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Σε µια µο-
ν α δ ι κ ή 
ατµόσφαι-
ρα, µε το 
χρ ισ του -
γεννιάτικο 
φως να «λούζει» απ’ άκρου εις άκρον την Κεντρική 
Πλατεία, πραγµατοποιήθηκε η φωταγώγηση του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου.  Ο Σπύρος Βρεττός τόνισε 
επίσης πως θέλει να γίνει πράξη η υπόσχεσή του για 
έναν Υπερήφανο ∆ήµο και ότι για αυτόν το στόχο και 
την επίτευξή του, δίνονται αθόρυβα καθηµερινές µά-
χες. Ο ∆ήµαρχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει µε 
θέρµη τον Πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ Γιάννη Νίκα, τους συ-
νεργάτες του και τους εργαζόµενους του ∆ήµου για 
την σκληρή δουλειά που έγινε για να γεµίσουν από 
Χριστουγεννιάτικη λάµψη και φως, η Πλατεία αλλά 
και πολλές γωνιές του Μενιδίου.

Ο Σεβασµι-
ότατος Μη-
τροπολίτης 
Ι λ ί ο υ , 
Αχαρνών 
και Πετρου-
πόλεως κ. 
Αθηναγόρας δέχθηκε την Παρασκευή 19/11/2021 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέ-
τσα και τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπυρίδωνα Βρετ-
τό. Αίτηµα, το έργο αποκατάστασης και λειτουργίας 
του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Βλασίου 
Αχαρνών, ο οποίος παραµένει κλειστός µετά το σει-
σµό του Ιουλίου του 2019.   Ο  κ. Πέτσας δεσµεύτη-
κε ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα εξασφαλίσει 
χρηµατοδότηση για το έργο της αποκατάστασης και 
λειτουργίας του Ιερού Ναού.     

«Αλλαγή 
σ κ υ τ ά -
λης» στο 
Σύνδεσµο 
της Πάρ-
ν η θ α ς 
(ΣΥΝΠΑ) 
µε νέο Πρόεδρο τον, επί σειρά ετών δραστήριο 
µέλος του και ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αχαρνών Βα-
σίλη Λαζάρου, που το πρωί της Τρίτης 1η ∆εκεµ-
βρίου 2021 εκλέχθηκε παµψηφεί, από τα µέλη 
των ∆ήµων που συµµετέχουν στον Σύνδεσµο.  Ο 
Βασίλης Λαζάρου έλαβε τις ευχές όλων των µε-
λών για καλή θητεία, µε πρωταρχικούς στόχους 
και κοινή συνισταµένη την Προστασία της Πάρ-
νηθας, τον εξωραϊσµό αλλά και τις προοπτικές 
βελτίωσης κι ανάπτυξής της. 

«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, εύχεται  σε όλους Καλές γιορτές και ευτυχές το νέο έτος 2022»

«Χριστούγεννα 2021»  στις  
Αχαρνές: Λαµπερά και φωτισµένα!

Μεγάλης σηµασίας συνάντηση για 
τον Ι.Ν. Αγίου Βλασίου Αχαρνών 

Ο Βασίλης Λαζάρου νέος Πρόεδρος 
του Συνδέσµου Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ) 
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Η πόλη των Αχαρνών βρίσκεται πλέον 
σε αναπτυξιακή τροχιά
Ο Αντιδήµαρχος  Μιχάλης Βρεττός, πρωταγωνιστής των εξελίξε-
ων,  της οικονοµικής εξυγίανσης  που  επισφραγίστηκε  στην τε-
λευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε  την λύση, 
των εκκαθαρίσεων πρώην ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, µια εκκρε-
µότητα πέραν της δεκαπενταετίας, ενώ προηγήθηκαν οι εγκρί-
σεις Ισολογισµών του ∆ήµου  από το 2012 έως το 2020. Γι αυτά  
αλλά και για τα µέλλοντα, ο Αντιδήµαρχος, µας µιλάει  στην απο-
κλειστική συνέντευξη, που µας παραχώρησε  και  που δηµοσι-
εύουµε στην σελίδα  7.   

ΟΙ  4 ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
- ΣΕ 120 ΜΕΡΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΣΑ ∆ΕΝ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΕ… 120 ΜΗΝΕΣ

2 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 6

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΙΧΑΛΗ ΒΡΕΤΤΟΥ !

Λίγες µέρες απο-
µένουν για να 
τελειώσει και 

αυτή η χρονιά. Είθισται 
τέτοιο καιρό να γίνεται 
ένας απολογισµός από 
όλους. Το ίδιο ισχύει 
και για τη δηµοτική αρ-
χή και τον ∆ήµαρχο 
Σπύρο Βρεττό. Χωρίς 
πολλά λόγια λοιπόν 
αυτός ο απολογισµός 
είναι θετικός. Και δεν µι-
λάµε µόνο για τα οικο-
νοµικά, όπου ο ∆ήµος 
είδε για πρώτη φορά 
θετικό ισολογισµό µετά 
από πόσα χρόνια. Μιλάµε περισσότερο για τη γενική ει-
κόνα, αυτή που αντικατοπτρίζεται στις γνώµες των συν-
δηµοτών µας, αυτή που εκφράζεται στις πλατείες, στα κα-
φενεία, στην αγορά, στη λαϊκή. Το ένστικτο του κόσµου 
είναι αλάνθαστο άλλωστε και αυτό το γνωρίζουν όλοι. 

Όπου σταθείς κι όπου βρεθείς ακούς θετικά σχόλια και 
ο κόσµος επισηµαίνει το πόσα πράγµατα έχουν γίνει ιδίως 
τους τελευταίους τέσσερις µήνες. Είναι τόσες οι αλλαγές, εί-
ναι τέτοια η εξέλιξη που απόλυτα φυσιολογικά γίνεται λόγος 
για µια επανίδρυση του ∆ήµου. Από τον εκσυγχρονισµό των 
υπηρεσιών ως τα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Από την 
πρόοδο έργων που είχαν βαλτώσεις για δεκαετίες µέχρι τις 
πρώτες ασφαλτοστρώσεις µετά από µια δεκαετία. Από τις 16 
παιδικές χαρές µέχρι την αναδόµηση όλων των πλατειών. 
Από την καθαριότητα και τους 1300 νέους κάδους µέχρι τις 
δενδροφυτεύσεις και τον καλλωπισµό. Από την ίδρυση νέ-
ων κοινωνικών δοµών µέχρι την αναγέννηση των αθλητι-

κών εγκαταστάσεων. 
Και µέρες που είναι, 

το αστέρι σε αυτό το δέ-
ντρο που δηµιουργή-
θηκε µε όλα αυτά είναι 
ο χριστουγεννιάτικος 
στολισµός που άλλαξε 
την εικόνα της πόλης 
µας. Μια εικόνα που κα-
τέκλυσε τα social media  
και τις ιστοσελίδες όχι 
µόνο της πόλης µας, 
αλλά και κεντρικών 
ΜΜΕ, αποσπώντας 
επαινετικά σχόλια. 

Ο Σπύρος Βρεττός 
ήταν σίγουρος πως η 

δουλειά που έγινε κατά το διάστηµα της πανδηµίας θα απέ-
διδε καρπούς. Ήταν και σε αυτό το χρονοδιάγραµµα από-
λυτα συνεπής. Με το τέλος του καλοκαιριού άρχισαν να εµ-
φανίζονται τα αποτελέσµατα των κόπων του. Και µέσα σε 
τέσσερις µόλις µήνες, σε 120 µέρες, όλοι εµείς οι Αχαρνείς 
είχαµε την ευκαιρία να δούµε να γίνονται στην πόλη µας 
όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούµενα δέκα χρόνια. 

Η αισιοδοξία εποµένως είναι φυσιολογική. ∆εν είναι τυ-
χαίο πως όλα τα µέλη της διοίκησης επιµένουν πως ακόµη 
δεν έχουµε δει τίποτα. Βρισκόµαστε µόλις στην αρχή. Είναι 
δε σίγουροι πως η επόµενη διετία θα είναι αυτή που θα 
εκτοξεύσει την πόλη µας και θα τη βάλει οριστικά και αµε-
τάκλητα στο δρόµο της προόδου και του εκσυγχρονισµού. 

Η επανίδρυση του ∆ήµου ξεκίνησε και τίποτα δεν µπο-
ρεί να σταµατήσει τον Σπύρο Βρεττό στην πορεία που έχει 
χαράξει. 

ΕΠΑΝΙ∆ΡΥΕΙ  ΤΟΝ  ∆ΗΜΟ  
Ο  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ !!!
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Το χρώµα της ∆ηµοκρατί-
ας  είναι το γαλάζιο, όπως 

ο ουρανός και οι θάλασσές µας. 
Το κόκκινο χρώµα είναι το αίµα 
µας, που δίνουµε για την ελευ-
θερία και την δηµοκρατία. Όµως 
σήµερα δεν πολεµάµε µε σφυ-
ριά και δρεπάνια, αλλά µε έξυ-
πνα όπλα.

Ο Φασισµός δεν θα εκλεί-
ψει ποτέ από τον πλανήτη 

µας, γιατί γεννιέται από το βιο-
λογικό µας εγώ. Ο εγωισµός 
µας είναι ένα άγριο θηρίο, που 
πολύ δύσκολα τιθασεύεται ή 
εξηµερώνεται. 

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, 
κάνουν ότι µπορούν για το συµφέρον των 

λαών τους. Μια τέτοια συζήτηση είναι χαµένος χρό-
νος. Εµείς οι Έλληνες πρέπει να συζητάµε, τι κάνου-
µε εµείς για την πατρίδα µας.

Τελικά οι Πρόεδροι των κοµµάτων, των 
δύο κοµµουνιστικών κρατών, Ρωσίας και 

Κίνας, έγιναν Αυτοκράτορες. Όµως η µοίρα των 
αυτοκρατοριών είναι να σβήνουν. Κάτι τέτοιο 
ζήλεψε και ο έρηµος Ερντογάν, αλλά είναι πολύ 
λίγος.

Στην Πολιτική, πρέπει να είσαι λέρα για να 
κυβερνάς γαλέρα, τότε θα 

καταλάβετε, το κάθε κατεργάρης 
στον πάγκο του. Εξαρτάτε από 
την πνοή του αέρα, εάν είναι ού-
ριος ή κόντρα. 

