέβλεπε 
την έναρξη µιας σειράς 
από έργα στο διάστηµα 
που διανύουµε. Σας το 
είχαµε προαναγγείλει 
και αποδεικνύεται πως 
κόντρα σε γκρίνιες και 
µουρµούρες, ήταν η πραγµατικότητα, 
καθώς τις τελευταίες µέρες πολλαπλα-
σιάζονται καθηµερινά τα σηµεία όπου 
πραγµατοποιούνται έργα. 

Το βράδυ της ∆ευτέρας ξεκίνησε η 
πρώτη εργολαβία οδοποιίας και µάλι-
στα µε ιδίους πόρους. Μετά από πολλά 
χρόνια πραγµατοποιούνται έργα 
ασφαλτόστρωσης σε κεντρικούς δρό-
µους µε την αρχή να γίνεται από την οδό 
∆έδε, την Αρχαίου Θεάτρου, την Εθνι-
κής Αντιστάσεως µέχρι τη συµβολή µε 
την Αγίου ∆ιονυσίου. Βέβαια όλοι γνω-

ρίζουµε πως αυτό δεν είναι αρκετό, για-
τί το πρόβληµα µε την οδοποιία είναι τε-
ράστιο στην πόλη µας. Πρώτος από 
όλους όµως το γνωρίζει ο ∆ήµαρχος και 
γι’ αυτό έχει ρίξει τεράστιο βάρος σε αυ-
τή την κατεύθυνση. Όπως σας έχει ενη-
µερώσει η Αχαρναϊκή εν εξελίξει βρί-
σκονται άλλες πέντε τουλάχιστον εργο-
λαβίες είτε µε ιδίους πόρους είτε µε τη 
συνεργασία της Περιφέρειας και οι οποί-
ες αφορούν όλες τις πολεοδοµικές ενό-
τητες. 

Την ίδια ώρα λίγες εκατοντάδες µέ-
τρα πιο πέρα ξεκίνησαν οι εργασίες ανά-

πλασης της Κεντρικής 
Πλατείας. Εκεί που την 
περασµένη Πέµπτη δη-
µιουργήθηκε µεγάλο 
πρόβληµα από την 
πτώση ενός µεγάλου 
πεύκου. ∆ιαπιστώθηκε 
πως τα δέντρα της πλα-
τείας έπρεπε να κοπούν 
επειγόντως λόγω ασθέ-
νειας που τα είχε προ-
σβάλει και τα είχε µετα-
τρέψει σε πηγή κινδύ-
νου για τους περαστι-
κούς. Αυτό έγινε άµεσα 
και µέσα σε 2-3 µέρες 
ξεκίνησε η ανάπλαση 

της πλατείας, η οποία πολύ σύντοµα θα 
είναι έτοιµη να υποδεχτεί ξανά τους δη-
µότες καλλωπισµένη, ανακαινισµένη 
και ασφαλής. 

Αυτά τα έργα όµως είναι µόνο η αρ-
χή, αφού ο προγραµµατισµός της ∆η-
µοτικής Αρχής περιλαµβάνει έναρξη για 
πολλά ακόµη έργα για τις δύο τρεις επό-
µενες εβδοµάδες. Οδοποιίες, συνδέσεις 
αποχετεύσεων, κατασκευή κόµβων, συ-
ντηρήσεις οδικού δικτύου και άλλα 
πολλά εντάσσονται στην ατζέντα των 
επόµενων µηνών. 
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«Στόχος είναι, όπως ανέφε-
ρε, η βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των συµπολιτών 
µας, η ανάπτυξη,  νέες θέ-
σεις εργασίας, καλύτερα ει-
σοδήµατα, ωστόσο, όπως 
σηµείωσε «∆εν αρκεί θη-
τεία τεσσάρων ετών, για να 
υλοποιήσεις ένα πρόγραµ-
µα που θα ανταποκρίνεται στις σηµερινές αλλά και µελλο-
ντικές ανάγκες της Αττικής».

Γιώργος Πατούλης: «Θα διεκδικήσουµε 
µία  δεύτερη θητεία για 
να ολοκληρωθεί το σχέδιο µας».
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Με λαµπρότητα ο εορτασµός της 
28ης Οκτωβρίου στον ∆ήµο Αχαρνών
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Ο Σπύρος Βρεττός στο e-ota: Θα είµαι εκ νέου υποψήφιος-∆ιαρκής 
αγώνας για να αναδείξουµε την αληθινή εικόνα της πόλης µας
Ο ∆ήµος πρέπει να έχει συνέπεια  και συνέχεια. Αυτό θα γίνει µε συνέχιση της σκληρής 
δουλειάς και φυσικά µε όραµα και προοπτική οκταετίας. Είναι προφανές ότι θέλω να συ-
νεχίσω και να ολοκληρώσω το έργο που έχω ξεκινήσει αν και εφόσον µε ξανά τιµήσει ο 
Αχαρναϊκός λαός µε την ψήφο του.  Θα ζητήσω την ανανέωση της εµπιστοσύνης των συν-
δηµοτών µου και θα είµαι ξανά υποψήφιος στις επόµενες δηµοτικές εκλογές».
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Ένας κυβερνήτης δεν γεννιέται ηγέτης, αλλά όταν στην 
κρίσιµη στιγµή για την χώρα και τους πολίτες, πάρει την 

σωστή απόφαση. ∆εν είναι ικανοί όλοι να το πετύχουν αυ-
τό. Οι περισσότεροι στοχεύουν στον πλουτισµό και στις 
όποιες απολαύσεις γεννά η εξουσία.

Σοσιαλισµός σηµαίνει µέριµνα και φροντίδα για την 
κοινωνία των ανθρώπων. Αυτό δεν επιτυγχάνεται 

µε τον κρατισµό στην οικονοµία του κράτους της χώρας. 
Είναι και αποδείχθηκε στην πράξη λάθος. Θυµηθείτε τον 
υπαρκτό σοσιαλισµό των κοµµουνιστικών κρατών. Αυ-
τοκαταργήθηκε.

Είµαι κεντροαριστερός, κατά την 
γνώµη µου σηµαίνει, ότι δεν είµαι 

ακραίος, αλλά πιστεύω στον κρατικισµό. 
Αυτό όµως αποδείχθηκε λάθος, εδώ και 
εβδοµήντα χρόνια. ∆εν επαναλαµβάνου-
µε τα λάθη µας, αλλά διδασκόµεθα από 
αυτά. 

Αρκετές γυναίκες πρώην βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, 

έχουν εξαφανιστεί από την πιάτσα. Τι να 
συνέβη άραγε. Έχουν γαστρεντερίτιδα ή έστριψε το άντε-
ρο τους. Περίεργο.

Στην δηµοκρατία δεν µπορείς να απαγορεύσεις την εί-
σοδο στην βουλή, καµιά ιδεολογία ή κόµµα. Ανεβάστε 

το µπλαφόν εισόδου, δηλαδή, το ποσοστό των ψήφων επί 
τοις εκατό, για να απαλλαγούµε από τα ψώνια και τους χα-
ραµοφάηδες.
 Το πρόβληµα µε την συµπεριφορά των ροµά, δηλα-

δή των γύφτων, δεν πάει άλλο. Έχει ξεπεράσει κάθε 
όριο. Είµαστε όλοι αγανακτισµένοι. Οι άνθρωποι αυτοί 
καταλαβαίνουν µόνον από το µπερτάκι ( Μαλάκωµα των 
πλευρών). Όµως αυτό σήµερα απαγορεύεται. Αυτό και 
αυτοί το εκµεταλλεύονται. Άλλο το τι θέλουµε, και άλλο 
το τι µπορούµε.

Υποτίθεται κατά τους θεολόγους ότι, ο όποιος θεός πα-
ντοδύναµος, ορίζει την ζωή µας. Το ερώτηµα είναι γιατί 

δεν αποτρέπει τους σεισµούς που γκρεµίζουν τα σπίτια και 
τις εκκλησίες µας,  που τον λατρεύουµε και µας σκοτώνει; 

Μην µου πείτε καµιά πατάτα, θα γίνετε ρόµπα. Εδώ δεν µι-
λάµε για άγνωστες βουλές, αλλά για συγκεκριµένες πράξεις. 

Η εξουσία φέρνει πλούτο. Όλες οι θρησκείες βασί-
ζονται στην εξουσία και τον πλούτο. Το µπλέξιµο εί-

ναι ότι η θρησκευτική εξουσία, επιθυµεί και πολιτική, ενώ 
η πολιτική εξουσία,  εκµεταλλεύεται την θρησκευτική. 
Παπάδες και πολιτικοί τα βρίσκουνε. Εµείς δεν τα βρί-
σκουµε. 

Όταν ένας άνθρωπος, όποιας εθνικότητος και αν είναι, 
δεν έχει µπέσα, δηλαδή δεν κρατά το λόγο του, όποια 

συµφωνία και εάν κάνεις, πρέπει να περιµένεις ότι στην πρώ-
τη ευκαιρία, θα σε πουλήσει. Όταν κρατάς 
τον λόγο σου, ακόµη και µε ζηµιά, κερδί-
ζεις την πίστη, αυτό που λέµε άυλο κεφά-
λαιο.

Στην ζωή που ζούµε, πρώτα µιλά-
ει ο ισχυρός, ο δυνατός και οι άλ-

λοι ακούνε. Βέβαια οι αδύναµοι έχουν 
αντιρρήσεις και παράπονα. Όµως δεν 
µπορούν να κάνουν αλλιώς. Χρειάζεται 
πραγµατική εξυπνάδα να το αντιµετω-

πίσεις. Αυτό λέγεται ρεαλισµός δηλαδή πραγµατικότητα.
Κάποιες φορές στην ζωή µας, έρχονται αντιµέτωπα δύο 
δικαιώµατά µας. Όπως τώρα µε τον κορονοϊό. Εγώ που 

εµβολιάστηκα έχω δικαίωµα να αµυνθώ για την ζωή µου, 
να µην µε µολύνει ο ανεµβολίαστος. Αυ-
τός έχει δικαίωµα να αρνηθεί τον όποιο 
νόµο που του απαγορεύει να αυτοκτονή-
σει. Θα τον γράψει κανονικά. Είναι καθα-
ρά θέµα κρίσης του πολίτη.

Η µάνα γη, µας δίνει την τροφή 
µας για να είµαστε ζωντανοί και να 

επιβιώνουµε. Η γη µας αντλεί την δύνα-
µη της από τον ήλιο. Αν για κάποιο 
άγνωστο σε µας λόγο σβήσει ο ήλιος, 
θα παγώσει η γη και θα πεθάνουµε από 
ασιτία και κρύο. Το τι µας λέγει ο Μωά-
µεθ, ο Ιησούς και τόσοι άλλοι, είναι πα-
ραµυθάκια για µικρά παιδιά, µέχρι να κοιµηθούν. Αυτός 
που τάχα µου θέλει να αλλάξει τον κόσµο µας, στην ου-
σία, θέλει να τον εξουσιάσει. 

Η παροιµία λέγει,  Ράβε ξήλωνε δουλειά να µην σου 
λείπει. Κύριε ∆ήµαρχε της Αθήνας, ακούσαµε ότι σχε-

διάζεις να βάλεις στους κεντρικούς δρόµους της πόλης , πλα-
τάνια,  για να τα ξηλώσει ο επόµενος ως ακατάλληλα. Είναι 
βλέπεις και φυλλοβόλα. ∆εν βάζεις καλύτερα λεµονιές, να 
παίρνουµε και κανένα λεµόνι για το σπίτι;

Για όσους πολίτες δεν είναι πορωµένοι - φανατικοί, 
αλλά έχουν λίγη λογική, την φτώχευση στην πατρί-

δα µας δεν την έφερε η Μέρκελ, αλλά ο, Τσοβόλα δώστα 
όλα…

∆εν είσαι ήρωας όταν σκοτώνεσαι χωρίς να υπολογί-
σεις τον κίνδυνο και τον τρόπο απο-

φυγής του. Είναι αποκοτιά δηλαδή βλα-
κεία. ( Σηµ.: Για τους ανεµβολίαστους).

Του µουσικού, του κυνηγού και 
του ψαρά, το πιάτο, έξι φορές είναι 

αδειανό και µια φορά γεµάτο, έλεγαν οι 
παλαιοί. Κάτι ήξεραν και τα γερόντια.

Σχετικά µε την αποψίλωση της πλα-
τείας Αχαρνών. Τα παλιά τα χρόνια, 

όταν ένας άνθρωπος ήταν κεραµοποιός 
πλινθοποιός, παρακαλούσε τον ∆ία να 
έχει ήλιο και ξηρασία για να στεγνώσουν 
τα κεραµίδια. Εάν ήταν µπαξεβάνης, παρακαλούσε τον ∆ία 
να ρίχνει βροχή, για να µην ξεραθούν τα λαχανικά. Εάν ήσα-
σταν ∆ίας, τι θα κάνατε; ( Μύθοι Αισώπου). Έτσι είναι η ζωή 
µας. Έσπασε µεγάλο κλαρί από τον υπάρχοντα πεύκο και 
παρ’ ολίγο να σκοτώσει ανθρώπους.

Όταν ένας άνθρωπος είναι αντίπαλος µας στη ζωή, 
του πετάµε αγκάθια όσο µπορούµε µεγαλύτερα. 

Όταν πεθάνει, του πηγαίνουµε λουλούδια. Πως το εξη-
γείτε αυτό. Υποκρισία ή ικανοποίηση.

Το να είσαι πολέµιος της βλακείας των ανθρώπων, 
πρώτα από όλα, πρέπει να έχεις την νοηµοσύνη να την 

διακρίνεις. Αλλιώς µας λες αυτά που γνωρίζουµε.
Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα της γνώµης του. 
Άσχετα εάν την αποδεχόµαστε ή την απορρίπτουµε. 

Τις αγορεύειν βούλεται, έλεγαν οι πρόγονοι µας. ∆εν 
µπορούµε να πούµε σε κανένα, εσύ να µη µιλάς.

∆ιαβάζοντας πολλά και ευχάριστα µυθιστορήµατα, ζού-
µε σε έναν φανταστικό κόσµο, που µας έχουν κατα-

σκευάσει οι µυθοπλάστες συγγραφείς. Η προσγείωση µας 
στην σκληρή πραγµατικότητα που ζούµε, είναι οδυνηρή. 
Μας ευχαριστεί το παραµύθιασµα, αλλά η ζωή µας δεν είναι 
παιδικό παραµύθι.

