
Την ενίσχυση των υπηρε-
σιών του µε διακόσιους εί-
κοσι (220) εργαζόµενους 
όλων των βαθµίδων και 
ειδικοτήτων, ζητά ο ∆ήµος 
Αχαρνών από τον ΟΑΕ∆, 
στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος Κοινωφελούς Εργασίας. Ειδικότερα, µετά από λεπτοµερή 
καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και δεδοµένης της ανά-
γκης απασχόλησης προσωπικού σε νευραλγικούς τοµείς, ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο προ-
γραµµατισµού Χρύσανθο Κόνταρη, εκπόνησαν ένα πλάνο για 
την ενδυνάµωση του δήµου µε προσωπικό. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
ενέργειες για την επίλυ-
ση ενός προβλήµατος 
που απασχολεί την πό-
λη µας  και ιδιαίτερα τις 
πολύπαθες γειτονιές της 
Αυλίζας και  Αγίου ∆η-
µητρίου για την διάνοι-
ξη της οδού Μόρνου 
και την σύνδεση της µε 
την Λεωφόρο ∆ηµο-
κρατίας.
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Μετά από συνάντηση του ∆η-
µάρχου Αχαρνών  Σπύρος  
Βρεττός και του Περιφερειάρ-
χη Γιώργος Πατούλης δροµο-
λογήθηκε ένα από τα σηµαντι-
κότερα αντιπληµµυρικά έργα 
για τις Αχαρνές. Πρόκειται για την κατασκευή Συλλεκτήρα Σ2 και 
∆εξαµενής Ανάσχεσης ∆2 στο Κεντρικό Μενίδι. Ένα έργο που θα 
επιλύσει πολλά προβλήµατα και µε το οποίο ο Σπύρος Βρεττός 
ασχολούνταν διαρκώς για την προώθησή του. 

∆ροµολογήθηκε η κατασκευή
Συλλεκτήρα Σ2 και ∆εξαµενής 
Ανάσχεσης ∆2 στο Κεντρικό Μενίδι
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Σε εξέλιξη η επανασύνδεση  της οδού 
Μόρνου µε την Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 
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«Τα έργα οδοποιίας είναι µόνο η αρχή»
«Ο ∆ήµος Αχαρνών, υλοποιεί έργα οδοποιίας εγγεγραµµένα στο Τεχνικό Πρόγραµµα 
2021, έργα αντικατάστασης των οδοστρωµάτων πολλών κεντρικών και δευτερευόντων 
οδών, µε στόχο την αναβάθµιση του οδικού µας δικτύου της πόλης µας.»                     

Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΓΙΑ  ΤΟ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  ΧΩΡΙΟ!

∆ιακόσιες είκοσι θέσεις εργασίας 
από τον ΟΑΕ∆ στον ∆ήµο Αχαρνών

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

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ –  ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟΠΟ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ 
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Συνέντευξη  Νίκου  ∆αµάσκου Αντιδηµάρχου Τεχνικών  Έργων 
του ∆ήµου Αχαρνών για τα έργα οδοποιίας που βρίσκονται σε εξέλιξη...

Ένα ακόµη βήµα προόδου, εκσυγ-
χρονισµού και αναµόρφωσης 
της πόλης έγινε από τον ∆ήµαρ-

χο Σπύρο Βρεττό και τη ∆ηµοτική Αρχή.  
Ο λόγος για την αναµόρφωση των Αθλη-
τικών Εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού 
Χωριού, που θα πάρουν ξανά ζωή µετά 
από 17 ολόκληρα χρόνια. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών, ένας Ολυµπιακός 
∆ήµος, έχει σαφή έλλειψη αθλητικών εγκα-
ταστάσεων παρά τη µεγάλη του έκταση. Αν 
σκεφτεί κανείς, πως στο Ολυµπιακό Χωριό 
χτυπούσε η καρδιά του ολυµπισµού πριν 
τόσα χρόνια, µόνο απογοήτευση µπορεί να 
νοιώσει. Αυτό το συναίσθηµα ήταν που πα-
ρακίνησε τον ∆ήµαρχο  Σπύρο Βρεττό και 

ασχολήθηκε µε το θέµα από την πρώτη 
στιγµή ανάληψης των καθηκόντων του. 

Στην παρουσίαση του πλάνου της ανα-
γέννησης των εγκαταστάσεων από τον υφυ-
πουργό Αθλητισµού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, 
ο ∆ήµαρχος είχε την ευκαιρία να αποκαλύ-
ψει τον ρου των γεγονότων. Όλα ξεκίνησαν 
πριν δύο χρόνια σε µια συνάντηση µε τον 
βουλευτή Βασίλη Οικονόµου αναφέρθηκε 
στο θέµα και πολύ σύντοµα έγινε η πρώτη 
επαφή των τριών τους στο υπουργείο. 

Από εκεί ξεκίνησε µια µακρά περίοδος 
διαδικασιών, προκειµένου να λυθούν τα 
γραφειοκρατικά ζητήµατα. Μεταξύ αυτών 
ήταν η παραλαβή των εγκαταστάσεων από 
τη ΓΓΑ, καθώς είχαν περιέλθει στον ΟΑΕ∆, 

αλλά και η παραχώρηση χρήσης 42 στρεµ-
µάτων από τον ∆ήµο. 

Έτσι φτάσαµε στο σηµείο να υπάρχουν οι 
κατάλληλες συνθήκες για τη δηµιουργία ενός 
πρότυπου αθλητικού κέντρου. Μάλιστα ήρ-
θε και η παραχώρηση άλλων 22 στρεµµάτων 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία 
ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Γιώργο 
Αµυρά στην ίδια εκδήλωση.  Πλέον το πλά-
νο περιλαµβάνει αναβάθµιση των υπαρχό-
ντων εγκαταστάσεων και δηµιουργία νέων. 
Συγκεκριµένα θα κατασκευαστούν χώροι 
ήπιων υπαίθριων υποδοµών, όπως για παρά-
δειγµα διαδροµή ανώµαλου δρόµου, πίστα 
ορεινής ποδηλασίας, χώροι πεζοπορίας, µο-
ντελοδρόµιο. 
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Στην Ε.Ρ.Τ. και σε πολλά κανάλια, όταν µιλάνε για τον Μη-
τσοτάκη, γλείφουνε. Όταν µιλάνε για τον Τσίπρα φτύνουνε. 

Τελικά στεγνώνει το σάλιο στο στόµα τους. Τι να τους κεράσεις.
 Το παγκόσµιο σύστηµα εξουσίας, στηρίζεται στην ίδια αρ-

χή. Παραµύθιασε µε όποιον τρόπο µπορείς τους ανθρώ-
πους, για να σε θεωρήσουν σωτήρα τους. Αυτό πιστεύει ένας 
θρησκευόµενος, αυτό και ένας  ψηφοφόρος. 

Όταν ωριµάσεις πολιτικά στο δρόµο, µε πορείες και επεισό-
δια, που δεν γνωρίζεις για ποιο λόγο τα κάνεις, θα είσαι πά-

ντα ένα αλάνι. ∆ηλαδή ένας ψευτονταής, που το βάζει στα πόδια, 
βλέποντας τους αστυνοµικούς.

Όλες οι εξουσίες σέρνουν πίσω τους 
χρηµατοδότες µε συµφέροντα. Αλ-

λιώς βγαίνουν έξω από την κούρσα της 
εξουσίας. Όµως το να λες λεφτά υπάρ-
χουν και να δανείζεσαι από το ∆ιεθνές Νο-
µισµατικό Ταµείο γιατί χρεοκόπησες, ή να 
λες, γκο µπακ µαντάµ Μέρκελ και µετά να 
κάνεις κολοτούµπα, σηµαίνει ότι είσαι 
άσχετος παπατζής.

Σήµερα οι κοµµουνιστές το παίζουν θύ-
µατα που όλος ο κόσµος τους αδικεί. 

Κάποιοι άλλοι το παίζουν Ροµπέν των δασών, 
που µάχονται δήθεν για τους φτωχούς. Και τα 
δύο είναι συµπτώµατα της ίδιας ασθένειας. Εί-
ναι µυθοµανείς.

Αυτό που δεν έχουν καταλάβει όλα τα κόµµατα της Αντι-
πολίτευσης, είναι ότι η πανδηµία µε τον κορονοϊό είναι 

εθνικός κίνδυνος και είναι αισχρότητα να αλιεύεις ψήφους από 
µια εθνική συµφορά. Τόση αναισθησία γιατί; Το έθνος ζηµιώ-
νεται όχι κάποιο κόµµα.

Πολιτικά γύφτος, είσαι όταν προσπαθείς να αλιεύσεις ψή-
φους, από τις συµφορές των συνανθρώπων σου. ∆ηλαδή 

Τυµβωρύχος. Κλέφτης των τάφων.
Η µάστιγα µε τους ροµά, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Η 
όποια κυβέρνηση, πρέπει να βρει ένα νοµοθετικό τρόπο, 

να τους βάλει στην θέση τους. Η υποτροπή στο ίδιο αδίκηµα, 
στην ίδια συµπεριφορά, είναι κακούργηµα και σαν τέτοιο πρέ-
πει να τιµωρείται.

Πάντοτε υπάρχουν κακόβουλοι άνθρωποι που προσπαθούν 
να αντιστρέψουν την πραγµατικότητα, όπως η Ολλανδή δη-

µοσιογράφος µε το κόκκινο καπέλο και πολλοί Έλληνες που λέ-
γουν ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε για να προστα-
τεύσει τους πολίτες από τον κορονοϊό. 

Υπάρχουν πολλές βρώµικες µέθοδοι στις σχέσεις και την 
πολιτική, µεταξύ των κρατών. Μία από αυτές είναι, η ερ-

γαλειοποίηση των µεταναστών. Ανέντιµη και απάνθρωπη.
Ο κύριος Άδωνης είναι ο καταλληλότερος για τα δύσκολα. 
Και σαν τέτοιος είναι πολύτιµος  για κά-

θε κυβερνήτη. Αυτό είναι αβαντάζ.
Η παροιµία λέγει: Εκεί 

που γλείφεις, δεν 
µπορείς να φτύ-

νεις. Αυτοί που πήραν 
ευεργετήµατα από αυ-
τούς που έγλειφαν, 
σήµερα δεν µπορούν 
να τους φτύσουν. Έτσι 
είναι η ζωή.    
Η σάτιρα δεν πρέπει να 

έχει κοµµατικό 
χρώµα. Είναι λά-

θος. Σατιρίζουµε και 
γελάµε, µε τις κωµικές καταστάσεις όλων 

µας. Τότε έχει γούστο.
Εάν τυχόν σας συµβαίνει ο πατέρας σας να ήταν αριστερός 
και η µητέρα σας θεούσα, δυστυχώς είστε καπελωµένοι 

από παιδιά και πολύ δύσκολα µπορείτε να απαλλαγείτε από αυ-
τές τις ψευδαισθήσεις. 

Η φτωχή νοηµοσύνη είναι πάντα πλούσια σε λόγια. Ο ετοι-
µόλογος είναι λιγοµίλητος. 
Συνηθίζω να λέγω στους συνοµιλητές µου. Είµαι και εσύ, 
αλλά είσαι και εγώ!!! Μάλλον δεν διαφέρουµε. Έτσι το κα-

ταλαβαίνω.
Οι θρησκείες δεν θα µας ενοχλούσαν καθόλου, εάν η µία 
θρησκεία δεν πολεµούσε να σκοτώσει 

την άλλη. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος 
να πιστεύει ότι θέλει, ανάλογα µε την κρίση 
του. ∆εν έχουµε  όλοι, ούτε την ίδια γνώση, 
ούτε την ίδια εµπειρία, ούτε την ίδια κρίση.

Άλλο ο ανοιχτοµάτης και άλλο ο 
αβγουλοµάτης. Τα αβγά µάτια τρώγο-

νται. Ο ανοιχτοµάτης δύσκολα. Το παραµύ-
θιασµα των πολιτικών, εύκολα τρώγεται, 
αλλά δύσκολα χωνεύεται. 

Οι νεοέλληνες λένε. Καλύτερα µια µέρα 
σουβλάκι και αρνί, παρά σαράντα χρό-

νια, φασόλια και φακή. Πως το συµπέραναν άραγε.
∆εν µου αρέσει τα παιδιά µου να µε λένε µπαµπά- Κούλη. 
Μπορεί να είµαι δεξιόχειρας, αλλά και µε το αριστερό µπο-

ρώ να κάνω πολλές δουλειές.
Βρε παιδιά, κάτι γίνεται και δεν το πήραµε χαµπάρι. Ποια εί-
ναι η Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος ο Τζανετάκος του 

ΚΙΝΑΛ; Μυστήρια πράγµατα. 
∆εν πειράζει βρε γυναίκα, δεν καταλαβαίνουµε όλοι µας, 
αυτά που συµβαίνουν στην ζωή, µε 

την ίδια ευκολία. Ο άσωτος είναι σπάταλος. 
Ο τσιγκούνης είναι άρρωστος. Και ο σώ-
φρων ο λογικός, πριν πεινάσει  µαγειρεύει. 
Αυτό που σε κάποιους είναι αυτονόητο, για 
άλλους είναι δυσνόητο. Έτσι είναι η ζωή 
µας.

Βρε γυναίκα µε την συµπεριφορά σου, 
µε αναγκάζεις να γίνω Ταλιµπάν. Όµως 

εγώ δεν είµαι Μωαµεθανός. Χριστιανός ορθό-
δοξος είµαι. 

Με αιτιολογίες παροτρύνσεις και ευχολόγια, δεν λύνεται 
το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής. ∆υστυχώς δεν θα 

ζούµε για να απολογηθούµε στα παιδιά και τα εγγόνια µας. Αυ-
τό είναι ένα σιωπηρό έγκληµα κατά των γενεών που έπονται.

Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλά το ευ εστί πολύ.  Η πολυλογία 
και η µυθοπλασία είναι βαρετή, ανίερη. Μια σωστή σκέψη τα 

λέγει όλα µε δύο κουβέντες.
Η περιφρόνηση, σηµαίνει ότι είµαστε αντιπαθείς στους συ-
µπολίτες, στους συνανθρώπους µας. Εάν επιµένουµε στην 

ίδια συµπεριφορά, γινόµαστε ανυπόφοροι και χωρίς αξία 
ύπαρξης.

Όταν ένας άνθρωπος είναι δεκτικός στην γνώση και δεν κλω-
τσά από εγωισµό, αυτό είναι προτέρηµα.

Βρε γυναίκα, δεν θύµωσα γιατί µου εί-
πες µια αισχρή κουβέντα, αλλά πόνε-

σα γιατί δεν αναγνωρίζεις ότι προσπαθώ ότι 
τι καλύτερο για σένα.

Υπάρχουν πολλά ενοχλητικά θηρία 
στην ζωή µας. Όπως µύγες κουνούπια, 

αράχνες, µυρµήγκια, κατσαρίδες, σφήκες και 
άλλα. ∆εν µπορεί βρε παιδιά. Για να τα έχει δη-
µιουργήσει η φύση έχουν κάποιον προορι-
σµό. Ξέρει αυτή.

