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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Ο Δήμος Αχαρνών προχώρησε σε έναν 
νέο ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας του 
δημότη με τον Δήμο του, αλλά και την 
εξυπηρέτησή του σε προβλήματα της 
καθημερινότητάς του με την ταχύτερη 
δυνατή αντιμετώπισή τους από τις υπη-
ρεσίες του Δήμου Αχαρνών. 

ΜΕΤΆ ΆΠΌ ΕΝΆ ΔΙΆΣΤΗΜΆ ΠΡΌΕΡΓΆΣΙΆΣ ΚΆΙ ΠΡΌΕΤΌΙΜΆΣΙΆΣ
ΌΙ ΕΠΌΜΕΝΌΙ ΜΗΝΕΣ ΘΆ ΕΙΝΆΙ ΌΙ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ ΆΠΤΩΝ ΆΠΌΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ 

Ομαλά κύλησε η διαδικασία στις εσωκομ-
ματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 
στις Αχαρνές και στο Δήμο Φυλής  για την 
ανάδειξη Συνέδρων, μελών Τοπικής Οργά-
νωσης και Νομαρχ.  Επιτροπής. 

ΑΠΟΔΙΔΕΙ  ΚΑΡΠΟΥΣ  Η  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ
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Πρόστιμα Εφορίας:
Αμφισβήτηση και
διαγραφή τους μέσω ΔΕΔ

ΌΙ ΝΌΜΙΚΌΙ ΣΎΜΒΌΎΛΌΙ ΧΆΡΆ 
ΤΣΕΛΆΛΙΔΌΎ & ΧΡΎΣΆ ΤΣΕΛΆΛΙΔΌΎ 
ΣΆΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΌΎΝ 

Νέα  Εργολαβία  για τις  Λακούβες σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες 
Ο  Δήμος  Αχαρνών και η Τεχνική Υπηρεσία επισκευάζει τοπικά τα 
επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και βελτιώνει τους δρόμους 
όπου απαιτείται σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες της πόλης. Μέσα 
στις επόμενες μέρες μετά την σύμβαση που υπογράφηκε από τον 
δήμαρχο Σπύρος Βρεττός  εξειδικευμένο συνεργείο θα γυρνά σε όλη 
την πόλη επισκευάζοντας σημεία του οδοστρώματος που χρήζουν 
προσοχής, καθώς έχουν δημιουργηθεί επικίνδυνα βαθουλώματα 
για οχήματα και οδηγούς. Ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι ένας: 
«Βήμα – βήμα για να αλλάξει η πόλη στο σύνολο της. Κάθε μικρός ή 
μεγάλος δρόμος της να γίνει σύγχρονος και ασφαλής».

Δήμος Αχαρνών: Νέα
εποχή στην εξυπηρέτηση
των Δημοτών

Ένα γεμάτο καλοκαίρι περι-
μένει τη Δημοτική Αρχή, 
σύμφωνα με τις κατευθύν-

σεις που έχει δώσει ο Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός. Η άρση των μέ-
τρων κατά της πανδημίας δίνει τη 
δυνατότητα για εξωστρέφεια, δίνει 
τη δυνατότητα για δράση. Σε αυτό 
το πλαίσιο ο Δήμος αναμένεται να 
κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Η 
πρώτη είναι η πραγματοποίηση έρ-
γων, τα οποία πλέον είναι απόλυτα 
ώριμα και βρίσκονται στην τελική 
τους ευθεία για την υλοποίηση. 

Μέσα στο επόμενο δίμηνο ανα-
μένεται να ξεκινήσουν εργασίες σε 
πολλές γειτονιές της πόλης, καθώς εί-
ναι συνεχόμενες οι υπογραφές συμ-
βάσεων που αφορούν μικρότερα ή 
μεγαλύτερα έργα. Παράλληλα προ-
χωρούν με γοργούς ρυθμούς όσα 
έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή εταιρεία 
του Δήμου Αχαρνών, η οποία τρέχει 
πάνω από δέκα πρότζεκτ. 

Ενδεικτικά υπάρχουν εργολαβί-
ες ασφαλτοστρώσεων, επισκευών 
κεντρικών – και όχι μόνο – οδών, επι-
σκευή και ανακατασκευή αθλητικών 
χώρων και άλλα. Ταυτόχρονα οι 
υπηρεσίες βρίσκονται στις επάλξεις 
τόσο για τους καθαρισμούς, όσο και 
για τις αποψιλώσεις οικοπέδων και 
αποκομιδή κηπαίων. Μια διαδικασία 
σύνθετη, η οποία λόγω της έκτασης 
του Δήμου απαιτεί συγχρονισμό, ορ-
γάνωση και συνέπεια. 

Ο δεύτερος άξονας πάνω στον 
οποίο θα κινηθεί ο Δήμος για το επό-
μενο χρονικό διάστημα είναι η παρο-
χή ευκαιριών ψυχαγωγίας. Ο κόσμος 

τα προηγούμενα δύο χρόνια στερή-
θηκε τη διασκέδαση και έχει ανάγκη 
να επιστρέψει σε ρυθμούς κανονικό-
τητας. Άλλωστε αυτό αποδείχτηκε 
περίτρανα και στο Πανηγύρι της Ζω-
οδόχου Πηγής, όπου η συμμετοχή 
ήταν αθρόα και η επιτυχία της διορ-
γάνωσης πρωτοφανής. Σύμφωνα με 
τις δικές μας πληροφορίες σχεδόν 
καθημερινά έως τα τέλη Ιουλίου θα 
υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις σε 
κάθε γωνιά της πόλης. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως 
στον τομέα αυτό δραστηριοποιείται 
καθημερινά μια ομάδα ανθρώπων, η 
οποία προσπαθεί να συντονίσει τις 
υπηρεσίες και να διοργανώσει με τον 

πλέον άρτιο τρόπο εκδηλώσεις, 
events, δράσεις και συναντήσεις. Ό,τι 
δηλαδή ζητάει ο κόσμος, ό,τι θα τον 
βοηθήσει να επιστρέψει στην κανονι-
κότητα. 

Με αυτά τα δεδομένα οι επόμε-
νοι δύο μήνες είναι γεμάτοι για τα μέ-
λη της διοίκησης, καθώς ο Σπύρος 
Βρεττός θέλει να αποδειχθεί πως το 
διάστημα που πέρασε με τις απαγο-
ρεύσεις και τα προβλήματα δεν ήταν 
χαμένος χρόνος, αλλά ήταν ένα διά-
στημα κατά το οποίο προχώρησαν με 
γοργούς ρυθμούς έργα που περίμε-
ναν χρόνια. Ένα διάστημα έντονης 
προετοιμασίας, που οι καρποί της τώ-
ρα θα αποδώσουν.  
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Ποιοι εκλέγονται στα όργανα 
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις
Αχαρνές και  στον Δήμο Φυλής
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχει αντιπα-
λότητα του μαύρου και κόκκινου φασισμού. 

Σημασία δεν έχει το χρώμα, αλλά η βίαιη επιβολή 
των απόψεων τους. Για την δημοκρατία και οι δύο 
είναι αντίπαλοί της.

Οι άγραφοι ηθικοί κανόνες, διαμορφώ-
νουν την πάγια συμπερι-

φορά κοινωνιών, ενώ οι νόμοι 
της εκάστοτε εξουσίας, αλλά-
ζουν σύμφωνα με τις ανάγκες 
της κάθε χρονικής συγκυρίας.

Ορισμένοι άνθρωποι, προ-
σπαθούν να εμφανιστούν 

σαν βαθυστόχαστοι, εμπνευσμέ-
νοι, μοναδικοί, που λίγοι τους 
καταλαβαίνουν.  Δεν είναι κάτι 
άλλο, παρά φλούδες από ένα 
δένδρο που ξεραίνεται και δεν 
θέλουν να το αποδεχθούν. Ο λα-
ός μας λέγει. Σοφόν το σαφές.

Μεγάλος δάσκαλος για τους ανθρώπους η 
ιστορία, εθνική ή παγκόσμια, μεγαλύτερος  

η εμπειρία γιατί ότι παθαίνεις και μαθαίνεις, δεν 
το ξεχνάς ποτέ.

Η επιμονή σε απολιθωμένες απόψεις, είναι η 
συνέχιση της εξαπάτησης των ανθρώπων και 

σαν τέτοια, δεν λύνει κανένα πρόβλημα μας. Ο  κό-
σμος, οι άνθρωποι πάντα θα αλλάζουν, όσο ανε-
βαίνει το πνευματικό μας, επίπεδο.

Όταν μπερδεύεις την μνήμη σου, πράγμα 
πολύ συχνό, καλύτερα να μένεις σιωπηρός 

και να προσπαθείς να την ξεμπερδέψεις, από τα 
ακούσματα των άλλων. Μην επιμένεις, γιατί συ-
χνά η μνήμη μας, μας προδίδει. Συμβαίνει σε 
όλους μας.

Παρατηρώ και διακρίνω σημαίνει, ότι βλέπω 
και ξεχωρίζω το σωστό από τι λάθος, το ψέμα 

από την αλήθεια. Βέβαια με την δική μου κρίση, με 
την δική μου λογική.  Αυτό  δεν σημαίνει ότι είμα-
στε αλάθητοι.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες βιβλίων που 
διαβάζουμε. Η πρώτη μας λέγει ευχάριστα 

ψέματα, η δεύτερη μας λέγει δυσάρεστες αλή-

θειες. Εάν διαβάζετε τα πρώτα, η πρόοδος σας εί-
ναι στάσιμη. Υποτίθεται ότι προσπαθούμε να 
βελτιωθούμε.