Ότι δεν έρχεται στο µυαλό το δικό µας, πιθανόν να 
είναι στο µυαλό του συνανθρώπου µας. Με έναν 

λόγο, η συνεργασία µόνο επιτυχές αποτέλεσµα φέρει.
Η τυροκαυτερή µε κόκκινη πιπεριά και η σκορδαλιά, 
καταπολεµούν τα παράσιτα του εντέρου µας. Καλό εί-

ναι να το έχουµε υπ’ όψιν µας. 
Όταν οι ηθοποιοί είναι περισσότεροι από το κοινό 
τους, αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης µε ότι 

αυτό συνεπάγεται. Σωστό είναι να µάθουν και ένα άλλο 
επάγγελµα.

Είναι στην φύση του ροµά, του τσιγ-
γάνου, να κλέβει. Όσο και όπως να 

τον τιµωρήσεις, δεν µπορείς να του αλλά-
ξεις την φύση του. Όσο και εάν τον ταΐσεις 
τον λύκο, αυτός θα βλέπει πάντα το δά-
σος.

Όταν ο άνθρωπος είπε, δεν πι-
στεύω σε θεούς και θρησκείες, οι 

εξουσιαστές τον κυνήγησαν για να τον 
εξοντώσουν. Αυτό µας διδάσκει η ιστο-
ρία, αλλά το βιώνουµε και σήµερα.

Όταν ένας δικηγόρος στηρίζει την δύ-
ναµη του στην σοφιστεία και την 

στρεψοδικία, καταντάει ρόµπα, ρεζίλι, γιατί όλοι µας γνωρί-
ζουµε αυτές τις έννοιες.

Ο φανατισµός είναι πάθος, ή πάθηση ή αρρώστια. Ο 
ίδιος ο ασθενής δεν το καταλαβαίνει. Είναι αυτό που 

λέµε, τυφλωµένος από τα πάθος του.
 Η ειλικρίνεια είναι πιο ισχυρή από την ευγένεια, η οποία 

µπορεί να είναι υποκριτική, δηλαδή κολακεία. ∆εν 
υπάρχει, υποκριτική αλήθεια. Υπάρχει απλά το ψέµα.

Με τον εκµαυλισµό, τον ευτελισµό, την ξευτίλα των 
ηθών, η κοινωνία µας βαδίζει στην αυτοκαταστροφή. 

Κάποια αρχή πρέπει να βάζει τάξη. Η ελευθερία µας σταµα-
τά, όταν θίγουµε την αξιοπρέπεια του συµπολίτη µας.

Έχω προσέξει ότι, µερικοί άνθρωποι ανεξαρτήτου ηλι-
κίας, µιλούν µόνο για χρήµατα. Άλλοι µόνο για σεξ. Ο 

µπαξές έχει από όλα τα λουλούδια. Τι να 
κάνουµε άλλα ευωδιάζουν, άλλα έχουν 
δυσάρεστη µυρωδιά.

Λέω στον φίλο µου τον Σαράντο, 
στο καφενείο. Ο Χριστός στον γά-

µο της Κανά, ευλόγησε το νερό και το 
έκανε κρασί. ∆εν το έκανε ούτε ούζο, 
ούτε τσίπουρο. Αυτά έχουν πολλά 
οκτάνια. ∆ύο να πιείς θα αρχίσεις να πε-
τάς και φοβάµαι µην γίνεις Ιεχωβάς.

Ατσίδα λέµε έναν άνθρωπο, που δί-
νει λύσεις, σε όποιο πρόβληµα. Αυ-

τό δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό. Είναι ο άνθρωπος µε 
ταχύτητα στην σκέψη. Γι αυτό λέµε έτσι.

Αγαπώ την οµορφιά των σωστών λόγων, αλλά δεν 
είµαι λόγιος, ούτε λογοτέχνης. Είµαι ερασι-τέχνης.
Ελληνική παροιµία:  Εις του θανάτου τις πληγές, βο-
τάνια δεν χωράνε. Ούτε γιατροί γιατρεύουνε, ούτε 

Άγιοι βοηθάνε…

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

Αρ. Σήµατος: 209698/2863/18-05-2011
Τιµή: 0,50 λεπτά  

Ιδιοκτήτης – Εκδότης  - ∆ιευθυντής: Ιωάννης   Νιώρας 
Σύµβουλος  έκδοσης:  Γιώργος  Νιώρας l Τηλ. : 697 2426684

Συντακτική  οµάδα:  Νάντια  Σιδέρη, Γιώργος Νιώρας
∆ιαδικτυακός συνεργάτης:  Κώστας  Ζίγκηρης 

∆ηµιουργικό:  Ιωάννης  Νιώρας  
Εκτύπωση:  IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νοµική  Σύµβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται  η  αναδηµοσίευση   άρθρων, φωτογραφιών   και  ειδήσεων,  
µε  απλή αναφορά  στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και  Επιστολές  δηµοσιεύονται  

µόνο  ενυπόγραφα. Αποκλείονται  οι πάσης φύσεως καταγγελίες.  
Τα  ενυπόγραφα άρθρα ή κείµενα  ή δελτία τύπου  εκφράζουν µόνο 

την  άποψη  του  γράφοντος. Η  προβολή  φυσικών  προσώπων, προϊόντων
και  υπηρεσιών, γίνεται  επί  πληρωµή, βάσει θεωρηµένου τιµολογίου. 

Ετήσιες  Συνδροµές: 
Ιδιώτες:  30€  l  Σύλλογοι: 50€ l  ∆ήµοι: 100€

Λογ. κατάθεσης :  569 - 002101- 034648  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΛΦΑ 
IBAN : GR21 0140 5690 5690  0210 1034 648
και   0026/ 0611-03-0102111826  ΕUROBANK  

IBAN :  GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή.  
Σηµεία  ∆ιανοµής:  Περίπτερα  Αχαρνών  - ∆ηµαρχείο   -   ΚΑΠΗ  –  ΚΕΠ 

και όλο το δεκαπενθήµερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
οδός Φιλαδέλφειας,  Κεντρική Πλατεία.  Σε όλες  τις  Ενορίες  µε  διανοµέα, 

την ηµέρα έκδοσης. Στους  συνδροµητές  αποστέλλεται   µέσω  Ταχυδροµείου. 
Για να γίνεται  συνδροµητής,  καλέστε  στο   697 2426684.       ∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

Μπορεί να µάχεσαι µε 
εντιµότητα και ειλικρί-

νεια για κάποιο σκοπό. Το 
πρόβληµα είναι, να βαδίζεις 
σε λάθος δρόµο, χωρίς να το 
έχεις συνειδητοποιήσει.

 Η αντιστροφή της 
πραγµατικότητας µε 
λόγια και σοφιστείες, 

σηµαίνει ψευδαίσθηση και 
αυταπάτη. Η προσγείωση 
στην πραγµατικότητα, αποκα-
λύπτει  πόσο τιποτένιος τσαρ-
λατάνος είσαι. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Οι νέοι µας δυσκολεύ-
ονται να καταλάβουν, 

ότι µε τραµπουκισµούς και 
βία, δεν πετυχαίνουν αυτό 
που επιθυµούν. Χάνουν τον 
καιρό τους και µπλέκουν 
άσκοπα. ∆εν είναι απαραίτητο 
να είσαι το καλό παιδί, αλλά 
σωστός άνθρωπος.
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Φωτορεπορτάζ
Σε  Ηµερίδα  στη Βουλή ο ∆ήµαρχος 
Τετάρτη  03-11-201 στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής,  ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος 
Βρεττός,  για την 
ηµερίδα της ∆ιαρ-
κούς Επιτροπής 
Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, πρόε-
δρος της οποίας εί-
ναι ο αγαπητός 
βουλευτής  Βασί-
λη Οικονόµου µε 
θέµα τη διαχείριση 
χρόνιων νοσηµά-
των και την προαγωγή του προσυµπτωµατικού ελέγχου µετά 
την πανδηµία. Είχαµε την ευκαιρία να ακούσουµε από τον Πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ανάλυση των νέων µέτρων 
και την ανάγκη πρόληψης για να αντιµετωπιστεί η πανδηµία.

Συνεργασία της ∆ηµοτικής Αρχής
µε τον Γιάννη Αβραµίδη
Το  µεσηµέρι της  Τετάρτης  03 
-11-2021, ο ∆ήµαρχος  Σπύ-
ρος Βρεττός ανακοίνωσε την 
συνεργασία της ∆ηµοτικής 
Αρχής µε τον Γιάννη Αβραµί-
δη, ο οποίος είναι ανεξάρτη-
τος δηµοτικός σύµβουλος.  
«Αποτελεί µεγάλη ικανοποί-
ηση για την παράταξή µας να 
βλέπουµε πως το πρόγραµ-
µά µας και η δουλειά που κά-
νουµε αυτά τα δύο χρόνια 
αναγνωρίζονται και ωθούν 
και άλλους συµβούλους να 
συµπορευτούν µαζί µας», υπογράµµισε  ο κ. Βρεττός. 

Πέτρος Μαρίνης : Νέος  Πρόεδρος  
∆ΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών – Θρακοµακεδόνων
Τ η ν  Κ υ ρ ι α κ ή 
24/10/2021 έγιναν οι 
εσωκοµµατικές εκλογές 
του κόµµατος οι οποίες 
βρήκαν ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ 
κερδισµένο το κόµµα 
της Νέας ∆ηµοκρατίας. 
Όλοι οι πολίτες οι οποί-
οι στηρίζουν την Νέα 
∆ηµοκρατία έδειξαν µε 
την τεράστια προσέλευ-
ση τους ότι ευελπι-
στούν σε µια νέα εποχή για τις κοµµατικές οργανώσεις . Θέ-
λω µέσα από την καρδιά µου να σας ευχαριστήσω για την 
εµπιστοσύνη που δείξατε σε έµενα και στους συνεργάτες 
µου και ευελπιστώ να φανούµε αντάξιοι των προσδοκιών 
σας  Είµαστε εδώ ελάτε κοντά στην Νέα ∆ηµοκρατία !!!

Πέτρος ∆. Μαρίνης 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΤΟ 

Συνέβη απόψε στην Κεντρική Πλατεία  Αχαρνών  
Από  µοναδικό αιωνόβιο  Πεύκο, το βραδάκι της Κυριακής 
στις 7 η ώρα περίπου,  στην  Κεντρική Πλατεία   Αχαρνών 
κατέπεσε ξαφνικά το ένα τεράστιο  κλωνάρι!!! Στον   κε-
ντρικό διάδροµο, ανάµεσα  στις  καφετέριες.  Ευτυχώς  

εκείνη την στιγ-
µή, δεν περ-
νούσε κανείς  
από το σηµείο 
πτώσης. Αµέ-
σως επενέβη-
σαν τα παιδιά 
της οµάδας ∆ί-
ας, που ήταν  
στην  γωνία 
Πάρνηθος και 
∆ ε κ ε λ ε ί α ς , 
έβαλαν τις πρώτες προειδοποιητικές  κορδέλες. ∆ηµότες 
ειδοποίησαν   τους Αντιδηµάρχους  και τον ∆ήµαρχο, που 
προσήλθαν  αµέσως.  Ο ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός, οι 
Αντιδήµαρχοι Μιχάλης Βρεττός, Γιώργος Σιδηρόπουλος, 
Νίκος Ξαγοράρης   και συνεργείο της Πολιτικής Προστασί-
ας του ∆ήµου. Ακολούθως ήλθε συνεργείο της Πυροσβε-
στικής , για το  κόψιµο το δένδρου και την αποµάκρυνση 
του. Ήδη  στο στον χώρο, ξεκίνησαν οι εργασίες για το φύ-
τεµα   νέων δένδρων.

Ηµερίδα  Υγείας στο 6ο ΓΕΛ
Μ ε  ε π ι τ υ χ ί α 
πραγµατοποιή-
θηκε στο  6ο ΓΕΛ 
Αχαρνών, η ηµε-
ρίδα µε θέµα τον 
καρκίνο του µα-
στού, υπό την αι-
γίδα του Συλλό-
γου Γονέων και 
Κηδεµόνων και 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, παράρτηµα Αχαρ-
νών και Φυλής. Η οµιλήτρια, Ιατρός Κυτταρολόγος, κυρία 
Κλειώ Βρεττού, µετέφερε τις πολύτιµες γνώσεις της ενηµε-
ρώνοντας το κοινό για το πρόβληµα και τους τρόπους αντι-
µετώπισης και πρόληψής του. Την εκδήλωση προλόγισε 
ο Πρόεδρος της Αντικαρκινικής, Ιατρός κύριος Παναγιώτης 
Καζανάς.

 Εθελοντική  Οµάδα 
∆ράσης Προφήτη Ηλία 

Πραγµατοποιήθηκε  προχθές  η συνάντηση-συγκέντρωση 
κατοίκων του οικισµού Προφήτη Ηλία, µε την Εθελοντική 
οµάδα δράσης.  Συζητήθηκαν προβλήµατα του οικισµού 
µας και ανταλλάξαµε απόψεις σε όµορφο κλίµα. Οι κάτοι-
κοι χαιρέτησαν την πρωτοβουλία τις Εθελοντικής οµάδας 
και µας διαβεβαίωσαν ότι στηρίζουν οποιαδήποτε ενέργεια 
για το καλό του οικισµού µας.Στην συγκέντρωση µας πα-
ρεβρέθηκαν από τον σύλλογο εγκληµατικότητας ο John 
Ventouris και ο κος. George Koulogiannis . Επίσης ο υπο-
ψήφιος ∆ήµαρχος Χρήστος Π. Ηλιάδης. 

Ε.Γ.Ε. Παράρτηµα 
Αχαρνών – Αγιασµός

Με σταφύλι και βασιλικό και µε πολλές ευχές συνεχίζου-
µε.....

Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών

Στις αρχές εβδοµάδας,  πραγµατοποιήθηκε ο καθιερωµέ-
νος αγιασµός των χορευτικών και µουσικών τµηµάτων που 
κήρυξε και επίσηµα την έναρξη της φετινής χορευτικής 
χρονιάς. Ευχαριστούµε τα αγαπητά µας µέλη, εκπροσώ-
πους από τον ∆ήµο µας και την ∆ΗΚΕΑ καθώς και τον πά-
τερ Αλέξανδρο από την ενορία του Προφήτη Ηλία για την 
παρουσία τους. Ευχόµαστε καλή και δηµιουργική χρονιά, 
µε διάρκεια και προσοχή!