Το λάθος µε τα κόµµατα 
της αντιπολίτευσης είναι 

ότι, από τις φυσικές καταστρο-
φές, πυροπαθείς, πληµµυρο-
παθείς, σεισµοπαθείς, πανδη-
µία κορονοϊού, προσπαθούν 
να κερδίσουν πολιτικά ωφέλη. 
Στην ουσία κερδίζουν το αντίθετο από αυτό που 
επιδιώκουν. ∆εν είµαστε όλοι ούτε βλίτα, ούτε 
πορωµένοι. ∆εν πατάµε στο κεφάλι, έναν άν-

θρωπο που πνίγεται, αλλά του 
απλώνουµε το χέρι να τον τρα-
βήξουµε επάνω.

Οι Υπουργοί οικονοµικών 
του ΣΥΡΙΖΑ, σπούδασαν 

οικονοµικά και έγιναν διδάκτο-
ρες, σε δυτικά Πανεπιστήµια, δη-
λαδή στην ελεύθερη οικονοµία. 
Ήρθαν στην Ελλάδα να εφαρµό-
σουν τον κρατικισµό. Μπορεί 
κάποιος να µας δώσει µια λογι-
κή εξήγηση; Ή στραβός είναι ο 
γιαλός, ή στραβά αρµενίζουµε. 
Μετά έπεσαν στον γκρεµό µε τα 
πουρνάρια.

Από την εποχή του Λεω-
νίδα, του Μηλτιάδη, του 

Θεµιστοκλή, Μηδικοί, Περσι-
κοί πόλεµοι, δυόµιση χιλιάδες 
χρόνια πριν, το µάτι των Ασια-
τών ήταν πάντα στην ∆ύση. Τυ-
χαίο; Όχι, ίσως η ∆ύση είναι 
πιο έφορη, ίσως οι λαοί της πιο 
νοήµονες. 

Ο Σπαρτιάτης Βασιλιάς 
Αγησίλαος έλεγε. Εάν 

υπήρχε στον Κόσµο δικαιοσύνη, 
δεν θα υπήρχε ανδρεία και ηρω-

ισµός. Όµως 
τους αιχµαλώ-
τους των πο-
λέµων, τους 
έκαναν δού-
λους, για να 
κάνουν τις καθηµερινές δουλειές 
τους. Με ένα λόγο, τα καλά και 
συµφέροντα, ταις ψυχές ηµών. 
Αµήν. Εάν βγάζετε συµπέρασµα, 
εγώ δεν βγάζω. Ο Αµερικανός 
πρόεδρος Λίνκολν έλεγε, ότι δεν 

θέλω να είµαι σκλάβος, αλλά δεν πρέπει να είµαι 
και αφέντης. Άλλο η φλούδα και άλλο ο κορµός 
του δένδρου.

Εάν  πιέσετε ένα ελατήριο, µικραίνει. Εάν το 
αφήσετε ελεύθερο έρχεται στην αρχική του 

θέση. Είναι η δράση και η αντίδραση. Οι άνθρω-
ποι πάντα ήµασταν µπερδεµένοι, εάν το καλό εί-
ναι η δράση και το κακό είναι η αντίδραση, ή και 
το αντίθετο. Αυτό ζούµε και σήµερα µε τον κο-
ρονοϊό.  Όµως οι θάνατοι από τον θανατηφόρο 
ιό, κάτι πρέπει να µας διδάξουν

Εάν οι νέοι µας ρίχνουν µο-
λότωφ, υπέρ της ελευθερί-

ας και της δηµοκρατίας σε κάθε 
ευκαιρία και µάλιστα στην γιορτή 
εξέγερσης του Πολυτεχνείου, κά-
τι δεν κάθεται µε τίποτα στην λο-
γική µας. Αδιανόητο. Οι άνθρω-
ποι αυτοί αλλού το πάνε.

Ο αρχηγός ενός  κόµµα-
τος, από τότε που ανέλα-

βε την αρχηγία, έκανε χολη-
στερίνη. Άλλοι τρώνε το ξύλο 
στους δρόµους, από τους αστυνοµικούς.
Οι λεονταρισµοί µεταξύ των ανθρώπων είναι άσκο-
ποι. Εάν γνωρίζετε, οι λέοντες που είναι σαρκοβό-
ρα ζώα, ζουν λίγα χρόνια και τους τρώνε τελικά οι 
Ύαινες.

Τον Ελληνικό λαό, πάντα τον  βασάνιζε η 
διχόνοια. Θεωρώ ότι προέρχεται από το 

ατίθασο εγώ µας (εγωισµό µας), που δεν µπο-
ρούµε να τον ηµερέψουµε.

Όταν ένας άνθρωπος θέλει να αυτοκτονήσει, 
το κάνει χωρίς έξοδα. Το να αυτοκτονείς πλη-

ρώνοντας µαϊµού πιστοποιητικό, είναι πανηλιθιό-
τητα, σηµαίνει ίζηµα, κατακάθι.

∆εν είναι απαραίτητο ένας άνθρωπος να εί-
ναι άθεος. Απαραίτητο είναι να είσαι ρεαλι-

στής, δηλαδή προσγειωµένος στην πραγµατικό-
τητα. Είναι πιο σωστό.

Τα πάντα είναι οικονοµία, οικονοµική διαχεί-
ριση, γιατί κάτι πρέπει να κάνουµε να επιβιώ-

σουµε και να σταθούµε όρθιοι. Αυτό στις δηµοκρα-
τίες δεν γίνεται µε την βία, αλλά µε κατανόηση και 
έξυπνη διαχείριση των πόρων που διαθέτουµε.

Στην ζωή που ζούµε το παν δεν είναι το 
χρήµα. Όσοι το κυνηγούν πολύ, φεύγουν 

πρόωρα. Η παροιµία λέγει. Το 
πολύ ταµάχι(κόπος)  τρώει τον 
νοικοκύρη. Όποιος µπορεί, ας 
το καταλάβει.

Στην ζωή µας τα πάντα εί-
ναι εµπορεύσιµα. Βέβαια 

και οι ηθικές µας αξίες, όταν το 
δέλεαρ είναι, πολλά τα λεφτά.  Η 
εξουσία και το χρήµα, φέρνουν 
την διαφορά.

Όσο αυξάνεται ο πληθυ-
σµός της γης µας του πλα-

νήτη µας, η ανάγκη για ενέργεια, 
οποιασδήποτε µορφής, θα γίνε-
ται πιο πιεστική. Πρέπει να στύ-
ψουµε το µυαλό µας να βρούµε 
τρόπους παραγωγής ενέργειας 

προσιτή για το βαλάντιο των µαζών. ∆εν είµαι ει-
δικός, αλλά φαντάζοµαι ότι πρέπει να στραφούµε 
στον ήλιο και το νερό. Βέβαια αυτή η διαδικασία 
θα µας πάρει χρόνια. Ένα νοικοκυριό για να επιβι-
ώσει, χρειάζεται τροφή, νερό και ενέργεια.

Την ιστορία δεν την δηµιουργούν οι θεοί, αλ-
λά οι άνθρωποι. Από τότε που οι άνθρωποι 

έκανα τον γραπτό λόγο δεν γίνεται να σβήσει, η ιστο-
ρία, όσο και εάν προσπαθούµε  να την αποµακρύ-
νουµε από την πραγµατικότητα. 

Ανάγκα και οι θεοί πείθονται, έλεγαν οι πρό-
γονοί µας. Όταν ολόκληρη η Ευρώπη έγινε 

όµηρος της Ρωσίας, για το ενεργειακό πρόβληµα, 
τότε σίγουρα θα αλλάξει συµπεριφορά, απέναντι 
στον Οθωµανικό επεκτατισµό της Τουρκίας.

Η ευφυΐα είναι ένα βιολογικό χάρισµα. Η εκπαί-
δευση συµπληρώνει την ευφυΐα και την κάνει 

να ανθίσει και να διακριθεί. Μην 
αφήνετε την βιολογική ευφυΐα 
ανεκµετάλλευτη.

Ένας Μητροπολίτης µας εί-
πε: Εάν έχεις δυνατή πίστη 

στο θεό, µπορείς να φιλήσεις 
την εικόνα, χωρίς µάσκα, γιατί 
θα σε προστατέψει η χάρη του. 
Εάν έχεις αδύναµη πίστη καλό 
είναι να φοράς την µάσκα. ∆εν 
µας είπε όµως, εάν αυτό το γνω-
ρίζει ο κορονοϊός, για να κάνει 

διακρίσεις. Παιδιά ελάτε στα ίσια σας.
Η κάθε ήττα έχει κάτι να µας διδάξει. Υποεκτι-
µήσαµε τον εχθρό. Αυτό πάθαµε µε την πανδη-

µία του κορονοϊού. Μόνο που εδώ για να βγεις ζω-
ντανός, οι πιθανότητες είναι κάτω από πενήντα τοις 
εκατό. Η µάχη κατά της βλακείας τελείωσε. Ηττηθή-
καµε λέγει ο Αρκάς.
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∆ηµιουργικό:  Ιωάννης  Νιώρας  
Εκτύπωση:  IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νοµική  Σύµβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  Τηλ. 6937 426761

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

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

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

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

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

IBAN :  GR5702606110000030102111826

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

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

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

Εφόσον η τεχνολογία 
και ο αυτοµατισµός, 
βγάζουν εκτός εργα-

σίας τα ανθρώπινα χέρια, µέ-
ληµα των όποιων κυβερνή-
σεων είναι, να δηµιουργούν  
θέσεις εργασίες για τους πο-
λίτες, για την επιβίωση τους 
και την αξιοπρέπεια. Ο σο-
φός αρχαίος πρόγονος µας 
Σόλων, έλεγε. Πρέπει να γε-
φυρώνουµε το χάσµα µετα-
ξύ πλουσίων και φτωχών, 
για να έχουµε ειρήνη.

Οι άνθρωποι διακρί-
νονται σε δύο µέρη. 
Χαµηλή νοηµοσύνη 

και χαµηλή ή µέτρια γνώση. 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι η µέ-
τρια γνώση είναι και χαµηλή 
νοηµοσύνη. Υπάρχει τερά-
στια απόσταση. Κάποιον του 
λες κάτι και αµέσως το κατα-
λαβαίνει. Κάποιον άλλον του 
το λες πέντε φορές και δυ-
σκολεύεται να το καταλάβει, 
αν το καταλάβει.

Ένα ξέσπασµα θυµού 
της ατµόσφαιρας, 
φέρνει καταστροφές. 

Ένα ξέσπασµα θυµού των 
ανθρώπων, φέρνει θανά-
τους. Πριν θυµώσεις, σκέψου 
πόσους αθώους µπορεί να 
βλάψεις.