Οι μικρές απλές καθημερινές απολαύσεις της 
ζωής μας, είναι πιο ευεργετικές, από το κυνή-

γι της φιλοδοξίας και του ονείρου μας. Αυτό το κυ-
νήγι μας κρατά διαρκώς σε έντα-
ση και πίεση. Δηλαδή στρες. Δεν 
είναι ότι καλύτερο.

Είναι μερικά από τα κου-
σούρια μας, όπως ο εγωι-

σμός, η πλεονεξία, η αρπαγή, η 
αρχομανία, η ζηλοφθονία, 
που άλλα θεραπεύονται και 
άλλα όχι. Γιατρός είναι, το πά-
θημα και το μάθημα. Δηλαδή η 
πείρα.

Δεν είναι 
λ ά θ ο ς 

να ακούμε μια 
δεύτερη γνώμη. Αυτό δεν σημαί-
νει ότι την αποδεχόμαστε. Κά-
ποιες φορές είναι ενδιαφέρουσα, 
και μπορεί να την ψάξουμε.

Εάν δεν σκέπτεσαι, ενερ-
γείς παράλογα. Εάν δεν 

γνωρίζεις, λειτουργείς λάθος. 
Εάν δεν πάθεις, δεν βάζεις μυα-
λό. Εάν δεν θέλεις να κοπιάσεις 
για να μάθεις, θα ζήσεις στον 
σκοταδισμό, με όλα αυτά.

Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, 
όλοι σε τούτη τη ζωή. Και είναι πολύ σκληρό  

ο ένας από τους δυό, τον άλλον να μην εννοεί. Δεν 
υπάρχει κανόνας χωρίς εξαίρεση, δεν υπάρχει απο-
λυτότητα. Υπάρχει η κατανόηση, μέσα σε όρια.

Η παροιμία λέγει:  Ξέρεις να κλέβεις, ξέρεις 
να κρύβεσαι; Εσύ είσαι 

ένας, αυτοί που σε ψάχνουν εί-
ναι χιλιάδες.
Όσο να φάει ο γέροντας, το 

μπόϊ δεν αλλάζει, λέγει η παροι-
μία. Και όσες ψευτιές αν λέγει ο 
πολίτικός, να ξέρεις ότι μικραίνει.

Ένα φονικό βλέμμα το 
φοβάσαι όταν είσαι ένο-

χος. Αλλιώς αντεπιτίθεσαι με ένα φονικό λόγο. 
Και τότε πέφτει σιωπή.

Όλες οι θρησκείες, οι εκκλησίες, θεωρητικά 
εργάζονται για το καλό, την καλοσύνη των 

ανθρώπων. Στην πράξη όμως γίνονται άλλα πράγ-
ματα, με άλλες σκοπιμότητες. 

Βρε γυναίκα, είσαι και εγώ, αλλά είμαι και 
εσύ. Δεν με αφήνεις να τελειώσω την φρά-

ση μου, και πετάγεσαι σαν ανεπιθύμητη πορδί-
τσα. Κάνε μισό λεπτό υπομονή και μετά ρίχτα χύ-
μα. Δεν με ενοχλεί. Μου λέγει. Μα μετά θα το ξε-
χάσω. Άντε καθάρισε εσύ τώρα.

Δεν είναι ποτέ αργά να κάνεις έστω και σήμε-
ρα, κάτι που αμέλησες να κάνεις στο παρελ-

θόν. Το κάτι είναι καλύτερο από το τίποτε.
Δεν χρειάζεται να προσκυνάμε κανέναν. 
Χρειάζεται να σεβόμαστε τους πάντες. Όλοι 

έχουν αυτό το δικαίωμα.
Ένας παιδικός μου φίλος και συμμαθητής μου 
έλεγε. Αν ποτέ μπορέσεις να νικήσεις τον εγω-

ισμό σου, ίσως μες συμπαθήσεις. Εγώ τον θυμάμαι 
και τον αγαπώ πάντα.

Κάποτε ήμουν πλούσιος και σκόρπαγα 
λεφτά. Σήμερα είμαι πλουσιότερος, γιατί 

αυτά τα λίγα που βγάζω, μου φτάνουν και μου 
περισσεύουν. Έστω και αργά έβαλα μυαλό.

Το μυαλό μας με την εκπαίδευση και την 
εμπειρία, γίνεται γόνιμο και γεννά ιδέες για 

την βελτίωση της ζωής μας. Η τεμπελιά, μήτηρ κά-
θε κακίας και συμφοράς.

Ένα απλό ανθρωπάκι βλέπει τον φίλο 
του, δέκα η ώρα την νύχτα, ντυμένο 

γραβατομένο, στολισμένο και την ρωτάει. 
Μπα για πού τόβαλε τέτοια ώρα; -Πάω να βα-
φτίσω. -Βρε βάπτιση τέτοια ώρα; - Είμαι νονός 
της νύχτας.

Έχω ένα φίλο θεούσα. Εγώ του λέγω. Για να 
σε κάνω Ιεχωβά( ΓΙΕΧΒΑ), αυτό αποκλείε-

ται. Μπορώ να σε κάνω αλεξίθρησκο. Όπως λέ-
με αλεξικέραυνο. Δυσκολεύεται να με καταλάβει.

Ο μπαξές της ζωής μας 
έχει από όλα τα λουλού-

δια. Έχει όμως και αγριόχορ-
τα. Για να αναπτυχθούν και να 
ανθίσουν τα λουλούδια, πρέ-
πει να ξεριζώσεις τα αγριό-
χορτα.

Βρε γυναίκα , όλο σου-
βλάκια και πίτσες φαρμα-

κώνεις. Χάθηκε να φας και κάτι 
άλλο; Δεν έχεις ούτε ιερό, ούτε 
όσπριο.

Όταν βλέπω την γυναίκα 
μου να μασουλάει, την 

ρωτώ. Τι φαρμακώνεις πάλι. 
Τσαντίζεται και με το δίκιο της. Μετά αρχίζει τις 
σαράντα ημέρες νηστείες. Εγώ ο έρημος δεν τις 
αντέχω. Ασυμφωνία χαρακτήρων. 

Βρε παιδιά, δίνω στην γυναίκα μου την 
κάρτα της τράπεζας, να πάρει χρήματα από 

το Α.Τ.Μ. Ποτέ της όμως δεν μου φέρνει ρέστα. 
Μήπως πρέπει  να αλλάξω σύ-
στημα;

Συχνά κάποιος  φίλος 
μου λέγει. Βρε παιδί τι 

δεν καταλαβαίνω, βλάκας εί-
μαι; Εγώ απαντώ, να μην υπο-
τιμάς τον εαυτό σου. Το νόη-
μα είναι, αφού αποκαλείς τον 
εαυτό σου βλάκα, περιμένεις 

από εμένα επιβεβαίωση.
Για ένα σπίτι που επικρατεί ακαταστασία, συ-
νήθως λέμε. Άλλο αλώνι και άλλο το σαλόνι. 

Ο ερωτισμός και τα αισθήματα, είναι εντονότε-
ρα στις νεαρές ηλικίες. Για τους γέροντες είναι 
η γνώση, η εμπειρία, η λογική.

Ο έρωτας νικάει την θέληση μας, γιατί είναι 
βιολογική εντολή. Τα υπόλοιπα τα συζητά-

με. Οι ηθικοί νόμοι είναι ισχυρότεροι από τους 
κοσμικούς, γιατί δεν αλλάζουν ποτέ, αφού έχουν 
διαμορφωθεί από χιλιάδες χρόνια πείρας των αν-
θρώπων. 

Η σωματική ρώμη είναι για τους νέους, η 
πνευματική για τους γέρους. Αυτά, συ-

μπληρώνουν η μια την άλλη. Εμείς οι ίδιοι κά-
νουμε την ζωή μας, ευχάριστη ή δυσάρεστη. Δύ-
ναμη, γνώση, εμπειρία και έντιμη προσπάθεια.

Μια πρακτική συμβολή για τους δημοσιογρά-
φους που έχουν εκπομπή στα κανάλια της 

T.V.  Μην καλείτε  κομματόσκυλα στην εκπομπή 
σας, να γαυγίζουν σαν αδέσποτα. Ο κόσμος τα σι-
χαίνεται, αυτά, αλλάζει κανάλι, και εσείς χάνετε πο-
λύ από την γνώμη που τυχόν είχε σχηματίσει ο κό-
σμος για σας. Κινηθείτε στην κοινή λογική.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κωδικός Εντύπου: 8618 - Έτος 12ο
Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011

Γραφεία: Οδυσ.  Ελύτη  3 – Αχαρνές 
Τ.Κ.:  13672   -  Τηλ.:  210 2445658

E-mail: acharnaiki@gmail.com  και nioras@gmail.com 

Διεύθυνση - Έκδοση : Ιωάννης Νιώρας
Σύμβ.  Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας .  Τηλ. : 697 2426684

Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γιώργος Νιώρας
Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης

Δημιουργικό: Ιωάννης  Νιώρας
Εκτύπωση: Print Pack

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου   Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων,
με απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Αποκλείονται οι πάσης φύσεως

 καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία τύπου
εκφράζουν την άποψη του γράφοντος. 

Ετήσιες Συνδρομές:
Ιδιώτες: 30 € - Σύλλογοι: 50 € - Δήμοι: 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 Διανομής: Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο
το δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ»(Κεντρική  Πλατεία).  

Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης. 
Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου.
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684. Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

Ο έξυπνος θέλει πά-
ντα να μαθαίνει. Ο 
ημιμαθής, θέλει να 

διδάσκει, τους άλλους αυ-
τό που νομίζει ότι είναι σω-
στό αλλά δεν γνωρίζει ότι 
είναι λάθος. Το σωστό λί-
γοι το γνωρίζουν, γιατί εί-
ναι θέμα εκπαίδευσης και 
πείρας.

Επαναστατούμε για 
να βελτιώσουμε την 
ζωή μας και να αλ-

λάξουμε κάποια κακώς κεί-
μενα. Δεν επαναστατούμε 
γιατί θέλουμε να πεθάνου-
με και κάποιοι δεν μας το 
επιτρέπουν. Μην παίζετε με 
το θάνατο, δεν χαρίζεται σε 
κανέναν.

Όταν ρωτάς για κά-
τι, αισθάνεσαι λίγο 
χαζός. Όταν δεν ρω-

τάς για τίποτα, τότε σίγου-
ρα είσαι βλάκας.
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Άλλη μια φορά η συνάντηση του Βουλευ-
τή Βασίλη Οικονόμου με τον  Υπουργό 
Υγείας, Θάνο Πλεύρη ήταν θετική με συ-

γκεκριμένα αποτελέσματα. Τα  11 Κέντρα Υγείας 
της Ανατολικής  Αττικής, μεταξύ των οποίων και 
του Δήμου Αχαρνών, εντάσσονται στο πρόγραμ-
μα ανασυγκρότησης του ταμείου ανάκαμψης!!! 
Συγκεκριμένα, θα επαναεξοπλιστούν και θα ανα-
καινιστούν έτσι ώστε να συνεχίσουν την λειτουρ-
γία τους αναβαθμισμένα προσφέροντας υψηλού 
επιπέδου Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Υγείας. Συ-
νεχίζουμε λοιπόν για τον μεγάλο στόχο και το 
όραμα μας, την δημιουργία του 

Στο πλαίσιο των συναντήσεων της ΔΗ-
ΜΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
που καταδεικνύουν το ενδιαφέρον και 

την ευαισθησία για τα σοβαρά κοινωνικά ζητή-
ματα, την Δευτέρα 09/05/2022 είχαμε την ευκαι-
ρία και την τιμή οι κ.κ Μαρίνης Πέτρος, Τσεκού-
ρας Κώστας και Κουλόγιαννης Γεώργιος να συ-
ναντηθούμε με τον Υφυπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, κ. Λευτέρη Οικονόμου για τα προβλή-
ματα εγκληματικότητας και παραβατικότητας 
στο Δήμο Αχαρνών. 

Στις  10  Μαΐου 2022 οι μαθητές των Α΄& 
Β΄Τάξεων του 16ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Αχαρνών, παρακολούθησαν στην 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου 
μας ,εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Πρό-
ληψη Παιδικών Ατυχημάτων» με σκοπό την 
ενημέρωση των παιδιών για το πώς μπορούν 
να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και πώς να 
τους αποφεύγουν.

Με πλή-
ρη κατά-
νυξη και 

θρησκευτική ευ-
λάβεια πλήθος 
μελών και φί-
λων του Συλλό-
γου μας αλλά 
και πιστών Κοκ-
κινομυλιωτών 
και όχι μόνο, συ-
νόδεψαν την Κυριακή το πρωί 8 ΜΑΗ 2022 την ιερή 
εικόνα του ΤΑΞΙΑΡΧΗ Μανταμάδου στη έξοδό του 
από τον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 
στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ, Προεξάρχοντος της περιφο-
ράς ο προϊστάμενος του Ιερού ναού Πρεσβύτερος 
Μιχαήλ Τσιρώνης

Από τη  εκδήλωση που διοργάνωσε με επιτυ-
χία η ΔΕΕΠ Ανατολικης Αττικής στο Δήμο 
Αχαρνων, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα 

νοσηλευτή. Συγχαρητήρια στην εξαιρετική και αεικί-
νητη Πρόεδρο Vanita Sofroni και στον Πρόεδρο της 
ΔΗΜΤΟ. Petros Marinis

Να και μια ομι-
λούσα  φωτο-
γραφία…  : 

Από τα απρόοπτα του 
πανηγυριού της Ζωο-
δόχου Πηγής, η τετ α 
τετ χειραψία του Περι-
φερειάρχη  Γιώργου 
Πατούλη με τον συ-
μπολίτη μας Δημοτικό 
Σύμβουλο και Αντι-
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρου Βάθη. 
Τα λόγια που αντάλλαξαν αυτονόητα :  Γιώργο μαζί 
σου …. Σπύρο με πρόλαβες… είσαι ευπρόσδεκτος 
στο συνδυασμό μου…  Σίγουρα εδώ ταιριάζει: Το κα-
λό το παλληκάρι πριν πεινάσει μαγειρεύει…

Στην  Γενική Συνέλευση του συλλόγου Αυλί-
ζας, βρέθηκε η ευκαιρία να τα πούμε με τους 
συμπολίτες μας έπειτα από 2 χρόνια.   Ο κο-

ρωνοϊός δεν μας επέτρεπε να συναντηθούμε αλλά 
εμείς δε σταματήσαμε να εργαζόμαστε κι αυτό ανα-
γνωρίστηκε και από τη Διοίκηση του συλλόγου, αλ-
λά και από τους κατοίκους της περιοχής.

Αγώνες την Κυριακή 15/5  στο Ολυμπιακό 
Χωριό και ο στίβος γέμισε παιδιά. Μαζί μας και 
ο φίλος Υπουργός Στέλιος Πέτσας.  

Στις (14 &15 /5) στο Ολυμπιακό Χωριό εορτά-
στηγκε (εκ μεταφοράς από την 11η Μαΐου) 
τους προστάτες Αγίους μας, Ισαποστόλους Κύ-

ριλλο & Μεθόδιο. Οι Άγιοι Φωτιστές των Σλάβων, 
έχουν ανακηρυχθεί προστάτες όλης της Ευρώπης. Βο-
ήθειά μας! Και του χρόνου!

Μια ξεχωριστή εμπειρία βίωσαν το Σάββατο 7 
Μαΐου 2022 χορευτές, χορεύτριες και μέλη 
των Λυκείων Ελληνίδων Αχαρνών και Ρόδου 

«Εργάνη Αθηνά». Τα δύο αδελφά Λύκεια αντάμωσαν 
σε μια μουσικοχορευτική παράσταση γεμάτη χρώμα-
τα, ακούσματα και χορούς από την περιοχή του Με-
νιδίου και της Ρόδου. 

Την Κυριακή  8  Μαΐου  2022    πραγματοποι-
ήθηκε  με  επιτυχία   η   33η   Εθελοντική  Αιμο-
δοσία  του Συλλόγου  Κρητών  Αχαρνών. Η 

εθελοντική αιμοδοσία  δεν είναι απλώς  μια πράξη  
αγάπης, είναι έμπρακτη απόδειξη  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  και  
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ  και αποτελεί  ένα  σημαντικό  θεσμό  
για τη  τοπική  κοινωνία μας. Ευχόμαστε  σε όλους 
υγεία  και ανανεώνουμε  το ραντεβού μας  για την επό-
μενη αιμοδοσία.

Φωτορεπορτάζ
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Σημαντική βράβευση για τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών
Μια σημαντική βράβευση, αποτέλε-

σμα της συστηματικής δουλειάς για 
την επίλυση των πολυεπίπεδων 

προβλημάτων του Δήμου Αχαρνών, απέ-
σπασε ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Δημη-
τρακόπουλος,στο πλαίσιο του Συνεδρίου 
της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέ-
ων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» 
που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη. 

Η ανάρτηση του Γ.Γ στα social media: 
Στα πλαίσια του Συνεδρίου της Πανελλή-

νια  Ένωση Κλεισθένης που πραγματοποιήθη-
κε στην Ξάνθη, είχα την τιμή να βραβευτώ ως 
Γενικός Γραμματέας του Δήμος Αχαρνών. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή την τιμή την 

επιτροπή των βραβείων, τους διοργανωτές και 
ιδιαίτερα τον πρόεδρο Μιχάλης  Χριστάκης. 