Σύντοµο καλοσώρισµα
του Σπ. Βρεττού  σε Ανδρέα Λοβέρδο
Με τον υποψήφιο για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λο-
βέρδο, λίγο πριν την οµιλία του στην πόλη µας εν όψει των 
εσωκοµµατικών εκλογών, είχαµε την ευκαιρία για µια σύ-
ντοµη συζήτηση για τις Αχαρνές. Ακολούθησε  η προεκλο-
γική οµιλία, στην αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία παρα-
κολούθησε και ο ∆ήµαρχος,  όπως και αρκετά µέλη και φί-
λοι του ΠΑΣΟΝ Αχαρνών
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Με λαµπρότητα ο εορτασµός της 28ης Οκτωβρίου στον ∆ήµο Αχαρνών

Στην …σκιά του κορωνοιού,  µε  µε-
γάλη συµµετοχή κόσµου η παρέλα-
ση για την 28η Οκτωβρίου, στις 

Αχαρνές.  Με την τήρηση  των υγειονοµι-
κών µέτρων που προβλέπονται,  µε σύµ-
µαχο τον καλό καιρό  και µε την  µεγάλη 
συµµετοχή και του κόσµου πραγµατοποι-
ήθηκε, η παρέλαση για την Επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου.

Με τη µαθητιώσα νεολαία του ∆ήµου 
Αχαρνών να στέλνει µήνυµα εθνικής υπη-
ρηφάνειας, αισιοδοξίας και ψυχικής ανάτα-
σης και ακολουθώντας όλα τα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα προστασίας από τον Covid-19, 
κορυφώθηκαν  οι  εκδηλώσεις για την επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αχαρνών και 
Θρακοµακεδόνων έγινε σηµαιοστολισµός 
σε δηµόσια κτίρια και πλατείες και τελέστη-
κε Επίσηµη ∆οξολογία στους Ιερούς Ναούς 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου Αχαρνών και στον 
Αγίας Τριάδος Θρακοµακεδόνων, όπου εκ-
φωνήθηκε  και ο πανηγυρικός της ηµέρας 
από τον αριστούχο φοιτητή της σχολής Μη-
χανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Πανα-
γιώτη ∆αµάσκο και τη φοιτήτρια της σχολής 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
ΕΚΠΑ  Νεφέλη-Μαρία Οικονόµου αντίστοι-
χα.

Στη συνέχεια, ποµπή από µέλη της δη-
µοτικής αρχής µε επικεφαλής τον δήµαρχο 
Σπύρο Βρεττό, βουλευτές, περιφερειακούς 
συµβούλους και φορείς κατέθεσαν στεφά-
νια στο Μνηµείο Ηρώων.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέ-
τειο του «ΟΧΙ» κορυφώθηκαν µε την παρέ-
λαση που πραγµατοποιήθηκε επί της λεω-
φόρου Φιλαδελφείας, ενώπιον του ∆ηµαρ-
χείου. 

Προηγήθηκε η βράβευση των δύο φοι-
τητών που εκφώνησαν τους πανηγυρικούς 
σε Αχαρνές και Θρακοµακεδόνες. εµπνέο-
ντας µε τον λόγο και την ιστορική τους προ-
σέγγιση τον κόσµο που τους παρακολούθη-
σε.

Η παρέλαση άνοιξε ρυθµικά από τη Φι-
λαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Αχαρνών 
η οποία απέσπασε το θερµό χειροκρότηµα 
των πολιτών. 

Ακολούθησαν τµήµατα πολιτιστικών και 
αθλητικών συλλόγων και στη συνέχεια πα-
ρέλασαν µαθήτριες και µαθητές των σχολεί-

ων των Αχαρνών. Οι πολίτες χειροκρότη-
σαν θερµά τους σηµερινούς µαθητές και αυ-
ριανούς ενεργούς πολίτες του τόπου. 

Το παρών έδωσαν οι βουλευτές Β. Οικο-
νόµου και Ν. Αθανασίου, σύσσωµη η ∆η-
µοτική Αρχή, οι πρόεδροι των Νοµικών 
Προσώπων, περιφερειακοί σύµβουλοι, εκ-
πρόσωποι των Ενόπλων ∆υνάµεων και των 
Σωµάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι πολιτι-
στικών και εθνοτοπικών συλλόγων.

Στο µήνυµά του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός υπογράµµισε το µεγαλείο 
του ελληνικού λαού ο οποίος αρνήθηκε να 
υποταγεί και αντιστάθηκε ένδοξα και σθενα-
ρά απέναντι στον ολοκληρωτισµό. «Αυτό 
θα πρέπει να µένει πάντα στη συνείδησή 
µας. Να αντλούµε δύναµη από το µήνυµα 
της Εθνικής επετείου και να συνειδητοποι-
ούµε πως έτσι θα πρέπει να πορευτούµε για 
να σταθούµε όρθιοι απέναντι στις προκλή-
σεις και τις δυσκολίες της εποχής µας. Εύχο-
µαι σε κάθε συνδηµότη µε δύναµη και πίστη 
να προχωράει µπροστά στο δρόµο της προ-
όδου, της οµοψυχίας και της ευηµερίας µε 
τη Γαλανόλευκη να κυµατίζει αγέρωχα», 
σηµείωσε χαρακτηριστικά.

∆ΗΜΟΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Έναρξης υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη»

Ο Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Πετάκος και το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτι-
κής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «∆οµή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο» ∆ήµου 

Αχαρνών µε κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού προγράµµατος Αττική 2014-2020», σας γνωστοποι-
ούν ό,τι ξεκινά η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων για ένταξη νέων ωφελούµενων στο Κοινωνικό Παντοπω-

λείο «Ελένη Σαχσανίδη» του ∆ήµου Αχαρνών.
Το διάστηµα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από 1/11/2021 έως και 30/11/2021 και κατά τις ώρες 9:00πµ- 

13:00. Οι αιτήσεις θα συµπληρώνονται και θα κατατίθενται µαζί µε όλα τα πλήρη δικαιολογητικά από τους ίδιους 
τους ενδιαφερόµενους, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του ∆ήµου Αχαρνών επί των οδών 

Αχαρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στον Προφήτη Ηλία. 
Τα έντυπα των δικαιολογητικών  και των αιτήσεων µπορείτε να τα προµηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από τη σελί-

δα του ∆ήµου Αχαρνών στο παρακάτω σύνδεσµο:
http://www.acharnes.gr είτε από το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του ∆ήµου Αχαρνών είτε 

από το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Αχαρνών, κατά τις ώρες 9:00 πµ- 13:00.
Λόγω του COVID -19 και των µέτρων που εφαρµόζονται για την αποφυγή της διασποράς του η χρήση µάσκας 

είναι υποχρεωτική σε όλες τις συναλλαγές µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορείτε να καλείτε στο 2102463543 ή στην ηλεκτρονική δι-

εύθυνση koinpantopolio@acharnes.gr του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Ελένη Σαχσανίδη» του ∆ήµου Αχαρνών.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ:  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΟΥ  ΓΙΑ 3Η ΧΡΟΝΙΑ 

Σε µια δύσκολη περίοδο ο ∆ήµος Αχαρνών δίνει τη δυνατότητα 
στους φοιτητές της πόλης µας να µεταβούν στις σχολές της Πανεπι-
στηµιούπολης και Πολυτεχνούπολης  µε Λεωφορείο του ∆ήµου.

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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Στην ανάληψη  πρωτοβουλιών 
µε σκοπό την προώθηση κο-
ρυφαίων διεκδικήσεων και 

προτεραιοτήτων του ∆ήµου Αχαρ-
νών, κατέτεινε η σύσκεψη του ∆η-
µάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού 
µε τους Βουλευτές που εκλέγονται 
στην Περιφερειακή ενότητα Ανατο-
λικής Αττικής, την Πέµπτη 21 Οκτω-
βρίου. 

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν ο 
βουλευτής της Ν.∆ Βασίλης Οικονό-
µου, εκπρόσωποι των βουλευτών Μά-
κη Βορίδη, Γεώργιου Βλάχου και Γε-
ωργίας Μαρτίνου, οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης, Πάνος Σκου-
ρολιάκος και Νάσος Αθανασίου, ο 
βουλευτής του ΚΚΕ Ιωάννης Γκιόκας, ο 
βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, 
Αντώνης Μυλωνάκης και η βουλευτής 
του ΜέΡΑ 25, Μαρία Απατζίδη.

Ο ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός ζήτη-
σε τη στήριξη των βουλευτών σε µια 
σειρά θεµάτων που απασχολούν, επί 
δεκαετίες, τις Αχαρνές και πλέον έχει 
έρθει η στιγµή της επίλυσής τους. 

Αρχικά, ο κ. Βρεττός ενηµέρωσε  
για τις πυρκαγιές σε Βαρυµπόµπη και 
Θρακοµακεδόνες, αναφέροντας τους 
χειρισµούς του δήµου, τις δράσεις και 
τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε αλλά 

και τα προβλήµατα που προκλήθηκαν 
στο περιβάλλον και την οικονοµία της 
περιοχής. Όπως, είπε, στο πλαίσιο της 
αποκατάστασης στις πληγείσες περιο-
χές ο ∆ήµος Αχαρνών έχει προχωρή-
σει σε καθαρισµό και αποµάκρυνση 
όλων των καµένων δέντρων, των κα-
µένων υλικών και των κηπαίων και έχει 
ζητήσει την υλοποίηση έργων οδοποι-
ίας στη Βαρυµπόµπη.

Στη συνέχεια, ο ∆ήµαρχος  µίλησε 
για την αντιπληµµυρική θωράκιση της 
πόλης, η οποία αποτελεί προτεραιότη-
τα, λόγω των συχνών και έντονων και-
ρικών φαινοµένων που πλήττουν την 
περιοχή. Αναφέρθηκε στα αντιπληµ-
µυρικά έργα που πραγµατοποιούνται, 
αυτή την περίοδο, στα δύο µεγάλα ρέ-
µατα της Εσχατιάς και της Καναπίτσας 
τονίζοντας  παράλληλα την ανάγκη να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να 
προωθηθούν άµεσα οι, ήδη, έτοιµες 
µελέτες.    

Επίσης  ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε 
στις συνεχείς παρεµβάσεις και επαφές 
της διοίκησης του δήµου µε πάγιο αί-
τηµα τη λήψη µέτρων κατά της εγκλη-
µατικότητας και έκανε σαφές ότι τόσο η 
∆ηµοτική Αρχή όσο και οι πολίτες δι-
εκδικούν την λήψη ουσιαστικών και 
µόνιµων µέτρων αντιµετώπισης του 
φαινοµένου.

Παράλληλα, ο ∆ήµαρχος ενηµέ-
ρωσε τους βουλευτές για τις υποβλη-
θείσες προτάσεις του ∆ήµου Αχαρνών 
στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Ο 
∆ήµος Αχαρνών έχει καταθέσει 15 
προτάσεις σε 8 διαφορετικούς άξονες 
και αναµένει, πλέον, την αξιολόγησή 
τους και την έγκρισή τους από το 
Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. Βρεττός 
ζήτησε την επίσπευση αξιολόγησης 
των φακέλων του ∆ήµου ως πυρό-
πληκτης περιοχής.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προτά-
σεις έργων του ∆ήµου προς Περιφέ-

ρεια Αττικής, ενηµερώνοντας ότι µετα-
ξύ άλλων έχουν κατατεθεί µελέτες για 
οδοποιία σε όλες τις Πολεοδοµικές 
ενότητες της πόλης, συνολικού ποσού 
27 εκατοµµυρίων ευρώ όπως και ολο-
κληρωµένη µελέτη για την Ποιοτική 
και Ενεργειακή αναβάθµιση του φωτι-
σµού της πόλης.

Οι βουλευτές που συµµετείχαν, κα-
τά τις τοποθετήσεις τους, υποσχέθηκαν 

να αξιοποιήσουν όλες τις δυνάµεις 
τους και να συνεργαστούν, µε σκοπό 
την επίλυση των προβληµάτων που 
απασχολούν τον δήµο Αχαρνών.

Σηµειώνεται πως µαζί µε τον ∆ή-
µαρχο, παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο 
πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου, Ευθύµιος (Θέµης) Οικονόµου και ο 
γενικός γραµµατέας του ∆ήµου, Γιάν-
νης ∆ηµητρακόπουλος.

Με Χρηµατοδότηση  από  το «Αντώνης Τρίτσης» 
η ανακατασκευή του υδρευτικού  της Βαρυµπόµπης
Ένα έργο αιχµής, το πρώτο από τις 15 
προτάσεις του ∆ήµου Αχαρνών στο 
πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», θα 
πραγµατοποιηθεί στην πληγείσα περιο-
χή  της Βαρυµπόµπης καθώς εντάχθηκε 
προς χρηµατοδότηση στο Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα για την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση µε απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα.

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή 
και εξυγίανση του υδρευτικού δικτύου 
στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυµπόµπης, προϋπολογισµού 2.544.000 ευρώ και από την 
υλοποίησή του αναµένεται να ωφεληθεί το σύνολο του οικισµού αλλά και των κατοικιών 
εκτός σχεδίου της συγκεκριµένης περιοχής.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, µετά την ανακοίνωση της χρηµατοδότησης του 
έργου, δήλωσε: «Ένα σπουδαίο έργο για τον ∆ήµο µας, η εξυγίανση του υδρευτικού δικτύ-
ου της Βαρυµπόµπης, έφτασε στην αρχή της υλοποίησής του µετά την ένταξή του για χρη-
µατοδότηση στο εµβληµατικό πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Ένα έργο που θα αναβαθµί-
σει το δίκτυο ύδρευσης , θα ελαχιστοποιήσει τις απώλειες και θα συµβάλλει στην ορθολογι-
κή διαχείριση του υδάτινου δυναµικού. Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ιδιαίτερα τον αναπληρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα για την καταλυτική του 
συνεργασία και την αναγνώριση της σηµασίας του έργου για την περιοχή µας».

Σύσκεψη  µε Μηχανικούς των Αχαρνών 
είχε  ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 
Σύγχρονες µεθόδους διακυβέρνη-
σης, ικανές να βελτιώσουν την λει-
τουργία του δήµου σε οργανωτικό 
και διοικητικό επίπεδο, υιοθετεί ο 
∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός. 