Κάτω από το φως 
του ήλιου, δεν υπάρ-
χει ούτε κρυφό, ούτε 

µυστικό. Αυτά που γίνονται 
την νύχτα, τα βλέπει η µέρα 
και γελά. Ένα µυστικό που 
το ξέρουν δύο, το ξέρει 
όλος ο κόσµος.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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Σε µια µοναδική ατµόσφαιρα, µε το χρι-
στουγεννιάτικο φως να «λούζει» απ’ 
άκρου εις άκρον την Κεντρική Πλατεία, 

πραγµατοποιήθηκε η φωταγώγηση του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου του ∆ήµου Αχαρ-
νών.

Σε ένα σκηνικό βγαλµένο από παραµύθι, µε 
τον φαντασµαγορικό στολισµό της κεντρικής 
πλατείας να µονοπωλεί το ενδιαφέρον του κό-
σµου και να αποσπά τα καλύτερα σχόλια, ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός σήµανε την έναρξη των 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων µε επίκεντρο 
την ανακαινισµένη πλατεία Αγίου Βλασίου.

 Πλαισιωµένος από παιδιά των καλλιτεχνικών 
τµηµάτων και του ωδείου της ∆ΗΚΕΑ και υπό 
τους ήχους της Φιλαρµονικής Αχαρνών, ο κ. 
Βρεττός άναψε το πανύψηλο έλατο που δεσπόζει 
στην πλατεία ενώ ακολούθησε βροχή από πυρο-
τεχνήµατα. Με τη φωταγώγηση του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Αχαρ-
νών την Παρασκευή 10 ∆εκεµβρίου από τον ∆ή-
µαρχο Σπύρο Βρεττό ξεκινούν οι Χριστουγεννιά-
τικες εκδηλώσεις στην πόλη µας.

Τα φετινά Χριστούγεννα ο ∆ήµος Αχαρνών, 

µέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδηµίας και 
τηρώντας όλα τα µέτρα προστασίας της δηµόσι-
ας υγείας, έχει σχεδιάσει ένα πλούσιο πρόγραµ-
µα εκδηλώσεων και δράσεων προκειµένου να 
κάνει πιο χαρούµενες και αισιόδοξες τις γιορτές 
τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέ-
πτες του. 

Μικροί και µεγάλοι, από τις 11 ∆εκεµβρίου 
έως τις 6 Ιανουαρίου, θα διασκεδάζουν και θα δη-
µιουργούν στην κεντρική πλατεία της πόλης µε 

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, Face painting, 
παιχνίδια, Ξυλοπόδαρους, µπαλονοκατασκευές, 
καρουζέλ, Τρενάκι, Τζάµπινγκ και φυσικά τον 
Άγιο Βασίλη. 

Επιπλέον, από τις 17 ∆εκεµβρίου, Χριστου-
γεννιάτικες δραστηριότητες και δρώµενα θα 
λαµβάνουν χώρα σε δύο, ακόµη, πλατείες των 
Αχαρνών και συγκεκριµένα στην Πλατεία Θρα-
κοµακεδόνων και την Πλατεία Ηρώων Ακρι-
τών του Πόντου.

«Χριστούγεννα 2021» στις Αχαρνές: Λαµπερά και φωτισµένα! 

Χριστουγεννιάτικα δρώµενα στη «Μαγική Πλατεία» των Αχαρνών
Φέτος τα Χριστούγεννα στις Αχαρνές είναι µαγικά. Η κε-
ντρική πλατεία του Αγίου Βλασίου έχει µετατραπεί σε µια 
πλατεία µε πολλά παιχνίδια και χριστουγεννιάτικα δρώ-
µενα για τα παιδιά.  Τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη και οι 
ήρωες της Disney θα επισκεφτούν την πόλη µας και θα 
µας προσφέρουν µαγευτικές στιγµές. 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν µέρος σε 
Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια µε πολλά παιχνίδια και κα-
τασκευές. Το αναλυτικό πρόγραµµα των εκδηλώσεων από 
την ∆ευτέρα 13 ∆εκεµβρίου 2021 µέχρι και την Πέµπτη 6 Ια-
νουαρίου 2022 έχει ως ακολούθως:
l ∆ευτέρα 13/12 (17:00-21:00): Face painting και ξωτικά 
στην Κεντρική πλατεία Αχαρνών. Καρουζέλ και πρωτότυπα 
παιχνίδια περιµένουν µικρούς µεγάλους να διασκεδάσουν.
l Τρίτη 14/12 (17:00-21:00): Face painting και ξωτικά στην 
Κεντρική πλατεία Αχαρνών.
l Τετάρτη 15/12 (17:00-21:00):. Καρουζέλ και πρωτότυπα 
παιχνίδια περιµένουν µικρούς µεγάλους να διασκεδάσουν.
l Πέµπτη 16/12 (17:00-21:00): Face painting και ξωτικά 
στην Κεντρική πλατεία Αχαρνών. Η πλατεία µετατρέπεται σε 
εργαστήριο παιχνιδιών,
l Παρασκευή 17/12 (17:00-22:30): Magic show µε τον Pepe 
και µπαλονοκατασκευές.
l Σάββατο 18/12 (11:00-21:00): Ο Άγιος Βασίλης µε την 
Αγιοβασιλίνα θα φωτογραφηθούν µε τα παιδιά και θα µοι-
ράσουν δώρα.
17:00-21:00: Σειρά έχει το κυνήγι του κρυµµένου θησαυ-
ρού. Ένα αγαπηµένο παιχνίδι και µικρούς και µεγάλους. 
Στον χώρο θα λειτουργεί και εργαστήρι κατασκευής Χρι-
στουγεννιάτικης κάρτας.
l Κυριακή 19/12 (11:00-13:00): Ο Άγιος Βασίλης µε την 

Αγιοβασιλίνα θα βρίσκονται για µια ακόµη µέρα στην κεντρι-
κή πλατεία για να  φωτογραφηθούν µε τα παιδιά και να µοι-
ράσουν δώρα.
17:00-21:00: Κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού- Εργαστή-
ρι κατασκευής Χριστουγεννιάτικης κάρτας.
l ∆ευτέρα 20/12 (17:00-21:00): Το face painting θα έχει την 
τιµητική του όπως και το εργαστήρι παιχνιδιών που θα έχει 
προετοιµάσει για τα παιδιά του δήµου ενδιαφέρουσες δρα-
στηριότητες.
l Τρίτη 21/12 (11:00-13:00): Ο Άγιος Βασίλης θα περιµένει 
τους µικρούς του φίλους για να παίξει και να φωτογραφη-
θεί µαζί τους.
17:00-21:00: Face painting και ξωτικό µε πολλά παιχνίδια.
l Τετάρτη 22/12 (11:00-13:00):  Η κλασική και αξεπέραστη 
φωτογραφία µε τον Άγιο Βασίλη. Εργαστήρι ζαχαροπλαστι-
κής.
17:00-21:00: Face painting και ξωτικό µε πολλά παιχνίδια. 
Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
l Πέµπτη 23/12 (11:00-13:00):  Πολλά παιχνίδια, διαγωνι-
σµοί και ο Άγιος Βασίλης.
17:00-21:00: Μπαλονοκατασκευές και παιχνίδια.
l Παρασκευή 24/12 (11:00-13:00):  Απίθανα βεγγαλικά που 
θα ανάψει ο Άγιος Βασίλης και θα ξετρελάνει µικρούς και µε-
γάλους. Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, Ξωτικά και στην παρέα 
η Αγιοβασιλίνα.
17:00-21:00: Face painting, µπαλονοκατασκευές, ξυλοπό-
δαροι, κατασκευή στολιδιού.
l Σάββατο 25/12 (17:00-21:00): Απίθανα βεγγαλικά, θα τα 
ανάψει ο Άγιος Βασίλης και θα ξετρελάνει µικρούς και µεγά-
λους. Ξωτικό µε µπαλόνια κ.α  
l Κυριακή 26/12 (11:00-13:00): Ξωτικά και Καλικάντζαροι 

µε πολλά παιχνίδια και διαγωνισµούς. Ο Άγιος Βασίλης φω-
τογραφίζεται µε τα παιδιά.
l Από ∆ευτέρα 27/12 έως την Πέµπτη 30/12: Παιχνίδια, face 
painting, Άγιος Βασίλης κ.α
l Παρασκευή 31/12 (11:00-13:00): Παρέλαση µεγαλοστο-
λών Disney και Face painting.
(17:00-21:00): Μπαλονοκατασκευές, Άγιος Βασίλης, Ξωτι-
κό µε πολλά παιχνίδια και δώρα, βεγγαλικά και ξυλοπόδα-
ροι για την τελευταία νύχτα του χρόνου.
l Σάββατο 1/1 (11:00-13:00): Παρέλαση µεγαλοστολών 
Disney και Face painting.
(17:00-21:00): Μπαλονοκατασκευές, Άγιος Βασίλης, Ξωτι-
κό µε πολλά παιχνίδια και δώρα, βεγγαλικά και ξυλοπόδα-
ροι.
l Κυριακή 2/1 (11:00-21:00): Παιχνίδια και διαγωνισµοί και 
ο Άγιος Βασίλης φωτογραφίζεται µε όλα τα παιδιά.
(17:00-21:00): Face painting, ξωτικό και Μίκυ µε πολλά παι-
χνίδια δίνουν χρώµα στην πλατεία µας.
l ∆ευτέρα 3/1 (11:00-13:00): Ο Άγιος Βασίλης φωτογραφί-
ζεται µε τα παιδιά.
(17:00-22:30): Face painting και ξωτικό µε πολλά παιχνίδια.
l Τρίτη 4/1 (11:00-13:00): Ο Άγιος Βασίλης φωτογραφίζε-
ται µε τα παιδιά.
(17:00-21:00): Face painting και ξωτικό µε πολλά παιχνίδια.
l Τετάρτη 5/1 (11:00-13:00): Ο Άγιος Βασίλης φωτογραφί-
ζεται µε τα παιδιά.
(17:00-21:00): Face painting και ξωτικό µε πολλά παιχνίδια.
l Πέµπτη 6/1 (11:00-13:00): Face painting και ο Άγιος Βα-
σίλης παίζει µε τα παιδιά, µε παιχνίδια και µπαλόνια.
(17:00-21:00): Κλείσιµο εκδηλώσεων µε βεγγαλικά. Face 
painting, ξωτικά, ξυλοπόδαρος και πολλά παιχνίδια.