Μην επιδεικνύεις τον πλούτο σου, για-
τί εγείρεις την ζηλοφθονία των συναν-

θρώπων σου, των συµπολιτών σου. Μπο-
ρείς να απολαµβάνεις τα αγαθά σου, τον κό-
πο σου χωρίς υπεροψία.

Όλοι οι Έλληνες γονείς, θέλουµε τα παιδιά µας να γίνουν σω-
στότεροι άνθρωποι, µέσω της σύγχρονης γνώσης και της δι-

κής µας εµπειρίας.  Γι αυτό κοπιάζουµε και αγωνιζόµαστε. Αυτό 
κρατά το έθνος, την φυλή µας σε συνοχή. ∆ηλαδή δεν σβήνουµε, 
δεν χανόµαστε µέσα στους αιώνες.

Η χειρότερη ενόχληση και ανυπόφορη, είναι να κάθεσαι 
απρόσκλητος, στο τραπέζι δύο ανθρώπων που συζητούν, 

όταν είσαι χαµηλής νοηµοσύνης, εγωιστής και πολύ προκλη-
τικός. Τους αναγκάζει να αλλάξουν τραπέζι. Απλά είσαι ανεπι-
θύµητος. 

Είναι πολύ λάθος η ζωή µας να εξαντλείται στην πολι-
τικολογία. Έχουµε πιο χρήσιµα και πολύτιµα πράγµα-

τα να κάνουµε.
Όταν οδηγεί η γυναίκα µου το αυτοκί-
νητο πηγαίνοντας κάπου, το γάλα που 

ήπια το πρωί, γίνεται τυρί µέσα µου. Ευτυ-
χώς πρωί, ποτέ δεν τρώµε πιπεριά, αλλιώς, 
θα γινόταν τυροκαυτερή. ∆ικαιολογία. Τα 
παράπονα σου στον ∆ήµαρχο.

Το να πληρώνεις για να αυτοκτονήσεις, 
αγοράζοντας µαϊµού βεβαίωση εµβολι-

ασµού για τον κορονοϊό, σίγουρα έχεις βλή-
µα, βλάβη στον εγκέφαλο. ∆εν ρωτάς πρώτα 
ένα ψυχίατρο;

Εµείς οι συνταξιούχοι ναυτικοί, δεν τα διαβάσαµε. Τα είδα-
µε, τα ζήσαµε. Τα ποντοπόρα πλοία, ταξιδεύουν σε όλον 

τον πλανήτη. Πολύτιµη η πείρα σε κάθε µας βήµα.
Βρε γυναίκα, όλα τα καταλαβαίνεις. Αυτή την γκρίνια σου να µην 
είχα, θα ήµουν ευτυχής. Μου γρύλισε όµως και αποµακρύνθη-

κα. Κανείς δεν γεννιέται µαθηµένος. Είναι όµως λάθος να κλωτσάµε 
την γνώση. Γηράσκω αεί διδασκόµενος, έλεγαν οι πρόγονοί µας. Πό-
σο µάλλον όταν η γνώση τρέχει περισσότερο από όσο µπορούµε να 

την ακολουθήσουµε.
Οι ποιητές όλου του κόσµου, διεγείρουν 
τα συναισθήµατα των ανθρώπων, αλλά 

δεν µας λένε κάτι πρακτικά ωφέλιµο. Αυτό µας 
διεµήνυσε ο µεγάλος Έλληνας σοφός  Πλάτων. 

Νεαρός κάποτε 25 χρόνων, µπαίνω σε ένα µα-
γαζί καφεκοπτήριο – ξηρών καρπών, για να 

πάρω κάτι για το σπίτι. Αφού έδωσα την παραγγελία, 
παρατήρησα ότι η κοπέλα συνοµήλικη µου,  µε κοι-
τούσε επίµονα, περισσότερο από τα υλικά που έβα-

ζε. Σκέφτηκα ότι µε γλυκοκοιτάζει. Όταν έβαλε στην σακούλα τα υλικά και 
έβγαλα χρήµατα να πληρώσω, µε ρώτησε. Είσαι ο Ταδόπουλος; Πάγωσα 
και τότε κοίταξα προσεκτικά το πρόσωπό της. Ελευθερίτσα εσύ είσαι;  Ψέλ-
λισα. Ναι ∆ηµήτρη, µου απάντησε. Ήταν η συµπάθεια µου στο ∆ηµοτικό 
σχολείο, πάντα κολλητή στα παιγνίδια µας. Φεύγοντας βούρκωσα.

∆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»

 Ένας κυβερνήτης δεν 
γεννιέται ηγέτης, αλλά 
όταν στην κρίσιµη στιγ-

µή για την χώρα και τους πο-
λίτες, πάρει την σωστή από-
φαση. ∆εν είναι ικανοί όλοι 
να το πετύχουν αυτό. Οι πε-
ρισσότεροι στοχεύουν στον 
πλουτισµό και στις όποιες 
απολαύσεις γεννά η εξουσία.

Η δικαιοσύνη έχει δεµένα 
τα µάτια, για να µην επη-
ρεάζεται από συναισθη-

µατισµούς και µεροληπτεί. Πρέ-
πει όµως να ακούει προσεκτικά 
όλες τις πλευρές, για να βγάζει 
σωστή κρίση.

∆εν πιστεύω ούτε Κου-
τσούµπα, ούτε τον Τσίπρα, 
ούτε τον Μητσοτάκη. Εσύ 

µπορείς να πιστεύεις κάποιον από 
αυτούς. Είναι όµως λάθος πέρα για 
πέρα να προσπαθείς να επιβάλεις 
το εγώ σου στον συµπολίτη σου. 
Άσε να το κρίνει αυτός.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Στην ζωή που ζούµε, 
πρώτα µιλάει ο ισχυ-

ρός, ο δυνατός και οι άλλοι 
ακούνε. Βέβαια οι αδύναµοι 
έχουν αντιρρήσεις και παρά-
πονα. Όµως δεν µπορούν να 
κάνουν αλλιώς. Χρειάζεται 
πραγµατική εξυπνάδα να το 
αντιµετωπίσεις. Αυτό λέγεται 
ρεαλισµός δηλαδή πραγµατι-
κότητα.
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Φωτορεπορτάζ
Επί τέλους αξιοποιούνται
Μετά από πολλά χρόνια 
δηµιουργήθηκε επιτέλους 
το «Αθλητικό-Προπονητι-
κό Κέντρο του Ολυµπια-
κού Χωριού»!! Από την 
εγκατάλειψη και την ερη-
µιά θα έχουµε ένα µεγάλο 
Αθλητικό Κέντρο Ολυµπι-
ακών διαστάσεων, Κέντρο 
Αθλητισµού για την νεο-
λαία των Αχαρνών αλλά 
και όλης της Αττικής!  Αξίζουν συγχαρητήρια στον ∆ήµαρχο Αχαρ-
νών, Σπύρο  Βρεττό και στον άξιο υπουργό αθλητισµού, Λευτέρη 
Αυγενάκη που αποφάσισαν να σταµατήσουν τον δρόµο της απα-
ξίωσης και της παρακµής που είχαν πάρει οι αθλητικές εγκαταστά-
σεις του Ολυµπιακού Χωριού!! 

Η  Νέα  γενιά του Ολυµπιακού Χωριού
Πριν λίγες µέρες µέλη αλ-
λά και φίλοι της Νέας Γε-
νιάς βγήκαµε για να καθα-
ρίσουµε τη Κεντρική Πλα-
τεία µας, αλλά και να φρο-
ντίσουµε ένα κοµµάτι της 
πράσινης ζώνης µας!!!  Η 
χαρά µας ήταν µεγάλη κα-
θώς για πρώτη φορά ήρ-
θαν και άλλα νέα παιδιά 
ώστε από κοινού να δώσουµε µια άλλη πνοή στο τόπο µας και µέ-
σω του εθελοντισµού να δείξουµε ότι το να προσέχουµε τον τόπο 
µας είναι κάτι το όµορφο. Σας ζητάµε να σεβόµαστε όλοι το κοινό-
χρηστο σπίτι µας και να µην πετάµε µπουκαλάκια, καφέδες αλλά 
και γενικώς µικρό σκούπιδια στο πάρκο µας καθώς, το πάρκο αυ-
τό είναι δικό µας, εµείς το ζούµε, εµείς το χαιρόµαστε, εµείς περπα-
τάµε σε αυτό.  Η αλλαγή της νοοτροπίας θα έρθει µέσα από εµάς, 
εµείς είµαστε η αλλαγή, µην το ξεχνάς!!!  Εσύ, είσαι µαζί µας;

Και οι ΛΕΚΑΝΕΣ
στο Εθνικό Προπονητικό Κέντρο
Το Όραµα για τις 
Αχαρνές -  Θρα-
κοµακεδόνες γί-
νεται πραγµατι-
κότητα.  Αναβιώ-
νουν οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις 
του Ολυµπιακού 
Χωριού και τα 
γήπεδα στις ΛΕΚΑΝΕΣ ως Υπερτοπικό Εθνικό Προπονητικό Κέ-
ντρο!!

Για µια ακόµη φορά ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ µε 
κεφαλαία η παιδίατρος Αναστασία Μπράχου 
Θερµές ευχαριστίες από το 
28ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αχαρνών για την εθελοντι-
κή της προσφορά. Η ∆ιευ-
θύντρια του 28ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Αχαρνών κ. 
Ελένη Καµπόλη ,ο Σύλλο-
γος ∆ιδασκόντων και οι 
µαθητές του Σχολείου , ευ-
χαριστούν θερµά την παι-
δίατρο κ. Αναστασία Μπράχου η οποία, µε µεγάλη προθυµία και 
ευαισθησία, στέκεται πάντοτε αρωγός στις προσπάθειες της σχολι-

κής µονάδας να υποστηρίξει τους µαθητές και τις οικογένειές τους 
και ανταποκρίθηκε για µια ακόµη φορά στο αίτηµα της ∆/ντριας του 
Σχολείου να εξετάσει τους µαθητές που φοιτούν σε αυτό και να τους 
χορηγήσει το Α∆ΥΜ, που απαιτείται για τη συµµετοχή τους στο µά-
θηµα της Γυµναστικής. Η κ.Μπράχου και η εθελόντρια κ.Βάσια Μό-
τσιου,επισκέφθηκαν τη σχολική µονάδα την Τρίτη 2-11-2021.     Η 
∆/ντρια του Σχολείου  :  Ελένη Καµπόλη

Πρώτη  ενηµέρωση 
ψηφιακού µετασχηµατισµού των ΟΤΑ
Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ο 
πρώτος που ενηµερώνε-
ται επίσηµα από την ΚτΠ 
για ένα σηµαντικό εργα-
λείο ψηφιακού µετασχη-
µατισµού των ΟΤΑ, ενώ 
αποτελεί έναν από τους 
17 ∆ήµους της χώρας 
από όπου θα ξεκινήσει η 
εφαρµογή του προγράµµατος και θα έχει τη δυνατότητα για την 
υποβολή προτάσεων σε διάφορους άξονες υλοποίησης.  Παρό-
ντες στη συνάντηση ήταν ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας 
Σ. Ασθενίδης, ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κ. ∆ηµήτρης Παπαστεργίου 
και άλλα στελέχη της ΚτΠ.  Ευχαριστούµε τον υπουργό  Κυριά-
κο Πιερρακάκη. 

Εργασίες ανάδειξης
του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας 
Εργοδότης: ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Η αρχαιολογι-
κή πινακίδα σχεδιάστηκε και τοποθε-
τήθηκε µε τη συνεργασία της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής.
(α) εγκατάσταση µεταλλικής θύρας (κι-
γκλιδώµατος) και πινακίδων στην κε-
κλιµένη στοά εισόδου του υδραγωγεί-
ου στο Ολυµπιακό Χωριό Αχαρνών, 
για την ενηµέρωση των επισκεπτών 
στον αρχαιολογικής σηµασίας χώρο της στοάς, καθώς και για την 
προστασία των περαστικών από τους κινδύνους που ενέχει η επί-
σκεψη στο εσωτερικό της.
(β) αντικατάσταση πρόχειρων, παλαιών καλυµµάτων φρεατίων 
(πηγαδιών) πρόσβασης του υπόγειου υδραγωγείου µε σύγχρονα 
ανοιγόµενα καλύµµατα (καπάκια) που προστατεύουν τους περα-
στικούς από τον κίνδυνο πτώσης και παρέχουν εύκολη πρόσβαση 
στην υπόγεια στοά, τόσο για διερευνητικούς λόγους όσο και για επι-
θεώρηση του υδραγωγείου. 

Έναρξη εκδηλώσεων για το Λύκειο Ελληνίδων
Την περασµένη Κυ-
ριακή  το Λύκειο Ελ-
ληνίδων Αχαρνών 
πραγµατοποίησε την 
πρώτη του εκδήλωση 
µετά την έναρξη της 
πανδηµίας. Το Λύκειο 
Ελληνίδων Αχαρνών 
ιδρύθηκε το 1978 µε 
πρόεδρο την κα Νίτσα Βαρελά. Είναι παράρτηµα του Κεντρικού 
Λυκείου Ελληνίδων που ιδρύθηκε το 1911 από την σπουδαία 
λογία και δηµοσιογράφο Καλλιρρόη Παρρέν που πρωτοστά-
τησε στη δηµιουργία του φεµινιστικού κινήµατος και στην προ-
ώθηση των δικαιωµάτων της γυναίκας στην Ελλάδα. Το Λύκειο 
Ελληνίδων Αχαρνών έχει σηµαντική παρουσία στα πολιτιστικά 
δρώµενα του Μενιδίου, αναγεννώντας και διατηρώντας τα έθι-
µα και τις παραδόσεις της περιοχής.  (στη φωτό µε τη νέα Πρόε-
δρο Σίτσα Βενετσάνου)

Ο Πρόεδρος Γιώργος Μαντέλας  του Συλλόγου 
«Εθελοντές  Κοκκινοµυλιώτες» ευχαριστεί: 
Μετά από 25 χρόνια διά-
νοιξη στην οδό Αγίου Κων-
σταντίνου & Ελένης στην 
καρδιά του Κόκκινου Μύ-
λου, µάντρες που βρίσκο-
νταν σε θέσεις που έπρεπε 
να υπάρχει δρόµος και πε-
ζοδρόµιο έφυγαν οριστικά. 
Σε λίγο καιρό ευχόµαστε τα 
παιδιά του 4ου ∆ηµοτικού να πηγαινουν µε ασφάλεια στο σχολείο 
τους. Θέλω να ευχαριστήσω τους γειτόνους µας την Οικ. Τσέλιου 
και την Οικ. Αναγνωστοπούλου που άµεσα ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσµα του ∆ήµου για να ανοίξει ο δρόµος. Ένα µεγάλο  Μπράβο 
στον κ. ∆ηµήτρη  Λάππα  που το έτρεξε όλο αυτό. ∆εν χρειάζεται να 
είσαι εκλεγµένος για να βοηθήσεις τη γειτονιά σου, χρειάζεσαι την 
κατάλληλη υποστήριξη και πίστη σε αυτό που κάνεις. Ο ∆ήµος 
Αχαρνών δεν κλείνει δρόµους...ανοίγει!!!  Συνεχίζουµε.....