Με στόχο τη διαφάνεια και επεν-
δύοντας στη συνεργασία µε επιστηµο-
νικούς και παραγωγικούς φορείς της 
πόλης, ο κ. Βρεττός συναντήθηκε µε 
ιδιώτες µηχανικούς (πολιτικοί µηχανικοί, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες κ.λ.π) που δραστηριοποιούνται 
στην πόλη, µετά από πρόσκληση του Αντιδηµάρχου Συντονισµού ∆ηµοτικού Έργου και Πολεοδο-
µίας Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου. Περισσότεροι από 15 µηχανικοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλη-
ση και βρέθηκαν στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να ενηµερωθούν και να κα-
ταθέσουν τις απόψεις τους. 

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν και δύο πρώην ∆ήµαρχοι, µηχανικοί στο επάγγελµα, ο κ. Σωτήρης 
Ντούρος και ο κ. Παναγιώτης Φωτιάδης.  «Ο ∆ήµος µας έχει ανάγκη από έργα και γι’ αυτό απαιτείται 
συνεργασία όλων µας. Μέσα από προσωπική επαφή και ακούγοντας τη γνώµη των ειδικών µπορού-
µε να προχωρήσουµε, κάνοντας παρεµβάσεις όπου χρειάζεται», τόνισε µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός. Ο Αντιδήµαρχος  κ. Αναγνωστόπουλος ενηµέρωσε για επιµέρους ζητήµατα που αφο-
ρούν την πολεοδοµία, µια κοµβική υπηρεσία η οποία όµως δεν είναι επαρκώς στελεχωµένη για να 
ανταπεξέλθει στις αυξηµένες απαιτήσεις, αλλά και για τις προσπάθειες που γίνονται σε αυτή την κα-
τεύθυνση της άρσης των προβληµάτων. Παράλληλα έγινε αναφορά στα έργα που έχουν προγραµ-
µατιστεί, στις δυσκολίες που υπήρξαν, αλλά και στην αισιοδοξία που προκύπτει από το νέο πρόγραµ-
µα «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο ο ∆ήµος Αχαρνών έχει καταθέσει 15 προτάσεις για έργα σε οκτώ 
διαφορετικούς άξονες ύψους 32 εκ ευρώ.

Τέλος ο  κ. Αναγνωστόπουλος δήλωσε ότι έχει ήδη δροµολογηθεί η λύση σε όλα τα µείζονα προ-
βλήµατα σχεδίων πόλεως που ταλαιπωρούν εκατοντάδες ιδιοκτήτες των Αχαρνών. 

Ειδικότερα αναφέρθηκε στην τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και στην ολοκλή-
ρωση των σχεδίων πόλης σε όλες τις περιοχές που αυτά σταµάτησαν για περισσότερο από 10 χρό-
νια. Σε αυτή την προσπάθεια η συνεργασία των Μηχανικών της πόλης µας είναι ιδιαίτερης σηµασίας.

Ενηµερωτική συνάντηση   Σπύρου Βρεττού  
µε τους Βουλευτές  του Τοµέα Ανατ. Αττικής 

Ξεκίνησαν τα έργα οδοποιίας σε διάφορους 
δρόµους του ∆ήµου Αχαρνών 
Από τη συµβολή της οδού Φ.∆έδε, µέσω των 
δρόµων Αρχαίου Θεάτρου-Εθνικής Αντιστάσεως 
και έως τη συµβολή της Αγίου ∆ιονύσιου, ξεκίνη-
σε το απόγευµα της ∆ευτέρας 1ης Νοεµβρίου, το 
εκτεταµένο πρόγραµµα συντήρησης και επισκευ-
ής του οδικού δικτύου του ∆ήµου Αχαρνών. 
Ο ∆ήµος Αχαρνών µε ίδιους πόρους, απόρροια 
της συνετής οικονοµικής του διαχείρισης και µε τη 
συνδροµή των Τεχνικών Υπηρεσιών  και του αρ-
µόδιου αντιδηµάρχου  Νικόλαου ∆αµάσκου, ξε-
κίνησε ένα πρόγραµµα εργασιών συντήρησης 
του οδοστρώµατος σε διάφορα σηµεία της πόλης, 
προϋπολογισµού 530.000 ευρώ, µε στόχο την 
αναβάθµιση της καθηµερινότητας των κατοίκων 
της πόλης.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός σε δηλώ-
σεις του ανέφερε: «Το αµέσως επόµενο διάστηµα 

σκοπεύουµε να  διευρύνουµε τα έργα οδοποιίας 
σε όλες τις περιοχές της πόλης είτε από ιδίους πό-
ρους είτε σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττι-
κής.».

Ίδρυση νέας Λεωφορειακής Γραµµής στις Αχαρνές
Μια νέα λεωφορειακή γραµµή δροµολογείται, από τη ∆ευτέρα 1η Νο-
εµβρίου 2021, στον ∆ήµο Αχαρνών µετά από ενέργειες της επιτροπής 
Συγκοινωνιών στην οποία συµµετέχουν ο Αντιδήµαρχος Νίκος Ξαγο-
ράρης, τα µέλη Μιχάλης Χριστοφορίδης και ∆ιοµήδης Καρακωνστα-
ντής και ο Πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας.  Η νέα γραµµή µε ονο-
µασία 755Β θα συνδέει τα Κάτω Πατήσια µε το Μεσονύχι και θα καλύ-
πτει ένα µεγάλο τµήµα του ιστού της πόλης, που µέχρι σήµερα δεν κα-
λύπτονταν συγκοινωνιακά. Ειδικότερα, η Λεωφορειακή γραµµή θα 
διέρχεται από τη Φιλαδελφείας, θα στρίβει στο στρατόπεδο Παπαστά-
θη και θα συνεχίζει τη διαδροµή επί των οδών Ιωνίας και Κύπρου και 
στη συνέχεια επί των Λεωφόρων Αριστοτέλους και Πάρνηθος µε κατάληξη στο Μεσονύχι.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα κρούσµατα της νόσου 
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.150, εκ των 
οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου 

της χώρας. Ο συνολικός αριθµός των κρουσµάτων ανέρχεται σε 
760.592 (ηµερήσια µεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 50.8% άνδρες. 
Με βάση τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα των τελευταίων 7 ηµερών, 148 
θεωρούνται σχετιζόµενα µε ταξίδι από το εξωτερικό και 2.556 είναι σχε-
τιζόµενα µε ήδη γνωστό κρούσµα. To ??  για την επικράτεια βάσει των 
κρουσµάτων εκτιµάται σε 1.12 (95% ∆Ε: 1.05 - 1.18).  Οι νέοι θάνατοι 
ασθενών µε COVID-19 είναι 49, ενώ από την έναρξη της επιδηµίας 
έχουν καταγραφεί συνολικά 16.109 θάνατοι.. Το 95.4% είχε υποκεί-
µενο νόσηµα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 

Τα νέα µέτρα θα ξεκινήσουν να εφαρµόζονται από το Σάβ-
βατο και γίνονται υποχρεωτικά rapid test για τους ανεµβο-
λίαστους σε εστίαση, τράπεζες, δηµόσιες υπηρεσίες και κοµ-

µωτήρια. Αυτά που ξέραµε µέχρι χτες ήταν ότι σε σούπερ µάρκετ, 
φαρµακεία και εκκλησίες που θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Ωστόσο, 
δεν είναι µόνο αυτοί οι χώροι που δεν χρειάζονται rapid test οι 
ανεµβολίαστοι. Μπορούν να εισέρχονται σε συνεργεία και σε ξε-
νοδοχεία.   Οι ανεµβολίαστοι συνεπώς δεν µπορούν να πάνε να 
πιουν ένα καφέ σε ένα εξωτερικό χώρο καφετέριας ωστόσο, µπο-
ρούν να πάνε διακοπές και να µείνουν σε ξενοδοχείο κανονικά.  

Ειδικότερα, οι µη εµβολιασµένοι εργαζόµενοι θα πρέπει να 
προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους είτε στο ∆ηµόσιο, είτε 
στον Ιδιωτικό Τοµέα, µε δύο εργαστηριακά τεστ (rapid test ή 

PCR) την εβδοµάδα µε δικό τους κόστος. Επίσης, θα είναι πλέον ανα-
γκαίο αρνητικό rapid test για ανεµβολίαστους πολίτες προκειµένου να 
εισέλθουν σε δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και εµπορικά καταστήµα-
τα, κοµµωτήρια, µεικτούς χώρους εστίασης (εξωτερικοί χώροι). Εξαι-
ρείται µόνο η πρόσβαση στα καταστήµατα τροφίµων (σούπερ µάρκετ, 
φούρνοι), φαρµακεία, εκκλησίες. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας 
απηύθυνε την Τρίτη σύσταση για χρήση µάσκας σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισµός για όλους, εµβολια-
σµένους και ανεµβολίαστους. 

Από σήµερα, η νέα εφαρµογή Covid Free GR Wallet θα επι-
τρέπει σε κάθε πολίτη να κινείται άνετα στην καθηµερινότη-
τά του. Εκεί θα αποθηκεύει εύκολα στο κινητό του τηλέφω-

νο κάθε πιστοποιητικό σχετικό µε τον Covid (εµβολιασµού, τεστ ή 
βεβαίωση νόσησης), ώστε να το επιδεικνύει γρήγορα και άνετα 
όπου χρειάζεται.

Την Πέµπτη 4 Νοεµβρίου, στις 4 µ.µ,  πραγµατοποιήθηκε  συ-
νέντευξη τύπου στο κλειστό γυµναστήριο του Ολυµπιακού Χω-
ριού,  µε θέµα «Εθνικό Κέντρο Ολυµπιακού Χωριού: Η Ανα-

γέννησή του, το όραµά µας», από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, Λευτέρη Αυγενάκη, παρουσία του Υφυπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Αµυρά και του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
Σπύρου Βρεττού.

Οι εσωκοµµατικές διαδικασίες τελείωσαν επιτυχώς. Οι δη-
µότες Αν. Αττικής ψήφισαν, ανανέωση, εµπειρία και πραγ-
µατικούς αγωνιστές.  Μεγάλη νικήτρια στις εκλογές για την 

∆ΕΕΠ η κα Βανίτα Σοφρόνη  όπου και τις αξίζουν συγχαρητήρια για 
τον αγώνα της.  Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τον αγώνα τους 
η  Μαρία  Λάππα, Λίνα Παρασκευοπούλου, ∆ηµήτρης Ασγηµακό-
πουλοςκαι  ∆ηµήτρης Καλογράνης.  Στην   ∆ΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών – 
Θρακοµακεδονων  εξελέγη Πρόεδρος ο Πέτρος Μαρίνης µε ανα-
νεωµένο ∆.Σ σε ιδέες και πρακτικές και ανθρώπους που έχουν όρε-
ξη για δουλειά προκειµένου να αναδείξουν την Νέα ∆ηµοκρατία 
και το έργο της στην πόλη των Αχαρνών. 

Συγχαρητήρια σε όλα τα µέλη που εκλέχτηκαν στην τοπική ορ-
γάνωση και εύχοµαι από καρδιάς καλή επιτυχία και συνέχεια 
σε όλους. Το αποτέλεσµα των εκλογών δίνει στήριγµα και ψή-

φο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από πελάτη καταστή-
µατος στη Λεωφόρο Καραµανλή στις Αχαρνές, στις αρχές 
εβδοµάδας. Σε αυτές απαθανατίζεται µια γυναίκα να έχει 

κρεµαστεί από το καπό αυτοκινήτου ληστών, το οποίο βρισκόταν 
εν κινήσει. Οι πελάτες και οι περαστικοί άκουσαν τα ουρλιαχτά της 
απελπισµένης γυναίκας και προσπάθησαν να σταµατήσουν το αυ-
τοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις ληστές. Λίγο νωρίτερα, 
είχαν εµβολίσει το όχηµά της και της είχαν κλέψει την τσάντα. Στην 
προσπάθεια της να τους σταµατήσει, ανέβηκε πάνω στο καπό του 
οχήµατος, µε αποτέλεσµα το όχηµα να κινείται µαζί µε την απεγνω-

σµένη γυναίκα για περίπου 100 µέτρα.  Σύµφωνα µε πληροφορί-
ες, επρόκειτο για τέσσερις Ροµά, οι οποίοι παρακολουθούσαν την 
άτυχη γυναίκα που πήγε να κάνει ανάληψη σε Τράπεζα στην Κηφι-
σίας. Ο ένας από τους ληστές, συγκεκριµένα ο συνοδηγός κατέβη-
κε κάποια στιγµή και τη ξυλοκόπησε άγρια και έτσι η γυναίκα άφη-
σε το αυτοκίνητο των δραστών, στο οποίο είχε γραπωθεί. Οι δρά-
στες κατάφεραν να διαφύγουν. Ακολούθησε µεγάλη αστυνοµική 
κινητοποίηση µέχρι που τελικά το αυτοκίνητο βρέθηκε καµένο 
στους πρόποδες της Πάρνηθας, λίγο µετά τις τελευταίες ταβέρνες 
και πριν το τελεφερίκ.   Οι έρευνες για τον εντοπισµό των τεσσά-
ρων δραστών συνεχίζονται. ( Από το ρεπορτάζ του συµπολίτη µας   
δηµοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Με πρωτοβουλία του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη µας κ.κ. 
Αθηναγόρα έγινε στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών µια εξαιρετική εκ-
δήλωση για τα 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση! ∆ι-

ακεκριµένοι οµιλητές µας καθήλωσαν µε την δεινότητα των λόγων 
τους . Την γιορτή πλαισίωναν τρεις πανέµορφες γριζοφόρες των οποί-
ων η παρουσία ήταν πολύ εντυπωσιακή, αλλά κυρίως πολύ συµβολι-
κή! Το ΛΥΚΕΙΟ τιµά πάντα την παράδοση τον πολιτισµό την ιστορική 
µας κληρονοµιά!!!

Την 3η θέση στον 22ο Πανελλήνιο Μαθητικό διαγωνισµό 
ποίησης και διηγήµατος κατέκτησε η µαθήτρια της Α΄τάξης 
του 4ου ΓΕΛ Αχαρνών, Ιωάννα Καλογεροπούλου, µε το ποί-

ηµα της «Γυναίκα του Μεσαίωνα 2021». «Η Ιωάννα έστειλε ένα ποί-
ηµα που το θέµα του ξεχώριζε για την πρωτοτυπία του. ∆ιέθετε χα-
ρακτηριστικά της µοντέρνας ποίησης και το ξεχώρισα διότι είχε προ-
βληµατισµό, έβγαζε αισιοδοξία και σχολίαζε το σήµερα» τονίζει η 
καθηγήτρια φιλόλογος του σχολείου, Ανδριανή ∆ούβαλη. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι ο συγκεκριµένος διαγωνισµός απευθύνεται σε µα-

θητές/τριες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 14 έως 20 ετών. Κεντρι-
κός σκοπός του διαγωνισµού είναι να ενθαρρύνει όσους εφήβους 
ασχολούνται µε το γράψιµο να υποβάλουν κάτι δουλεµένο και ευ-
σύνοπτο.