Θα κρατήσω μια κουβέντα του προέδρου 
κατά τη στιγμή της απονομής: «Ο Δήμος Αχαρ-
νών είναι από τους Δήμους της χώρας που η 
σημερινή Διοίκηση καλείται να ανταποκριθεί 
σε ένα μεγάλο πλήθος πολυεπίπεδων προ-
βλημάτων». Με τον Δήμαρχο Αχαρνών  Σπύ-
ρος  Βρεττός , τον οποίο ευχαριστώ για την 
εμπιστοσύνη, δουλεύουμε καθημερινά για 
όλα αυτά τα προβλήματα και με την συνεργα-
σία όλων των μελών της διοίκησης είμαι σί-
γουρος ότι θα ανταποκριθούμε όχι μόνο στα 
προβλήματα αλλά και σε νέα έργα που θα αλ-
λάξουν τον Δήμο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ανακοίνωση 
Το καλοκαιρινό camp «Καλοκαίρι 
στην Πόλη 2022», που διοργανώνει η 
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών είναι γε-
γονός. Αρχίζουμε τη Δευτέρα 20-06-
2022. 
Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί σε 3 περι-
όδους:
1η Περίοδος από 20-06-2022 έως 01-
07-2022 με κόστος 100 ευρώ ανά παι-
δί.
2η Περίοδος από 04-07-2022 έως 15-
07-2022 με κόστος 100 ευρώ ανά παι-
δί.
3η Περίοδος από 18-07-2022 έως 29-
07-2022 με κόστος 100 ευρώ ανά παι-
δί.
Διευκρίνιση: Για το παιδί που θα έρθει 
μόνο μια εβδομάδα το κόστος είναι  60 
ευρώ.
Οι χώροι υλοποίησης του προγράμμα-
τος είναι:
• 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών Λιοσίων 44 
Αχαρνές
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδό-
νων Εμμανουήλ Παππά 66 Θρακ/νες
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για την εγ-
γραφή των παιδιών τους πρέπει να 
έχουν υπόψη τους τα εξής: 
• Τα δικαιολογητικά εγγραφής υπάρ-
χουν στην ιστοσελίδα της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών www.difa.gr.
• Οι ενδιαφερόμενοι αφού κάνουν λή-
ψη των σχετικών εγγράφων θα πρέπει 
να τα συμπληρώσουν και να τα απο-
στείλουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύμα-
τος (email) στη ΔΗ.Φ.Α στο npdd.11@
gmail.com. Μαζί θα πρέπει να είναι 
επισυναπτόμενη και η απόδειξη πλη-
ρωμής η οποία θα αναφέρει το όνομα 
του παιδιού και το πρόγραμμα που θα 
συμμετάσχει.
• Η πληρωμή γίνεται μόνο ηλεκτρονι-
κά στην Εθνική τράπεζα στον παρακά-
τω αριθμό λογαριασμού: GR 2301 
1009 1000 0009 1009 31659
• Κάθε παιδί θεωρείται εγγεγραμμένο 
μόνο όταν έχει πληρώσει τη συνδρομή 
για την εγγραφή του πριν την έναρξη 
του προγράμματος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοι-
νωνήστε στα τηλ.: 210 2477900 - 210 
2406630 – 216 7005271. 
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Δήμος Αχαρνών: Νέα εποχή  
στην εξυπηρέτηση των Δημοτών

Ο Δήμος Αχαρνών προχώρησε σε έναν νέο ψηφιακό τρό-
πο επικοινωνίας του δημότη με τον Δήμο του, αλλά και 
την εξυπηρέτησή του σε προβλήματα της καθημερινότη-
τάς του με την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους από 
τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών. 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού με αρμόδιο Αντιδή-
μαρχο τον Χρύσανθο Ε. Κόνταρη, θέτει από σήμερα σε 
κανονική λειτουργία, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπο-
βολής των αιτημάτων των δημοτών μας, με ταυτόχρονη 
διαχείρισή τους από τις αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου Αχαρνών www.acharnes.gr.

Το σύστημα επιτρέπει τη γρήγορη αλλά και εύκολη 
καταχώρηση ζητημάτων καθημερινότητας με στόχο την 
ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους από τις υπηρεσίες 
μας.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός, «Στόχος 
είναι ο δημότης να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο του 
σχεδιασμού, αλλά και να γίνεται διαρκώς πιο εύκολη και 
προσιτή η εξυπηρέτησή του από τις δημοτικές μας υπηρε-
σίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία».

Συνάντηση  με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών για τις εντάξεις σχεδίου 
στις ΠΕ 19 και 20 (Μονομάτι) 
Ύ σ τ ε ρ α  
από συ-
νάντηση  
του Αντι-
δ η μ ά ρ -
χου Αχαρ-
νών Πα-
ναγιώρη 
Αναγνω-
στόπου-
λο,  με τον 
φίλο και 
π ο λ ύ 
αποτελε-
σματικό Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Νίκο Πέππα 
(και Αναπληρωτή Περιφερειάρχη) ο οποίος εκλέγεται 
στην Περιφέρειά μας, προέκυψε  το εξής  ενδιαφέρον: . 

Αντικείμενο συνάντησης ήταν η προώθηση του σχε-
δίου πόλης στο Μονομάτι και ειδικότερα οι Πολεοδομι-
κές Ενότητες 20 (το τρίγωνο Καραμανλή- Δεκελεί-
ας-Πλήθωνος Γεμιστού) και 19 (απέναντι από το Ολυμπι-
ακό Χωριό) μέσω της χρηματοδότησης που έχουμε ανά-
γκη και θα την επιτύχουμε με τη συμβολή του.

Το πολεοδομικό χάος των Αχαρνών είναι πηγή πολ-
λών δεινών. Δεινών που έχουν οικονομικό αντίκτυπο 
για το δήμο, που αποτελούν εμπόδιο ανάπτυξης σω-
στών υποδομών και κυρίως αδυναμίας χιλιάδων ιδιο-
κτητών να αξιοποιήσουν σωστά την ιδιοκτησία τους.

Οι διαδικασίες αυτές αργούν γενικά, αλλά η κατά-
σταση αντιμετωπίζεται μεθοδικά και με επιμονή. 

Η συνάντηση είναι σε συνέχεια προεργασίας με τον 
αρμόδιο για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού της Πε-
ριφέρειας Θανάση Κατσιγιαννη.

Άνοιξε ο δρόμος για τα έργα ορεινής 
Υδρονομίας  στη  Βαρυμπόμπη 
Άνοιξε πλέον ο δρόμος 

για την άμεση εκπό-
νηση μελετών και την 

εκτέλεση έργων ορεινής 
υδρονομίας από την Περιφέ-
ρεια Αττικής στις περιοχές Γε-
ρανείων, Βιλίων και της Βαρυ-
μπόμπης, Αφιδνών και Κρυο-
νερίου αντίστοιχα, μετά την 
υπογραφή των σχετικών τρι-
ών Προγραμματικών Συμβά-
σεων από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κ. 
Σκρέκα και τον Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη.

Επισημαίνεται πως το ποσό 
των 5 εκ. ευρώ για τη χρηματο-
δότηση των μελετών από την 
πλευρά του Υπ. Εσωτερικών έχει 
ήδη διασφαλιστεί από την Περι-
φέρεια Αττικής. Το εκτιμώμενο 
κόστος των απαιτούμενων έρ-
γων στα ανάντη των Ορεινών 
Όγκων, σύμφωνα και με το Γενι-
κό Σχέδιο που έχει εκπονήσει η 
Περιφέρεια για την αντιμετώπιση 
των πλημμυρικών κινδύνων, 

ανέρχεται στα 30 εκ. ευρώ, ποσό 
που θα εξασφαλιστεί από πό-
ρους του Υπ. Εσωτερικών.

Μετά και την υπογραφή των 
σχετικών Προγραμματικών Συμ-
βάσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
της Περιφέρειας κατόπιν σχετικής 
εντολής του Περιφερειάρχη Γ. 
Πατούλη, αναμένεται να προχω-
ρήσουν άμεσα τη διαδικασία της 
δημοπράτησης των μελετών για 
την αποκατάσταση των πληγει-

σών περιοχών. Στην τελετή υπο-
γραφής η οποία πραγματοποιή-
θηκε στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας παραβρέθη-
καν επίσης ο Εντεταλμένος 
Περιφερειακός Σύμβουλος Μη-
τροπολιτικών Υποδομών, Χωρι-
κού σχεδιασμού και Αντιπλημ-
μυρικών Έργων  Αθ. Κατσιγιάν-
νης και η Διευθύντρια Αναπτυξι-
ακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Μ. Μίσκα. 

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Είναι τεράστια η αγωνία και πολλά τα ερωτήματα συμπολιτών μας 
στα ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ, στον ΠΛΑΤΩΝΑ και άλλες περιοχές που 
έχουν στην κατοχή τους οικόπεδα σε περιοχές με Πυλώνες υψηλής 
τάσης της ΔΕΗ και επιθυμούν να μπουν στο Σχέδιο, αλλά περιμένουν 
χρόνια, εξαιτίας της ύπαρξης πυλώνων υψηλής τάσης.

Για το λόγο αυτό, ο Αντιδήμαρχος  Παναγιώτης Αναγνωστόπου-
λος είχε συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του ΑΔΜΗΕ ο οποίος δι-
αχειρίζεται τις γραμμές υψηλής τάσης και τα νέα διαφαίνονται ευχά-
ριστα. Δηλαδή η υπογειοποίηση και η ένταξη των περιοχών αυτών 
στο σχέδιο πόλης. Επομένως το Σχέδιο πόλης μπορεί να προχωρή-
σει είτε με τους πυλώνες όπως είναι τώρα, είτε με υπογειοποίηση. Η υπογειοποίηση φυσικά έχει ένα ση-
μαντικό κόστος αλλά η ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και η υγεία δεν κοστολογούνται και εκτιμώ ότι 
αυτή είναι η μόνη επιλογή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια.

Ολοκληρώθηκε ένας κύκλος τριών ειδι-
κών συνεδριάσεων του Συντονιστικού Το-
πικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Αχαρ-
νών για την Αντιπυρική Περίοδο 2022.