Μνηµόσυνο αείµνηστης Μοναχής Μελετίας
Το Σάββατο 6 Νοεµβρίου 
2021 τελέστηκε το 40-ήµε-
ρο µνηµόσυνο της Μονα-
χής Μελετίας, ηγουµένης 
της Ιεράς Μονής Γενεσίου 
της Θεοτόκου Ντάρδιζας.  
Το µνηµόσυνο τέλεσε ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπο-
λίτης Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, παρουσία κλήρου και λαού.

Η Ι.Λ.Ε.Α. κατευοδώνει τον Ανδρέα Κολυβά
Ο Ανδρέας Κολυβάς ήταν 
διακεκριµένο µέλος της 
Ι.Λ.Ε.Α. και σύζυγος της 
Νίκης Τσίγκου - Κολυβά, 
που υπήρξε για σειρά 
ετών µέλος του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου µας. Και 
οι δύο υπήρξαν στυλο-
βάτες του έργου της 
Ι.Λ.Ε.Α. και οραµατιστές 
ενός καλύτερου αύριο 
για την περιοχή µας.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ι.Λ.Ε.Α. εκφρά-
ζει τα συλλυπητήρια των µελών µας προς την οικογένεια του εκλι-
πόντος, ιδίως στα παιδιά του Νάσο και ∆ηµήτρη Κολυβά. Τα µέλη 
του ∆.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α. αντί στεφάνου θα καταθέσουν χρηµατικό πο-
σόν στο ταµείο της Ι.Λ.Ε.Α. στην µνήµη του εκλιπόντος. Στη φωτο-
γραφία ο αείµνηστος Ανδρέας Κολυβάς σε εκδροµή µε την Ι.Λ.Ε.Α. 
στην Καστοριά το 2014, στο προαύλιο του Αρχοντικού Μανούση.

Σηµαντική  ανάρτηση  Θανάση Κατσιγιάννη 
Θεωρήθηκε από τη ∆ι-
εύθυνση Τεχνικών Έρ-
γων Ανατολικής Αττικής, 
της Περιφέρειας Αττικής, 
η µελέτη του αντιπληµ-
µυρικού έργου του αγω-
γού Σ2-∆2 ( Συλλεκτήρι-
ος αγωγός και δεξαµενή 
ανάσχεσης επί της οδού 
Κολοκοτρώνη στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ ). Η µελέτη και 
το αίτηµα χρηµατοδότησης είχε κατατεθεί στη περιφέρεια Αττικής 
το 2019 και θεωρήθηκε τώρα µε προσωπική παρέµβαση και πρω-
τοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Αυτό ση-
µαίνει ότι πλέον, αφού το έργο είναι ήδη ενταγµένο στον προϋπο-
λογισµό της Περιφέρειας , µετά την χορήγηση προτύπων περιβαλ-
λοντικών δεσµεύσεων ( ΠΠ∆) από την αποκεντρωµένη διοίκηση 
θα µπορέσει να δηµοπρατηθεί άµεσα. Πρόκειται µαζί µε τα έργα 
τις Εσχατέας και της Καναπίτσας για ένα ακόµα σηµαντικό αντι-
πληµµυρικό έργο για την πόλη των Αχαρνών.
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Οι  Ένδεκα   Αντιδήµαρχοι  ∆ήµου Αχαρνών - Ένδεκα  στιγµιότυπα  δράσης!

Ο ∆ήµος Αχαρνών συγκαταλέγεται στους  17  
∆ήµους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα 
ψηφιακής αναβάθµισης «Έξυπνες Πόλεις». Ο 
αρµόδιος αντιδήµαρχος Χρύσανθος Κόντα-
ρης παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία 
και ενηµερώνεται για τις προϋποθέσεις του 
σηµαντικού, αυτού, εργαλείου ψηφιακού µε-
τασχηµατισµού στο οποίο ο δήµος θα έχει τη 
δυνατότητα υποβολής προτάσεων σε διάφο-
ρους άξονες υλοποίησης.

Πάντα δίπλα
στα σχολεία 

Αρωγός στην προσπάθεια των σχολείων του 
για συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που 
συντελούν στην καλλιέργεια διαπολιτισµι-
κής ταυτότητας, στέκεται ο δήµος Αχαρνών. 
Μέσω του τµήµατος Παιδείας και την αρµό-
δια αντιδήµαρχο Χριστίνα Κατσανδρή, ο δή-
µος συµµετείχε ενεργά στην αποχαιρετιστή-
ρια εκδήλωση των εταίρων του 12ου γυµνα-
σίου, στο Ολυµπιακό Αχαρνών, µε την πα-
ρουσία της Υφυπουργού Παιδείας Ζέττας 
Μακρή.

Κοντά στους
πυρόπληκτους 

Στο πλαίσιο της καθηµερινής στήριξης των 
πληγέντων από την πυρκαγιά του Αυγού-
στου, ο Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοι-
νωνικής Πολιτικής Γιώργος Πετάκος επι-
σκέφτηκε το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο της 
Βαρυµπόµπης όπου  συζητήθηκαν οι δρά-
σεις του ∆ιευρυµένου Κέντρου Κοινότητας, 
µε επίκεντρο την αντιµετώπιση προβληµά-
των που αντιµετωπίζουν τα παιδιά πυρό-
πληκτων οικογενειών καθώς και οι τρόποι 
στήριξης αυτών.

Σε ανάρτηση των σχεδίων πόλεως στις πολεοδοµι-
κές ενότητες Λυκότρυπας, Γεροβουνού και Αγίας 
Άννας που είχαν καθυστερήσει λόγω της οικονοµι-
κής κρίσης, προχωρά µε γοργούς ρυθµούς ο δήµος 
Αχαρνών, µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο Παναγιώτη 
Αναγνωστόπουλο. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέ-
λιξη όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάνοιξη 
της οδού Μόρνου, η οποία πρόκειται να αποσυµφο-
ρήσει την κυκλοφορία στην Λεωφόρο ∆ηµοκρατί-
ας και να συµβάλει στην ανάπλασή της.

Στο πρόγραµµα των «Έξυπνων» Πόλεων Πολεοδοµία και διανοίξεις 

«Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια»
Η αποµάκρυνση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων από τους δρό-
µους των Αχαρνών ώστε να εξασφαλισθούν θέσεις στάθµευσης εί-
ναι µια από τις βασικές προτεραιότητες του αντιδηµάρχου Μιχάλη 
Βρεττού. Κατά τα έτη 2020 – 2021, περίπου 465 οχήµατα έχουν 

αποµακρυνθεί επιτυχώς από το οδόστρωµα. Επιπλέον, το ενδιαφέ-
ρον για την ορθή κυκλοφορία στους δρόµους της πόλης µεταφέ-
ρεται και στα σχολεία του δήµου µέσω του προγράµµατος της ∆η-
µοτικής Αστυνοµίας «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια».

Ευαισθητοποίηση και 
φιλοζωική παιδεία
Με οµιλίες σε σχολεία, ηµέρες υιοθεσίας και 
εκδηλώσεις για τα ζώα συντροφιάς, το Τµή-
µα Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης  και 
ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Άγγελος Αραµπα-
τζής στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και 
ενηµέρωση του κοινού τόσο για τις δράσεις 
της υπηρεσίας του ∆ήµου όσο και για ενέρ-
γειες προαγωγής της φιλοζωικής παιδείας. 
Μην ξεχνάµε ότι ο δήµος Αχαρνών και ο κ. 
Αραµπατζής είχαν βραβευθεί από την Πανελ-
λαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Οµο-
σπονδία για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώ-
ων κατά την περίοδο του Covid-19.

Τα πρώτα
κορµοδέµατα
Στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές συν-
δράµει καθηµερινά η Πολιτική Προστασία 
του ∆ήµου Αχαρνών και ο αρµόδιος Αντι-
δήµαρχος Γιώργος Σιδηρόπουλος, ο οποί-
ος παρακολουθεί από κοντά τις εργασίες 
που πραγµατοποιούνται για τη δηµιουρ-
γία αντιδιαβρωτικών έργων προκειµένου 
να αποφευχθεί η υποχώρηση του εδά-
φους. Την ίδια ώρα πραγµατοποιούνται 
εργασίες καθαρισµού από κλαδιά και 
φερτά υλικά ώστε ο δήµος να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο θωρακισµένος απέ-
ναντι στα ακραία καιρικά φαινόµενα.

Με νέο πρόσωπο
οι πλατείες
Πιο σύγχρονη , όµορφη και λειτουργι-
κή  είναι , πλέον,  η πλατεία Αγίας Τρι-
άδας µετά την πλήρη ανάπλασή της 
στο πλαίσιο του νέου πιλοτικού προ-
γράµµατος του δήµου Αχαρνών και 
της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου. Ο αρµόδι-
ος αντιδήµαρχος Νίκος Ξαγοράρης  
έχει αναλάβει την αναβάθµιση όλων 
των πλατειών του δήµου, µε την υλο-
ποίηση ενός  πρωτοποριακού σχεδια-
σµού που περιλαµβάνει περισσότερο 
πράσινο, χαµηλή και υψηλή βλάστη-
ση, µε στόχο οι πλατείες να γίνουν  
προσιτές  και επισκέψιµες από το κοινό.

Συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας  κ. Πλεύρη
Συνεχίζεται σε εβδοµαδιαία βάση το πρόγραµµα αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων στις συνοικίες 
του δήµου Αχαρνών, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του τµήµατος καθαριότητας και του αρµόδιου αντι-
δηµάρχου Στάθη Τοπαλίδη. Επίσης, ο  κ. Τοπαλίδης ως µέλος της Επιτροπής αντιεγκληµατικής πο-
λιτικής του ∆ήµου  συµµετείχε στη συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη όπου συζητή-
θηκε η ανάγκη ελέγχου και µείωσης της κινητικότητας των τοξικοεξαρτώµενων στην πόλη.

Συνεχιζόµενο το πρόγραµµα οδοποιιών 
Μετά από πολλά χρόνια ο δήµος Αχαρνών 
πραγµατοποιεί εκτεταµένες εργασίες συντήρη-
σης της οδοποιίας της πόλης. Με ίδιους πό-
ρους, ως απόρροια της συνετής οικονοµικής 
του διαχείρισης και µε τη συνδροµή των Τεχνι-
κών Υπηρεσιών  και του αρµόδιου αντιδη-
µάρχου Νικόλαου ∆αµάσκου, ο δήµος βελτι-
ώνει το το οδικό του δίκτυο και µεριµνά για 
την οδική ασφάλεια των συνδηµοτών µας. 
Καθηµερινά, ο κ. ∆αµάσκος  βρίσκεται µε τα συνεργεία του δήµου σε διαφο-
ρετικά σηµεία της πόλης για να ασφαλτοστρώσουν έναν καινούργιο δρόµο.

Πλάνο ανάπτυξης 
Τον σχεδιασµό της ∆ηµοτικής Αρ-
χής στον τοµέα της στήριξης των 
επιχειρήσεων, αλλά και τον εσω-
τερικό τουρισµό ανέλυσε ο αρµό-
διος Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης 
Κωφός σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε στη εφηµερίδα «Η Φω-
νή». Παράλληλα αναφέρθηκε σε 
ζητήµατα που αφορούν τους Θρακοµακεδόνες, ενώ στάθη-
κε ιδιαίτερα σε έργα που είναι προγραµµατισµένα για το επό-
µενο διάστηµα στον βόρειο τοµέα της πόλης.  
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Ι διαίτερα εποικοδοµητική ήταν η 
συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρ-
νών Σπύρου Βρεττού µε τον 

Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τον 
οποίο επισκέφτηκε την Πέµπτη 11 
Νοεµβρίου, µαζί µε τους Αντιδηµάρ-
χους Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο 
και Στάθη Τοπαλίδη, καθώς και το 
µέλος της επιτροπής αντιεγκληµατι-
κής πολιτικής Γιώργο Κουλόγιαννη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθη-
κε η ανάγκη µεταφοράς του Κέντρου 
Υγείας Αχαρνών στον κεντρικό ιστό 
της πόλης προκειµένου να εξυπηρετεί 
τους δηµότες όλων των περιοχών του 
δήµου, ο οποίος παρά το µέγεθός του 
δεν έχει άλλη δηµόσια δοµή υγείας. 
Επιπλέον, ο κ. Βρεττός ζήτησε την άµε-
ση ενίσχυση σε προσωπικό του Κέ-
ντρου Υγείας το οποίο είναι υποστελε-
χωµένο τόσο σε ιατρικό όσο και σε 
παραϊατρικό, βοηθητικό και διοικητι-

κό προσωπικό. Ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών επανέφερε το θέµα λειτουργίας 
µόνιµου κλιµακίου του ΕΟ∆Υ στην 
πόλη για την πραγµατοποίηση δωρε-
άν rapid test στους δηµότες εν µέσω 
της πανδηµίας που πλήττει τη χώρα 
µας.

Αναφορικά µε το ζήτηµα της κινη-
τικότητας των τοξικοεξαρτηµένων στις 
Αχαρνές, η αντιπροσωπεία του ∆ή-
µου, πρότεινε τη λήψη σειράς µέτρων 
για τη σταδιακή µείωση της επισκεψι-
µότητας αυτών των ατόµων, κάνοντας 
σαφές ότι η πόλη των Αχαρνών και οι 

δηµότες της δεν µπορούν να αποδε-
χτούν καµία επιπλέον «επιβάρυνση» 
της καθηµερινότητάς τους. 

Στις δηλώσεις του µετά τη συνά-
ντηση ο κ. Βρεττός ανέφερε: «Στο 
πλαίσιο πάταξης της εγκληµατικότη-
τας θίξαµε το ζήτηµα της επισκεψιµό-
τητας των τοξικοεξαρτηµένων και 
προτείναµε την ένταξη του ∆ήµου µας 
στον εθνικό σχεδιασµό αντιµετώπισης 
των ναρκωτικών. Ο Υπουργός στάθη-
κε θετικά απέναντι στις προτάσεις µας 
και περιµένουµε σύντοµα τις δικές του 
ενέργειες». 

Για τα έργα στη Βαρυµπόµπη  η  συνάντηση του 
Σπύρου Βρεττού µε τον Υπουργό  Κώστα Σκρέκα 
Συνάντηση µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας  Κώστα Σκρέκα είχε το βράδυ της Τετάρτης ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών  Σπύρος Βρεττός. Στο επίκεντρο της 
συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη επίσπευσης των εργα-
σιών αποκατάστασης της πληγείσας από τις πυρκα-
γιές του Αυγούστου περιοχής της Βαρυµπόµπης. 

Ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε τον κ. Σκρέκα για όλες 
τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά του ∆ή-
µου και τα σχετικά αιτήµατα προς κάθε αρµόδιο φο-
ρέα, περιέγραψε την κατάσταση στην περιοχή, ενώ 
επεσήµανε την ανάγκη της άµεσης έναρξης των εργα-
σιών τόσο στην κατεύθυνση των αντιπληµµυρικών έργων, όσο και στον προγραµµατισµό της ανα-
δάσωσης. Από την πλευρά του ο Υπουργός ήταν ενήµερος των διαδικασιών και τόνισε πως µια 
σειρά από µελέτες που αφορούν τοποθέτηση κορµοδεµάτων, αντιπληµµυρικά έργα, έργα αντι-
στήριξης και παρεµβάσεις σε επικίνδυνα σηµεία έχουν ολοκληρωθεί και άµεσα θα ξεκινήσουν οι 
εργασίες.  «Στη σηµερινή µας συνάντηση µε τον κ. Σκρέκα είχα την ευκαιρία να τον ενηµερώσω 
για όλα τα προβλήµατα που απαιτούν άµεσα λύση στην περιοχή της Βαρυµπόµπης που επλήγη 
τον περασµένο Αύγουστο από την καταστροφική πυρκαγιά. Με µεγάλη µου χαρά άκουσα πως 
είναι έτοιµες οι µελέτες και εποµένως µπορούν να ξεκινήσουν οι απαιτούµενες εργασίες στην πε-
ριοχή, που θα τεθεί σε εφαρµογή µε τη βοήθεια ιδιωτών. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τις προ-
σπάθειες που καταβάλει και ελπίζω σύντοµα να έχουµε και απτά αποτελέσµατα της δουλειάς που 
έχει προηγηθεί», ανέφερε στο περιθώριο της συνάντησης ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός.  

∆ιακόσιες είκοσι θέσεις εργασίας 
από τον ΟΑΕ∆ στον ∆ήµο Αχαρνών
Την ενίσχυση των υπηρεσιών του µε διακόσιους είκοσι 
(220) εργαζόµενους όλων των βαθµίδων και ειδικοτήτων, 
ζητά ο ∆ήµος Αχαρνών από τον ΟΑΕ∆, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας. Ειδικότερα, µετά 
από λεπτοµερή καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και 
δεδοµένης της ανάγκης απασχόλησης προσωπικού σε νευ-
ραλγικούς τοµείς, ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός σε συνερ-
γασία µε τον Αντιδήµαρχο προγραµµατισµού Χρύσανθο 
Κόνταρη, εκπόνησαν ένα πλάνο για την ενδυνάµωση του 
δήµου µε προσωπικό. 

Μεταξύ των θέσεων που ζητούνται είναι από όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης (Υποχρεωτικής, ∆ευτεροβάθµιας, 
Τεχνικής και Πανεπιστηµιακής), ενώ υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές ειδικότητες, ανάλογα µε τις προτάσεις των 
διευθύνσεων.      

Σηµειώνεται, ότι ο ∆ήµος Αχαρνών προσβλέπει στην ενίσχυση των  τµηµάτων που δεν διαθέτουν ικανό 
αριθµό στελεχών και προσωπικού, µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, 
τη συντήρηση και αναβάθµιση µικρών υποδοµών, την αναβάθµιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών κ.α.

Η δράση στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης των ανέργων, ενώ υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για 
ευπαθείς οµάδες. 

Ωφελούµενοι αναµένεται να είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ενώ µοριοδό-
τηση θα υπάρχει για ειδικές κατηγορίες, όπως µονογονεϊκές οικογένειες, µακροχρόνια άνεργοι, δικαιούχοι ΚΕΑ 
κ.α.  Η υποβολή των αιτήσεων αναµένεται να ξεκινήσει εντός του Νοεµβρίου.

Ιδιαίτερα εποικοδοµητική η επίσκεψη του 
Σπύρου Βρεττού στον Υπουργό  Θάνο Πλεύρη

Ολική αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Φωτισµού από την Περιφέρεια Αττικής 
Ένα σηµαντικό έργο για την αναβάθµι-
ση των Αχαρνών περιλήφθηκε στη 2η 
αναµόρφωση του τεχνικού προγράµ-
µατος της Περιφέρειας Αττικής. Αφο-
ρά την ολική ποιοτική και ενεργειακή 
αναβάθµιση του δηµοτικού φωτισµού 
µε τεχνολογία φωτιστικών led και σύ-
στηµα τηλεδιαχείρισης, συνολικού 
προϋπολογισµού 10.553.657,36 ευ-
ρώ, κόστος που θα καλυφθεί εξ ολο-
κλήρου από την Περιφέρεια και περι-
λαµβάνει την αντικατάσταση των πα-
λαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωµάτων, µε νέα υψηλής τε-
χνολογίας «έξυπνα» φωτιστικά τύπου LED.  

Πρόκειται για έργο υψίστης σηµασίας για την πόλη των 
Αχαρνών καθώς αναµένεται να βελτιώσει τη καθηµερινότητα 
των πολιτών και να εγκαθιδρύσει, ιδίως στις λιγότερο φωτι-
σµένες συνοικίες, αίσθηµα ασφάλειας. Πέρα από αυτό µε την 

αντικατάσταση του παλαιού φωτι-
σµού, ο δήµος θα πετύχει εξοικονό-
µηση ενέργειας και µείωση των Εκπο-
µπών ρύπων.  «Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργο Πατούλη, τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Οικονοµικών Νίκο Πέππα για 
τη συνδροµή τους», ανέφερε ο δή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Το συγκεκριµένο έργο συµπερι-
λήφθη στη 2η αναµόρφωση του τε-
χνικού προγράµµατος, που ψηφίστη-

κε την Τετάρτη3/11 από το Περιφερειακό Συµβούλιο µε συ-
νεισηγητές τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέππα και την εντεταλ-
µένη σύµβουλο κ. Κοσµίδου. Επόµενο βήµα πλέον είναι η 
υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέ-
ρειας και ∆ήµου για να προχωρήσει ένα έργο τεράστιας ση-
µασίας για τις Αχαρνές.

∆ροµολογήθηκε η κατασκευή Συλλεκτήρα Σ2 και 
∆εξαµενής Ανάσχεσης ∆2 στο Κεντρικό Μενίδι
Μετά από συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών  Σπύ-
ρος  Βρεττός και του Περιφερειάρχη Γιώργος Πατού-
λης δροµολογήθηκε ένα από τα σηµαντικότερα αντι-
πληµµυρικά έργα για τις Αχαρνές. Πρόκειται για την 
κατασκευή Συλλεκτήρα Σ2 και ∆εξαµενής Ανάσχε-
σης ∆2 στο Κεντρικό Μενίδι. Ένα έργο που θα επιλύ-
σει πολλά προβλήµατα και µε το οποίο ο Σπύρος 
Βρεττός ασχολούνταν διαρκώς για την προώθησή 
του. Η µελέτη που είχε χρηµατοδοτηθεί από την εται-
ρεία «Αιγέας» του Αθανάσιου Μαρτίνου, είχε κατατεθεί στην Περιφέρεια τον περα-
σµένο Απρίλη και πλέον έγινε το τελευταίο βήµα µε την έγκρισή της από την Οικονο-
µική Επιτροπή.  Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός ευχαριστεί τον κ. Πατούλη, ο οποίος ανέ-
λαβε τη δέσµευση για τη δηµοπράτηση και κατασκευή του έργου, που ήταν ήδη ενταγ-
µένο στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας.

Επανεκκίνηση των πολεοδοµικών µελετών  για Λυκότρυπα, Αγία Άννα και  Γεροβουνό
Στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης που προηγήθηκαν ο ∆ήµος Αχαρ-
νών έµεινε στάσιµος στα ζητήµατα πολεοδοµικής ανάπτυξης. Αυτή 
η στασιµότητα όµως είναι επιτακτικό να αρθεί και για το λόγο αυτό 
θα προχωρήσουν όλες οι αναγκαίες εντάξεις στο σχέδιο πόλης, σύµ-
φωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ∆ηµάρχου Σπύρος Βρεττός.
Ήδη ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος έχει 
δώσει την εντολή στους µελετητές του σχεδίου πόλης να προχωρή-

σουν στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε τα σχέδια να αναρτηθούν το 
συντοµότερο και να εξεταστούν πιθανές ενστάσεις από τους ιδιοκτή-
τες:
• για τις πολεοδοµικές ενότητες 3 (Αναθεώρηση και Επέκταση σχε-
δίου στη Λυκότρυπα) και 
• για τις πολεοδοµικές ενότητες 4 (Αναθεώρηση και Επέκταση σχε-
δίου στις περιοχές  Γεροβουνό και Αγία Άννα).
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Α ντισυνταγµατικός κρίθηκε από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου 
της Επικρατείας ο νόµος του 2016, που όρισε 20ετή παραγραφή 
για τις αξιώσεις του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικές εισφορές, µε απο-

τέλεσµα για αυτές τις απαιτήσεις να ισχύει πλέον 10ετής παραγραφή.
Ειδικότερα, η Ολοµέλεια του  Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου 

(πρόεδρος η Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια η σύµβουλος Επικρατείας Κων-
σταντίνα  Κονιδιτσιώτου) µε την υπ’ αριθµ. 1833/2021 απόφασή της έκρι-
νε ότι το άρθρο 95 παρ. 1 του νόµου 4387/2016, που όρισε ως γενικό κα-
νόνα την 20ετή παραγραφή για αξιώσεις για την καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών όσων υπάγονται στον ΕΦΚΑ, αντίκειται στις συνταγµατικές αρ-
χές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου.

Ειδικότερα, η Ολοµέλεια του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου κατά πλειοψηφία 
αποφάσισε υπέρ της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης για 20ετή παρα-
γραφή µε το σκεπτικό ότι το επίµαχο άρθρο 95 του νόµου του 2016 «αντί-
κειται στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον χρόνος παραγραφής 20 ετών 
δεν συνιστά εύλογη διάρκεια µιας προθεσµίας, η οποία απαιτείται να είναι 
σχετικά σύντοµη, δεδοµένης και της αυξανόµενης ταχύτητας και πολυπλο-
κότητας των σύγχρονων βιοτικών σχέσεων και συναλλαγών, που αξιώνουν, 
κατ’ αρχήν, ταχεία εκκαθάριση των εκάστοτε τρεχουσών υποχρεώσεων των 
διοικουµένων». 

Αναφορικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών φο-

ρέων, επισηµαίνεται στην απόφαση της Ολοµέλειας, «ο προβλεπόµενος 
χρόνος παραγραφής πρέπει να επαρκεί, ώστε, µε τη συνδροµή και των σύγ-
χρονων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, να διενεργούνται, στο πλαίσιο της 
ορθολογικής οργάνωσής τους, επίκαιροι και αποτελεσµατικοί, από την άπο-
ψη της εισπραξιµότητας, έλεγχοι µε στόχο την προστασία του ασφαλιστικού 
κεφαλαίου και τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους, χωρίς να εκτείνεται σε 
µεγάλη διάρκεια, η οποία λόγω της χρονικής απόστασης από την παράβα-
ση δεν συµβάλλει στην ορθή, κατά τον χρόνο ισχύος της, εφαρµογή της δι-
αρκώς µεταβαλλόµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας και τη δηµιουργία συ-
νείδησης συµµόρφωσης προς αυτή, οδηγεί αναγκαίως, δεδοµένης και της 
σοβαρής υποστελέχωσης των υπηρεσιών, σε ανεπίκαιρους και για τον λό-
γο αυτόν µειωµένης εισπραξιµότητας ελέγχους και, ενδεχοµένως, ενθαρρύ-
νει την απραξία των ασφαλιστικών φορέων.

Αντισυνταγµατική η 20ετής παραγραφή αξιώσεων  για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών ΕΦΚΑ. Ισχύει 10ετής παραγραφή σύµφωνα µε απόφαση του ΣτΕ
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ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Σε συνέχεια των νέων µέτρων για τον περιορισµό της πανδηµίας 
του covid-19, ανακοίνωσε ο ∆ήµος Αχαρνών. Οι ανεµβολίαστοι 
δηµότες και επισκέπτες όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου και των 

κλειστών δηµοτικών χώρων, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιδεικνύουν:  
Βεβαίωση αρνητικού µοριακού τεστ (PCR) 72 ωρών ή Βεβαίωση αρνητι-
κού rapid-test 48 ωρών. Όσοι ανεµβολίαστοι έχουν νοσήσει θα πρέπει 
να επιδεικνύουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό νόσησης. Τα παιδιά ηλικίας 
από 4 έως 11 ετών είναι υποχρεωτική η επίδειξη self-test. Σε κάθε περί-
πτωση θα πραγµατοποιείται ταυτόχρονος έλεγχος ταυτοπροσωπίας µέ-
σω αστυνοµικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή διπλώµατος οδήγησης.

Υψηλά παραµένουν τα ποσοστά κρουσµάτων στον ∆ήµο 
Αχαρνών όπως προκύπτει και από τους δωρεάν δειγµατολη-
πτικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν την Κυριακή 

(31/10/21) στην πλατεία Καράβου.  Συνολικά διενεργήθηκαν 270 
rapid test µε 21 θετικά (7.78%) τα οποία αφορούν σε 11 άνδρες και 10 
γυναίκες µε διάµεση ηλικία τα 42 έτη. Με βάση τα αποτελέσµατα αυ-
τά ο ∆ήµος Αχαρνών βρίσκεται στην πέµπτη θέση πανελλαδικά µετα-
ξύ των 36 σηµείων όπου πραγµατοποιήθηκαν ανάλογοι έλεγχοι σε 
όλη τη χώρα.  

Την περασµένη εβδοµάδα   είχαµε επίσκεψη της νέας πρόεδρου 
∆ΕΕΠ κ Βανίτα Σοφρώνη  στις Αχαρνές στα γραφεία της πρωην 
ΝΟ∆Ε και της τοπικής οργάνωσης της Νεας ∆ηµοκρατίας ∆ΗΜΤΟ 

Αχαρνών /Θρακοµακεδόνων, όπου την υποδέχτηκε θερµά ο πρόεδρος 
µας κ Πέτρος Μαρίνης µε τα µέλη του συµβουλίου (Τσεκούρας Κωνστα-
ντίνος, Παππά Αλεξάνδρα, Εφη Τοκα, Ιγνατιάδης Αντώνης, Χρήστος  Χρη-
στακος, Γιώργος  Χριστακόπουλος), ο πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ κ Κωνσταντί-
νος Βρεττός καθώς και τα µέλη της ∆ΕΕΠ κα Μαρία Λάππα κ. Τάσσο Κα-
ρασαρλή  και ο κ. Ασηµακοπουλος ∆ηµήτρης, έγινε µια ενηµέρωση σχε-
τικά για τα µέχρι στιγµής πεπραγµένα και αναφορά στο έργο που έχουµε 
να επιτελέσουν.