Ένα βήµα πιο κοντά στην υλοποίηση της, βρίσκεται η επέν-
δυση 200 εκ. ευρώ για το Καζίνο Πάρνηθας στο τουριστικό 
συγκρότηµα «Voria»,µετά την απόφαση της Επιτροπής Επο-

πτείας και Ελέγχου Παιγνίων να εισηγηθεί στον υπουργό Οικονοµι-
κών τη µετεγκατάσταση του Καζίνο στο Μαρούσι.  Όταν το Προεδρι-
κό ∆ιάταγµα ετοιµαστεί, θα κατατεθεί για επεξεργασία και έγκριση το 
ΣτΕ. Όσον αφορά τα Πολεοδοµικά, θα πρέπει να εγκριθεί το Ειδικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο και το Πολεοδοµικό Σχέδιο Εφαρµογής και µε-
τά να ξεκινήσουν οι αιτήσεις αδειών οικοδοµής µε στόχο την εκκίνη-
ση της επένδυσης ως το 2023 και την ολοκλήρωσή της στα τέλη του 
2024.

Η ΑΕΚ Β’ εκτός απροόπτου θα δίνει τα εντός έδρας παιχνί-
δια της στο Μενίδι µέχρι να ολοκληρωθεί το νέο γήπεδο 
στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα. Η προσωρινή έδρα 

της ΑΕΚ Β’ µέχρι να ολοκληρωθεί το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στο 
προπονητικό κέντρο στα Σπάτα αναµένεται να είναι το γήπεδο 
του Αχαρναϊκού στο Μενίδι. Μάλιστα το τελευταίο διάστηµα η 
δεύτερη οµάδα της ΑΕΚ πραγµατοποιεί εκεί τις προπονήσεις της.
Συνεχίζετε η 3η δωρεάν διάθεση καυσόξυλων από το ∆ήµο για τους 
δηµότες των Αχαρνών. Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει ότι προχω-
ράει στη 3η ∆ΩΡΕΑΝ διάθεση καυσόξυλων για οικιακή χρήση.Οι εν-
διαφερόµενοι µπορούν για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να 
επικοινωνήσουν µε τη ∆ιεύθυνση Πρασίνου: 2132072356, 
2132072548

Φιλαρµονική ∆ήµου Αχαρνών  «Έχουµε την χαρά να ανα-
κοινώσουµε, πως ένα µέλος της φιλαρµονικής µας πέρα-
σε ως φοιτητής στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο στην Κέρκυρα. 

Πρόκειται για τον ∆αµάσκο Άγγελο χειριστή alto saxophone και 
εντάχτηκε στην Παλαιά φιλαρµονική Κέρκυρας µε αρχιµουσικό 
τον πολύ καλό φίλο Προσωπάρχη Σπύρο. Του ευχόµαστε καλή 
σταδιοδροµία και ότι καλύτερο για το µέλλον του.».

T η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση των 36 ή 72 δό-
σεων και των οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί στην 
πάγια ρύθµιση των 24 ή 48 δόσεων δίνει τροπολογία 

του υπουργείου Οικονοµικών που κατατέθηκε πρόσφατα 
στην Βουλή.

Όµως, το µέτρο αυτό δεν αφορά όλους τους φορολο-
γούµενους αλλά µόνο τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµα-
τίες που είχαν κλείσει µε κρατική εντολή οποτεδήποτε στο δι-
άστηµα από 27.10.2020 έως 31.7.2021. Όλοι αυτοί θα µπο-
ρούν να «µεταπηδήσουν» στην λεγόµενη «κορωνο-ρύθµι-
ση» και να ανοίξουν περισσότερο την «βεντάλια» των 
δόσεων που πληρώνουν. Ειδικότερα η τροπολογία προβλέ-
πει ότι:

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες στους 
οποίους επιβλήθηκε το µέτρο της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστηµα από 27.10.2020 έως 
31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθµιση οφειλές 
που βεβαιώθηκαν στο διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 
31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαί-
ωσης, έληξαν στο διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και 
έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την έναρξη ισχύος του 
παρόντος σε καθεστώς πάγιας ρύθµισης (υποπαρ. Α2 της 
παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107),) υπό 
τον όρο ότι η ρύθµιση αυτή ευρίσκεται εν ισχύ κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος.

Η δόση Οκτωβρίου 2021 θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 
15 Νοεµβρίου 2021.

Όσοι τελικά ενταχθούν στην νέα ρύθµιση θα µπορούν 
να επιλέξουν αποπληρωµή σε ορίζοντα 36 µηνιαίων δόσε-
ων χωρίς τόκο, ή 72 δόσεων µε επιτόκιο 2,5%. Το ελάχιστο 
ποσό µηνιαίας δόσης ρύθµισης δεν µπορεί να είναι κατώτε-
ρο από 30 ευρώ για ρυθµίσεις οφειλών συνολικού ύψους, 
συµπεριλαµβανοµένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 
1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθµίσεις οφειλών 
συνολικού ύψους, συµπεριλαµβανοµένων τόκων και προ-

σαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.4821/2021 

στη ρύθµιση 36-72 δόσεων υπάγονται οφειλέτες µε αρρύθ-
µιστες οφειλές βεβαιωµένες στις ∆.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 
1.3.2020 έως 31.7.2021. Στη ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν 
και οφειλέτες µε χρέη για τα οποία έχει χορηγηθεί αναστολή 
είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτή-
τως χρόνου βεβαίωσης και των παραπάνω κριτηρίων.

Στη ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν:
α) όλες τις αρρύθµιστες βεβαιωµένες οφειλές τους προς 

τη Φορολογική ∆ιοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρά-
ταση προθεσµιών καταβολής ή και αναστολή

είσπραξης έως και τις 31-12-2021 στο πλαίσιο της αντιµε-
τώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού,

β) λοιπές αρρύθµιστες οφειλές τους προς τη Φορολογι-
κή ∆ιοίκηση οι οποίες βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίο-
δο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 αλ-
λά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εµπρόθεσµα.

Με τη διάταξη αυτή εντάσσονται κάθε είδους φόροι, πρό-
στιµα και τέλη, από ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ έως φόρο εισοδήµατος, 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης και πρόστιµα της τροχαίας που 
έχουν βεβαιωθεί από την εφορία, την περίοδο Μαρτίου 
2020- Ιουνίου 2021. Εξαιρείται ο φόρος εισοδήµατος του 
2021 και ήδη ρυθµισµένες οφειλές.

ΕΥΝΟΙΚΗ  ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 36-72 ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

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
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Στην συνέντευξη του που παραχώρησε  στο e-otα  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ  ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ξεκάθαρη  δήλωση  του Σπύρου Βρεττού: «Ναι,  θα  είµαι ξανά
υποψήφιος  ∆ήµαρχος και στις επόµενες ∆ηµοτικές Εκλογές»

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός στην συνέ-
ντευξη του που παραχώρησε  στο e-otα και τον Σω-
τήρη Πολύζο, την εβδοµάδα που πέρασε,  µίλησε 

για όλα.   Για την µεγάλη πυρκαγιά στην Βαρυµπόµπη και 
τις πληγές που άφησε ειδικά στον ∆ήµο του αλλά και σε 
όλη την Αττική. 

Μιλάει για τη δύσκολη διαδροµή που ακλουθεί προκειµέ-
νου να βελτιώσει τις υποδοµές και τι συνθήκες του ∆ήµου. Με 
σκληρή δουλειά αλλάζουµε την πόλη. 

Αναφέρθηκε επίσης στους βασικούς του στόχους από εδώ 
και στο εξής  και  ανοίγοντας  τα χαρτιά του για το αν θα είναι 
υποψήφιος στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, δήλωσε  
χωρίς φόβο και πάθος: «Ναι,  θα  είµαι ξανά υποψήφιος  ∆ή-
µαρχος  και  στις  επόµενες  ∆ηµοτικές  Εκλογές».

Ολόκληρη  η   συνέντευξη  του ∆ηµάρχου  Σπύρου  Βρετ-
τού,   έχει ως  εξής : 

n Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ένας από τους µεγαλύτερους ∆ή-
µους της χώρας µας. Βέβαια θα πρέπει να σας πω πως στο 
µυαλό πολλών έχει συνδεθεί µε το επίθετο «πολύπαθος». 
Στη συνείδησή µας έχει ταυτιστεί µε δύσκολες καταστάσεις 
στο παρελθόν. Πόσο κοντά ή µακριά από την αλήθεια είναι 
αυτή η εικόνα. 
∆υστυχώς θα πρέπει να σας πω πως σε ένα µεγάλο βαθµό αυ-
τό ισχύει. Τα προηγούµενα χρόνια η πόλη µας έχει βρεθεί αντι-
µέτωπη µε πολλά προβλήµατα, τα οποία συνέβαλαν στο να 
δηµιουργηθεί αυτή η εικόνα. Συνέβαλαν στο να επισκιαστεί η 
αληθινή πλευρά των Αχαρνών, η ιστορία µας, ο πολιτισµός 
µας, το φυσικό περιβάλλον, όλα αυτά τα στοιχεία που είναι το 
DNA της πόλης µας, που είναι τα βασικά δοµικά χαρακτηριστι-
κά της. Ο µεγαλύτερος «πνεύµονας» της Αττικής, η Πάρνηθα, 
βρίσκεται εδώ. Ξέρετε για παράδειγµα πόσοι µου είπαν τον πε-
ρασµένο Αύγουστο πως δεν γνώριζαν ότι η Βαρυµπόµπη εί-
ναι περιοχή του ∆ήµου Αχαρνών; Το µαργαριτάρι της πόλης 
µας, έπρεπε να πληγεί, να µαυρίσει από την κάπνα για να φα-
νερωθεί ως ένα κοµµάτι του δήµου µας.

n Ήταν µια µεγάλη καταστροφή η πυρκαγιά της Βαρυµπό-
µπης, που άφησε βαθιά σηµάδια σε ολόκληρη την Αττική. 
Πως διαχειρίζεστε την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί; 
Θα µπορούσα να σας αναφέρω δεκάδες ενέργειες που έχου-
µε κάνει προς πάσα κατεύθυνση. Εµείς από την πρώτη στιγµή 
κινηθήκαµε σε δύο άξονες. Ο πρώτος ήταν η παροχή βοήθει-
ας στους πυρόπληκτους στο µέτρο πάντα των αρµοδιοτήτων 
µας. Ο δεύτερος ήταν να αποτελέσει αυτή η αρνητική συγκυ-
ρία την αφορµή για να µπορέσουµε να φτιάξουµε ακόµη κα-
λύτερη την περιοχή της Βαρυµπόµπης. Να φτιάξουµε όχι µό-
νο ό,τι καταστράφηκε, αλλά ακόµη περισσότερα πράγµατα, 
καθώς – εν αντιθέσει µε το φυσικό κάλλος – υστερούσε σε 
υποδοµές. ∆ίκτυα ύδρευσης, οδοφωτισµός, διαχείριση ρεµά-
των, οδοποιία, αντιπληµµυρικά έργα, για όλα αυτά ενεργοποι-
ηθήκαµε και κινήσαµε τις διαδικασίες για να µη χαθεί ούτε λε-
πτό. Παράλληλα έπρεπε να φροντίσουµε για την αποκοµιδή 
των καµένων, τους καθαρισµούς, την υλοτόµηση που απαιτεί 
πάρα πολλή δουλειά, καθώς ένα σηµαντικό µέρος από τα 
84.000 στρέµµατα που κάηκαν ήταν στη συγκεκριµένη περιο-
χή.

n Τα αντιπληµµυρικά στα οποία αναφερθήκατε είναι ένα 
από τα θέµατα της επικαιρότητας όχι µόνο για τις Αχαρνές, 
αλλά και για όλη την Αττική. Μπορείτε να µας πείτε τι ακρι-
βώς ισχύει για τον δικό σας ∆ήµο; 
Στο τελευταίο κύµα κακοκαιρίας ευτυχώς δεν είχαµε σοβαρά 
προβλήµατα.Βέβαια θα πρέπει να ξέρετε πως στις Αχαρνές τα 
αντιπληµµυρικά είναι µια συζήτηση που γίνεται από όταν εγώ 
ήµουν µικρό παιδάκι και πήγαινα στο σχολείο. Όλα αυτά τα 
χρόνια δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα, για να αντιµετωπι-
στεί αποτελεσµατικά το πρόβληµα. Εµείς από την πρώτη στιγ-
µή που αναλάβαµε πιέσαµε, κινήσαµε όλες τις διαδικασίες, κά-
ναµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να προχωρήσουν. Επιτέ-
λους µετά από δεκαετίες αναµονής το Υπουργείο Υποδοµών 

προχώρησε σηµαντικά και αυτή τη στιγµή έχουµε τη χαρά να 
βλέπουµε εργοτάξια στην πόλη για να διευθετηθούν τα µεγά-
λα ρέµατα, να γίνουν συλλεκτήρες, να πραγµατοποιηθούν συ-
νοδά έργα. Παράλληλα όµως δηµιουργήθηκαν νέες ανάγκες 
λόγω της πυρκαγιάς κυρίως στην περιοχή της Βαρυµπόµπης. 
Εκεί βρισκόµαστε εν αναµονή των αποφάσεων, καθώς όπως 
γνωρίζετε θα υπάρξει µια κεντρική αντιµετώπιση του ζητήµα-
τος ούτως ώστε να καµφθεί η γραφειοκρατία και η σύγχυση 
αρµοδιοτήτων µε την εµπλοκή υπουργείων, περιφέρειας, φο-
ρέων κ.ο.κ.