Η 3η κατά σειρά, βάσει νόμου, τακτική 
συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού 
Οργάνου του Δήμου Αχαρνών πραγματο-
ποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη το πρωί της Πέ-
μπτης 12 Μαΐου υπό τον συντονισμό του 
Αντιδημάρχου Μιχάλη Βρεττού και του 
επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Προ-
στασίας Βασίλη Παπαδόπουλου και τη 
συμμετοχή μελών του συντονιστικού ορ-
γάνου (Περιφέρεια, Πυροσβεστική Υπηρε-
σία, Α.Τ. Αχαρνών, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δή-
μου Αχαρνών, Τμήμα Πρασίνου, Δημοτική Αστυνο-
μία, Δασαρχείο, Εθελοντές). Στην ενημέρωσή του ο 
προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
τόνισε ότι οι υπηρεσίες βαδίζουν πάνω στον σχεδια-
σμό που είχε γνωστοποιηθεί στα δύο προηγούμενα 
συντονιστικά. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι:
• Ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί πέριξ των πυρο-
σβεστικών κρουνών
• Έχουν ξεκινήσει οι αντιπυρικοί καθαρισμοί σε Βα-
ρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες και Ολυμπιακό Χωριό 

από τα τμήματα περιβάλλοντος και πολιτικής προ-
στασίας,
• Εντός των επομένων ημερών θα έχουν τελεσφο-
ρήσει οι διαδικασίες πρόσληψης οδηγών και εργα-
τών πυρασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης 
Βρεττός υπογράμμισε ότι ο Δήμος Αχαρνών κινείται 
με σχέδιο και προγραμματισμό, ενώ θα παράσχει κά-
θε δυνατή βοήθεια ώστε να αποφευχθούν δυσάρε-
στες καταστάσεις. Κλείνοντας όλοι οι παρευρισκόμε-
νοι ευχήθηκαν να υπάρξει μια ήρεμη περίοδος για 
όλους με τα λιγότερα δυσάρεστα συμβάντα.

Ολοκληρώθηκε ένας κύκλος τριών ειδικών συνεδριάσεων 
του Συντονιστικού Οργάνου για την αντιπυρική περίοδο
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Ο ι πολίτες μπορούν να επιτύχουν τη διαγραφή φόρων, προστί-
μων και άλλων ποινών που τους έχουν επιβληθεί από τις φο-
ρολογικές αρχές μέσω της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 

(ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα τελευταία χρό-
νια, το ποσοστό των ενδικοφανών προσφυγών έχουν ποσοστό απο-
δοχής 40%, επομένως σχεδόν οι μισές υποθέσεις επιλύονται εξωδι-
καστικά, σε συντομότερο χρονικό διάστημα και λιγότερα έξοδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4174/2014 (Κώδικας Φορολογι-
κής Διαδικασίας), προβλέπεται ότι «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί 
οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολο-
γική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υπο-
βάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης 
στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής 
Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης».

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο, καθώς 
και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του 
φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. 
Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται:
• Για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα.
• Για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή.
• Για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυούχο.
• Για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο.
• Για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και 
επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς.
• Για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από τον δικα-
στικό συμπαραστάτη.
• Για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του.
• Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση από τους 
εκκαθαριστές.

Οι προσφυγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί-
ται και από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τα οποία προκύπτει ότι το 
2018 έγ ιναν 
α π ο δ ε κ τ έ ς 
38,9%, το 2019 
έγιναν αποδε-
κτές 34,5%, το 
2020 έγιναν δε-
κτές 1.886 ή 
38,1%, το 2021 
έγιναν δεκτές 
35,89%. 

Πρόστιμα Εφορίας: Αμφισβήτηση 
και διαγραφή τους μέσω ΔΕΔ

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

ζητήματα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ  
- ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

-  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί

Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη»

O Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Πετάκος και το Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγα-
θών, Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχει-
ρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020», σας γνωστοποιούν ό,τι ξεκινά η διαδικασία 
υποβολής των  αιτήσεων για ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελέ-
νη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών. Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από 
09/5/2022 έως και 10/6/2022 και κατά τις ώρες 9:00- 13:00. Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται 
και θα κατατίθενται μαζί με όλα  τα πλήρη δικαιολογητικά από τους ίδιους τους ενδιαφερό-
μενους, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών επί των οδών 
Αχαρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στον Προφήτη Ηλία. Τα έντυπα των δικαιολογη-
τικών και των αιτήσεων μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από τη σελίδα του 
Δήμου Αχαρνών  στο παρακάτω σύνδεσμο:   http://www.acharnes.gr, είτε από το Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών, είτε από το Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής Δήμου Αχαρνών, κατά τις ώρες 9:00  13:00. Λόγω του COVID -19 και των μέτρων 
που εφαρμόζονται για την αποφυγή της διασποράς του η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική 
σε όλες τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 2102463543 ή 
στην ηλεκτρονική  διεύθυνση koinpantopolio@acharnes.gr του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
«Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών.
Δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Ένταξης, 2. Δικαιολογητικά & Κριτήρια Ένταξης, 3. Υπεύθυνη Δή-
λωση.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κα-
θώς αυξάνονται οι καταναλωτές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στους αυξημένους λογαριασμούς. Τους τελευταίους μήνες, τα παράπονα 

των καταναλωτών προς την ΕΚΠΟΙΖΩ για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού 
ρεύματος έχουν αυξηθεί. Κατά κύριο λόγο, διαμαρτύρονται για την αδιαφάνεια 
των λογαριασμών και για τις υπέρογκες και άδικες χρεώσεις. Ήδη  ξεπέρασαν την 
μηνιαίο μισθό. 

Τον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στην οποία θα δηλω-
θούν τα στοιχεία για την επιστροφή των αναδρομικών από τους λογα-
ριασμούς της ΔΕΗ. Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική Πλατφόρμα στην 

οποία οι πολίτες θα υποβάλλουν την αίτηση προκειμένου να λάβουν το επί-
δομα των 600 ευρώ έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
Θάνος Πετραλιάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, αφού ενσωματωθούν και οι λογα-
ριασμοί του Μαΐου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στην οποία θα δη-
λωθούν τα στοιχεία για την επιστροφή των αναδρομικών από τους  λογαρια-
σμούς.

Συμπερασματικά, σήμερα βιώνουμε την μεγαλύτερη παρακμή Κρατών, 
Κυβερνήσεων και Κοινωνιών. Διανοούμενοι και επιστήμονες ακόμη δεν 
είδαν που οδηγούν την ανθρωπότητα. Μέγα καμπανάκι, για όλη την υφή-

λιο, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το τέλος αυτού του πολέμου δεν θα έλθει γρή-
γορα. Υποθέτω ότι θα λήξη μόνο με κοσμογονικές και κοσμοϊστορικές αλλαγές 
σε όλα τα κράτη και τις κοινωνίες.

Ασήμαντη  κόντρα ξέσπασε στο Δήμο μας, ανάμεσα στον Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη και στον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Βρεττό. Με ανακοίνωσή 
του, το «παλικάρι του Λαού» εγκαλεί το Μιχάλη Βρεττό για αδιαφά-

νεια στα οικονομικά του Δήμου. Περιέργως εμπλέκει και τον πατέρα του.! 
Ακολούθησε η απάντηση του Αντιδημάρχου που τόνισε ότι όλα τα οικονο-
μικά στοιχεία του Δήμου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του και έκανε ευ-
θέως λόγο για προσφυγή στη Δικαιοσύνη, επειδή στην ανακοίνωση του Πα-
ναγιώτη Γρηγοριάδη γίνεται αναφορά στον πατέρα του. Είναι ανεπίτρεπτο  
στην εποχή μας να μεθοδεύονται  τέτοιες προκλήσεις. Η όποια κριτική είναι 
πιο αποδοτικότερη όταν γίνεται στο πλαίσιο  Πολιτικού Πολιτισμού. 

Κοπές χόρτων, καθαρισμοί και αποψιλώσεις σε καθημερινή βάση από τις 
Υπηρεσίες Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών. Οι 
Αντιδήμαρχοι, Νίκος Ξαγορακής και Γιώργος Σιδηρόπουλος συνεργάζο-

νται στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου με στόχο την πρόληψη.  Σειρά, αυτή 
τη φορά, είχαν η πλατεία Βαρυμπόμπης και το Ολυμπιακό Χωριό.

Ο Δήμος Αχαρνών και η Αντιδημαρχία Παιδείας διοργάνωσαν εκδή-
λωση για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Διαχείριση του 
άγχους των εξετάσεων, την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, ώρα 18:00- 21:00 

και καλούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για τις νέες 
εξελίξεις αλλά και σημαντικές παραμέτρους του θέματος. Οι ομιλητές Μαρία 
Γκούβρα (Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας) και Ευθύμιος Χαροκόπος (Σύμβουλος 
Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) θα βοηθήσουν στην 
κατανόηση θεμάτων όπως η επιλογή επαγγέλματος και σχολής και θα δώ-
σουν συμβουλές για την ορθή διαχείριση του άγχους.

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά καταγγελία για εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο έχουν από σήμερα οι πολίτες, μετά την υπογραφή κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου 

και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Η καταγ-
γελία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, στην ενό-
τητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Καταγγελίες».

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 
από το Δήμο Αχαρνών και την Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο 
Καπετάν Ευκλείδης». Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί την Τε-

τάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 19.45 μ.μ. στο κτίριο της Εύξεινου Λέσχης Αχαρ-
νών & Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης», οδός Καράβου 11 στις Αχαρνές.

Τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους μέ-
σα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr έχουν πλέον οι 
Δήμοι της χώρας. Σύμφωνα με όσα σχεδίασαν, υλοποίησαν και υπέγρα-

ψαν σε ΚΥΑ οι Υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, 
σε κάθε Δήμο της χώρας παρέχονται ψηφιακές θυρίδες του gov.gr.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε:
– Λήξη μαθημάτων νηπιαγωγείων – δημοτικών σχολείων: 15 Ιουνίου 
2022
– Λήξη μαθημάτων γυμνασίων: 30 Μαΐου 2022

– Λήξη μαθημάτων όλων των τάξεων των γενικών και των επαγγελματικών 
ημερήσιων και εσπερινών λυκείων: 20 Μαΐου 2022
– Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυ-
κείων: 3 Ιουνίου 2022
– Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματι-
κών Λυκείων: 2 Ιουνίου 2022.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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Τη συστηματική δουλειά που 
γίνεται στον τομέα διαχείρισης των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
σκύλων και γατών, από τον Δήμο 
Αχαρνών αναδεικνύουν τα στατι-
στικά για το 2021.