Πρώτη  Θεωρία από Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο , Αντιδήµαρ-
χο  Συντονισµού : «Από όταν έκανα τα δικά µου παιδιά µε τροµά-
ζουν πολύ περισσότερο οι κίνδυνοι στο δρόµο. Ο ∆ήµος Αχαρ-

νών είχε µείνει πολύ πίσω σε κάθε τι που προσφέρει ασφάλεια σε πεζούς 
και οδηγούς. Τρέχουµε, όχι στο δρόµο, αλλά για να προλάβουµε τις εξε-
λίξεις.  Γιαυτό  εκπονούµε το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητα που 
θα είναι το ευαγγέλιο των µελλοντικών δράσεων και ενεργειών σε παρεµ-
βάσεις βιώσιµης κινητικότητας και οδικής ασφαλείας. Αυτές τις µέρες σε 
πολλά σηµεία των δρόµων θα συναντήσετε λάστιχα µετρητές και απογρα-
φείς. Αν σας ζητήσουν πληροφορίες για τις µετακινήσεις σας οι απογρα-
φείς, θα είναι πολύ χρήσιµο να απαντήσετε!»

∆εύτερη Θεωρεία από  Παναγιώτη  Αναγνωστόπουλο :  Θεω-
ρία πιθανοτήτων και εµβόλια. « Όταν πηγαίναµε σχολείο 
υπήρχε µια ενότητα στα µαθηµατικά που λεγόταν, «ΘΕΩΡΊΑ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ».Τότε λέγαµε τι µας φορτώνουν µε γνώσεις που δεν 
θα χρησιµοποιήσουµε ποτέ. Αµ έλα που µε βάση τη θεωρία αυτή, αν 
κάνεις το εµβολιο έχεις πολύ λιγότερες πιθανότητες να νοσήσεις... Πο-
λύ περισσότερο, είναι λιγότερες οι πιθανότητες να πεθανεις. Τώρα 
πλέον, µου ’λεγε ένας φίλος µαθηµατικός έχουν αφαιρέσει τη θεω-
ρία πιθανοτήτων από την ύλη των µαθηµατικών.. Έτσι εξηγούνται 
πολλά, για τον κίνδυνο που βάζουν τόσοι πολλοί τη ζωή τους παίζο-
ντας τη στα ζάρια»

Με την προσθήκη του ανεξάρτητου ∆ηµοτικού Συµβούλου 
Γιάννη Αβραµίδη διευρύνεται η παράταξη του δηµάρχου 
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού. Σε ανάρτησή του στη σελίδα του 

στο Facebook αναφέρει: «Είναι µεγάλη η χαρά µου που µπορώ να 
ανακοινώσω τη συνεργασία της ∆ηµοτικής Αρχής µε τον Γιάννη 
Αβραµίδη, ο οποίος είναι ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος. Απο-
τελεί µεγάλη ικανοποίηση για την παράταξή µας να βλέπουµε πως 
το πρόγραµµά µας και η δουλειά που κάνουµε αυτά τα δύο χρόνια 
αναγνωρίζονται και ωθούν και άλλους συµβούλους να συµπορευ-
τούν µαζί µας. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος µε τον οποίο έχουµε 
κοινή στόχευση να αλλάξουµε την πόλη µας και είναι δεδοµένο 
πως µε τη διάθεση και την εµπειρία του θα µας βοηθήσει να πραγ-
µατοποιήσουµε όσα σχεδιάζουµε».

Στις  5 Νοεµβρίου 2021οι υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών ολο-
κλήρωσαν µια διοικητική αποβολή στο πάρκο της Λαθέας. Ο 
Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και Πολεοδοµίας Μιχά-

λης Βρεττός τόνισε: «∆ιοικητική αποβολή από το πάρκο της Λαθέας. 
Άλλος ένας κοινόχρηστος χώρος παραδίδεται στους δηµότες µας. Κα-
µία ανοχή στην παρανοµία. Στο χώρο αυτό θα κατασκευαστεί το πιο 
σύγχρονο πάρκο της Ευρώπης. Συνεχίζουµε…»

Συνέχεια από την σελίδα 1

Στην παρουσίαση του πλάνου της αναγέννησης των εγκατα-
στάσεων από τον υφυπουργό Αθλητισµού κ. Λευτέρη Αυγε-
νάκη, ο ∆ήµαρχος είχε την ευκαιρία να αποκαλύψει τον ρου 
των γεγονότων.

Πλέον το πλάνο περιλαµβάνει αναβάθµιση των υπαρχόντων 
εγκαταστάσεων και δηµιουργία νέων. 

Συγκεκριµένα θα κατασκευαστούν χώροι ήπιων υπαίθριων 
υποδοµών, όπως για παράδειγµα διαδροµή ανώµαλου δρόµου, 
πίστα ορεινής ποδηλασίας, χώροι πεζοπορίας, µοντελοδρόµιο. 
Παράλληλα θα δηµιουργηθούν υποδοµές για «αστικά» αθλήµα-
τα, όπως το skateboard, το bmx και το παρκούρ. 

Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς, πρόκειται το Ολυµπια-
κό Χωριό να ανακτήσει τον αθλητικό του χαρακτήρα και να µετα-

τραπεί σε χώρο που θα είναι συνδεδεµένος µε ήπιες αθλητικές 
δραστηριότητες.

 Ένας χώρος που θα είναι σηµείο αναφοράς για όλη την Αττι-
κή και θα ξαναβάλει τις Αχαρνές στον αθλητικό χάρτη όχι µόνο 
της Περιφέρειας, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας.  ∆εν χρειάζεται 
να αναφερθούµε ιδιαίτερα στη συνδροµή του ∆ηµάρχου Σπύρου 
Βρεττού, καθώς τα εγκώµια του Λευτέρη Αυγενάκη και τα θετικά 
σχόλια για τις προσπάθειές του ήταν αρκετά. 

Οι δικές µας πληροφορίες πάντως λένε πως για το συγκεκρι-
µένο ζήτηµα ο ∆ήµαρχος έκανε δεκάδες συναντήσεις και προσπά-
θησε πάρα πολύ, αντιλαµβανόµενος τη σηµασία ενός τέτοιου πρό-
τζεκτ για την πόλη µας.  Πλέον µετά και τη σύσταση του ΝΠΙ∆ 
«Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυµπιακού Χωριού», 
οι διαδικασίες µπορούν να επιταχυνθούν και σύντοµα να δούµε 
τα πρώτα αποτελέσµατα. 

Κι αυτή θα είναι η επιβράβευση των προσπαθειών του ∆ηµάρ-
χου, ο οποίος όχι µόνο αντιλήφθηκε την ευκαιρία που υπάρχει για 
την πόλη, αλλά φρόντισε να τη µετουσιώσει σε πράξεις, έχοντας 
βρει έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας µε τον αρµόδιο υπουργό 
Λευτέρη Αυγενάκη.  

Έπιασαν τόπο οι προσπάθειες του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού 

Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  ΧΩΡΙΟ !
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Σε  εξέλιξη  τα έργα οδοποιίας σε διάφορους δρόµους του ∆ήµου Αχαρνών 
Νικόλαος  ∆αµάσκος, Αντιδήµαρχος  Τεχνικών Έργων: « Υλοποιούµε  νέες 
Οδοποιίες,  µεριµνώντας  για την οδική ασφάλεια των συνδηµοτών µας»

Η καθηµερινότητα είναι ο «καθρέφτης» κάθε τοπικής 
κοινωνίας, αλλά και από τις πρώτες - αν όχι η πρώτη- 
σκέψη του δηµότη, που θέλει πάντα, η ποιότητα ζωής 

των παιδιών του, της οικογένειάς του, της πόλης που ζει, να 
είναι αναβαθµισµένη και σύγχρονη. 

Ειδικότερα για τον ∆ήµο Αχαρνών, οι στενοί δρόµοι, οι έλ-
λειψη χώρων στάθµευσης στο κέντρο της πόλης, η έλλειψη 
έργων υποδοµών και η ανάγκη ένταξης περιοχών που αν και 
πυκνοδοµηµένες χρόνια τώρα, παραµένουν εκτός σχεδίου, 
είναι θέµατα που χρήζουν άµεσης επίλυσης  επισηµαίνει µε-
ταξύ άλλων,  σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΑΧΑΡ-
ΝΑΪΚΗ» ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Νικόλαος 
∆ηµ. ∆αµάσκος, προσθέτοντας  ότι  καθηµερινά δίνεται ένας 
συνεχής αγώνας από όλη τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου και τον ∆ή-
µαρχο Σπύρο Βρεττό για να ξεπεραστούν δυσκολίες που 
έχουν να κάνουν µε τα συσσωρευµένα και χρόνια προβλήµα-
τα αλλά και µε τον σχεδιασµό για την ανάπτυξη της πόλης και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών.

n Κύριε  Αντιδήµαρχε των Τεχνικών Έργων, αυτή την χρο-
νική περίοδο, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα οδοποιίας σε δι-
άφορους δρόµους του ∆ήµου Αχαρνών. Μιλήστε µας για 
τον προγραµµατισµό  οδοποιίας που   υλοποιείται. 
Ο ∆ήµος Αχαρνών µε ιδίους πόρους και µε τη συνδροµή των 
Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, υλο-
ποιώντας το πρόγραµµα οδοποιίας του Τεχνικού Προγράµ-
µατος 2021, προϋπολογισµού 940000 ευρώ, ξεκίνησε λοι-
πόν, ένα πρόγραµµα εργασιών αντικατάστασης των οδοστρω-
µάτων πολλών κεντρικών και δευτερευόντων οδών της πό-
λης. 

Ως ∆ηµοτική Αρχή, λάβαµε  σοβαρά υπόψη µας,  τις κα-
θηµερινές ανάγκες των δηµοτών και γι’ αυτό φρόντισε οι  ερ-
γασίες να εκτελούνται χωρίς να προκαλούν ταλαιπωρία στους 
εισερχόµενους οδηγούς. Γίνεται τµηµατική κατάληψη οδο-
στρώµατος, χωρίς να διακόπτεται αυστηρά η κυκλοφορία ενώ 
οι εργασίες ασφαλτόστρωσης γίνονται κυρίως τις βραδινές 
ώρες που η κυκλοφορία των οχηµάτων και των δηµοτών εί-
ναι περιορισµένη. ∆ίνουµε έµφαση στην προάσπιση της οδι-
κής ασφάλειας, µέσα από τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθ-
µιση του οδικού µας δικτύου. 

Στο πρόγραµµα  της ∆ηµοτικής Αρχής και του ∆ηµάρχου 
Σπύρου Βρεττού είναι, να διευρύνουµε τα έργα οδοποιίας σε 
όλες τις περιοχές της πόλης είτε από ιδίους πόρους είτε σε συ-
νεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής, είτε σε συνεργασία µε τα 
αρµόδια υπουργεία. 

n Οι  εργασίες ασφαλτόστρωσης  δρόµων, στο κεντρικό 
Μενίδι, ξεκίνησαν  την 1 Νοεµβρίου  και ήδη φτάσαµε 15 
Νοεµβρίου  και  συνεχίζονται. Κάντε µας µια αναφορά στις 
µέχρι σήµερα ασφαλτοστρώσεις.
Ξεκινήσαµε από τη συµβολή της οδού Φιλίππου ∆έδε, µέσω 
των δρόµων Αρχαίου Θεάτρου-Εθνικής Αντιστάσεως και έως 
τη συµβολή της Αγίου ∆ιονύσιου, ξεκίνησε το απόγευµα της 
∆ευτέρας 1ης Νοεµβρίου, το εκτεταµένο πρόγραµµα συντή-
ρησης και επισκευής του οδικού δικτύου του ∆ήµου Αχαρ-
νών. 
• Τρίτη  2 Νοεµβρίου: Πρώτη στρώση ασφαλτοτάπητα, στους 
δρόµους Φιλίππου ∆έδε, Αρχαίου Θεάτρου - Εθνικής Αντι-
στάσεως και έως τη συµβολή της Αγίου ∆ιονύσιου 
• Πέµπτη  4 Νοεµβρίου: Εργασίες ασφαλτοστρώσεων και συ-
ντήρησης οδοστρώµατος επί της οδού Αριστοτέλους και συ-
γκεκριµένα από την οδό ∆εκελείας έως την οδό Πίνδου 
• Παρασκευή  5 Νοεµβρίου:  Τελική επίστρωση άσφαλτο τά-
πητα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 
• Σάββατο  6 Νοεµβρίου:  Πρώτη επίστρωση ασφαλτοτάπη-
τα στην περιφερειακή οδό Αριστοτέλους. Ολοκλήρωση 
ασφαλτόστρωσης στο τµήµα της οδού Αριστοτέλους από την 
οδό Πίνδου έως την οδό ∆εκελείας. 

• Κυριακή  7 Νοεµβρίου: Εργασίες προετοιµασίας ασφαλτό-
στρωσης επί της οδού Λιοσίων και συγκεκριµένα από την οδό 
Ελ. Φυτά έως την οδό Ανεξαρτησίας. 
• ∆ευτέρα 8 Νοεµβρίου:  Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο 
τµήµα της Λεωφόρου Πάρνηθος από το ύψος της Μήτρου 
Λέκκα έως την Αγίου Πέτρου. 
• Τρίτη  9 Νοεµβρίου: Εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της 
οδού Βουλγαροκτόνου και συγκεκριµένα από την οδό Γκέλα 
έως την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. 
• Τετάρτη 10 Νοεµβρίου: Εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της 
∆ηµ ∆έδε  
• Πέµπτη 11 Νοεµβρίου:  Εργασίες ασφαλτόστρωσης Οδός 
Οδυσσέως και εργασίες  προετοιµασίας ασφαλτόστρωσης επί 
της οδού Φιλαδελφείας και συγκεκριµένα από την οδό Μπόσ-
δα έως την Ι Πηγαδά. 
• Παρασκευή 12 Νοεµβρίου: ∆ιάνοιξη -Κατασκευή νέου 
δρόµου - Οδός ∆ηµόκριτου. 
• Σάββατο 13 Νοεµβρίου: Νέα ασφαλτόστρωση Οδός Φιλα-
δελφείας από την οδό Μπόσδα έως την Ι Πηγαδά. 
• ∆ευτέρα 15 Νοεµβρίου:  Νέα ασφαλτόστρωση επί των 
οδών ∆εκελείας και Πάρνηθας 

n Κύριε ∆αµάσκο, σας είδαµε να είστε παρόν κάθε βράδυ, 
παρακολουθώντας  τόσο τις εργασίες  προετοιµασίας των 
οδοστρωµάτων, όσο και τις εργασίες ασφαλτόστρωσης. 
Ποιες εµπειρίες αποκοµίσατε και ποιες κρατήσατε .  
Πρώτη διαπίστωση είναι ότι  σε χρόνια προβλήµατα της πό-
λης και τα οποία για να αντιµετωπισθούν απαιτείται η συνερ-
γασία όλων , κυρίως των δηµοτών. 
• Οι περισσότερες οδοί είναι στενές µε τα πεζοδρόµια ακόµα 
πιο στενά και µε πολλά εµπόδια  (κολώνες, δέντρα κ.λ.π.) που 
δυσκολεύουν τη µετακίνηση των πεζών και πολύ περισσότε-
ρο των ΑΜΕΑ και των γονιών µε τα παιδικά καροτσάκια. Θα 
πρέπει εποµένως, να κατασκευαστούν πεζοδρόµια µεγαλύτε-
ρα όπου οι πολίτες θα µπορούν να κινούνται µε ασφάλεια και 
ασφάλεια.