n Πιστεύετε πως µε αυτά τα έργα θα αλλάξει η φυσιογνω-
µία του ∆ήµου, θα αλλάξει η εικόνα της πόλης. 
Είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι, αλλά το παζλ που θέλουµε να 
φτιάξουµε έχει πολλές δεκάδες κοµµάτια ακόµη. Μιλάµε για 
µια πόλη που µέχρι πριν δύο χρόνια είχε µία µόνο παιδική χα-
ρά. Ένας δήµος 120-130 χιλιάδων κατοίκων µε µία παιδική χα-
ρά! Μπορείτε να το σκεφτείτε. Όταν µια µητέρα παίρνει τα παι-
διά της και τα πάει σε άλλο δήµο για να κάνουν κούνια, κατα-
λαβαίνετε για τι ακριβώς µιλάµε. Σήµερα έχουµε 16, στους 
επόµενους δώδεκα µήνες θα έχουµε και άλλες 13, θα έχουµε 
και 20 γηπεδάκια, αλλά και πάλι δεν αρκούν. Έχουµε έναν πο-
λύ µεγάλο αγώνα µπροστά µας, ο οποίος είναι µαραθώνιος. 
Προσπαθούµε να κινηθούµε σε πολλές κατευθύνσεις ταυτό-
χρονα τόσο δηλαδή ως προς τις βασικές υποδοµές, όσο και ως 
προς έργα µικρότερης κλίµακας ιδιαίτερα σηµαντικά όµως για 
την καθηµερινότητα των δηµοτών µας. Έχουν χαθεί τεράστιες 
ευκαιρίες για την πόλη µας τα προηγούµενα χρόνια. Εµείς δεν 
έχουµε δικαίωµα να χάσουµε ούτε µία µέρα δουλειάς, ούτε 
ένα ευρώ χρηµατοδότησης, ούτε µία πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος. Προσωπικά δεν µπορώ να το επιτρέψω αυτό στον εαυτό 
µου. Είναι η ευθύνη η δική µου, της διοίκησής µας απέναντι 
στους συµπολίτες µας, τις οικογένειές µας, τα παιδιά µας.

n Εποµένως αυτός θεωρώ πως είναι και ο βασικός σας στό-
χος για τη δεύτερη διετία της διοίκησης. Εκεί θα ρίξετε το µε-

γάλο βάρος του προγραµµατισµού και της δράσης σας. 
Αυτή είναι η διαδροµή που θα ακολουθήσουµε για να φτά-
σουµε στο «ξέφωτο», που για µας είναι µια όµορφη πόλη στην 
οποία θα χαίρεσαι να ζεις. Θα επιστρέψω ξανά στην πρώτη σας 
ερώτηση και θα σας πω πως για να θεωρήσουµε ότι έχουµε 
πετύχει θα πρέπει αυτή η αντίληψη να αλλάξει. Κι αυτό δεν 
πρόκειται να γίνει αν εµείς οι ίδιοι, οι Αχαρνείς, πρώτοι από 
όλους δεν αντιληφθούµε την αλλαγή, δεν την αισθανθούµε 
στην καθηµερινότητά µας, δεν αγαπήσουµε τον τόπο µας που 
κρύβει τόση οµορφιά. Αυτή την πλευρά των Αχαρνών προ-
σπαθούµε να αναδείξουµε µε δουλειά, υπευθυνότητα, συνέ-
πεια και εξωστρέφεια.

n Μετά από δύο χρόνια θητείας, έχετε πάρει την απόφασή 
σας για το τι θα κάνετε στις επόµενες Αυτοδιοικητικές εκλο-
γές; Θα είστε ξανά υποψήφιος; 
«Ο ∆ήµος πρέπει να έχει συνέπεια  και συνέχεια, για να µπο-
ρέσει να αλλάξει η εικόνα του και να είµαστε Υπερήφανοι για 
την πόλη που ζούµε. Αυτό θα γίνει µε συνέχιση της σκληρής 
δουλειάς και φυσικά µε όραµα και προοπτική οκταετίας. Εµείς 
ήδη ετοιµάζουµε µελέτες και πράγµατα τα οποία θα υλοποιη-
θούν τα επόµενα χρόνια. 

Σε έναν δύσκολο ∆ήµο τα πράγµατα δεν µπορούν να αλ-
λάξουν σε δυο χρόνια, µπορούν όµως να καλυτερέψουν χρό-
νο µε τον χρόνο. Με όραµα, σωστό προγραµµατισµό, µεθοδι-
κότητα και πολλή δουλειά. Έχω αναλάβει κάτι πολύ σπουδαίο 
και υπεύθυνο, θεωρώ ότι η πόλη µας έχει πληρώσει τους πει-
ραµατισµούς και τις συνεχείς αλλαγές στις διοικήσεις στο πα-
ρελθόν. 

Είναι προφανές ότι θέλω να συνεχίσω και να ολοκληρώ-
σω το έργο που έχω ξεκινήσει αν και εφόσον µε ξανά τιµήσει 
ο Αχαρναϊκός λαός µε την ψήφο του. 

Οπότε χωρίς υπεκφυγές και αστερίσκους θα σας απαντή-
σω ότι θα ζητήσω την ανανέωση της εµπιστοσύνης των συν-
δηµοτών µου και θα είµαι ξανά υποψήφιος στις επόµενες δη-
µοτικές εκλογές».

«Με σκληρή 
δουλειά
αλλάζουµε
την πόλη» 
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Επιµέλεια: Ευρώπη Κοσµίδη – 
Πολιτικός Μηχανικός, 
Περιφερειακή  Σύµβουλος,
Εντεταλµενη  ∆/νσεων Τεχνικών
Έργων,  Υποδοµών,
Τεχνικού  Ελέγχου & Μελετών
• Τηλ. 6940 405618

Γιώργος  Πατούλης:
«Θα διεκδικήσουµε µία 
δεύτερη θητεία για να
ολοκληρωθεί το σχέδιο µας»
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση ο Περι-
φερειάρχης υπογράµµισε πως το επόµενο 
διάστηµα, θα είναι περίοδος δηµιουργικής 
αναγέννησης της Αττικής. «Η Αττική γυρί-
ζει σελίδα. Μετατρέπεται σε ένα τεράστιο 
εργοτάξιο. 

Με τα έργα της Περιφέρειας που βρί-
σκονται σε εξέλιξη, µε τις µεγάλες ιδιωτικές 
επενδύσεις που ήδη υλοποιούνται όπως  
π.χ. σε Πειραιά και Ελληνικό, µε τους πό-
ρους του ΕΣΠΑ και του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης που θα χρηµατοδοτήσουν έργα όπως 
η επέκταση του Μετρό – Γραµµή 4 , η επέ-
κταση της Αττικής Οδού και της Λεωφόρου 
Κύµης, η διπλή ανάπλαση σε Βοτανικό και 
Λεωφόρο, ο µεγάλος ποδηλατόδροµος 
της Νότιας Αθήνας, οι επενδύσεις στο εκ-
συγχρονισµό των δηµόσιων µονάδων 
υγείας, η Αττική αποκτά µεγαλύτερη αξία».

«Στόχος είναι, όπως ανέφερε, η βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των συµπολιτών 
µας, η ανάπτυξη,  νέες θέσεις εργασίας, κα-
λύτερα εισοδήµατα, ωστόσο, όπως σηµεί-
ωσε «∆εν αρκεί θητεία τεσσάρων ετών, για 
να υλοποιήσεις ένα πρόγραµµα που θα 
ανταποκρίνεται στις σηµερινές αλλά και 
µελλοντικές ανάγκες της Αττικής».

Απολογισµός  Έργου για τη διετία 2019- 2021,  της ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής

Τ ις κυριότερες παρεµβάσεις που έχουν γίνει από τη διοίκηση της Περι-
φέρειας Αττικής την τελευταία διετία σε νευραλγικούς τοµείς που σχε-
τίζονται µε την ανάπτυξη, την ασφάλεια, τις υποδοµές, την πράσινη οι-

κονοµία, την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και τους βασικούς στό-
χους για τη νέα διετία, προσδιόρισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 
στην εκδήλωση απολογισµού του Έργου της σηµερινής διοίκησης που πραγ-
µατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επι-
κοινωνίας. 

Στην παρουσίασή του ο  κ. Πατούλης  µεταξύ άλλων  αναφέρθηκε:
• Στα περισσότερα από 900 έργα προϋπολογισµού άνω των 2.2 δις ευρώ που υλο-
ποιούνται σήµερα στην Αττική
• Στους υψηλούς ρυθµούς απορρόφησης του ΠΕΠ Αττικής που αγγίζουν το 68,4%
• Στα ενταγµένα έργα που ξεπερνούν τα 10.000
• Στο γεγονός ότι περισσότεροι από 220.000 συνάνθρωποί µας, ωφελούνται από 
τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας
• Στα µεγάλα βήµατα που έχουν γίνει στον τοµέα του ψηφιακού µετασχηµατισµού 
της Περιφέρειας
• Στα πάνω από 500 εκ. που διατέθηκαν από την Περιφέρεια, για τη διαχείριση των 
συνεπειών της πανδηµίας, 
• Στις δράσεις για την πρόληψη υγείας 
• Στο στρατηγικό σχέδιο για µία βιώσιµη και αποτελεσµατική διαχείριση των απορ-
ριµµάτων
Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των συνεπειών της πανδηµίας, τη στήριξη των δοµών 
υγείας αλλά και του ευάλωτου πληθυσµού οι βασικές δράσεις συνοψίζονται στις 
εξής:
• H Περιφέρεια Αττικής διέθεσε 100.000.000 ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 
για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, γιατρούς και νοσηλευτές.
• ∆όθηκαν 64.000.000 ευρώ για αγορά ιατρικού εξοπλισµού, πάλι µέσα από το 
ΠΕΠ Αττικής, που διατέθηκε στα Νοσοκοµεία της Αττικής και τις Υγειονοµικές Περι-
φέρειες. 
• Ενισχύθηκαν  ΜΕΘ και ΜΑΦ Νοσοκοµείων της Αττικής, µε ηλεκτρονικούς ανα-
πνευστήρες και ειδικές κλίνες.
• ∆ιενεργήθηκαν πάνω από 60.000 δωρεάν tests µοριακού ελέγχου.
• ∆ιανεµήθηκε υγειονοµικό υλικό και προστατευτικές µάσκες, πάνω από 1.000.000 

τεµάχια, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας και  ∆ήµων της Αττικής,.
• Οργανώθηκε τη διανοµή 1.000.000 δωρεάν γευµάτων σε ευπαθείς οµάδες συ-
µπολιτών µας 
Βασικός στόχος της διοίκησης για τα επόµενα δύο χρόνια είναι, όπως επισήµανε ο 
Περιφερειάρχης, να έχει δροµολογηθεί οριστικά η υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου 
διαχείρισης των απορριµµάτων της Αττικής, που αποτελεί µια βραδυφλεγή βόµβα 
για το Λεκανοπέδιο.
OΠεριφερειάρχης υπογράµµισε πως η µεγάλη αλλαγή που προωθείται από την 
παρούσα διοίκηση είναι η αποκεντρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων και όχι 
η µόνιµη επιβάρυνση της ∆υτικής Αττικής όπως συµβαίνει σήµερα και αναφέρθη-
κε στις 5 µεγάλες παρεµβάσεις που έχουν ήδη γίνει και είναι οι εξής: 
• Πρώτη παρέµβαση , η προώθηση της διαδικασίες κατασκευής και λειτουργίας  4 
-5 Πάρκων Κυκλικής Οικονοµίας και νέων µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων.
• ∆εύτερη παρέµβαση, η πρώτη οργανωµένη λειτουργία ξεχωριστού δικτύου συλ-
λογής βιοαποβλήτων στην Αττική, το οποίο συνοδεύεται από τη δωρεάν παραχώ-
ρηση εξοπλισµού ( 80 καφέ απορριµµατοφόρα και 10. 000 κάδοι) στους ∆ήµους.
• Τρίτη παρέµβαση , υλοποιούµε το µεγαλύτερο πρόγραµµα αγοράς εξοπλισµού 
ανακύκλωσης στην Ευρώπη . 
    Στο  πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω, προωθούνται επιπλέον:
• Η προµήθεια 120 καφέ απορριµµατοφόρων 
• Η προµήθεια επιπλέον 19.000 καφέ κάδων.
• Η  προµήθεια εξοπλισµός για την οργάνωση και ανάπτυξη προγραµµάτων δια-
λογής στην πηγή βιοαποβλήτων και λοιπών ανακυκλώσιµων υλικών 

Σήµερα, στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούνται  περισσότερα από
900 έργα, προϋπολογισµού  άνω των 2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙ∆Α  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Πρόεδρος της ∆Η.Φ.Α Αγγελική Ζα-
χαριάδη ευχαριστεί θερµά όλους τους 
αθλητές που πήραν µέρος στον αγώ-
να downhill 2021 και συγχαίρει όλους 
όσους προκρίθηκαν.
Ευχαριστεί ιδιαίτερα τον κόσµο που 
αγκάλιασε την εκδήλωση για ακόµη 
µια φορά και τους χορηγούς.
Ευχαριστεί όλους τους χορηγούς της 
πόλης µας!
«Όλοι εσείς µας δίνεται δύναµη να εκ-
πληρώσουµε τον στόχο µας.
Ένα Πανελλήνιο κύπελλο που θα γί-
νει Θεσµός για τη Πόλη µας»

Η  Πρόεδρος  της ∆Η.Φ.Α.

Θεσµός το Πανελλήνιο κύπελλο  Mountainbike 
Downhill για τον ∆ήµο Αχαρνών

Μ ε επιτυχία και δεκάδες συµµετοχές 
απ’ όλη την Ελλάδα πραγµατοποι-
ήθηκε το Πανελλήνιο κύπελλο 

Mountain bike Dowhill, την Κυριακή 24 
Οκτωβρίου 2021, στο Μετόχι της Πάρνηθας.

Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ΗΦΑ σε συνερ-
γασία µε την εταιρία Cravity Freaks πραγµατο-
ποίησαν µια άρτια διοργάνωση κι έναν από 
τους καλύτερους αγώνες downhill της χρονιάς, 
αποδεικνύοντας τόσο τις δυνατότητες του δή-
µου και των νοµικών του προσώπων όσο και 
την αµέριστη στήριξη του δήµου στα µεγάλα 
αθλητικά γεγονότα. 

Αναβάτες κάθε ηλικίας συµµετείχαν σε 4 δι-
αφορετικές κατηγορίες και πρόσφεραν πλού-
σιο θέαµα µε άκρως εντυπωσιακά άλµατα.

Η πίστα του αγώνα είχε µήκος 1,5 χιλιόµε-
τρα, µε απολαυστική ροή, όµορφα άλµατα, 
τµήµατα µε υψηλές ταχύτητες και δύο σηµεία 
µε κλίση, ενώ περνούσε και από τµήµατα της 
πίστας mtb όπου έγιναν οι Ολυµπιακοί Αγώνες 
το 2004.