Οι αριθμοί που καταγράφο-
νται φανερώνουν την ουσιαστική 
προσπάθεια των υπηρεσιών του 
Δήμου όπως και των εθελοντών 
φιλόζωων ώστε να αντιμετωπιστεί 
με σοβαρότητα και ανθρωπιά το 
πρόβλημα των  αδέσποτων και πα-
ράλληλα να ευαισθητοποιηθούν 
οι πολίτες σχετικά με τη φροντίδα 
και την προστασία των ζώων.

Συγκεκριμένα το  2021:
• Υιοθεσίες σκύλων  206
• Υιοθεσίες σκύλων ΔΙΚΕΠΑΖ 38
• Υιοθεσίες γατών  5
• Περισυνελέγησαν 491 σκυλιά
• Έγιναν 390 επανατοποθετήσεις σκύλων
• Πραγματοποιήθηκαν 410 εμβολιασμοί σκύλων
• Στειρώθηκαν 189 σκυλιά σε συνεργασία με το ΔΙΚΕΠΑΖ

• Στειρώθηκαν και εμβολιάστηκαν, 
για πρώτη φορά, 120 γάτες με το 
ΚΤΕΝΑΣ

Παράλληλα, πραγματοποιή-
θηκαν διανομές τόνων ζωοτρο-
φών σε συνεργασία με εθελοντές 
και φιλοζωικές οργανώσεις και συ-
νεχίστηκαν, σε σταθερή βάση, οι 
δράσεις ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για την προστασία δε-
σποζόμενων και αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος 
Αχαρνών τιμήθηκε για 2η χρονιά 
με βραβείο για τις πρακτικές και τις 
δράσεις, τη συμπεριφορά και τις 

πρωτοβουλίες του για τα αδέσποτα από την Πανελλαδική 
Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

«Συστηματικά και με απόλυτο σεβασμό στους τετρά-
ποδους φίλους μας συνεχίζουμε το έργο της διαχείρισης 
των αδέσποτων ζώων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδή-
μαρχο Άγγελο Αραμπαντζή και τους υπαλλήλους του δή-
μου για την ουσιαστική δουλειά που επιτελούν», επιση-
μαίνει σχετικά ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

6η Ανάβαση Πάρνηθας: Απονομή μεταλλίων στην πλατεία Θρακομακεδόνων
Στο αγαπημένο βουνό, στη δική μας Πάρνηθα, γράφτηκε ακόμη μία 

σπουδαία σελίδα στην ιστορία της Ανάβασης της Πάρνηθας με τα σπάνια 
και συλλεκτικά αυτοκίνητα που πήραν μέρος.

Η 6η Ανάβαση Πάρνηθας ολοκληρώθηκε με την απονομή των μεταλλίων 
που έλαβε χώρα στο θεατράκι της πλατείας Θρακομακεδόνων. 

Ο Δήμος Αχαρνών με τη Philpa συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία την ανα-
βίωση της 6ης ανάβασης Πάρνηθας, αυξάνοντας τις προσδοκίες για αντίστοιχης 
αποδοχής «event» μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο.

Οι Αχαρνές για ακόμη μια φορά βρίσκονται στο επίκεντρο του πανελλήνιου 
ενδιαφέροντος με τη Δημοτική Αρχή να υλοποιεί το όραμα του Δημάρχου κ. Σπύ-
ρου Βρεττού για εξωστρέφεια.

Το παρών έδωσαν η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο Θανά-
σης Κατσιγιάννης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Νομού Αττικής.

Εγκαινιάστηκε η ετήσια έκθεση 
ζωγραφικής του Εικαστικού 
Εργαστηρίου της ΔΗΚΕΑ

Εγκαινιάστηκε,  το απόγευμα, του Σαββάτου 5 Μα-
ΐου 2022  η ετήσια έκθεση ζωγραφικής των τμη-
μάτων ενηλίκων- εφήβων του Εικαστικού Εργα-
στηρίου της ΔΗΚΕΑ. Οι «μαθητές» έχουν την ευ-
καιρία να δείξουν στο κοινό τα έργα, που οι ίδιοι 
φτιάχνουν με πολλή αγάπη και προσπάθεια, έπει-
τα από δυο χρόνια αποχής λόγω πανδημίας.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι, 
Μιχάλης Βρεττός, Δαμάσκος Νικόλαος, Κωφός 
Δημήτρης, ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ, Νίκας Γιάννης, 
η πρόεδρος της Αρωγής, Μαρία Μπούκη, ο Δ/
νων της Αναπτυξιακής, Γιάννης Μίχας, όπως και 
αρκετός κόσμος που απόλαυσε τα δημιουργήμα-
τα των μαθητών.Η έκθεση ήταν  επισκέψιμη έως 
την Κυριακή 15 Μαΐου από τις 6-9 μ.μ στο φουα-
γιέ της αίθουσας εκδηλώσεων «Μάριος Σουλού-
κος» στο Δημαρχείο Αχαρνών.

Σεμινάριο Αυτοάμυνας – 
Αυτοπροστασίας Γυναικών 

Ιδιαίτερα χρήσιμη και εποικοδομητική αποδείχθη-
κε η πρωτοβουλία του Δήμου Αχαρνών, με το σε-
μινάριο «Αυτοάμυνας-Αυτοπροστασίας Γυναι-
κών».

Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με το Κέ-
ντρο Ημέρας «Γαλήνη» της ΑΜΚΕ Προμηθέας δι-
οργάνωσε Σεμινάριο Αυτοάμυνας-Αυτοπροστα-
σίας Γυναικών, σήμερα Σάββατο 7 Μαΐου 2022, 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Μάριος Σουλού-
κος» στο Δημαρχείο Αχαρνών.

Η πρωτοβουλία του δήμου μας για τα δωρε-
άν μαθήματα αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας σε 
γυναίκες βρήκε μεγάλη ανταπόκριση.

Η θεωρητική προσέγγιση και οι πρακτικές τε-
χνικές που διδάχτηκαν στο σεμινάριο από το Κέ-
ντρο Ημέρας «Γαλήνη» ήταν προσαρμοσμένες σε 
περιπτώσεις άσκησης ενδοοικογενειακής βίας και 
απόπειρες βιασμού για όλες τις ηλικίες.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμε-
νους, ότι η Δημοτική Φροντίδα Αχαρ-
νών (ΔΗ.Φ.Α) θα δέχεταιαιτήσεις εγ-
γραφών και επανεγγραφών των νηπί-
ων για τη νέα σχολική χρονιά 2022 
-2023, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της 
ιστοσελίδας https://poldhfa.
intellisoft.gr από Δευτέρα 16/05/2022 
έως και την Παρασκευή 17/06/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού εισέλ-
θουν στην ιστοσελίδα https://
poldhfa.intellisoft.gr εγγράφονται και 
στη συνέχεια συμπληρώνουν την αί-
τησή τους επισυνάπτοντας τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά και την υποβάλ-
λουν.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου Αχαρνών δέχονται παιδιά ηλι-
κίας από 2,5 ετών (κατά την ημερομη-
νία εγγραφής τους) έως την ηλικία εγ-
γραφής στην υποχρεωτική διετή προ-
σχολική εκπαίδευση του Υπουργείου 
Παιδείας, αφού καταθέσουν αίτηση 
εμπρόθεσμα με τα πλήρη δικαιολο-
γητικά.Τα παιδιά που δύναται να εγ-

γραφούν στους Παιδικούς Σταθμούς 
είναι τα γεννημένα από1/1/2019 έως 
και 31/3/2020.

Τα προαπαιτούμενα δικαιολογη-
τικά ανά περίπτωση είναι τα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
1.Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξι-

αρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού.
2.Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας 

Νηπίου, το οποίο χορηγείται από τη 
Διοίκηση του Ν.Π. και συμπληρώνε-
ται από τον Παιδίατρο. (Το πρότυπο 
Έντυπο του Πιστοποιητικού Υγείας 
Παιδιού διατίθεται στα «Χρήσιμα Έγ-
γραφα» στην πλατφόρμα του 
PreSchool»)

3.Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας 
παιδιού (την 1η σελ με τα στοιχεία και 
αυτές με τα εμβόλια)

4.Εκκαθαριστικό σημείωμα της 
εφορίας στην οποία υποβλήθηκε η 
δήλωση εισοδήματος του 2021 ή του 
2020 στην περίπτωση που δεν έχει εκ-
δοθεί του 2021

5.Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία 

χορηγείται από τη Διοίκηση του Ν.Π. 
και στην οποία θα αναφέρεται η οικο-
γενειακή κατάσταση των γονέων του 
παιδιού, τα ονοματεπώνυμα των ατό-
μων που θα παραλαμβάνουν το παι-
δί από τον Παιδικό Σταθμό, καθώς και 
την αποδοχή υποχρεωτικής οικονομι-
κής εισφοράς βάσει εκκαθαριστικού. 
(Το πρότυπο Έντυπο διατίθεται στα 
«Χρήσιμα Έγγραφα» στην πλατφόρ-
μα του PreSchool»)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή 
διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνεί-
τε με το αρμόδιο γραφείο των Παιδι-
κών Σταθμών στο τηλέφωνο 210-
2460800.
• Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετα-
στούν
• Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητι-
κά δεν θα αξιολογηθούν
• Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμ-
μα ΕΣΠΑ στη Δράση “Εναρμόνιση Οι-
κογενειακής και Επαγγελματικής ζω-
ής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει 
νέα ενημέρωση.