Η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως εξέδωσε το ακόλουθο 

δελτίο τύπου, το οποίο αφορά συ-
νάντηση του Σεβασµιωτάτου µε 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτε-
ρικών και τον ∆ήµαρχο Αχαρνών, 
σχετικά µε την αποκατάσταση και 
την επαναλειτουργία του Ι.Ν. Αγί-
ου Βλασίου Αχαρνών.

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρας δέχθηκε την Παρα-
σκευή 19/11/2021 τις µεταµεσηµ-
βρινές ώρες στο γραφείο του τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Στέλιο Πέτσα και τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών κ. Σπυρίδωνα Βρεττό. 

Κατά τη συνάντηση τους, η 

οποία πραγµατοποιήθηκε σε πολύ 
θερµό και εγκάρδιο κλίµα, ο Σεβα-
σµιώτατος και ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών έθεσαν υπόψη του κ. Υπουρ-
γού αίτηµα τους, αναφορικά µε το 
έργο αποκατάστασης και λειτουργί-
ας του Ιερού Καθεδρικού Ναού του 
Αγίου Βλασίου Αχαρνών, ο οποίος 
παραµένει κλειστός µετά το σεισµό 
του Ιουλίου του 2019. ∆όθηκε ιδιαί-
τερη έµφαση στη σπουδαιότητα του 
συγκεκριµένου έργου για την τοπι-
κή κοινωνία των Αχαρνών  σε θρη-
σκευτικό, πνευµατικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ιερός 
Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βλασί-
ου είναι ο παλαιότερος Ναός της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών 

και Πετρουπόλεως, καθώς επίσης 
Πολιούχος και Προστάτης της πόλε-
ως των Αχαρνών. Ο Αν. Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Πέτσας άκουσε µε µε-
γάλη προσοχή το αίτηµα του Σεβα-
σµιωτάτου και του ∆ηµάρχου Αχαρ-
νών,  και δεσµεύτηκε ότι σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, των αµέσως επό-
µενων ηµερών, και σε συνεργασία 
µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρ-
νών θα εξασφαλίσει χρηµατοδότη-
ση για το έργο της αποκατάστασης 
και λειτουργίας του Ιερού Ναού. 

Ο Σεβασµιώτατος και ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών από την πλευρά τους, 
ευχαρίστησαν τον Αν. Υπουργό 
Εσωτερικών για την προθυµία και 
τη δέσµευση του για το συγκεκρι-
µένο έργο.   Ακολούθησε επίσκεψη 

τους, στον Ιερό Ναό του Αγίου Βλα-
σίου, στην Κεντρική Πλατεία των 
Αχαρνών, προκειµένου ο κ. 
Υπουργός να διαπιστώσει την κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται ο Ιερός 
Ναός, το  µέγεθος και την έκταση  
των ζηµιών.

Κατά τη συνάντηση και την επί-
σκεψη έλαβαν µέρος από πλευράς 
της Ιεράς Μητροπόλεως ο Πρωτο-
σύγκελλος αυτής και ο Πρόεδρος 
και τα µέλη του Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου 
Βλασίου. Από πλευράς του ∆ήµου 
Αχαρνών, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου και πλήθος Αντι-
δηµάρχων. Τον Υπουργό, τέλος, 
συνόδευαν στενοί συνεργάτες του.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
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Μεγάλης σηµασίας συνάντηση για τον Ι.Ν. Αγίου Βλασίου Αχαρνών 

Καλές Γιορτές µε Υγεία και Αγάπη, 
και µια νέα χρονιά διαφορετική, 
µε λιγότερα προβλήµατα και 
περισσότερες φωτεινές εικόνες

Πέκος  Χαράλαµπος
Υποψήφιος Βουλευτής, Ανατ. Αττικής
 Με το κόµµα  της  Ελληνικής  Λύσης



Σε µια νέα εποχή εισέρχεται πλέον ο ∆ήµος 
Αχαρνών όσον αφορά την οικονοµική του 
κατάσταση, καθώς δόθηκε τέλος σε εκκρεµό-

τητες και προβλήµατα δεκαετιών. Ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός αποδείχθηκε συνεπής στις δεσµεύ-
σεις του, καθώς ολοκληρώθηκε µια τεράστια προ-
σπάθεια για να αποκτήσει επιτέλους ο ∆ήµος 
Αχαρνών µια «οικονοµική» ταυτότητα.

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την πρώτη 
στιγµή που ανέλαβε τα ηνία της δηµοτικής αρχής και 
συνεχίστηκε για δύο ολόκληρα χρόνια, για να ολο-
κληρωθεί στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου και την υπερψήφιση σηµαντικών 
θεµάτων.

Συγκεκριµένα εγκρίθηκαν οι ισολογισµοί των 
δύο τελευταίων ετών (2019-2020) µε τον ∆ήµο να 
αφήνει πίσω του βαρίδια του παρελθόντος, αφού η 
έλλειψη ισολογισµών εµπόδιζαν την ανάπτυξή του. 
Για πρώτη φορά µετά από πάρα πολλά χρόνια µάλι-
στα ο ισολογισµός για το 2020 έχει θετικό πρόσηµο.

Στο προηγούµενο διάστηµα η ∆ηµοτική Αρχή 
µέσω της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και του αρµό-
διου Αντιδηµάρχου Μιχάλη Βρεττού σε συνεργα-
σία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου, κατόρθωσαν µε 
σχέδιο και προγραµµατισµό να συµµαζέψουν εκ-
κρεµότητες ετών, οργανώνοντας την οικονοµική κα-
τάσταση του δήµου.

Παράλληλα, µετά από επίπονη προσπάθεια, επι-
µονή αλλά και την πολιτική βούληση της δηµοτικής 
αρχής για ξεκαθάρισµα των πολυετών εκκρεµοτή-
των, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε την ολοκλή-
ρωση των εκκαθαρίσεων τριών ζηµιογόνων επιχει-
ρήσεων του δήµου (Επενδυτική, ΚΑ∆Α και ∆ΕΝ∆Α), 
οι οποίες και απασχολούσαν για χρόνια τον δήµο.

Ο δήµος, µετά από εισήγηση του δηµάρχου 

προς το σώµα του ∆.Σ, η οποία εγκρίθηκε µε πλειο-
ψηφία αναλαµβάνει, τις υποχρεώσεις των τριών επι-
χειρήσεων προς ασφαλιστικά ταµεία και την Εφο-
ρία. Επίσης, αναλαµβάνει υποχρεώσεις προς εργα-
ζόµενους εφόσον τηρούνται συγκεκριµένες προϋ-
ποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
πληρωθούν οι οφειλές προς προµηθευτές είναι να 

διαθέτουν όλα τα νόµιµα παραστατικά, να µην 
έχουν παραγραφεί τα ποσά και να έχουν τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση.

Κατά την τοποθέτησή του στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ευχαρίστη-
σε τον Αντιδήµαρχο Μιχάλη Βρεττό και όσους εργά-
στηκαν για την ολοκλήρωση των  διαδικασιών. 
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Σε νέα εποχή ο ∆ήµος Αχαρνών! Κλείνει
οικονοµικές εκκρεµότητες πολλών ετών 

Ξεκίνησε η κατασκευή κυκλικών 
κόµβων στους Θρακοµακεδόνες 
Ένα, ακόµη, σηµαντικό  έργο υπέρ της αναβάθ-
µισης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στον 
δήµο Αχαρνών πραγµατοποιείται, αυτή την πε-
ρίοδο, στην  πολεοδοµική ενότητα των Θρακ/
νων,  όπου κατασκευάζονται κυκλικοί κόµβοι.

Ειδικότερα, ξεκίνησαν την Τρίτη 30 Νοεµβρί-
ου 2021 οι εργασίες διαµόρφωσης  κυκλικών 
κόµβων στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων, 
µε τη συµβολή της τεχνικής υπηρεσίας του δή-
µου και του αρµόδιου αντιδηµάρχου Νικόλαου 
∆αµάσκου. Οι  ρυθµίσεις και διαµορφώσεις γί-
νονται  στη διασταύρωση «Μεγ.Αλεξάνδρου και 
Ορφέως» µε σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφο-
ρίας των οχηµάτων και της ορατότητας στη συµ-
βολή των οδών Μακεδονίας-Μεγ. Αλεξάνδρου. 
Επίσης, εργασίες µικρού κυκλικού κόµβου και 
σύνοδες διαµορφώσεις θα γίνουν και στη δια-
σταύρωση «Μεγ. Αλεξάνδρου και Ολυµπίων» 
µε σκοπό την αναβάθµιση της οδικής ασφάλει-
ας του παρακείµενου σχολικού συγκροτήµατος 
και την ανάσχεση της ταχύτητας στην Μεγ. Αλε-
ξάνδρου.

Τα έργα θα πραγµατοποιούνται από τη ∆ευ-
τέρα 29 Νοεµβρίου έως την Τρίτη 28 ∆εκεµβρί-
ου 2021, διάστηµα κατά το οποίο θα διαρκέ-
σουν και οι αλλαγές των δροµολογίων.

Υπογράφηκε η προγραµµατική σύµβαση για 
την αναβάθµιση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
Ένα ιδιαίτερα σηµαντι-
κό βήµα για την ανα-
βάθµιση των Αθλητι-
κών Χώρων του ∆ήµου 
Αχαρνών έγινε το πρωί 
της περασµένης Πέ-
µπτης  µε την υπογρα-
φή της προγραµµατικής 
σύµβασης µε αντικείµε-
νο την «Προµήθεια Υλι-
κών και Εξοπλισµού για 
την Αναβάθµιση των 
Αθλητικών Εγκαταστά-
σεων ∆ήµου Αχαρνών». Ο Υφυπουργός Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού κ. Λευτέρης Αυγενάκης βρέ-
θηκε στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, όπου µε τον ∆ή-
µαρχο Σπύρο Βρεττό υπέγραψαν τη σχετική σύµ-
βαση, που προβλέπει τη βελτίωση και αναβάθµιση 
των αθλητικών χώρων της πόλης. Πρόκειται για 
ένα ουσιαστικό έργο για τις Αχαρνές, καθώς το συ-
νολικό ποσό χρηµατοδότησης από τη Γενική Γραµ-
µατεία Αθλητισµού ξεπερνάει τις 500.000 για να 
πραγµατοποιηθούν εργασίες, που θα κάνουν τα 
γήπεδα σύγχρονα και ασφαλή.

Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχαν διατεθεί χρή-
µατα για τη συντήρηση των αθλητικών αυτών χώ-
ρων, κάτι που τώρα θα συµβεί µετά την πρωτο-
βουλία του κ. Αυγενάκη, ο οποίος αντιµετώπισε µε 
ιδιαίτερη θέρµη το σχετικό αίτηµα του ∆ηµάρχου 
κ. Σπύρου Βρεττού, δίνοντας λύση σε ένα δυσεπί-
λυτο ζήτηµα, που όµως έχει επίπτωση σε όλη την 
αθλητική ζωή της πόλης.

Αµέσως µετά την υπογραφή ο κ. Αυγενάκης 
επεσήµανε πως υπάρχει στενότατη συνεργασία µε 

τον ∆ήµαρχο Αχαρνών 
λόγω και του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου στο 
Ολυµπιακό Χωριό, για 
το οποίο παραχωρήθη-
κε από τον ∆ήµο επιπλέ-
ον έκταση προκειµένου 
να συµβάλλει στην εξε-
λισσόµενη αναβάθµισή 
του σε υπερτοπικό 
αθλητικό πόλο. «Φρο-
ντίζουµε διαρκώς για τον 
εκσυγχρονισµό των 

αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα, 
προς όφελος της αθλητικής οικογένειας και κάθε 
τοπικής κοινωνίας, για τη συνεχή ανάπτυξη του 
αθλητισµού µας», υπογράµµισε ο Υφυπουργός 
Αθλητισµού.

Από τη δική του πλευρά ο ∆ήµαρχος κ. Βρετ-
τός επεσήµανε: «Για µια ακόµη φορά θέλω να ευ-
χαριστήσω εγκάρδια τον υφυπουργό κ. Αυγενά-
κη όχι µόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
της προγραµµατικής σύµβασης, αλλά κυρίως για-
τί αποδεικνύει συνεχώς και εµπράκτως πως είναι 
ένας πραγµατικός φίλος της πόλης µας. Εδώ στις 
Αχαρνές έχουµε ήδη δει τα αποτελέσµατα τόσο µε 
τη δηµιουργία του Εθνικού Προπονητικού Κέ-
ντρου στο Ολυµπιακό Χωριό, όσο και µε τη συ-
νεργασία µας σε άλλες δράσεις που πραγµατοποι-
ήθηκαν και όσες σχεδιάζονται. Με την προγραµ-
µατική σύµβαση που υπογράψαµε, σύντοµα θα 
δούµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης µας 
να αναβαθµίζονται και να αποτελούν πόλο έλξης 
για κάθε δηµότη µας».
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Να  ξεκινήσω µε ένα µεγάλο ευχαριστώ, προς 
τοιυς  εκατοντάδες   φίλους – αναγνώστες  της 
Αχαρναϊκής, για την συµπαράσταση τους  και 

την κατανόηση των, που λόγω κρούσµατος Covid 19 
αναστείλαµε  την τακτική έκδοση µας, την Κυριακή 
05 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.  Αν και εµβολιασµένοι, τηρή-
σαµε  την προβλεπόµενη 12ήµερη καραντίνα και δό-
ξα τω Θεό, όλα πήγαν κατ’ ευχήν, ασυµπτωµατικά.  
Χρειάζεται, προσοχή στην τήρηση των προστατευτι-
κών µέτρων και φυσικά όλοι εµβολιασµένοι.

Η ∆ηµοτική Αρχή Αχαρνών, αποδίδοντας τον 
δέοντα φόρο τιµής προς όσους έχουν αφιερώ-
σει ή έχουν θυσιάσει τη ζωή τους στην προάσπι-

ση των εδαφικών συνόρων της Πατρίδας τίµησε, την 
εορτή των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Εισοδίων της Θε-
οτόκου, την Κυριακή 21 Νοεµβρίου.   Ανήµερα της εορ-
τής τελέστηκε επίσηµη ∆οξολογία στον Ιερό Ναό Κοιµή-
σεως της Θεοτόκου παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
Σπύρου Βρεττού, εκπροσώπων της Πολιτείας, των Σω-
µάτων Ασφαλείας και αγηµάτων µε σηµαία από τοπι-
κούς συλλόγους του ∆ήµου Αχαρνών.

Ύστερα από επίπονες, συντονισµένες και προ-
σωπικές ενέργειες του δηµάρχου Σπύρου 
Βρεττού και του Αντιδηµάρχου των Τεχνικών 

Υπηρεσιών Νικόλαου ∆αµάσκου και σε συνεργασία 
µε την ανάδοχο εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ του έργου διευ-
θέτησης του ρέµατος Εσχατιάς, θα κατασκευαστούν 
σε όλους σχεδόν τους δρόµους- οδούς που καταλή-
γουν στο ρέµα Εσχατιάς άνω των 600 φρεατίων 
υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε αναµονή σωλή-
να για τη µελλοντική επέκταση τοποθέτησης των 
φρεατίων αυτών κατά µήκος όλων των προαναφε-
ρόµενων οδών.

Τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, Χρή-
στο  Τριαντόπουλο, υπεύθυνο για την αποκατά-
σταση των φυσικών καταστροφών, ο βουλευ-

τής  Βασίλης Οικονόµου και του έθεσε  το φλέγον ζήτη-
µα της επίσπευσης των επανορθωτικών δράσεων στην 
Βαρυµπόπη.  Του έθεσε ακόµη και  το υπόµνηµα του 

∆ήµου Αχαρνών µετά από  συνεννόηση  µε τον ∆ήµαρ-
χο  Σπύρο Βρεττό για τις περαιτέρω ενέργειες έτσι ώστε 
να συντονιστούν οι ενέργειες ∆ήµου, Περιφέρειας και 
Κυβέρνησης…

Ένα Χριστουγεννιάτικο Bazaar αγάπης διορ-
γάνωσε µε απόλυτη επιτυχία, δια ζώσης και 
ακολουθώντας όλα τα υγειονοµικά πρωτό-

κολλα, το Σαββατοκύριακο 4-5 ∆εκεµβρίου, το Κ∆ΑΠ 
ΑΜΕΑ «ΑΡΩΓΗ» και ο Βαµβακάρειος Ξενώνας του 
∆ήµου Αχαρνών. Τα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα 
δώρα, οι κατασκευές, τα γούρια και τα γλυκίσµατα 
που έφτιαξαν τα παιδιά µε τη βοήθεια των εκπαιδευ-
τών και των εθελοντών, γέµισαν το χώρο µε αγάπη 
και φως και αποτέλεσαν πόλο έλξης πολλών επισκε-
πτών οι οποίοι στήριξαν ουσιαστικά την προσπάθεια 
των ανθρώπων της «Αρωγής»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή 
ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιµοδοσία που δι-
οργάνωσε το Παράρτηµα Αχαρνών και Φυλής 

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, την Κυριακή 
5-12-2021, ηµέρα που έχει καθιερωθεί ως ∆ιεθνής Ηµέ-
ρα Εθελοντισµού, βάση ψηφίσµατος της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ το 1985.

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 
απόγευµα της Κυριακής 12 ∆εκεµβρίου η πο-
λιτική εκδήλωση που διοργάνωσε η ∆ΗΜ.Τ.Ο 

Ν∆ Αχαρνών-Θρακοµακεδόνων µε θέµα την θέση 
της Γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία και κεντρική 
οµιλήτρια την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, αρµόδια για θέµατα 
∆ηµογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισό-
τητας των Φύλων.

Την τύχη και χαρά να υποδεχθεί τη διακεκριµέ-
νη Καθηγήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυµίου είχε το 1ο Γενικό Λύκειο 
του ∆ήµου Αχαρνών, την Τρίτη 23 Νοεµβρίου. 

Η κα Ευθυµίου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του δι-
ευθυντή του σχολείου ∆ηµητρίου Περιβολαράκη και 
επισκέφτηκε το σχολείο όπου µίλησε στην Γ’ Λυκείου 

για άγνωστα ή λιγότερο γνωστά γεγονότα της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, συνεπαίρνοντας τους µαθητές 
µε την ευρυµάθεια και µε τον περιγραφικό της λόγο.  

ΕΦΚΑ: Νέα ρύθµιση σε 72 δόσεις για χρέη λό-
γω πανδηµίας για  ελεύθερους επαγγελµατίες 
και αυτοαπασχολούµενους επλήγησαν από 

την πανδηµία, τέθηκε σε ισχύ από  την  Πέµπτη 2 ∆ε-
κεµβρίου. ∆ίνεται το δικαίωµα διακανονισµού των 
οφειλών που έχουν προκύψει από µη καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών και αποπληρωµής τους σε 
έως 72 µηνιαίες δόσεις. Η αίτηση για την υπαγωγή στη 
ρύθµιση υποβάλλεται µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Στην ανανέωση των κάδων απορριµµάτων, µε 
ίδιους πόρους, σε κάθε γωνιά και γειτονιά των 
Αχαρνών, των Θρακοµακεδόνων, της Βαρυµπό-

µπης και του Ολυµπιακού Χωριού, προχωρά  η ∆ηµο-
τική Αρχή Αχαρνών.  Στο πλαίσιο, αυτό,  ξεκίνησε  η το-
ποθέτηση των πρώτων από τους 1.300 κάδους αποκο-
µιδής που παρέλαβε ο ∆ήµος, ενώ το επόµενο διάστη-
µα θα παραληφθούν και θα δοθούν άµεσα προς χρήση 
συνολικά 5.200 κάδοι, δίνοντας λύση στο χρόνιο πρό-
βληµα της έλλειψης κάδων και δηµιουργώντας τις προ-
ϋποθέσεις για καθαρές γειτονιές.

Ύστερα από επίπονες, συντονισµένες και προ-
σωπικές ενέργειες του δηµάρχου Σπύρου Βρετ-
τού και του Αντιδηµάρχου των Τεχνικών Υπη-

ρεσιών Νικόλαου ∆αµάσκου και σε συνεργασία µε την 
ανάδοχο εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ του έργου διευθέτησης 
του ρέµατος Εσχατιάς, θα κατασκευαστούν σε όλους 
σχεδόν τους δρόµους- οδούς που καταλήγουν στο ρέ-
µα Εσχατιάς άνω των 600 φρεατίων υδροσυλλογής οµ-
βρίων υδάτων µε αναµονή σωλήνα για τη µελλοντική 
επέκταση τοποθέτησης των φρεατίων αυτών κατά µή-
κος όλων των προαναφερόµενων οδών.