•Το κυκλοφοριακό και η συµφόρηση ειδικά στις Λεωφόρους 
Αριστοτέλους, Πάρνηθος και Φιλαδελφείας, απαιτεί όχι µόνο 
την σύνταξη µιας σηµειακής κυκλοφοριακής µελέτης αλλά 
µιας ευρύτερης όπως είναι το ΣΒΑΚ( Σύστηµα Βιώσιµης Αστι-
κής Κινητικότητας ) σε συνεργασία µε τους αντιδηµάρχους 
Χρύσανθο Κονταρη και  Παν. Αναγνωστόπουλο. Αναζητού-
µε ολοκληρωµένες λύσεις για όλη την πόλη των Αχαρνών. 
• Σε λίγους µήνες θα βρίσκονται προς το τελικό στάδιο υλο-
ποίησης οδοποιίες για τις Πολεοδοµικές Ενότητες Αγριλεζα, 
Μπόσκιζα, Πανόραµα και Αγία Παρασκευή, παράλληλα 
εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2022 µελέτες οδο-
ποιίας για αρκετές πολεοδοµικές µας ενότητες που έχουν σο-
βαρό πρόβληµα µε το οδικό δίκτυο τους. 

Κλείνοντας την συνέντευξή του ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών 
Έργων Νίκος ∆αµάσκος, µας είπε: «Επειδή οι οµάδες φέρνουν 
τα αποτελέσµατα θέλω να απευθυνθώ στους συνδηµότες µας 
και να τους καλέσω σ’ ένα συνεχή εποικοδοµητικό και γόνι-
µο διάλογο, σε µια συνεργασία, για το καλό της πόλης µας. 
∆εν διεκδικούµε το αλάθητο, γι’ αυτό και οι γνώµες, προτά-
σεις, παρατηρήσεις τους, είναι για µας χρήσιµες και καλοδε-
χούµενες. Σ αυτόν τον δύσκολο αγώνα… δεν περισσεύει κα-
νείς. Ο στόχος µας είναι κοινός και µόνο έτσι µπορεί να επιτευ-
χθεί». 

Από την πλευρά  µας, να υπογραµµίσουµε, ότι ο Αντιδή-
µαρχος  Νικόλαος ∆ηµητρίου ∆αµάσκος, ανήκει στην νεώτε-
ρη  γενιά  ∆ηµοτικών Συµβούλων  του ∆ήµου Αχαρνών, εξε-
λέγη για πρώτη  φορά το 2019. Ο ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός, 
το πρώτο χρόνο του ανέθεσε την  Αντιδηµαρχία ∆ιοίκησης και 
αµέσως  το επόµενο έτος  τον αναβάθµισε, ορίζοντας των Αντι-
δήµαρχο Τεχνικών Έργων. Και στις δύο θέσεις, διακρίθηκε για 
την εργατικότητα του, το πνεύµα συνεργασίας και το ενδιαφέ-
ρον του  για την λύση των προβληµάτων του ∆ήµου µας, και 
δικαίως  οι δηµότες τον ενέταξαν  στους δηµοφιλείς της ∆η-
µοτικής Αρχής.  Του ευχόµαστε  πολλές επιτυχίες στην πορεία 
του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.



Συνάντηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κη-
δεµόνων Αχαρνών είχε ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός. Παρόντες στη συνά-
ντηση ήταν η Αντιδήµαρχος Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού Χριστίνα 
Κατσανδρή, ο πρόεδρος της Α’ Βάθµι-
ας Σχολικής επιτροπής Χαράλαµπος 
Ορφανίδης, η πρόεδρος της Β’ Βάθµιας 
Γεωργία Ευθυµιάδου και ο αντιπρόε-
δρος Γιάννης Καλάργαλης.

Ο ∆ήµαρχος άκουσε µε προσοχή 
τις διαπιστώσεις, τους προβληµατι-
σµούς και τις παρατηρήσεις της Ένωσης 
- που διατυπώθηκαν από την πρόεδρο 
κ. Μότσια και τα µέλη του ∆Σ - και εν 

συνεχεία απάντησε λεπτοµερώς σε όλα 
τα θέµατα, τονίζοντας πως είναι ιδιαίτε-
ρα ικανοποιηµένος, καθώς δεν διαπί-
στωσε οι παρατηρήσεις αυτές να αφο-
ρούν τη λειτουργία των σχολείων ή πα-
ραλείψεις της ∆ηµοτικής Αρχής σε αυ-

τό τον τοµέα. Τάχθηκε δε στο πλευρό 
της Ένωσης σε αιτήµατα που εµπίπτουν 
στην αρµοδιότητα υπουργείων, όπως 
για παράδειγµα τα κενά σε εκπαιδευτι-
κούς, τις συγχωνεύσεις τµηµάτων ή το 
θέµα του ωραρίου των καθαριστριών.

«Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα πως αυ-
τό που απαιτείται είναι συνεργασία. Μό-
νο αν συνεργαστούµε όλοι µαζί, ο ∆ή-
µος, οι Σχολικές Επιτροπές, η Ένωση θα 
µπορέσουµε να πετύχουµε ακόµη πε-
ρισσότερα πράγµατα. Σε αυτό το πλαί-
σιο περιµένουµε πάντα τις προτάσεις 
σας και ελπίζω να υπάρχει µια καλή επι-

κοινωνία µεταξύ µας. ∆ικό µας µέληµα 
παραµένει πάντα να ικανοποιούµε τα 
αιτήµατα των διευθυντών των σχολεί-
ων για τις εργασίες που γίνονται, καθώς 
προτεραιότητά µας είναι η απρόσκοπτη 
λειτουργία των σχολικών µονάδων για 
τα παιδιά µας», ανέφερε ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός. 

8 Κυριακή 21 Νοεµβρίου 2021

Το νεοεκλεγέν ∆.Σ. της ∆ΗΜ.Τ.Ο.
δέχτηκε ο Σπύρος  Βρεττός  
Στο πλαίσιο των επαφών του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρετ-
τού µε συλλόγους και φορείς της πόλης, το απόγευµα της Τρίτης 
9 Νοεµβρίου, συναντήθηκε µε τα νεοεκλεγέντα µέλη της ∆ΗΜ.ΤΟ 
Ν.∆ Αχαρνών-Θρακοµακεδόνων.  Ο κ. Βρεττός αφού καλωσόρι-
σε τον πρόεδρο και τα µέλη της νέας ∆ΗΜ.ΤΟ, τους συνεχάρη για 
την εκλογή τους και ευχήθηκε καλή δύναµη στο έργο τους από 
δω και πέρα.

«Τόσο ο πρόεδρος Πέτρος Μαρίνης, όσο και τα υπόλοιπα στελέ-
χη που απαρτίζουν την οµάδα ξεκινούν µε όρεξη µια προσπάθεια να 
προσφέρουν στην τοπική κοινωνία, τις ανησυχίες αλλά και τα προ-
βλήµατα της οποίας γνωρίζουν πολύ καλά. Όλοι µαζί µπορούµε να 
κάνουµε το καλύτερο για την πόλη µας», σηµείωσε χαρακτηριστικά 
ο κ. Βρεττός. Στη συνάντηση που είχε εθιµοτυπικό χαρακτήρα συµµε-
τείχαν ο πρόεδρος της ∆ΗΜ.ΤΟ Ν.∆ Πέτρος Μαρίνης και τα µέλη: Έφη 
Τόκα, Κωνσταντίνος Τσεκούρας, Αθανάσιος Χρήστου, Αντώνης Ιγνα-
τιάδης, Αλεξάνδρα Παππά και Κωνσταντίνος Βρεττός.

Ξεκίνησε, για άλλη µια χρονιά, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
«Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» που σχεδιά-
στηκε και υλοποιείται από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία Αχαρνών 

µε την έγκριση του υπουργείου, σε νηπιαγωγεία, δηµοτικά και γυ-
µνάσια του ∆ήµου µας. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η ευαισθητοποίηση και ενηµέρω-
ση των µαθητών σε θέµατα κυκλοφορίας και ορθής συµπεριφοράς 
στο δρόµο µε διαδραστικό τρόπο. Πρώτος σταθµός για φέτος ήταν το 
8ο ∆ηµοτικό σχολείο Αχαρνών όπου οι µαθητές ενηµερώθηκαν και 
ευαισθητοποιήθηκαν σε θέµατα ορθής κυκλοφορίας στους δρόµους 
µας. Μία από τις προτεραιότητες του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου 
Βρεττού και του Αντιδηµάρχου Μιχάλη Βρεττού είναι η οδική ασφά-
λεια των δηµοτών. Πεποίθησή τους είναι ότι η διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών στο σύστηµα κυκλοφορίας είναι αναγκαία καθώς τα βοηθά να 
µαθαίνουν τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής και κατά συνέπεια 
να τους σέβονται!

Πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα µπορείτε να βρείτε στο τη-
λέφωνο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (Τµήµα Αστυνόµευσης) 210-
2415472.

 Ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
«Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» 

Με την Ένωση Γονέων ∆ήµου Αχαρνών 
συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός

Κατ’ οίκον εµβολιασµοί από τη
∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 
Ανταποκρινόµενος στις ανάγκες των πλέον ευάλωτων δηµοτών 
του, ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 
(∆.Η.Φ.Α), σε συνεργασία µε την 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττι-
κής (ΥΠΕ), υλοποιούν πρόγραµµα κατ΄ οίκον εµβολιασµών κατά 
της COVID-19. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά πολίτες µε δυ-
σκολία µετακίνησης, µόνιµο κλινοστατισµό ή βαριά ψυχική ή νοητι-
κή νόσο. Ο εµβολιασµός πραγµατοποιείται από κινητές µονάδες του 
∆ήµου Αχαρνών, οι οποίες στελεχώνονται µε Ιατρικό και Νοσηλευτι-
κό προσωπικό του Κέντρου Υγείας της 1ης ΥΠΕ κατόπιν ραντεβού. 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµέτοχης µπορείτε 
να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία της ∆Η.Φ.Α. κατά τις ερ-
γάσιµες ηµέρες, από τις 9:00 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ. στα τηλέφωνα: 
210-2477900, 2114182469, 2114182460.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ

Ευχαριστήρια  Επιστολή  προς  τους  χορηγούς του Mountain bike Dowhill 2021
Το Mountain bike Dowhill διορ-
γανώθηκε  για 2η συνεχόµενη 
χρονιά στον ∆ήµο Αχαρνών, µε 
τη συνεργασία της ∆ηµοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών και της Εται-
ρείας Cravity Freaks και την αρω-
γή και υποστήριξη του ∆ήµου 
Αχαρνών.

Το Πανελλήνιο Κύπελλο 
Mountain Bike Downhill 2021, διε-
ξήχθη στο Μετόχι Πάρνηθας και πιο 
συγκεκριµένα στο Roz Parnithas 
Trail, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 
2021. Η διοργάνωση ήταν καθ’ όλα 
άρτια µε τεράστια συµµετοχή αθλη-
τών και θεατών και εξελίχθηκε σε 
µια πραγµατική γιορτή Ορεινής Ποδηλασίας.

Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κα. Αγγελι-
κή Ζαχαριάδη, εκφράζει την ευγνωµοσύνη της προς τον συν-δι-
οργανωτή του αγώνα- την εταιρεία Cravity Freaks, αλλά και προς 
τους υπαλλήλους της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, που επέ-
δειξαν ιδιαίτερο ζήλο και επαγγελµατισµό, ώστε το Mountain 
bike Dowhill 2021 να αποτελέσει και φέτος ένα από τα κορυφαία 
αθλητικά γεγονότα στον ∆ήµο Αχαρνών.Θερµές ευχρηστίες από 
την Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών εκφράζονται 
επίσης και προς τους χορηγούς του αγώνα:
• EXTREMERS BASE – Αξεσουάρ και ρουχισµός για extreme 
sports
• DA BOMB BIKE – Κατασκευή mountain bike
• LANGANO – Coffee, Espresso bar
• LIFE CYCLES – Κατάστηµα ποδηλάτων
• MOLTO COFFE – Coffee Food & Sweet

• MONKEY’S SAUCE – Προϊόντα κα-
θαρισµού ποδηλάτων
• MOYSTAKAS BIKE – Κατάστηµα 
ποδηλάτων
• OHLINS – Advanced Suspension 
Technology
• PET FAMILY – Ζωοτροφές, Κοµ-
µωτήριο, Φιλοξενία
• PIRANHA – Κατάστηµα ποδηλά-
των
• ROYAL ICE – Χονδρική πώληση 
πάγου
• SMART DOG – Εκπαίδευση, Ξενο-
δοχείο σκύλων, Εκτροφείο
• TZORTZOPOULOS – Bikes & 
Accessories

• V-ICE – Εµπορία πάγου
• YOUR BIKE SHOP – Κατάστηµα ποδηλάτων
• Ζ-ERGALEIA – Ηλεκτρικά εργαλεία και αναλώσιµα
• ΧΡΟΝΟΣ – Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης & Ξένων Γλωσ-
σών

Καθώς επίσης και προς το διαδικτυακό κανάλι Focus WEB TV, 
την Πολιτική Προστασία του ∆ήµου Αχαρνών και το Κλιµάκιο 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η συµβολή όλων των παρα-
πάνω φορέων, εταιρειών και καταστηµάτων, δίνει δύναµη στους 
διοργανωτές του αγώνα να συνεχίσουν τις προσπάθειες καθιέ-
ρωσης του αγώνα στον ∆ήµο Αχαρνών, καθώς και τις προσπά-
θειες αναβάθµισης και βελτίωσης της διοργάνωσης. Άλλωστε ο 
εχθρός του καλού… είναι το καλύτερο.

Με εκτίµηση
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆Η.Φ.Α. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η
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Σε εξέλιξη η επανασύνδεση  
της οδού Μόρνου µε 
την Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες για την 
επίλυση ενός προβλήµατος που απασχο-
λεί την πόλη µας  και ιδιαίτερα τις πολύπα-
θες γειτονιές της Αυλίζας και  Αγίου ∆ηµη-
τρίου για την διάνοιξη της οδού Μόρνου 
και την σύνδεση της µε την Λεωφόρο ∆η-
µοκρατίας. Το µέληµα του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών, Σπύρου Βρεττού, είναι να γίνουν 
όλες οι κατάλληλες διαδικασίες µε τις οποί-
ες θα καταφέρει να επιλυθεί το πρόβληµα, 
βελτιώνοντας σηµαντικά την περιοχή.