Συνεχίζει τη συστηματική δουλειά στη 
διαχείριση αδέσποτων ζώων ο Δήμος Αχαρνών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ανακοίνωση για τις εγγραφές στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών 2022 – 2023
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Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αχαρνών

Χιλιάδες επιστολές για τον καθαρισμό οικοπέδων 
Τέσσερις χιλιάδες (4.000) συστημένες επι-

στολές έχει αποστείλει σε ιδιοκτήτες οι-
κοπέδων η Δ/νση Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου του Δήμου Αχαρνών προκειμένου 
να προβούν στον καθαρισμό τους από ξερά 
χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά, στα πλαίσια 
των μέτρων πυροπροστασίας με σκοπό την 
πρόληψη και την αποφυγή κινδύνου πρόκλη-
σης πυρκαγιάς ή την ταχεία επέκτασή της.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται εντός δέκα ημερών 
από την παραλαβή της επιστολής να ολοκληρώ-
σουν τον καθαρισμό των οικοπέδων. 
Διαδικασία προστίμων από τον Νόμο για τη μη 
συμμόρφωση

Οι δημότες, οφείλουν να γνωρίζουν επίσης ότι 
σύμφωνα με τον νόμο, ο Δήμος σε περίπτωση που 
διαπιστώσει ότι ιδιωτικά οικόπεδα είναι ακαθάρι-
στα, θα μπορεί να καθαρίζει ο ίδιος το εκάστοτε οι-
κόπεδο, χωρίς να έχει γίνει περαιτέρω ενημέρωση.

Σ’ αυτή την περίπτωση όμως, επιβάλλεται πρό-
στιμο πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του 
οικείου χώρου , σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 94, 
περ. 26 εδάφ. Β’ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και βε-
βαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη 
του Δήμου προς καθαρισμό.

Ο καθαρισμός των οικοπέδων, περιφραγμένων 
ή μη, αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, 
νομέων και επικαρπωτών, και θα πρέπει να διατη-

ρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης 
από την υπηρεσία, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια 
της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των πο-
λιτών για την ασφάλεια όλων μας, αλλά και για την 
προστασία του Περιβάλλοντος και της δημοτικής 
και ιδιωτικής περιουσίας.

ΙΛΕΑ: Οι ξεναγήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό!
Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 
ξεναγήθηκαν στο Μουσείο 
μας πολλά μέλη, φίλοι αλ-
λά και φιλοξενούμενοι του 
Καλλιτεχνείου Αχαρνών 
από πρόγραμμα Erasmus.  
Μαθητές και συνοδοί προ-
ερχόμενοι από την Ισπανία, 
την Ιταλία, την Φινλανδία 
και τα Τρίκαλα ξεναγήθη-
καν στις συλλογές μας και 
στην περιοδική έκθεση του Μουσείου μας με τίτλο «Μνήμες Νίκης και Ανδρέα 
Κολυβά».

Η Ι.Λ.Ε.Α. καλωσορίζει με χαρά τους καινούργιους επισκέπτες του Μου-
σείου αλλά και τους καινούργιους εθελοντές, που μας βοηθούν να ανταπεξέλ-
θουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις μεγάλες ανάγκες των επισκέ-
ψεων αλλά και των δράσεων που λαμβάνουν χώραν. Χωρίς αυτούς τα προ-
γράμματά μας δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Και πάλι θερμές ευ-
χαριστίες σε όσους συντελούν στην έξοδο από την χαμένη διετία λόγω 
covid-19.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Καλούνται τα μέλη και οι 
φίλοι του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Αχαρνών στην 
ετήσια περιβαλλοντική 
δράση μας, τη Κυριακή 29 
Μαΐου, να συμμετάσχουν 
στην προσπάθεια καθαρι-
σμού κυνηγότοπων στην 
ευρύτερη περιοχή Κρύο 
Πηγάδι Φυλής. Ως σημείο συνάντησης ορίζεται η αρχή της οδού προς την 
Μονή Κλειστών Φυλής και ώρα 09:00. 

Με το πέρας της περιβαλλοντικής αυτής δράσης θα ακολουθήσει εκλε-
κτό κέρασμα στους συμμετέχοντες. Για πληροφορίες και καλύτερη οργά-
νωση καλό θα είναι να δηλωθούν συμμετοχές στο τηλ. του συλλόγου 
2102463256 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-16:00.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                    ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Η μεγάλη συμμετοχή 
των 180.000 πολι-
τών στην εσωκομ-

ματική εκλογική διαδικα-
σία για την ανάδειξη οργά-
νων και ονόματος του ΠΑ-
ΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, 
έστειλε το μήνυμα ότι ο 
σοσιαλισμός  ανακάμπτει.

Ένας στους δύο εκλεγμέ-
νους στις Τοπικές-Νομαρχια-
κές Οργανώσεις είναι κάτω 
των 40 ετών, ενώ ο κόσμος 
περίμενε υπομονετικά στην 
ουρά να στηρίξει τους φί-
λους ή γνωστούς του που 
συμμετείχαν κατέβαιναν 
υποψήφιοι. Στην Ανατολική 
και Βόρεια Αττική συμμετεί-
χαν πάνω από 7000 μέλη 
στην εκλογική διαδικασία, 
γεγονός που αλλάζει τους 
συσχετισμούς στην περιοχή 
ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι 
το 2019 ψήφισαν ΚΙΝΑΛ μό-
λις 11.000 πολίτες. Το όνομα 
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής  

ψήφισε η συντριπτική πλειο-
ψηφία των μελών,  ανοίγο-
ντας ξανά ένα νέο μεγάλο κε-
φάλαιο για την σοσιαλδημο-
κρατία στην Ελλάδα.

Ομαλά κύλησε η διαδι-
κασία στις εσωκομματικές δι-
αδικασίες του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ στις Αχαρνές.  Η εντυ-
πωσιακή ροή νέων και πα-
λαιών μελών επιβεβαιώνει 
επιστροφή του κόσμου στο 
ΠΑΣΟΚ και στέλνει το μήνυ-
μα προς κάθε κατεύθυνση 
ότι οι ψηφοφόροι έχουν ανά-
γκη να ξεφύγουν από τον δι-
κομματισμό ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ. Ειδι-
κότερα  στον  Δήμο Αχαρ-
νών, η συμμετοχή ξεπέρασε 
κάθε πρόβλεψη. Συγκεκριμέ-
να  ψήφισαν   1228 μέλη. 
Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ανα-
νεωμένο στο Δήμο Αχαρ-
νών 
• Διομήδης Καρακωνσταντής 
• Δανιήλ Καλιφατίδης
• Παναγιώτα Σαββίδη

• Λάμπρος Φλούδας
• Παρασκευή-Μαρία Κούρ-
για
• Κωνσταντίνος Δαμάσκος
• Γεώργιος Χιώτης
Για την Νομαρχιακή Επιτρο-
πή Βόρειας Αττικής (Αχαρ-
νές- Διόνυσος- Ωρωπός)  
εκλέχθηκαν οι: 
• Μιχαήλ Χριστοφορίδης
• Μαρία Ναυροζίδου
• Δημήτρης Τσιμπογιάννης
• Παναγιώτης Κακουλίδης
• Μαρία Γκινοσάτη
• Μιχαήλ Τσιλιγκίρης
• Ιωάννα Καρανδινάκη

• Ευάγγελος Νάννος
• Κων/νος Νιώρας
• Αφροδίτη Χαρίση
• Σπυρίδων Καρακίτσος
Αντιπρόσωποι για το Συνέ-
δριο εκλέχθηκαν οι:
• Διομήδης Καρακωνσταντής
• Μιχάλης Χριστοφορίδης
• Δημήτριος Τσιμπογιάννης
• Ευφροσύνη Σταβέρη
• Παναγιώτης Σεμερτζίδης
• Μαρία Ναυροζίδου
• Κων/νος Νιώρας
• Παναγιώτης Αντωνίου
• Ευάγγελος Νάννος
• Χιώτης Γεώργιος

• Παρασκευή-Μαρία Κούρ-
για
• Ευαγγελή Μαγγιώρη
• Αγγελική Λούκη
• Αναστασία Παμουκτσό-
γλου
• Φωτεινή Παππού
• Παναγιώτης Κοντογιώργος
• Χρήστος Χαλκίδης
• Παναγιώτης Κακουλίδης
• Κωνσταντίνος Πιπεράς
• Λάμπρος Φλούδας
• Ιωάννης Μπαρκαγιάννης
Καλή δύναμη σε όλους τους 
εκλεγμένους στο έργο τους! 
Ραντεβού στο συνέδριο!

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022  διε-
ξήχθησαν οι εσωκομματικές εκλο-
γές του Κινήματος Αλλαγής και 
στο Δήμο Φυλής, τα μέλη  κλήθη-
καν να αποφασίσουν τόσο για το 
όνομα του κόμματος (ΠΑΣΟΚ – Κί-
νημα Αλλαγής ή Κίνημα Αλλα-
γής), για τους αντιπροσώπους 
τους στο Συνέδριο που θα διεξα-
χθεί στις 20-22 Μαΐου και για τις 
ηγεσίες των οργανώσεων.