Ουσιαστικό βήµα για τον ψηφιακό του µετασχη-
µατισµό κάνει ο ∆ήµος Αχαρνών µε την ένταξή 
του στο πληροφοριακό σύστηµα ηλεκτρονικής 

διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «ΙΡΙ∆Α». Χωρίς να 
δαπανήσει ούτε ένα ευρώ, ο ∆ήµος µας µε την υποστή-
ριξη του Τµήµατος Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τον συντονισµό των αντιδηµάρχων 
Χρύσανθου Κόνταρη και ∆ηµήτρη Κωφού, αξιοποιεί 
ένα σύγχρονο πληροφοριακό εργαλείο που ενισχύει 
την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, και τον συντονισµό 
των υπηρεσιών του ∆ήµου.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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n Αντιδήµαρχε, ολοκληρώνεται και το 2021 
και σε αυτή τη χρονική συγκυρία, νοµίζω πως 
µπορούµε να κάνουµε έναν απολογισµό για 
τον ∆ήµο, όσον αφορά τα οικονοµικά δεδοµέ-
να. Είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστηµα, 
ο ∆ήµος Αχαρνών, έχει κάνει άλµατα προό-
δου. Μπορείτε να µας αναλύσετε την κατάστα-
ση;
Έχω πει αρκετές φορές και δεν κουράζοµαι να το 
επαναλαµβάνω, πως το πρόβληµα του ∆ήµου 
Αχαρνών δεν ήταν Οικονοµικό αλλά ∆ιοικητικό. 
Αυτό µπορούσε εύκολα να το αντιληφθεί κά-
ποιος, αρκεί να είχε έστω και µία µικρή τριβή µε 
τις υπηρεσίες του ∆ήµου.

Τα τελευταία δύο χρόνια πολλά έχουν αλλά-
ξει στο ∆ήµο µας σε ότι αφορά τα Οικονοµικά και 
αυτό αρχίζει να έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. 
Φροντίσαµε από την πρώτη στιγµή να ασχολη-
θούµε µε τη ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ και την ΑΥ-
ΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ του ∆ήµου.  ∆ε µείναµε 
όµως εκεί.
l Με δεδοµένο ότι ο ∆ήµος µας ήταν στο Οικο-
νοµικό Παρατηρητήριο, διαπραγµατευτήκαµε 
µαζί τους µε σκοπό να εξασφαλίσουµε καλύτε-
ρους όρους χρηµατοδότησης έτσι ώστε να κλεί-
σουν τα ελλείµµατα που βρήκαµε στον Προϋπο-
λογισµό. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων 
µας, ο ∆ήµος µας δεν έπιανε κανένα στόχο από 
αυτούς που είχαν συµφωνηθεί. Πλέον πιάνουµε 
το 100% των στόχων.
l Έπειτα από σκληρή διαπραγµάτευση µε το 
Υπουργείο Εσωτερικών µειώσαµε δραστικά τα 
δηµοτικά τέλη για οικίες και καταστήµατα έτσι 
ώστε να ελαττώσουµε τα οικονοµικά βάρη των 
οικογενειών και να κάνουµε πιο ανταγωνιστικές 
τις εταιρίες.
l Καταφέραµε σε ελάχιστο χρόνο ∆ιοίκησης να 
βρεθούµε πλεονασµατικοί για πρώτη φορά στη 
χρήση του 2020. Σε ποιον να το λέγαµε πριν λίγα 
χρόνια και να µας πίστευε;
l Αναδιαρθρώσαµε και ψηφιοποιήσαµε την Οι-
κονοµική Υπηρεσία µε σκοπό την παροχή καλύ-
τερων υπηρεσιών προς τους δηµότες µας.
l ∆ιεκδικήσαµε και εξασφαλίζουµε χρηµατοδο-
τήσεις που φέρνουν στην πόλη µας την επόµενη 
πενταετία, έργα που θα ξεπεράσουν τα 100 εκα-
τοµµύρια ευρώ. Αυτό έχει δύο θετικά. Πρώτον ότι 
δηµιουργούµε επιτέλους υποδοµές και φτιά-
χνουµε µία πρότυπη πόλη και δεύτερον ότι για τα 
έργα αυτά δε χρειάζεται να δαπανηθούν χρήµα-
τα από το ταµείο του ∆ήµου µας.
l Κάναµε άρση απαλλοτριώσεων και διαγραφές 
χρεών γλιτώνοντας από τα ταµεία του ∆ήµου 
κονδύλια που ξεπερνούν τα 25 εκατοµµύρια ευ-
ρώ.

Έχω πολλά ακόµα, µικρά και µεγάλα, που 
µπορώ να πω αλλά θα χρειαστούν δεκάδες σελί-
δες. Το σηµαντικότερο όµως, είναι ότι ο ∆ήµος 
µας έπαψε να έχει τη στάµπα του αφερέγγυου.

n Το γεγονός ότι τακτοποιήσατε  ισολογι-
σµούς, ύστερα από σχεδόν µια δεκαετία από 
µόνο του είναι µια τεράστια επιτυχία. Πρακτικά 
όµως τι σηµαίνει; 
Ο ισολογισµός είναι η ταυτότητα ενός ∆ήµου. 
Ήταν κάτι που έµοιαζε σαν άφταστος στόχος µέ-
χρι πρόσφατα. ∆εν ήταν εύκολη διαδικασία. Ατε-

λείωτες ώρες δουλειάς µε υπαλλήλους του ∆ή-
µου και εξωτερικούς συνεργάτες. Καταρτίσαµε  9  
Ισολογισµούς,  που δεν είχαν πραγµατοποιηθεί 
από το 2012. Αυτό µας προσφέρει τη δυνατότη-
τα να διαπραγµατευτούµε το χρέος µας µε ευνοϊ-
κότερους όρους κάτι που βρίσκεται ήδη σε εξέλι-
ξη αυτές τις ηµέρες. Επίσης µας επιτρέπει να συµ-
µετάσχουµε σε χρηµατοδοτικά και αναπτυξιακά 
προγράµµατα.

n Συνεχίζετε για τρίτη χρονιά στη θέση του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών. Ο ∆ήµαρχος σας 
δείχνει εµπιστοσύνη, ενώ το τελευταίο διάστη-
µα πολλές φορές αναφέρθηκε στην πολύ κα-
λή δουλειά που έχει γίνει στη διεύθυνση, της 
οποίας προΐσταστε.
Σεµνά και ταπεινά εργάζοµαι ατελείωτες ώρες. 
Από την πρώτη στιγµή της συνεργασίας µου µαζί 
του, σχεδόν ένα χρόνο πριν τις εκλογές, ενώσα-
µε τα οράµατά µας, τέθηκαν οι στόχοι, και ξεκινή-
σαµε το σχεδιασµό της παράταξης.

Ήταν ένας κυβερνητικός σχεδιασµός δεκαετί-
ας που περιείχε όλες τις λεπτοµέρειες που αφο-
ρούσαν την επόµενη ηµέρα των εκλογών σε πε-
ρίπτωση νίκης µας. Από τη στιγµή λοιπόν που 
κερδίσαµε τις εκλογές του 2019 ξέραµε ακριβώς 
τι ήθελε ο ένας από τον άλλον και ποιοι είναι οι 
ρόλοι µας. Ξέραµε ακριβώς που θέλαµε να πάµε 
τον ∆ήµο.

Εκτιµώ αφάνταστα τη δουλειά που κάνει ο 
Σπύρος Βρεττός αλλά δεν εκπλήσσοµαι από τα 
αποτελέσµατά της γιατί ήµουν σίγουρος για την 
παραγωγικότητά του. Έχουµε περάσει ατελείωτες 
ώρες µαζί. Είτε περπατώντας στις γειτονιές πιάνο-
ντας τον παλµό της κοινωνίας, είτε στα γραφεία 
µας στο ∆ηµαρχείο, είτε σε συναντήσεις σε 
Υπουργεία και ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

Η συχνή αναφορά του στις επιτυχίες της ∆ιεύ-
θυνσής µου έγκειται στο γεγονός ότι µέσα σε δύο 
χρόνια έχουν συµβεί πράγµατα που δεν έχουν 
συµβεί δεκαετίες. Ο ∆ήµαρχος ξέρει πλέον πως 
λειτουργώ και τι είµαι ικανός να κάνω για το κα-

λό του ∆ήµου και γι’ αυτό φαντάζοµαι µου αντα-
ποδίδει την εµπιστοσύνη που του δείχνω.

n Το γεγονός πως και στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο υπήρξε οµοφωνία στις αποφάσεις δείχνει 
πως η αντιπολίτευση αναγνωρίζει το έργο σας. 
Αυτό λογικά σας δίνει µια µεγαλύτερη ευχέ-
ρεια κινήσεων.
Θεωρώ σηµαντικότατη την παρουσία της Αντιπο-
λίτευσης στα έδρανα του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου. Είναι βασικό συστατικό της ∆ηµοκρατίας µας 
ο διάλογος, οι προτάσεις και πολλές φορές οι 
αντιπροτάσεις. Τρέφω απεριόριστο σεβασµό σε 
όλους τους συναδέλφους και αναγνωρίζω την 
πορεία του καθενός για να φτάσει να εκλεγεί ∆η-
µοτικός Σύµβουλος.

Για µένα αλλά και για όλη τη ∆ιοίκηση αποτε-
λεί τιµή ν’ αναγνωρίζεται η προσπάθεια που κά-
νουµε και µ’ αυτόν τον τρόπο περνάµε και το σω-
στό µήνυµα προς την κοινωνία.

n Ο πρώτος πλεονασµατικός προϋπολογισµός 
ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, δίνει µια νό-
τα αισιοδοξίας. Μπορείτε αυτή την αισιοδοξία 
να µας την ερµηνεύσετε; 
∆εν είναι απίστευτο κύριε Νιώρα που σας δίνεται η 
ευκαιρία να µε ρωτήσετε κάτι τέτοιο; Θα το φαντα-
ζόσασταν πριν 3 χρόνια ότι θα κάνατε ερώτηση που 
θα αφορούσε πλεόνασµα;  Η λέξη πλεόνασµα 
αγνοούταν στα βάθη της ιστορίας. Ισολογισµός εί-
ναι η εικόνα του ∆ήµου για ένα έτος. ∆ιαβάζοντας 
έναν πλεονασµατικό ισολογισµό καταλαβαίνεις ότι 
πολλά πράγµατα έχουν δουλέψει σωστά.

Κλείνοντας µε θετικό πρόσηµο δηµιουργείς 
τις προϋποθέσεις για αναπτυξιακή πολιτική. Αυ-
τό που τόσο πολύ χρειάζεται η πόλη µας. Κάθε 
έργο χρειάζεται χρήµατα. Και τα χρήµατα χρειά-
ζονται αναζήτηση πηγών χρηµατοδότησης.