Το άθληµα του mtb downhill είναι αγώνας 
ατοµικής χρονοµέτρησης. Ο αγώνας θα είναι 
µονοήµερος και θα περιλαµβάνει µια προκρι-
µατική κατάβαση του τελικού και χρονοµέτρη-
ση µε ειδικούς σένσορες.

Στο Roz Parnithas Trail, παρευρέθηκε πλή-
θος κόσµου και στελέχη της ∆ιοίκησης του ∆ή-
µου, όπου όλοι εξέφρασαν την απόλυτη ικανο-
ποίησή τους, τόσο για τη συµµετοχή, όσο και 
για το εντυπωσιακό αποτέλεσµα.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο 
οποίος παρακολούθησε τις προσπάθειες των 
αθλητών, δήλωσε: «Ο ∆ήµος Αχαρνών στηρί-
ζει έµπρακτα την ορεινή ποδηλασία και τον 
αθλητισµό των νέων παιδιών που µε θέληση 
και σκληρή προπόνηση µας εξέπληξαν µε τις 
ωραίες φιγούρες και τα άλµατα τους. Οι Αχαρ-
νές εκτός από µια ιστορική πόλη στους πρόπο-
δες της Πάρνηθας αναδεικνύεται και ως ένας 
προορισµός µε µαγευτικά τοπία έτοιµα για 
αθλητικές δραστηριότητές. Συγχαρητήρια σε 
όλους τους αθλητές, µικρούς και µεγάλους που 
έλαβαν µέρος καθώς και στην πρόεδρο της ∆Η-
ΦΑ Αγγελική Ζαχαριάδη στους Gravith freaks  
και όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια οργάνω-
ση της  εκδήλωσης».

49VaiouKritisstr • AcharnaiTel: 0030-210-2469576 • Fax: 0030-210-2464760
• e-mail :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr
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2ήμεπη εκδπομή13-14/11
Καρπενήσι-μονή Προυσού-Κορυσχάδες-Μεγάλο Χωριό

Διαμονή ζε 5* ξενοδοσείο με ππωινο και βπαδινό μποςθέ(ειζιη80€)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΟΝ ΚΑΜΙΛΟ 
θεαηρική παράζηαζη/κωμωδία ζηοθέαηπο Broadway,

με γνωζηούρ ηθοποιούρ.  άββαηο 20/11/21  ανασώπηζη18.15μμ
ειζιηήριο17€ , περ/ηαι  η μεηαθορά

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κςπιακή21/11ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ-ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ-Ι.μονή Αγ.Γεωργίου

Φενεού. Μονοήμερη εκδρομή(ειζιηήριο 18€)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κςπιακή 19/12μονοήμερη εκδρομή
Αράχοβα-Δελφοί-Ι.μονή Προφ.Ηλία-Ιτζα –Πηγζσ Κρφα(εισιτήριο 18€)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-5/12 - Μφλοσ των Ξωτικών -Σρίκαλα-Πφλη -Ελάτη
2ήμερη Χριςτουγεννιάτικη εκδρομή (Ειςιτήριο 70€/ παιδιά ζωσ 7 ετών 50€/ 8-12ετων 60€)

Περιλ/ται 1 διανυκ/ςη ςε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορά με λεωφορείο, περιήγηςη..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ   23-30/12/21
ΑΛΠΕΙ & ΣΤΡΟΛΟ

ΣΡΕΝΣΟ - ΜΠΟΛΖΑΝΟ – ΜΠΡΕΑΝΟΝΕ – ΚΟΡΣΘΝΑ (8 ΗΜΕΡΕ)από 650€

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2022 ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Το Πρόγραµµα αποκοµιδής
ογκωδών αντικειµένων από 3 έως 20 Νοεµβρίου 

Η προστασία και η εξασφάλιση ενός βιώσιµου και υγιούς περιβάλλοντος αποτελεί ζωτική προτε-
ραιότητα για το ∆ήµο Αχαρνών. Το νέο πρόγραµµα αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, επτά ηµέ-
ρες την εβδοµάδα τα συνεργεία του ∆ήµου µας θα δίνουν για άλλη µία φορά τον δικό τους αγώ-
να. Το πρόγραµµα δηµοσιοποιείται ώστε οι δηµότες να είναι σε θέση να προγραµµατίσουν τις ερ-
γασίες τους, για να µη µένουν µεγάλου µεγέθους αντικείµενα εκτεθειµένα για µέρες.
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Ο  ΤΣΩΛΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
του  ΙΩΑΝΝΗ  και της ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑΣ  το γένος  ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η, 
που  γεννήθηκε   στα ΣΚΥ∆ΡΑ – 
ΠΕΛΛΑΣ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒΑ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
του   ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και της  ΠΑΡ-
ΘΕΝΑΣ  το γένος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ-
ΒΑ   που γεννήθηκε    στο   ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκει-
ται  να παντρευτούν  και ο  Γά-
µος τους   θα γίνει  στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στους Αγί-
ους Αναργύρους Αναρ-
γύρους  ζητά υπάλληλο 
µε εµπειρία. Μισθός πολύ 
ικανοποιητικός.  Άριστες 
συνθήκες εργασίας.Τηλ.
επικοινωνίας.6977694445 
Κα Καίτη

ΓΑΜΟΣ
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!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΜΠΕΙΡΗ  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, Καναπές  τριθέσιος,   δύο  
τραπεζαρίες, 12 καρέκλες, Χαλί Χειροποί-
ητο 12 τ.µ., διάφορα µικροέπιπλα, πολύ-
φωτα… όλα  2.000  Ευρώ. Προτίµηση θα 
δοθεί σε πυρόπληκτους. Αποκλείονται οι 
έµποροι.  Τηλ. 6936 967012.   4∆280

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

Ε σχάτως µε την ανακοίνωση ότι ο ρυθµός ανάπτυ-
ξης του δευτέρου τριµήνου ανήλθε στο 16,2% 
υπήρξαν διθύραµβοι για την πορεία της ελληνι-

κής οικονοµίας µε κεντρικό επιχείρηµα ότι η οικονο-
µία ανακάµπτει µε υψηλότερους ρυθµούς σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε.

∆ικαιολογούνται όµως πράγµατι οι πανηγυρισµοί; 
Είναι πράγµατι αληθή αυτά τα νούµερα; 
Η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισµού 

για το 2022, το οποίο κατατέθηκε προ ολίγων ηµερών  
δυστυχώς αποτυπώνει µια εντελώς διαφορετική πραγ-
µατικότητα για την ελληνική οικονοµία σε σχέση µε την 
ευρωπαϊκή.

Ειδικότερα η ύφεση το 2020 στην χώρα µας κινήθη-
κε στο 9% όταν στην Ε.Ε. ήταν κοντά στο 6%. Για το 2021 
η ανάπτυξη στην Ε.Ε. θα κινηθεί στο 5%- 6% ενώ στην 
πατρίδα µας µε βάση το πιο αισιόδοξο σενάριο περίπου 
στο 6,5%. Τη στιγµή δηλαδή όπου οι περισσότερες χώ-
ρες θα έχουν καλύψει το χαµένο έδαφος ήδη από το 
2021 εµείς θα το πετύχουµε αυτό το 2022, αφού το 2021 
θα υπολειπόµαστε κατά πολύ.

Ταυτόχρονα το δηµόσιο έλλειµµα  στην Ε.Ε. το 2020 
ήταν στο 6,9% ενώ στην χώρα µας περίπου στο 10%. 
Αντίστοιχα µεγέθη και ίσως ακόµη χειρότερα θα κατα-
γραφούν το 2021, ενώ η ψαλίδα θα διατηρηθεί και το 
2022. Το δηµόσιο χρέος εκτοξεύεται ταυτόχρονα σε δυ-
σθεώρητα ύψη ανοίγοντας την ήδη µεγάλη ψαλίδα σε 

σχέση µε την Ε.Ε. Ειδικότερα ο δανεισµός της κεντρικής 
κυβέρνησης αυξήθηκε από τα 355 δις στα 391 δις. Εάν 
συνυπολογισθούν οι δαπάνες από τα αναδροµικά των 
συντάξεων περίπου 4 δις, οι εξοπλιστικές δαπάνες  άλλα 
9 δις, αλλά και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να υπολογισθούν στο χρέος οι επιστροφές φόρου, οι εκ-
κρεµείς συντάξεις και οι εγγυήσεις στις τράπεζες για το 
πρόγραµµα Ηρακλής ΙΙ, συνολικά άνω των 25 δις, τότε 
προκύπτει επιβάρυνση του Χρέους τουλάχιστον κατά 75 
δις -αύξηση µεγαλύτερη του 40% του ΑΕΠ σε απόλυτα 
µεγέθη-.

Η ταυτόχρονη αύξηση του εµπορικού ελλείµµατος 
κατά 20% περίπου µε την συνακόλουθη αύξηση στο ισο-
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καθιστά πλέον ξεκάθαρο 
ότι όχι µόνο δεν επιτρέπονται οι διθύραµβοι και ο εφη-
συχασµός αλλά ήδη βρισκόµαστε σε µία νέα βραδυφλε-
γή βόµβα!

Ταυτόχρονα το ιδιωτικό χρέος αυξάνει κάθε µήνα το 
οποίο σε συνδυασµό µε την αύξηση του πληθωρισµού 
δηµιουργεί επικίνδυνο κοκτέιλ τόσο για τα νοικοκυριά 
όσο και για τις επιχειρήσεις.

Όσα λοιπόν προκύπτουν από το κατατεθειµένο προ-
σχέδιο του προϋπολογισµού, υπαγορεύουν για την κυ-
βέρνηση σύνεση, περίσκεψη, αλλαγή της ασκούµενης 
πολιτικής και κυρίως σφαιρική και πλήρη ενηµέρωση 
των πολιτών, για να µη βρεθούµε πάλι ενώπιον µεγάλων 
και δυσάρεστων εκπλήξεων.

Η  οικονοµία σε τεντωµένο σχοινί…
Του  Χρήστου  Ξενοκώστα, Συγγραφέα - Οικονοµολόγου

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΜΙΑΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
Η αδιαφορία, η ανικανότητα, το θράσος, ο πα-

ραλογισµός και ο θεατρινισµός της δηµοτικής 
αρχής όσον αφορά στην αντιπληµµυρική θω-

ράκιση της πόλης µας, είναι πρωτοφανής.  
Τη στιγµή που ολόκληρη η χώρα βουλιάζει από τα πρω-
τοφανή καιρικά φαινόµενα θρηνούµε θύµατα και κατα-
στρέφονται περιουσίες ενώ ταυτόχρονα παραµονεύει ο 
ίδιος κίνδυνος για την πόλη µας, ήδη έπρεπε να έχουµε 
αξιοποιήσει το χρόνο που µας µένει, πραγµατοποιώντας 
ασκήσεις ετοιµότητας όσον αφορά στο σχέδιο εκκένω-
σης σε συνοικίες που κινδυνεύουν άµεσα οι ζωές των 
κατοίκων αλλά και δηµιουργώντας έναν προστατευτικό 
κλοιό για τις περιουσίες των  πολιτών.
 Με θεατρινισµούς και περίσσιο θράσος, η δηµοτική αρ-
χή αρκείται στο να διασκεδάζει τις εντυπώσεις δηλώνο-
ντας έτοιµη,  βάζοντας τη δηµοτική αστυνοµία να περι-
φρουρεί τους δρόµους κατά τη διάρκεια της θεοµηνίας, 
θεωρώντας  παράνοµο τον ερχοµό της κακοκαιρίας  
στην πόλη µας  και θέλοντας µάλλον να «κόψει πρόστιµο» στο Θεό για να αποτρέψει το κακό. 
Κύριε ∆ήµαρχε, πείτε ξεκάθαρα στους πολίτες των Αχαρνών, τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε ότι θωρακί-
ζετε την πόλη µας µε αντιπληµµυρικά έργα πραγµατοποιώντας διευθέτηση των ρεµάτων; ∆εν γνωρίζετε 
ότι το εκάστοτε ρέµα φέρει εξαρχής µεγάλο όγκο υδάτων από το σηµείο που ξεκινά και έχει συγκεκριµέ-
νη χωρητικότητα νερού; 
Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα κύριε ∆ήµαρχε, εξαιτίας των συµβούλων σας οι οποίοι δεν είναι µόνο ανίκανοι 
να σας προστατεύσουν αλλά όπως αποδεικνύεται και επικίνδυνοι για ολόκληρη την πόλη. Γνωρίζετε κύ-
ριε ∆ήµαρχε, πως όλοι οι κεντρικοί δρόµοι της πόλης µας όπως η Λ. Θρακοµακεδόνων, Λ. Καραµανλή, 
η Λ. Πάρνηθος, η  Αγίου ∆ιονυσίου, η Λιοσίων, η Λ. ∆ηµοκρατίας, η  Λ. Φιλαδελφείας  είναι χωρίς απο-
χετευτικό δίκτυο οµβρίων όπως και όλοι οι υπόλοιποι δρόµοι της πόλης µας; 
Για άλλη µία φορά καλώ τους πολίτες των Αχαρνών, να αντιδράσουν  άµεσα και δυναµικά απέναντι στον 
µεγάλο κίνδυνο που παραµονεύει από µία θεοµηνία και να µην επιτρέψουν στη δηµοτική αρχή να παί-
ζει µε τις ζωές και τις περιουσίες τους.  

Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης
«Νέα ∆ύναµη»

Παναγιώτης Γρηγοριάδης

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  Αριστοτέλους 84, Αχαρνές ● ΤΗΛ.: 210 247 8693. ΚΙΝ. : 6972154595
https://energy-control.gr/  info@energy-control.gr
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Φωτορεπορτάζ του ∆ιονυσί-
ου Σταθόπουλου 
Εκπρόσωπου Τύπου ΈΛΛΗ-
ΝΕΣ της Επιτροπής Ελληνο-
ρωσικής
Φιλίας και Ορθοδοξίας! Πα-
ναγίας Σουµελά

Α γαπητοί µου Έλ-
ληνες  χριστια-
νοί ορθόδοξοι, 

αναρωτηθήκατε ποτέ 
πως φτάσαµε στο χείλος 
του γκρεµού; Αναρωτη-
θήκατε ποτέ επί 40 χρό-
νια οι πολιτικοί µας που 
µας κυβέρνησαν από 
ποιους έπαιρναν εντολές 
και χρέωσαν την χώρα 
µας µε δις, και αυτά τα 
δις θα τα πληρώσουν τα 
παιδιά µας και τα εγγόνια 
µας. Τώρα ήρθε η ώρα να µάθετε την αλήθεια από την «Ένωση Αγα-
νακτισµένων Ελλήνων Ορθοδόξων».
• ∆ΟΥΛΕΨΑΝ  ΣΚΛΗΡΑ  ΕΠΙ  ΧΡΟΝΙΑ
Για να µας οδηγήσουν στην υποδούλωση και στη λεηλασία για να 
επιβάλλουν το νόµο των αγορών! Το νόµο των µεγαλοτραπεζιτών 
και των πολυεθνικών!
• Μας χώρισαν σε «δεξιούς» και «αριστερούς» για να ψηφίζουµε κόµ-
µατα µε την ίδια πολιτική.
• Μας έριξαν χρήµα για να εγκαταλείψουµε τις αξίες που µας στήρι-
ξαν.
• Κατέστρεψαν την ελληνική οικογένεια για να αυτοκαταργηθούµε.
• Μας γέµισαν λαθροµετανάστες, µας  απειλούν και µας κατηγορούν 
για ρατσισµό.
• Μας βοµβάρδισαν µε το πρότυπο µιας κάλπικης ζωής: διασκεδά-
σεις, ναρκωτικά, σεξ, οµοφυλοφιλία, ποδόσφαιρο, κατανάλωση, 
αποκρυφισµό.
• Μας παραπλανούν µε µια «ενηµέρωση» που µας οδηγεί στο αδιέ-
ξοδο.
• ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ

Ότι έχουµε µια πατρίδα που µας ανήκει, µια πολύτιµη κληρονο-
µιά, ότι έχουµε αξιοπρέπεια, ότι έχουµε ιστορία ηρώων και κυρίως ότι 
έχουµε την ορθόδοξη χριστιανική πίστη των αγίων µας! Ότι αυτή η πί-

στη διατήρησε την ελληνικότητα µας και µας ελευθέρωσε από κάθε 
ζυγό! Ότι η ορθόδοξη εκκλησία µας, ενώνει µέχρι σήµερα τον απα-
νταχού ελληνισµό.

Φίλε Έλληνα
Τους πιστέψαµε, παρασυρθήκαµε, κάναµε πολλά λάθη…
Τώρα είναι η ώρα για µετάνοια και προσευχή! Για επιστροφή στο 

Χριστό µας, τον µόνο Σωτήρα! Ας µείνουµε ενωµένοι στις αξίες που 
κράτησαν επί αιώνες ζωντανή την πατρίδα µας!

Στο επόµενο τεύχος θα δηµοσιεύσουµε τις αποκαλύψεις «Παϊσί-
ου – Πούτιν» που δικαιώνουν την Ένωση Ελλήνων Ορθοδόξων».

• Το µήνυµα του Πατριάρχη ήρθε στον Ελληνικό λαό.
Ο Άγιος Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας 

κ.κ. Κύριλλος, ποτέ δεν ξέχασε του έλληνες χριστιανούς ορθοδόξους 

και κάθε χρόνο τους στέλνει το ελπιδοφόρο µήνυµα του.
Πρωτίστως εκ µέρους του πληρώµατος της Ορθοδόξου Εκκλησί-

ας της Ρωσίας, θέλω  να βεβαιώσω την αγάπη µας προς τον αδελφό 
Ελληνικό λαό, µε τον οποίον µας συνδέουν ανέκαθεν η ενότητα της 
Ορθοδόξου πίστεως και η εν Χριστώ Ιησού προσδοκία, η αφοσίωση 
στο Ευαγγέλιο του Χριστού, οι άγιοι, οι οποίοι δια του υποδείγµατός 
τους µας καλούν να οικοδοµούµε µε υπακοή στο θέληµα του Θεού 
όχι µόνο τον ιδιωτικό, αλλά και το δηµόσιο βίο µας. Θέλω να εκφρά-
σω την ελπίδα µου ότι, συν Θεώ, ο Ελληνικός λαός θα ξεπεράσει τις 
δύσκολές εποχές, όπως αυτό συνέβη ήδη επανειληµµένως στην ιστο-
ρία της Ελλάδος.

Και εδώ στην υπέρβαση των δυσκολιών να έχουµε το στήριγ-
µά µας την Ορθόδοξη πίστη, η οποία µας διδάσκει την αλληλοβο-
ήθεια, το ενδιαφέρον, τη θυσιαστική προσφορά στους αλλήλους. 
Η πίστη µας διδάσκει επίσης να αντέξουµε τις δοκιµασίες και να βλέ-
πουµε σε αυτές την ιδιαίτερη επίσκεψη του Θεού, όπως είθε και ο 
Ψαλµωδός: εδοκίµασας ηµάς, ο Θεός επύρωσας ηµάς, ως πυρού-
ται το αργύριον (Ψαλ.65,10). Άλλωστε πριν διακόσια χρόνια η Ελ-
λάδα ευρίσκετο υπό την αιχµαλωσία των αλλοθρήσκων, αλλά χά-
ρη στην Ορθοδοξία, στη θυσιαστική προσφορά των κληρικών και 
µοναχών, βρήκε τις δυνάµεις να σηκωθεί από τα γόνατα και δια πο-
λέµου να ανακτήσει το δικαίωµα του θρησκεύειν ελευθέρως και να 
οικοδοµήσει ελευθέρως την κριτική της ύπαρξη. Να είσθε οµόφρο-
νες, να ενδυναµούσθε εν τη πίστει και ο Θεός της ειρήνης έσταιµεθ’ 
υµών (Φιλ.4,9).

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ
Παιδάκι µου µην φοβάστε είµαι 

εδώ για να σας προστατέψω. Φωνάξτε 
µε παιδάκι µου, φωνάξτε µε! Μάλιστα 
σου έχω αφήσει µία εικόνα Μου σε 
εκείνο το σηµείο του µοναστηριού. 
«Είµαι η Ελευθερώτρια». Πήγαινε να 
πάρεις παιδάκι µου αυτήν Μου την ει-
κόνα και να την πολλαπλασιάσεις, κά-
νοντας πολλά αντίγραφά της. Πολλά. 
Και να τα µοιράσετε σε όσους περισ-
σότερους Έλληνες µπορείτε. Ο καθέ-
νας να µοιράζει, µε την σειρά του και πολλαπλασιαστικά, αυ-
τήν Μου την εικόνα σε γνωστούς και φίλους του. και, όταν 
έρθουν τα δεινά να µε φωνάξετε. Και να µου ζητάτε να σας 
ελευθερώσω. Επίσης, ξύλινο Σταυρό να βάλετε στα σπίτια 
σας. Πάνω στις ταράτσες.

Υ.Γ. Ο ∆ιονύσης  Σταθόπουλος  είναι  Εκπρόσωπος Τύ-
που «Έλληνες της Επιτροπής Ελληνορωσικής Φιλίας και Ορ-
θοδοξίας! Παναγία Σουµελά».

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...

Πατριάρχης Κύριλλος: Οι Έλληνες να παραµείνουν Έλληνες, 
να µην συµβιβαστούν πουλώντας την ψυχή τους στον σατανά

Κάτω από τον ήλιο σ’ ένα κοµµάτι γης 
έχουµε το δικαίωµα Χριστιανοί Ορθό-
δοξοι να ζήσουµε κι εµείς.

ΠΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ  ΚΟΜΜΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΥΣΗ 

Στο κράτος υπάρχει νοµοθετικό σώµα, υπάρχει σύνταγµα, αλλά 
πολλοί νόµοι στην πραγµατικότητα δεν λειτουργούν. Υπάρχει η 
κυβέρνηση της χώρας, όµως νοιάζονται για τους πολίτες τους µό-
νο τυπικά, δηµιουργώντας την εµφάνιση της φροντίδας. 

Τα µέσα ενηµέρωσης ελέγχονται από την κυβέρνηση και δεν 
επιτρέπουν στον πρόεδρό µας Κυριάκο Βελόπουλο 
να πει την άποψη του και να µάθει επιτέλους ο Ελλη-
νικός λαός την αλήθεια, που εδώ και χρόνια όλες οι 
κυβερνήσεις την έθαβαν στα ντουλάπια τους.

Θέλω να είναι το αντίστροφο, θέλω να παλέψω 
για ένα ανεπτυγµένο δηµοκρατικό κράτος, να είµαι 
περήφανος για την χώρα µου. Τι χρειάζεται γι αυτό; 
Πρώτα απ’ όλα έντιµη διακυβέρνηση και κατά συνέ-
πεια, απουσία διαφθοράς. ∆εύτερον η ικανότητα και 
ο επαγγελµατισµός υψηλών στελεχών, Υπουργείων, 
τοπικών αρχηγών. Είναι απαραίτητο να δηµιουργη-
θούν συνθήκες για πραγµατική οικονοµική ανάπτυ-
ξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

∆υστυχώς η σύγχρονη κοινωνία είναι αντανά-
κλαση των προβληµάτων που υπάρχουν στην ηγε-
σία της χώρας µας. Τα χρήµατα αποφασίζουν τα πά-

ντα, οι σκέψεις για αυτά παίρνουν την κύρια θέση στα κεφάλια και 
τις ψυχές των ανθρώπων.  Εµείς η Ελληνική Λύση θα παλέψουµε 
για µια κοινωνία που βασίζεται σε δηµοκρατικές αρχές δικαιοσύ-
νης και κοινωνικά πρότυπα. Μία κοινωνία που να διακρίνεται από 
υψηλό επίπεδο πολιτισµού και αυτογνωσίας των πολιτών.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν στο  πένθος µας, για την  απώλεια

της πολυαγαπηµένης µας,  Μητέρας,  Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας.

ΦΑΝΗΣ  χήρας ∆ΗΜ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ
Το γένος Παρθενίου

Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν Στεφάνι στη σορό της.
Οι   Οικογένειες: Ιωάννη  Σουρλατζή,

Μαρίας  Παγώνα 

40/HMEPO ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την Κυριακή  28  Νοεµβρίου  2021 και ώρα 09:30 π.µ  40/HMEPO  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιε-

ρό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου, Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, 
Προγιαγιάς, Αδελφής  και Θείας,

ΦΑΝΗΣ χήρας ∆ΗΜ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ
Το γένος Παρθενίου

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:  Ιωάννης και Μαίρη Σουρλαντζή
                       Μαρία  και  Σαράντος Παγώνας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Αργυρώ Παγώνα, Σπύρος και Αγγελική  Παγώνα, 
                        ∆ηµήτριος Σουρλαντζής, ∆ηµοσθένης  Σουρλαντζής

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ:  Σπύρος, Μαρία, Αµαλία, Σαράντης
Ο Α∆ΕΛΦΟΣ:  Σωτήριος Παρθενίου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»  (Κεντρική Πλατεία Μενιδίου) 

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
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40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµενο το  ΣΑΒΒΑΤΟ 13  Νοεµβρίου 2021  και ώρα 09.00 

π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεο-
τόκου,  Αχαρνές  για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπηµένης µας Αδελφής και Θείας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  ΘΩΜΑ   ∆ΑΜΑΣΚΟΥ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Αικατερίνη και  Βασίλειος Καραγιαννάκος, 

                         ∆ηµήτριος  και  Κωνσταντίνα ∆αµάσκου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

40ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµενο την ΚΥΡΙΑΚΗ   28  Νοεµβρίου 2021  

και ώρα 09.30 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου,  Αχαρνές  για την ανάπαυση 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς,  Αδελφής και Θείας

ΑΙΜΙΛΙΑΣ   Χήρας 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΦΥΤΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Σωτήρης  και Μαρία Φυτά,  

Παναγιώτης και Μαγδαληνή Φυτά
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  ∆ηµήτρης , Μαρίζα, Αιµιλία, 

∆ηµήτρης , ∆ηµήτρης, Νάνσυ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΛΟΥΤΣΗ»

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα                                             Αχαρνές: 4/10/2021
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές                                                        Αριθ. Πρωτ.: 400ρρ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ΣΙΝΓΚ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ είναι κάτοικος 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή επωνύµου από «ΣΙΝΓΚ»  σε  
«ΤΣΟΥΛΑΚΙ∆ΟΥ».
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως µέσα σε δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας, υποβάλει στο ∆ήµο Αχαρνών Τµήµα ∆ηµο-
τικής Κατάστασης, Φιλαδέλφειας 87 και  Μπόσδα, Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την 
πιο πάνω αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

               ∆ηµήτριος Κωφός

ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

 πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα και παππού 

Ι Ω Α Ν Ν Η   Β Ρ Ε Τ Τ Ο Υ
τελούµε την Κυριακή 05/12/2021 

στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου, Αχαρνές.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Καίτη
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 

και η σύζυγός του Μαρία,
Ντίνα και Σπύρος Γκαγκαράκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :   Γιάννης, Κάτια, Ελίνα, Σεµίνα 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ     ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο «Κιτσαρώνας», 
στη κεντρική πλατεία Αχαρνών. 
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Κυριακή, 7 Νοέµβριος 2021 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ 
Πάρνηθος 118. 2102403004

∆ευτέρα, 8 Νοέµβριος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Τρίτη, 9 Νοέµβριος 2021 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ         Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 2102316737

Τετάρτη, 10 Νοέµβριος 2021 ● ΣΑΜΠΑΝΗ ΗΛΙΑ-
ΝΑ Αγ. Τριαδος 75. 2102442655

Πέµπτη, 11 Νοέµβριος 2021 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117. 2102430204

Παρασκευή, 12 Νοέµβριος 2021 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 

ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.∆ιονυσίου 82. 2102444771

Σάββατο, 13 Νοέµβριος 2021 ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ       Λ.Αθηνών 40. 2102461015

Κυριακή, 14 Νοέµβριος 2021 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕ-
Ο∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711

∆ευτέρα, 15 Νοέµβριος 2021 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 2102477292

Τρίτη, 16 Νοέµβριος 2021 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

Τετάρτη, 17 Νοέµβριος 2021 ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-

ΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 2102404494

Πέµπτη, 18 Νοέµβριος 2021 ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 30γ κ Ηροδότου. 
2102468482

Παρασκευή, 19 Νοέµβριος 2021 ● ΜΥΣΤΑΚΙ-
∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22. 
2102466608

Σάββατο, 20 Νοέµβριος 2021 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 2102444418

Κυριακή, 21 Νοέµβριος 2021 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ ∆εκελείας 90.  2102477724

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 7/11/2021 ΕΩΣ 21/11/2021

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 



Γραφείο : Γοργοποτάµου 1 & Φιλαδέλφειας – Κοκ. Μύλος
Τηλ. : 210 2316770 & 210 2317653 • E- mail.: f.n.kadas@gmail.com
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