Στο σηµείο έσπευσαν για αυτοψία ο 
Αντιδήµαρχος Συντονισµού, Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος µε τα υπηρεσιακά του 
στελέχη και τους µελετητές του έργου µε 
σκοπό να εξετάσουν από κοντά τα προβλή-
µατα που χρειάζεται να βρεθούν στην δια-
δικασία υλοποίησης.

Τ ο Τεχνικό Γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού Νικόλαου Καδά για άλλη µία 
φορά έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο στηρίζοντας έµπρακτα τον αθλητι-
σµό στην πόλη των Αχαρνών. Με πρωτοβουλία του ο Νίκος Καδάς έγινε ένας 

από τους µεγάλους χορηγούς της Ιστορικής ποδοσφαιρικής οµάδας των Αχαρνών, 
του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να στηρίξει κι αυτός τόσο την προ-
σπάθεια της οµάδας στο πρωτάθληµα, όσο όµως και γενικότερα την προώθηση του 
αθλητισµού στην πόλη µας και κυρίως στους νέους. Πλέον οι εµφανίσεις των παι-
κτών φέρουν την επωνυµία του Τεχνικού Γραφείου Νικόλαος Καδάς όπως έκανε 
γνωστό η οµάδα.

Ο Νίκος Καδάς και κατά το παρελθόν έχει προβεί σε παρόµοιες ενέργειες αποδεικνύ-
οντας πως είναι κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας τόσο ο ίδιος όσο και το σύνολο των συ-
νεργατών του. Επικροτούµε την πρωτοβουλία του και φυσικά ευχόµαστε κι άλλοι να 
τον µιµηθούν ώστε ο αθλητισµός σε µία πόλη που η νέα γενιά αποτελεί πλειοψηφία, να 
στηριχτεί και να πρωταγωνιστήσει!

Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑ∆Α 
µεγάλος χορηγός του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ!

Στο 12ο Γυµνάσιο Αχαρνών η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή
Στον ∆ήµο Αχαρνών και συγκεκριµένα στο 12ο 
Γυµνάσιο, στο Ολυµπιακό Χωριό, βρέθηκε το πρωί 
της Παρασκευής 12 Νοεµβρίου 2021  η Υφυπουρ-
γός Παιδείας Ζέττα Μακρή για την αποχαιρετιστή-
ρια εκδήλωση των εταίρων από την Ισπανία, Βουλ-
γαρία και Πολωνία στα πλαίσια του προγράµµατος 
Erasmus + «From Barter to Bitcoin: The wheel trade 
is going on».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν από τον ∆ήµο 
Αχαρνών η αρµόδια αντιδήµαρχος για θέµατα Παιδεί-
ας, Χριστίνα Κατσανδρή η οποία µετέφερε τον χαιρε-
τισµό του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού όπως και η 

πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής 
Γεωργία Ευθυµιάδου.

Στην οµιλία της, η διευθύντρια του γυµνασίου 

Μαριάνθη Πλατσή ευχαρίστησε θερµά τον ∆ήµαρ-
χο και τον δήµο Αχαρνών για την υποστήριξή του 
στην επιτυχή διοργάνωση του προγράµµατος κα-
θώς όλο το προηγούµενο διάστηµα πραγµατοποι-
ήθηκαν εργασίες βαψίµατος και καλλωπισµού της 
σχολικής µονάδας.

Ο ∆ήµος Αχαρνών δηλώνει αρωγός στην προ-
σπάθεια των σχολείων του για συνεργασίες σε ευρω-
παϊκό επίπεδο που συντελούν στην καλλιέργεια δια-
πολιτισµικής ταυτότητας και ανάπτυξης πολιτισµικών 
και φιλικών δεσµών για τους µαθητές, που αποτε-
λούν τους αυριανούς ενεργούς πολίτες. 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟ  ∆.Σ. σας  προσκαλεί να παραβρεθείτε την  Κυριακή  28 
Νοεµβρίου 2021 και ώρα 11:00   στην  Ετήσια Γενική Συνέ-

λευση στα  Γραφεία  του Συλλόγου µας,  µε 

Θέµα:  Ενηµέρωση  για  την  πρόοδο των  διεκδικήσεων  µας  
και  ο προγραµµατισµός   νέων  διεκδικήσεων.  Θα ακολου-

θήσει  συζήτηση  για απορίες, ερωτήσεις και προτάσεις. 

Για  το  ∆.Σ.  -  Ο Πρόεδρος .  Αντώνης Παλιούρας

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε ότι, ο Αρτσιβούρτσης Κυριάκος του Αρτσιβούρτση Αλέξανδρου και της Μάµαλου Μαρίας, κάτοικος Άνω Λιοσίων 

του ∆ήµου Φυλής, Νοµός Αττικής, που γεννήθηκε στην ∆. Ε. Μαγούλα του ∆ήµου Ελευσίνας στις 19-01- 2006 και 
ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου Φυλής µε αριθµό οικογενειακής µερίδας 25.606/2, καθώς και 

στα Μητρώα Αρρένων της ∆. Ε. Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής µε αύξοντα αριθµό 9 του έτους 2006, µε αίτηση 
των γονέων του ζητείτε να γίνει αλλαγή επωνύµου του, από «Αρτσιβούρτσης» σε «Βρατσίδης».

Ύστερα από τα ανωτέρω, καλούµε κάθε ένα που δεν συµφωνεί µε αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του 
µέσα σε 15 ηµέρες από την δηµοσίευση, στο Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του ∆ήµου Φυλής 

[Ταχ. ∆/νση: ∆ηµαρχείου 1 & Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ. 13341- Άνω Λιόσια].
Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 
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Αγαπητοί φίλοι του σχολείου µας,

Το σχολείο µας «Μοντεσσοριανά Σχο-
λεία - Παιδαγωγική Πρωτοπορία» που 
εδρεύει στη Βαρυµπόµπη αποφάσισε 
να εορτάσει µε τον δικό του τρόπο τα 
200 χρόνια του νεότερου Ελληνικού 
κράτους.

Ετοιµάσαµε το βιβλίο που σας στέλ-
νουµε δίνοντας έµφαση στους επιφανείς 
Έλληνες από το 1821 έως και σήµερα χω-
ρίς όµως να παραλείψουµε και τους πάνω 
από 200 Έλληνες ή και ελληνικές τοποθε-
σίες των 3000 ετών του Ελληνισµού.

Τα κείµενα που συνοδεύουν τις φωτο-
γραφίες των επιφανών Ελλήνων και το-
ποθεσιών έχουν συγγράψει µαθητές του 
∆ηµοτικού και του Γυµνασίου µας.

Πιστεύουµε ότι η πάνω από 3000 χρό-
νια παρουσία των Ελλήνων σε αυτή τη 
γωνιά της γης είναι της ίδιας ή και µεγαλύ-
τερης βαρύτητας από τα 200 χρόνια του 
νεότερου Ελληνικού κράτους.

Τι κι αν Ρωµαίοι, Τούρκοι, Ενετοί κατέ-
κτησαν για λίγο αυτό τον τόπο. Εµείς είµα-
στε πάντα εδώ, γιατί «η Ελλάδα για λίγο 
καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα 
τραβά».

Νοέµβριος 2021
Θανάσης Ζαχόπουλος
Κατερίνα Ζαχοπούλου

1821 -2021
200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι Έλληνες, όπως είναι παγκόσµια γνωστό, υπάρχουν σ’ αυ-
τήν την ευλογηµένη από τον Θεό γωνιά του πλανήτη χιλιετί-
ες. Τι κι αν πέρασαν από την ιερή αυτή γη κατακτητές, όπως οι 
Ρωµαίοι, οι Ενετοί, οι Τούρκοι κ.ά. Η φλόγα 
του ελληνισµού σιγόκαιγε πάντα και σε πε-
ριόδους υποδούλωσής µας. Η Ελλάδα, 
όπως πολύ σωστά έγραψε ο ποιητής, «Για 
λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δό-
ξα τραβά».

Θέλοντας να γιορτάσουµε µε τον δικό µας 
τρόπο τα 200 χρόνια του νεότερου ελληνικού 
κράτους σκεφτήκαµε να χρησιµοποιήσουµε 
τη µεγάλη σηµαία του σχολείου 3 µέτρα επί 2 
µέτρα, στην οποία έχουν γραφτεί γεγονότα και 
ονόµατα επιφανών Ελλήνων και Ελληνίδων. 
Είναι πάνω από 200 οι Έλληνες την καταγωγή, 
τη γλώσσα και την παιδεία, που αναγράφο-
νται τα ονόµατά τους στη σηµαία και που φώ-
τισαν την οικουµένη σε τοµείς πολιτισµού, πο-
λιτικής, στρατηγικής, αθλητισµού, επιστήµης, 
τέχνης κ.ά. Αποφασίσαµε λοιπόν να αναθέ-
σουµε σε µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων 
του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου των Μο-
ντεσσοριανών Σχολείων - Παιδαγωγικής 
Πρωτοπορίας να γράψουν γι αυτούς τους Έλληνες ή και για γεγο-
νότα που σηµάδεψαν τη µακραίωνη ιστορία µας.

Στο λεύκωµα αυτό, µε το οποίο συµµετέχουµε στον εορτασµό 
της συµπλήρωσης των 200 ετών από το 1821, παρατίθενται εργα-

σίες των παιδιών του σχολείου µε τα ονόµατά τους, τα οποία και 
ευχαριστούµε. Ευχαριστούµε επίσης τους δασκάλους και καθη-
γητές του σχολείου, που επιµελήθηκαν τις εργασίες των παιδιών.

Πρόθεσή µας δεν είναι να πάρουµε θέση σε 
αντιπαραθέσεις ιστορικές, όπως : «Ο Ηρακλής 
µετείχε στην Αργοναυτική εκστρατεία»;  «Η Ιλι-
άδα είναι µύθος ή ιστορία»;, «Ο Βενιζέλος ή ο 
Κωνσταντίνος διπλάσιασε την Ελλάδα»;.  Επί-
σης αµφιλεγόµενες προσωπικότητες, όπως ο 
Γκούρας, ο Κωλέττης και ο Μεγάλος Κωνστα-
ντίνος (Έλληνας ή Ρωµαίος;), κρίναµε πως 
έχουν τη θέση τους στο βιβλίο αυτό. ∆εν είµα-
στε ακαδηµαϊκοί ιστορικοί ερευνητές αλλά εκ-
παιδευτικοί ενός σχολείου, που προσπάθησαν 
να γιορτάσουν µε τον τρόπο αυτόν τα 200 χρό-
νια του νεότερου ελληνικού κράτους.

Είναι σίγουρο πως από τη σηµαία µας λεί-
πουν ονόµατα και γεγονότα ή συµπεριλήφθη-
καν κάποια που κατά τη γνώµη µερικών δε θα 
έπρεπε να υπάρχουν στη σηµαία αυτή.

Πρόθεσή µας δεν ήταν να µειώσουµε κά-
ποιο ιστορικό πρόσωπο ή γεγονός. Και θα δε-
χθούµε καλόπιστες κριτικές και διορθώσεις 
όπου έχουµε κάνει λάθος. Όταν ξεκινήσαµε το 

εγχείρηµα αυτό δεν είχαµε συνειδητοποιήσει το βάρος της ευθύ-
νης των όσων περιλαµβάνονται στο λεύκωµά µας. Άλλωστε, όσοι 
δεν τολµούν δεν κάνουν λάθη.

Θανάσης   Ζαχόπουλος

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

49 Vaiou Kritis str , Acharnai  e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr

Tel: 210-2469576, 6977625869, 6974886151  Fax:210-2464760

ΔΟΝ ΚΑΜΙΛΟ 
θεατρική παράσταση/κωμωδία στο θέατρο Broadway,

με γνωστούς ηθοποιούς.  Σάββατο 20/11/21  αναχώρηση 18.15μμ
εισιτήριο 17€ , περ/ται  η μεταφορά

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κυριακή 21/11 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ-ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ-Ι.µονή Αγ.Γεωργίου

Φενεού μονοήμερη εκδρομή (εισιτήριο 18€)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ….
θεατρική παράσταση στο θέατρο Βεάκη

με γνωστούς ηθοποιούς.  Τετάρτη 01/12/21  αναχώρηση 17.30μμ
εισιτήριο 23€ , περ/ται  η μεταφορά

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

Κυριακή 19/12  μονοήμερη εκδρομή
Αράχοβα-Δελφοί-Ι.μονή Προφ. Ηλία-Ιτέα -Πηγές Κρύα (εισιτήριο 18€)

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

4-5/12 - Μύλος των Ξωτικών -Τρίκαλα-Πύλη -Ελάτη
2ήμερη Χριστουγεννιάτικη εκδρομή (Εισιτήριο 70€/ παιδια εως 7 ετών 50€/ 8-12ετων 60€)

Περιλ/ται 1 διανυκ/ση σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορά με λεωφορείο, περιήγηση..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ   23-30/12/21        
ΑΛΠΕΙΣ & ΤΥΡΟΛΟ

ΤΡΕΝΤΟ - ΜΠΟΛΖΑΝΟ – ΜΠΡΕΣΣΑΝΟΝΕ – ΚΟΡΤΙΝΑ (8 ΗΜΕΡΕΣ) από 650
====================================================================================                

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2022 στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4-9/01/2022 6ήμερη εκδρομή  EIΣΙΤΗΡΙΟ 310€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
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Φωτορεπορτάζ του ∆ιονυσίου Σταθόπουλου 
Εκπρόσωπου Τύπου ΈΛΛΗΝΕΣ 
της Επιτροπής Ελληνορωσικής
Φιλίας και Ορθοδοξίας! Παναγίας Σουµελά

Αγαπητοί µου χριστιανοί ορθόδοξοι ήρθε η 
ώρα του Θεού!!! Πατέρα παντοκράτορα, ο 
«Άγιος Παϊσιος και ο θεόσταλτος πρόεδρος 

της Ρωσίας Βλαντιµίρ  Πούτιν» να δικαιώσουν την 
«Ένωση Αγανακτισµένων Ελλήνων Ορθοδόξων» 
που δηµοσιεύσαµε στο προηγούµενο φύλλο µας για 
την σκόπιµη χρέωση της χώρας µας µε 500 δις.

Η ορθοδοξία µας κινδυνεύει ! Ήλιος δεν βγήκε το 
πρωί; Η γη απειλεί να σταµατήσει και ο λαµπερός Αυ-
γερινός τραβάει για την δύση. Πες µας καηµένε Αυγερινέ το τι κακό 
συµβαίνει; Και ο Αυγερινός πριν χαθεί από το πρόσωπο της γης µας 
προειδοποιεί: Οι άνθρωποι του διαβόλου που ελέγχουν την παγκό-
σµια οικονοµία βρίσκονται προ των πυλών της Ελλάδας, και θα ζητή-
σουν από την κυβέρνηση να εφαρµόσει την ηλεκτρονική ταυτότητα 
και την κάρτα του πολίτη, κάρτα του αντίχριστου µε το 666 κρυπτο-
γραφηµένο. 