Για το νέο Προϋπολογισµό να περιµένετε πε-
ρισσότερα έργα, αλλά και περαιτέρω µείωση των 
δαπανών που θεωρούµε περιττές. Πρέπει κάθε 
ευρώ που εισπράττουµε από τους δηµότες µας, 
να το επιστρέφουµε µε έργο.

Η πόλη των Αχαρνών τα επόµενα χρόνια θα 
γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο.

n Η ∆ηµοτική Αρχή έχει συµπληρώσει πλέον 
πάνω από τη µισή της θητεία. Πολλοί συµπο-
λίτες µας τονίζουν πως η διαφορά πλέον είναι 
εµφανής.  Ο ∆ήµαρχος µε κάθε ευκαιρία τονί-
ζει πως ακόµη είµαστε στην αρχή.  Η δική σας 
άποψη ποια είναι;
Βρισκόµαστε στο 1% της υλοποίησης όσων 
έχουµε σχεδιάσει. Είναι τόσα πολλά αυτά που θα 
ακολουθήσουν το επόµενο διάστηµα, που αν κά-
ποιος έχει καιρό να επισκεφτεί την πόλη µας, αν 
έρθει µετά από 4- 5 χρόνια δε θα την αναγνωρί-
σει. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Εξασφαλίζο-
ντας την οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου, θα 
δούµε νέες πλατείες, νέα πάρκα, παιδικές χαρές, 
σύγχρονους δρόµους, νέες αθλητικές εγκαταστά-
σεις, περαιτέρω βελτίωση των σχολικών µονά-
δων, αντιπληµµυρικά έργα, σύγχρονο φωτισµό 
LED σε όλη την πόλη, ανανεωµένο στόλο οχηµά-
των, κοινωνικές δοµές για παιδιά και µεγάλους 
και πολλά άλλα ευχάριστα. Υποµονή να έχει ο 
κόσµος και το αποτέλεσµα θα τους ανταµείψει.

Αποκαλυπτική συνέντευξη  του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών  Μιχάλη Βρεττού !

Η πόλη των Αχαρνών βρίσκεται
πλέον σε αναπτυξιακή τροχιά
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Καλά Χριστούγεννα 
Ευτυχισµένο το 2022

µε υγεία και Ευηµερία!!! 

Βασίλης Οικονόµου 
Βουλευτής  Ανατολικής Αττικής Ν∆

Γραφείο  Αχαρνών:
Πλατεία Μενιδίου 6,  210 2478980
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«Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά, με υγεία σε όλους!!!»

Διαφημιστείτε και Στηρίξτε την μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της πόλης μας! 



10 Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου 2021

«Καλές Γιορτές και Χρόνια Πολλά»
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Ο Βασίλης Λαζάρου νέος Πρόεδρος του Συνδέσµου Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ) 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Αχαρνών Βασίλης Λα-
ζάρου αναδείχθηκε νέ-

ος πρόεδρος του Συνδέσµου 
της Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ), κατά 
την εκλογική διαδικασία που 
έλαβε χώρα την Τετάρτη 1η ∆ε-
κεµβρίου 2021.

Ο ∆ήµος Αχαρνών, ιδρυτικό 
µέλος του ΣΥΝΠΑ, συµµετείχε στη 
διαδικασία µε τον δήµαρχο Σπύ-
ρο Βρεττό και τους αντιδηµάρ-
χους Μιχάλη Βρεττό και Νικόλαο 
∆αµάσκο, ενώ από τους άλλους 
δήµους-µέλη του Συνδέσµου, 
συµµετείχαν ο ∆ήµαρχος Φυλής 
και επί δύο θητείες πρόεδρος του 
συνδέσµου, Χρήστος Παππούς, ο 
δήµαρχος Ασπροπύργου Νίκος 
Μελετίου οι αντιδήµαρχοι ∆ιονύ-
σου ∆ηµήτρης Χιώτης και  Ωρω-
πού Νικόλαος Τζεβελέκος και ο 
δηµοτικός σύµβουλος Φυλής 
Γιώργος Σονίδης

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ή-
µος Αχαρνών αποτελεί τον µεγα-
λύτερο δήµο - µέλος του ΣΥΝΠΑ 
και συµµετέχει οικονοµικά µε το 
µεγαλύτερο ποσοστό, στηρίζο-
ντας µε συνέπεια και συνέχεια στο 
σηµαντικό έργο του Συνδέσµου 
για την προστασία της Πάρνηθας. 

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του ΣΥΝΠΑ που προέκυψε από τη 
διαδικασία είναι το εξής: Πρόε-
δρος: Βασίλης Λαζάρου, Αντιπρό-
εδρος: ∆ηµήτρης Χιώτης,  Μέλη 
Εκτελεστικής Επιτροπής: Βασίλης 
Λαζάρου , ∆ηµήτρης Χιώτης,  Νι-
κόλαος Τζεβελέκος και αναπλη-

ρωµατικό µέλος Γιώργος Σονίδης. 
Μετά την ολοκλήρωση της 

εκλογικής διαδικασίας, ο ∆ήµαρ-
χος Σπύρος Βρεττός, εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι η 15ετής θητεία 
του Βασίλη Λαζάρου στον ΣΥΝ-
ΠΑ, θα στεφθεί µε επιτυχία.

Από την πλευρά του, ο κ. Λα-
ζάρου ευχαρίστησε τα µέλη για 
την εκλογή του και την αναγνώρι-
ση της πολυετούς προσφοράς 
τους στον Σύνδεσµο: «Ευχαριστώ 
πολύ για την εκλογή µου κυρίως 
όµως για την έµπρακτη στήριξη 
όλων. Θα πρέπει όλα τα µέλη του 
ΣΥΝΠΑ να θεωρούν δεδοµένη τη 
ισότιµη αντιµετώπισή τους σε όλη 
τη διάρκεια της θητείας µας. Άλ-
λωστε η προσπάθειά µας είναι 
κοινή µε αποκλειστικό στόχο την 

προστασία και την ανάδειξη της 
Πάρνηθας, του Εθνικού ∆ρυµού 

και του µεγαλύτερου πνεύµονα 
πρασίνου όλης της Αττικής».

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 
Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, 
Χαµόγελα, ∆ηµιουργικότητα, 
Επιτυχίες… είναι µερικές µόνο 
από τις ευχές µου για τα φετινά
 Χριστούγεννα και τη νέα Χρονιά 
που έρχεται. 
Καλά Χριστούγεννα και καλή 
Πρωτοχρονιά!

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΥ 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών
Πρόεδρος  του  ΣΥΝ.ΠΑ.
Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών

«Καλές Γιορτές και Χρόνια Πολλά»
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∆ΗΜΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ ∆. Σ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ 

Με επιτυχία πραγµατοποι-
ήθηκε η πρώτη συνεδρία-
ση της ∆ΗΜ.ΤΟ Αχαρνών 
– Θρακοµακεδόνων στα 
Γραφεία της Κ. Πλατεία 
Αχαρνών, στις 15 Νοεµ-
βρίου 2021.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
συγκροτήθηκε σε σώµα 
ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΜΑΡΙΝΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΟΚΑ ΕΦΗ
ΤΑΜΙΑΣ :ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΕΚΛ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΒΡΕΤΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΤΜΗΜΑ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚ.: ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
3. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖ. Ι∆ΙΩΤ. & ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
4. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΒΡΕΤΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5. ΤΜΗΜΑ  ΠΑΡΑΓΩΓ. & ΕΠΙΣΤΗΜ. ΦΟΡΕΩΝ: ΜΠΟΥΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΠΟΛΙΤ. ΚΑΙ ΙΣΟΤ.ΦΥΛΛΩΝ: ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩ. 
7. ΤΜΗΜΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : ΤΟΚΑ ΕΦΗ 
8. ΤΜΗΜΑ  ΝΕΩΝ:  ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛΙΤΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ. – ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.

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

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
θεατρική παράσταση στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ

µε γνωστούς ηθοποιούς.  Τετάρτη 29/12/21  αναχώρηση 17.30µµ
εισιτήριο 23€ , περ/ται  η µεταφορά

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

ΣΕΦΕΡΛΗΣ -ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ
Σάββατο 22/1/2022 , ώρα αναχώρησης 15.30µµ,

εισιτήριο 18€ (περιλ/ται η µεταφορά) 
===================================================

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

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

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2022	 στην	 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

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

Κυριακή 30/1/2022 µονοήµερη εκδροµή
ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ, εισιτήριο 25€

(Περιλαµβάνεται το εισιτήριο του Οδοντωτού)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

«Καλές Γιορτές και Χρόνια Πολλά»
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Προφητείες Αγίας Ματρώνας
Πριν ο Θεός (πατέρας παντοκράτορας) πλάσει τον άνθρωπο, 
το δεξί του χέρι ο ξανθός άγγελος, παραπλάνησε δεκάδες αγ-
γέλους και ζήτησε από τον Θεό µεγαλύτερο αξίωµα, τότε ο 
Θεός έδωσε εντολή στους πιστούς αγγέλους του να τους κυ-
νηγήσουν και να τους ρίξουν στη γη. Έγινε σκληρή µάχη και 
ο εωσφόρος µαζί µε τους αγγέλους του γκρεµοτσακίστηκαν 
στη γη. Ο Θεός τον ονόµασε διάβολο. Ο διάβολος είπε στον 
Θεό, όταν θα πλάσεις τον κόσµο σου, θα τον καταστρέψω. Και 
τώρα, ναι τώρα ερχόµαστε στην προφητείες της Αγίας Ματρώ-
νας, που το 1950 έγιναν γνωστές στη Ρωσία.

Όταν στη Ρωσία άρχισαν να χαλάνε τα µοναστήρια και τις 
εκκλησίες και να µη πιστεύουν στο Θεό, έφυγε από εκεί και 
µπήκε µέσα στα σπίτια. Το σπίτι που έχει µέσα αναµµένο κα-
ντήλι το αποφεύγει ο διάβολος και πάει παρά πέρα. Το άναµ-
µα του καντηλιού ενέχει το συµβολισµό ότι προσφέρεται ως 
θυσία σεβασµού και τιµής προς τον Θεό και τους Αγίους Του. 
Το λάδι συµβολίζει το άπειρο έλεος του Θεού, αλλά και τα 
κανδήλια συµβολίζουν την εκκλησία που είναι µεταδοτική 
θείου ελέους και φωτιστική. Συµβολίζουν βέβαια τους ίδιους 
τους αγίους που το φως τους έλαµψε, κατά το λόγο του Κυρί-
ου, έµπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσι τα καλά έργα και 
δοξάσωσι τον Πατέρα τον εν τοις ουρανοίς (Ματθ. Ε’ 16).