Πρώτα θα βάλουν ανθρώπους να κλέβουν τα χρήµατα από τις 
τράπεζες και µετά οι Βρυξέλλες θα µας πουν, εφαρµόστε την κάρτα 

του πολίτη που είναι απαραβίαστη. Ο Κοσµάς ο Αιτω-
λός, Παϊσιος και οι µοναχοί του Αγίου όρους µας λένε: 
Όποιος πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα και την κάρ-
τα του πολίτη γίνεται δούλος του διαβόλου. 

Το 2017 η προηγούµενη κυβέρνηση έφερε από την 
Ιαπωνία 9.000.000 εκ. κάρτες και σήµερα πρέπει να βρί-
σκονται σε κάποιο υπουργείο. Οι κάρτες όταν ήρθαν 
στην Ελλάδα δηµοσιεύθηκαν στο ίντερνετ. Αλίµονο 
όµως στον άνθρωπο εκείνον που θα προδώσει τον Υιό 
του Ανθρώπου, θα ‘ταν καλύτερα γι’ αυτόν να µην εί-
χε γεννηθεί. Λόγια του Κυρίου µας Ιησού Χριστού στον 
τελευταίο µυστικό δείπνο, όποιος προδώσει τον Χρι-
στό! θα έχει το τέλος του Ιούδα. 

Πέρασαν δύο χρόνια και η κυβέρνηση του κ. Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη δεν κατήργησε τους αντιχριστιανικούς νόµους 
που εφάρµοσε η προηγούµενη κυβέρνηση (αφαίρεση σταυρού, ει-
κόνας τα Παναγίας και αλλαγή θρησκευτικών» από τις σχολικές αί-
θουσες και δηµόσιες υπηρεσίες.  Μετά από όλα τα παραπάνω γεγο-
νότα, η Ένωση Αγανακτισµένων Ορθοδόξων έχει δικαιωθεί. Μας χώ-
ρισαν σε δεξιούς και αριστερούς για να ψηφίζουµε κόµµατα µε την ίδια 
πολιτική. Βουλή των Ελλήνων, θέλουµε µια κοινωνία µε τον Χριστό! 
ή µία κοινωνία του διαβόλου που οδηγεί την ανθρωπότητα στην αυ-
τοκαταστροφή της. Μια απάντηση παρακαλούµε!  

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...

Παϊσιος: Στους δρόµους να ξεψυχάµε,
η Γερµανία θα εφαρµόσει σκληρή λιτότητα
Πούτιν: Οι κερδοσκόποι έχτισαν την κρίση στην Ελλάδα

Ο  ΝΤΑΝΟΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ    του   ΦΙΛΙΠΠΟΥ   
και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ    το γένος  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ, 
που  γεννήθηκε   στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΜΑΡΙΑ   του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και  της  ΧΑΡΟΥΛΑΣ   
το γένος  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ    που γεννήθηκε    στην 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  και κατοικεί στην  ΚΑΛΑΜΑΤΑ,   
πρόκειται  να παντρευτούν  και ο  Γάµος τους   
θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    του   ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ   και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ   το γένος  ΚΑΛΑ-
ΜΙΩΤΗ, που  γεννήθηκε   στην ΑΘΗΝΑ   και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΚΑΛΑΜΙΩ-
ΤΗ  ΜΑΡΙΝΑ   του  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  και  της  ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑΣ  το γένος  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ    που γεννήθηκε    
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ,   πρόκειται  να παντρευτούν  και ο  Γάµος 
τους   θα γίνει  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, Καναπές  τριθέσι-
ος,   δύο  τραπεζαρίες, 12 καρέ-
κλες, Χαλί Χειροποίητο 12 τ.µ., 
διάφορα µικροέπιπλα, πολύ-
φωτα… όλα  2.000  Ευρώ. 
Προτίµηση θα δοθεί σε πυρό-
πληκτους. Αποκλείονται οι 
έµποροι.  Τηλ. 6936 967012.   
4∆281

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ  ΖΗΤΕΙ  ΕΡΓΑΣΙΑ: Είµαι παιδα-
γωγός προσχολικής ηλικίας µε πολυετή 
εµπειρία σε παιδικούς σταθµούς. Αναζητώ ερ-
γασία σε κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης 
και παιδικούς σταθµούς. Επίσης αναλαµβά-
νω την φύλαξη και δηµιουργική απασχόλη-
ση σε παιδιά ηλικίας από 1 εώς 5 χρονών. Με-
νίδι και γύρω περιοχές. Τηλ.  επικοινωνίας 
6939034437. 4∆282

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στους Αγίους 
Αναργύρους  ΖΗΤΑ υπάλ-
ληλο µε εµπειρία. Μισθός 

πολύ ικανοποιητικός.  
Άριστες συνθήκες 

εργασίας.Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6977694445  

Κα Καίτη 4∆284

ΓΑΜΟΣ

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

Προφητεία Παϊσίου: 
Στη δύση της ελευθερίας
Ένα βιβλίο που αγαπήθηκε από τον κό-
σµο και κατέστησε το 1997 best seller: 
Ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθο-
λοµαίος έγραψε για το βιβλίο αυτό ότι 
«αποβλέπει στην ορθή ενηµέρωση του 
πληρώµατος της εκκλησίας και αποτε-
λεί ωφέλιµη εργασία». Ο δε Μακαρι-
στός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος 
έγραψε γι’ αυτό το βιβλίο: «Τέτοιο λόγο 
χρειαζόµαστε για την ενηµέρωση του 
πληρώµατος της εκκλησίας». Σήµερα 
αυτό το βιβλίο είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο, διότι επιβεβαιώνονται 
όλα όσα ο συγγραφέας έγγραφε το 1997. Τότε που στην Ελλάδα έπε-
φτε πακτωλός χρηµάτων από την Ε.Ε, ο συγγραφέας ανήγγειλε όσα 
σήµερα υφιστάµεθα. Στη σελ. 18 έγραφε: «Στους δρόµους να ξεψυχά-
µε, τους Γερµανούς δεν θα τους ενδιαφέρει και θα πιέζουν, για να 
εφαρµοστεί η οδηγία τους… θα αισθανθούµε δυνατά το βαρύ χέρι του 
Γερµανού τραπεζίτη». Ανήγγειλε στη σελ.31 ότι θα επιβάλλουν αυστη-
ρή λιτότητα χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Τότε µόνο θα λήξει: «Όταν θα 
πάρεις από το σώµα κάθε ρανίδα αίµατος και πτώµα θα τα’ αφήσεις, 
τότε να είσαι σίγουρος: τέρµα οι αφαιµάξεις, τέρµα οι µεταγγίσεις». Στις 
σελ. 108…ανήγγειλε τη µεθόδευση της οικονοµικής κρίσης που θα βι-
ώνουµε, γράφοντας: «Θα επιβάλλουν οικονοµικό σφίξιµο στους λα-
ούς… και οι χώρες θα σφίγγουν – σαν µέγγενη – οικονοµικά τους πο-
λίτες µε δυσβάστακτους φόρους…». Στις σελ 47… γνωστοποιούσε ότι 
στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή πρότεινε ο ενιαίος κωδικός να τοποθετηθεί στο χέρι ή στο µέτωπο 
του κάθε Ευρωπαίου πολίτη…

Και τώρα, ναι τώρα… βουλή των Ελλήνων, που εδώ και χρόνια 
έχει ξεκινήσει το χάραγµα του αντίχριστου στις ΗΠΑ και σήµερα µε την 
ευκαιρία του κορονοϊού εξαπλώνεται και στην Ευρώπη, εσείς τι θα 
αποφασίσετε… θα δεχθείτε ναι ή όχι. Μια απάντηση παρακαλούµε. 

Οµιλία Πούτιν
Σκληρή κριτική στο ∆ΝΤ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολιτική 
που ακολούθησε απέναντι στην Ελλάδα, άσκησε ο πρωθυπουργός της 
Ρωσίας Βλαντιµίρ Πούτιν, µιλώντας στο διεθνές οικονοµικό φόρουµ 
«Ρωσία 2012» και σχολιάζοντας την οµιλία του Μάικλ Μίλκεν, προέ-
δρου του οµώνυµου Ινστιτούτου. Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ελλάδα 
στερήθηκε τεχνικά την δυνατότητα να εξυγιάνει την οικονοµία της και 
έφερε το παράδειγµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην εποχή του για 
να λύσει τα οικονοµικά προβλήµατα ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε και κα-
τέκτησε την Περσία. Ο Ρώσος πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι πολλές χώ-
ρες αντιµετωπίζουν παρόµοιες δυσκολίες, όµως το ζήτηµα είναι ότι «στην Ελλάδα στέρησαν τη δυνατότητα 
εσωτερικής ανάπτυξης». Σηµείωσε ακόµα ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο απέµεινε µόνο ένας διαθέσιµος τρόπος 
η απευθείας µείωση των κοινωνικών δαπανών και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε αυτή τη βάση, γιατί 
για να επανεξοπλίσεις όλη την οικονοµία, την βιοµηχανία, τον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας ουσιαστικά 
χωρίς επενδύσεις είναι αδύνατο, αλλά και να προσηµειώσεις επενδύσεις σε αυτήν την κατάσταση είναι επί-
σης αδύνατο. Σ’ αυτόν τον δύσκολο φαύλο κύκλο βρέθηκε η Ελλάδα. Ο Πούτιν όµως προχωρεί και σε πο-
λιτικό σχόλιο για την Ελληνική Κυβέρνηση, που κλήθηκε να πάρει και να εφαρµόσει τα σκληρά µέτρα.

Παναγία Ελευθερώτρια
Παιδάκι µου µην φοβάστε είµαι εδώ για να 
σας προστατέψω. Φωνάξτε µε παιδάκι 
µου, φωνάξτε µε! Μάλιστα σου έχω αφή-
σει µία εικόνα Μου σε εκείνο το σηµείο 
του µοναστηριού. «Είµαι η Ελευθερώ-
τρια». Πήγαινε να πάρεις παιδάκι µου αυ-
τήν Μου την εικόνα και να την πολλαπλα-
σιάσεις, κάνοντας πολλά αντίγραφά της. 
Πολλά. Και να τα µοιράσετε σε όσους πε-
ρισσότερους Έλληνες µπορείτε. Ο καθέ-
νας να µοιράζει, µε την σειρά του και πολ-
λαπλασιαστικά, αυτήν Μου την εικόνα σε 
γνωστούς και φίλους του. και, όταν έρ-
θουν τα δεινά να µε φωνάξετε. Και να µου 
ζητάτε να σας ελευθερώσω. Επίσης, ξύλινο Σταυρό να βάλετε στα σπίτια 
σας. Πάνω στις ταράτσες.

ΓΑΜΟΣ
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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

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

HMEPO  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεο-
τόκου, 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) 

40ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµενο την ΚΥΡΙΑΚΗ   28  Νοεµβρίου 2021  και ώρα 09.30 π.µ.

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 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»

40ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ   28  Νοεµβρίου 2021  και ώρα 09.30 π.µ. 40/

ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεο-
τόκου,  Αχαρνές  για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυαγαπηµένου 

µας Υιού,  Συζύγου, Πατέρα,   Αδελφού,  Θείου και Εγγονού

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ   ΠΟΥΡΑΪΜΗ  
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευλαµπία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :    Σοφία και Χρήστος 

Η  ΜΗΤΕΡΑ:  Σοφία

Η  ΓΙΑΓΙΑ:  Αικατερίνη 

Η Α∆ΕΛΦΗ : Αικατερίνη και Βασίλειος   Κουντάνης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο «Café  del Poeta»

(πρώην Ραπανά), Κεντρική Πλατεία Αχαρνών.

 40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το ΣΑΒΒΑΤΟ  20  Νοεµβρίου 2021 και ώρα 09.00 π.µ.,  
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου 
– Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας, Αδελφού, Εξαδέλφου και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΦΙΛ. ΜΠΟΥΚΗ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Μαρίνα και Γεώργιος Εξαρχόπουλος

Ο ΑΝΙΨΙΟΣ : Φίλιππος
ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»
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Κυριακή, 21 Νοέµβριος 2021 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 90.  2102477724

∆ευτέρα, 22 Νοέµβριος 2021 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ 
∆ΟΜΝΙΚΗ        Φιλαδελφείας 41. 2102448787

Τρίτη, 23 Νοέµβριος 2021 ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 2102465660

Τετάρτη, 24 Νοέµβριος 2021 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23. 2102464914

Πέµπτη, 25 Νοέµβριος 2021 ● ΛΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104.   2102462282

Παρασκευή, 26 Νοέµβριος 2021 ● ΓΟΥΡΝΑ-

ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆.∆έδε 18. 2102467040

Σάββατο, 27 Νοέµβριος 2021 ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117. 2102442311

Κυριακή, 28 Νοέµβριος 2021 ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36. 2102463245

∆ευτέρα, 29 Νοέµβριος 2021 ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. 2102460652

Τρίτη, 30 Νοέµβριος 2021 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95. 2102445975

Τετάρτη, 1 ∆εκέµβριος 2021 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδε-

λιού. 2102476847

Πέµπτη, 2 ∆εκέµβριος 2021 ● ΧΡΟΝΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.
Μύλος. 2102316673

Παρασκευή, 3 ∆εκέµβριος 2021 ● ΗΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4. 2102407559

Σάββατο, 4 ∆εκέµβριος 2021 ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 2102407650

Κυριακή, 5 ∆εκέµβριος 2021 ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ Πύρρου ∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό. 
2102476279

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγροτεµάχιο 600 τ.µ. στην περιοχή 
Πύργουθι. Τηλ. 6972 635189. 4∆85
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 260 τ.µ. Α΄όροφος, κα-
τάλληλο για Γραφεία, Σχολή χορού,, κλπ, επί της 
οδού Πάρνηθας 6,  Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6986 
997881. 4∆285
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παλιά µονοκατοικία στο κεντρικό 
Μενίδι, οδός  Ευαγγ΄λελου Γκέλα και Βουλγαρο-
κτόνου. 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 Παπανί-
κα, γωνία. Τηλ. 6949 866276. 4∆283
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστηµα 40 τ.µ. στον πεζόδροµο 
κεντρικής πλατείας Αχαρνών, (Εναντι Ο.Τ.Ε.)  5,5 

µέτρα βιτρίνα 2wc - a/c – ηλεκτρικά, εσωτερικά ρο-
λά ασφαλείας. Για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ. Επικοι-
νωνία 697-2158488. 4∆283
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστάσεις αναλαµβά-
νει την φροντίδα ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979076037 κα Αθανασία 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 14 τ.µ. πλησίον  Κεντρι-
κής 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.

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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