Η Αγία Ματρώνα 
έλεγε ακόµη στον κό-
σµο: να ευλαβούµαστε 
το σώµα µας, διότι είναι 
ναός του Αγίου Πνεύµα-
τος. ∆εν επιτρέπεται να 
φθείρουµε το σώµα µας. 
Να χρησιµοποιούµε τις 
ευλογίες της φύσεως 
προς ίαση των σωµάτων 
(π.χ. φαρµακευτικά βότανα). Έλεγε ότι θα έρθει καιρός που 
θα σας βάλουν µπροστά σας ψωµί και σταυρό για να διαλέ-
ξετε. Θα περάσουµε δύσκολους καιρούς κι εµείς οι χριστια-
νοί πρέπει να διαλέξουµε το σταυρό. Ίσως να µιλούσε για τα 
χρόνια τις κυριαρχίας του Αντίχριστου και του χαράγµατος αυ-
τού, όπου ουδείς δίχως το χάραγµα θα δύναται να πωλήσει 
ή να αγοράσει…

Συµπληρώνοντας τα λόγια της Οσίας Ματρώνας παρα-
θέτουµε εδώ ένα κοµµάτι της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, 
όπου καταγράφεται η πραγµατική οργή του Θεού στα χρόνια 
της αποστασίας του ανθρώπου. Στα έσχατα χρόνια τα οποία 
διανύουµε.

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...

«1950» Προφητείες Αγίας Ματρώνας: 
Ο διάβολος µπήκε στα σπίτια σας και χορεύει
Ιησούς: Θεέ µου πατέρα παντοκτάτορα, συγχώρεσε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 260 
τ.µ. Α΄όροφος, κατάλληλο για 
Γραφεία, Σχολή χορού, κλπ, 
επί της οδού Πάρνηθας 6,  
Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6986 
997881. 4∆286

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Κτίριο 180 τ.µ., 
βαριάς  σιδηροκατασκευής, 
κατάλληλο  για  κάθε  χρήση,  
στην θέση Λουτρό Αχαρνών,  µε 
νόµιµη άδεια.  Τηλ. Επικ. 6937 
292232 κ. Αλέκος. 4∆286.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

Κορονοϊός: αόρατη δύναµη όπλισε ανθρώπινο χέρι σκορπίζοντας τον θάνατο στην ανθρωπότητα. 
Είναι του Θεού  ή του διαβόλου; Μία απάντηση παρακαλούµε. 
Για τους επιστήµονες της κλιµατικής αλλαγής που θέλουν να σώσουν τον πλα-
νήτη µας, δυστυχώς είναι πολύ αργά. Αν όµως είχαν ακούσει τον πυρηνικό επι-
στήµονα Λόρενς Πίκ, ο οποίος το 1982 µε µια οµάδα µηχανολόγων στη Νεβά-
δα της Αµερικής, έβλεπε την µελλοντική καταστροφή της ανθρωπότητας, τώρα 
θα είχα σωθεί ο πλανήτης µας. Ο Λόρενς Πίκ είχε εγκατέλειψε την Αµερική και 

εγκαταστάθηκε στην Αγγλίαόπου και έκδωσε το βιβλίο του µε τίτλο «Η Αυτοκα-
ταστροφή της Ανθρωπότητας». Ο γράφων που έχει την φώτιση του τριαδικού 
Θεού, έχοντας οραµατιστείτην καταστροφή της ανθρωπότητας , απαντάει στους 
επιστήµονες και στους πολιτικούς τους. Η καταστροφή της ανθρωπότητας έχει 
ξεκινήσει, όµως γιατί, γιατί τα καταστρέψαµε όλα και τώρα τα πληρώνουµε»

«1952» Η Οσία Ματρώνα 
πέταξε στους ουρανούς
Η γερόντισσα Ματρώνα πέταξε στους ουρανούς 
στις 2 Μαΐου 1952 σε ηλικία 72 ετών. Όταν παρέ-
δωσε την άγια ψυχή της στα χέρια του Θεού, πριν 
κλείσει τα µάτια της ο κόσµος έστεκε µπροστάτης 
σαν να µην ήθελε να πει το στερνό Χαίρε Ευλογη-
µένη, στο µέρος που σε καλεί ο Κύριος θα είσαι πά-
ντοτε αναπαυµένη! Η Αγία Ματρώνα πριν παρα-
δώσει το πνεύµα της στο Θεό, τους είπε, να έρχεστε 
στο τάφο µου και να µου ζητάτε ότι θέλετε σαν να 
είµαι ζωντανή, εγώ θα σας βοηθάω! Θα είµαι κοντά 
σε όσους θα έρχονται να ζητήσουν βοήθεια, ακό-
µη και στην άλλη ζωή. Λείψανα της,  βρίσκονται 
στους ιερούς ναούς, Παναγία Σουµελά στις Αχαρ-
νές και στον Ναό Ευαγγελισµό της Θεοτόκου στον 
Περισσό. Ο προϊστάµενος πανοσιολογιώτατος  Αρ-
χιµανδρίτης Αθηναγόρας Κολυβάς, έχει εκδώσει 
βιβλίο το 2013 µε τίτλο «Η Οσία Ματρώνα η Ρωσί-
δα η Αόµµατος και Θαυµατουργός». 

Ο  ΚΟΥΡΟΥΜΙ∆ΗΣ   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  του  ΓΙΟΥ-
ΡΙ  και της  ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  ΣΠΥΡΙ∆Η   που  γεν-
νήθηκε στο  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ και η   ΣΩΤΗΡΗ    ΒΕΝΕΡΙΑ    του   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και της   ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ    το  γέ-
νος   ΛΥΚΟΤΟΜΑΡΟΥ   που  γεννήθηκε  στον 
ΠΕΙΡΑΙΑ   και κατοικεί  στον   ΠΕΙΡΑΙΑ    θα  έλ-
θουν σε  γάµο  που  θα  γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ.

ΓΑΜΟΣ

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

Πέρασαν 2021 χρόνια από την γέννη-
ση του Κυρίου µας Ιησού Χριστού! 
Φέτος λόγω κορονοϊού, είναι µαύ-

ρη χρονιά για την εορτή των Χριστουγέν-
νων. Η κυβέρνηση πήρε απόφαση οι ανεµ-
βολίαστοι να µην τους επιτρέπεταινα περά-
σουν το κατώφλι της εκκλησίας να προσευ-
χηθούν και µε δάκρυα στα µάτια να τον παρακαλέσουν 
να τους απαλλάξει από τον κορονοϊό. Να ακούσουν τους 
ψάλτες να ψάλλουν «Χριστός γεννάτε σήµερα, εν βηθλε-
έµ την πόλη, οι ουρανοί αγάλλονται και χαίρε η φύση 
όλη». Στις πορίες χιλιάδες εµβολιασµένοι και ανεµβολί-
αστοι µαζί, στα Μαζικής Μεταφοράς µαζί, στους δρόµους 

εκατοµµύρια µαζί, στα πάρτι µαζί και στη θά-
λασσα µαζί. Στην εκκλησία του Χριστού που 
βασανίστηκε και σταυρώθηκε για να σώσει 
τους ανθρώπους από τις αµαρτίες τους δεν 
επιτρέπεται η είσοδο στους ανεµβολίαστους.

Αγαπητοί µου χριστιανοί ορθόδο-
ξοι της οικουµένης, µε την βοήθεια του 
τριαδικού Θεού (Πατήρ, Υιού και  Αγί-
ου Πνεύµατος) και µε οδηγό την υπε-
ραγία Θεοτόκο, φέρνουµε στη δηµοσι-
ότητα τις προφητείες της ρωσίδας αόµ-

µατης Ματρώνας. Σήµερα οι προφητείες της έχουν 
επαληθευθεί  και είναι επίκαιρες όσο ποτέ άλλο-
τε. Η παγκόσµια επιστήµη µας λέει ότι αν δεν εµ-
βολιαστεί  ολόκληρη η ανθρωπότητα θα έχουµε 
ένα δις νεκρούς. Οι επιστήµονες της κλιµατικής αλ-

λαγής µας λένε πως αν δεν πάρουµε µέτρα τώ-
ρα… ο πλανήτης θα καταστραφεί. 

Το ερώτηµα του γράφων, καυτό σαν πυρωµέ-
νο µολύβι, απευθύνεται στους επιστήµονες του 
κορονοϊού και στους επιστήµονες της κλιµατικής 
αλλαγής. ∆ύο χρόνια τώρα µας έχετε τρελάνει µε 
τον κορονοϊό, και δεν µπορέσατε επί δύο χρόνια 
να βρείτε το φάρµακο για τον κορονοϊό για να 
αποφύγουµε τα εµβόλια. Γιατί το 40% αποφεύγει 
να κάνει το εµβόλιο; Γιατί φοβάται; Γιατί δεν ακού-
ει τις εντολές των γιατρών για να σωθούν όχι µό-
νο οι άνθρωποι αλλά και η παγκόσµια οικονοµία 
όπως µας λένε.  Μετά την µετάλλαξη «∆ΕΛΤΑ» 
εµφανίστηκε η νέα µετάλλαξη «ΟΜΙΚΡΟΝ» στη 
Μπουτσουάνα της Ν.Αµερικής, σπέρνοντας τον 
πανικό στην ανθρωπότητα. 
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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

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 

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

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ∆εκεµβρίου 2021 και ώρα 

9.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό
Κοιµήσεως  Θεοτόκου  –Αχαρνές,  για την ανάπαυση 

της ψυχής του  πολυαγαπηµένου µας Συζύγου,
Πατέρα, Παππού  και Θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Αργυρώ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία Νίκα και  Κωνσταντίνος Πουραϊµης,
Νικόλαος Νίκας και  Αικατερίνη Φιλιππάτου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η  οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια  στο Καφενείο ΚΙ-

ΤΣΑΡΩΝΑ (Κεντρική Πλατεία)

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
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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 

∆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

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

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

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



“Καλές Γιορτές, θερµές ευχές και  ευτυχές το νέο έτος 2022”


	AX_001_001
	AX_002_002
	AX_003_003
	AX_004_004
	AX_005_005
	AX_006_006
	AX_007_007
	AX_008_008
	AX_009_009
	AX_010_010
	AX_011_011
	AX_012_012
	AX_013_013
	AX_014_014
	AX_015_015
	AX_016_016