 Συνολικά  ψήφισαν 491 πολίτες  
και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Στην τοπική Οργάνωση Δή-
μου Φυλής εκλέγονται οι:
• Γιώργος Κανέλλος,
• Αθανάσιος Βασιλείου,
• Αναστάσιος Κυριακός,
• Φωτεινή Κόκκινου,
• Μεταξία Βασιλείου,
• Μάρκος Κατεβάτης
• Κώστας Σουρβίνος

Αντιπρόσωποι του 3ου συνεδρίου 
του κόμματος εξελέγησαν οι:
• Βαγγέλης Χριστοφιλάκης,
• Μηνάς Ζέρβας,
• Κυριάκος Χατζηλέρης,
• Αθανάσιος Βασιλείου,
• Γιώργος Κυριακός,
• Τάσος Κυριακός,
• Μεταξία Βασιλείου,
• Φωτεινή Κόκκινου
• και Γεωργία Μουστακάκη

Μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Δυτικής Αττικής εκλέγονται οι:

Κυριάκος Χατζηλέρης,  ο Μηνάς 
Ζέρβας  και ο Γιώργος Κυριακός.

Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ανανεωμένο στο Δήμο Αχαρνών 

Εσωκομματικές   ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ  στο Δήμο Φυλής 
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Ερασιτεχνική ΑΕΚ: Πρωταθλήτρια στο πανελλήνιο Παίδων η Πυγμαχία

«Με τον τίτλο της Πρωταθλήτρι-
ας και της πολυνίκη επιστρέ-
φει από την Πάτρα η αποστο-

λή της ΑΕΚ που διέπρεψε στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Παίδων στην Πυγμαχία. Οι… 
γροθιές της ΑΕΚ κατέκτησαν την κορυφή, με 
τους «κιτρινόμαυρους» όχι μόνο να γεμί-
ζουν μετάλλια, αλλά παράλληλα να αναδει-
κνύονται και πολυνίκες του θεσμού. Η απο-
στολή του «Δικεφάλου» συμμετείχε με 3 
αθλητές, εκ των οποίων άπαντες κατέκτησαν 
μετάλλιο!

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Κοντογεώργος 
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και αναδείχθηκε 
Πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία των 70 
κιλών. Ο Αλέξης Κοντοπάνος κατέκτησε το ασημέ-

νιο μετάλλιο στα 57 κιλά, πραγματοποιώντας εξαι-
ρετικές εμφανίσεις, ενώ στο βάθρο ανέβηκε και ο 

Χρήστος Κούρος, κατακτώντας το χάλκινο με-
τάλλιο στα 66 κιλά.

Την αποστολή συνόδεψαν ο Προπονητής, 
Πάνος Παπαδόπουλος, και ο Team Manager 
του τμήματος, Άκης Χαραλάμπους.

Η ΑΕΚ συγχαίρει θερμά τους αθλητές, τον 
προπονητή και τον υπεύθυνο του τμήματος για 
τη μεγάλη επιτυχία!

Στο νέο προπονητήριο της ΑΕΚ το οποίο 
βρίσκεται στην οδό Φιλαδελφείας 171 και Σο-
φοκλέους , στο Μενίδι λειτουργούν εκτός από 
την Πυγμαχία και τμήματα Tae Kwon Do, Kick 
Boxing και Ρυθμική Γυμναστική. Καθημερινά 
από τις 17:00 έως τις 21:30.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2102772512 – 
2102584582   

ΑΕ Αχιλλεύς Κάτω Αχαρνών (BasketBall)
Το   Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Επιστροφή στην κανονικότητα με εκδρομή 
για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών
Η επιστροφή στην κανονικότητα και ο σταδιακός τερματισμός 
της κοινωνικής αποστασιοποίησης επιτυγχάνεται βήμα- βή-
μα στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών. Μετά τη βραχεία παρα-
μονή στον χώρο των ΚΑΠΗ και την έναρξη λειτουργίας ομά-
δων δημιουργικής απασχόλησης, τα ΚΑΠΗ του Δήμου 
Αχαρνών ξεκίνησαν και την πραγματοποίηση εκδρομών.

Τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι σε ισχύ, 
αλλά με αίσθημα χαράς και αισιοδοξίας, η Δημοτική Φροντί-
δα Αχαρνών διοργάνωσε μονοήμερη εκδρομή για τα ΚΑΠΗ 
του Δήμου Αχαρνών στην Εύβοια και την Ιερά Μονή Αγίου 
Γεωργίου Άρμα.

Μετά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Νέου Δ.Σ. της 
8ης Μαΐου 2022 με το διορισμό Δικαστικού 
αντιπροσώπου, ακολουθώντας τις διατάξεις 
του Νόμου εκλέχτηκε το Νέο Δ.Σ. της «Α. Ε. 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙ-
ΣΗ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ· ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙ-
ΡΙΣΗΣ  της  12ης Μαΐου 2022

 Έπειτα από ψηφοφορία αναδείχτηκαν για 
τα πιο κάτω αξιώματα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:   ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιπρόεδρος  A:  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ
Αντιπρόεδρος  Β:  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ  ΑΣΗΜΙΝΑ

Γεν.  Γραμματέας:  ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ
Ταμίας: ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γενικός Αρχηγός: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ειδικός Γραμματέας: ΣΙΔΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ
Βοηθός Ταμία:  ΝΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Μέλοι: ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ , ΥΦΑΝΤΗ  ΜΑ-
ΡΙΑ, ΜΟΣΧΟΥ  ΑΙΜΙΛΙΑ,
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ,  ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ  
ΒΑΙΑ, ΝΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΝΤΟΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αναπλ.  Μέλοι : ΠΑΠΠΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙ-
ΚΟΝΙΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΟΜΠΑΤΣΑ ΒΑΛΕΡΙΑ

l Η θητεία του Δ.Σ. είναι (3) τριετής βάση του 
Καταστατικού του Σωματείου.
Αρκαδίου Κρήτης και Αγ. Κωνσταντίνου & Ελέ-
νης – Αχαρνές .  Τηλ.  210 2323361



11Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Η Άλλη Ματιά...
Στους καιρούς των φονιάδων 
Του  Αρθρογράφου Γιώργου Καπετάνιου

Μ ια συζήτηση με θέμα γύρω από «το νό-
ημα των γιορτών του Πάσχα, αν μας  
βρίσκει πιο αισιόδοξους» ανάμεσα σε 

φίλους, ο πρώην αρθογράφος της Εφημερίδας 
μας κ. Γιώργος Καπετάνιος  ανάπτυξε μερικές ρι-
ζοσπαστικές κατά την γνώμη μας ιδέες τις οποίες 
και παραθέτουμε: «Από παιδί διαισθητικά, σήμε-
ρα αποδεικτικά, είμαι με την πλευρά του Θείου 
Δράματος που συμβολίζει ο Σταυρός και τα πά-
θη του Ιησού από την Ναζαρέτ, τα οποία  ήταν άλ-
λωστε πιστοποιημένα ως  ιστορικά γεγονότα.  

Πώς να μην συγκινείται κανείς όταν σκέφτε-
ται, πως έναν άνθρωπο 33 χρόνων, ολόκληρος 
αγάπη  και πόνο, να τον εξευτελίζουν και σταυ-
ρώνουν οι εξουσίες της εποχής, Πώς να μην συ-
γκινείται όταν αυτά τα πάθη είναι πάθη ολόκλη-
ρων ανθρώπινων ομάδων στον πλανήτη;

Η πλευρά της Ανάστασης, πέρα από την συμ-
βολική της σημασία, με συγκινεί πλέον όλο και 
λιγότερο. Από πού να έλθει η Ανάσταση;

Δυστυχώς ζούμε ό,τι ο Νίτσε προφήτευσε τον 
19° αιώνα για τους επόμενους. Ανήγγειλε την 
έλευση των αιώνων των φονιάδων, προφητεύο-
ντας την απουσία κάθε αληθινής ζωής και την εκ-
μηδένιση κάθε δεσμού ανάμεσα στον άνθρωπο 
και τον κόσμο( Φύση και Κοινωνία). Δηλαδή 
πλήρη κυριαρχία του μηδενισμού. 

Μη μου πείτε ότι δεν είναι φονιάδες, με αγγε-
λικό μάλιστα πρόσωπο πολλές φορές. Από πού 
να αρχίσει κανείς; Από τους  εμπόρους  ναρκωτι-
κών που σκοτώνουν καθημερινά χιλιάδες παιδιά; 

Από τους εμπόρους και κατασκευαστές τέλειων 
όπλων που σκοτώνουν πολίτες και πολιτισμούς 
κατά το δοκούν;

Από εκείνους, μηδενιστές από την φύση 
τους, κάνοντας το άσπρο -· μαύρο, βαφτίζουν το 
ξεκλήρισμα Φύσης και Περιβάλλοντος Ανάπτυ-
ξη και Εξυγίανση;

Πρέπει εδώ να σημειώσω πως στον ύστερο 
μεσαίωνα, στην εποχή των Μαικήνων, η εκδίω-
ξη και το ξεκλήρισμα από κέντρα των πόλεων 
γύρω από Ναούς και πλατείες του επαιτούντος 
όχλου, ονόμαζαν Εξυγίανση. Έχτιζαν δε και αψί-
δα που συμβόλιζε αυτή την  εξυγίανση. Κάνο-
ντας   εδώ  μια παρέκβαση: Οι σημερινοί «Μαι-
κήνες» του εδάφους μας κατά πρώτο λόγο, απο-
λαμβάνουν της ασυλίας  όλων των ειδών και εκ-
δοχών.  Ούτε η αριστερά ασχολείται με αυτούς. 
Και να σκεφθεί κανείς πως η πραγματική πάλη 
των τάξεων  συμβαίνει γύρω από το έδαφος. Ας  
σκεφτούμε τι περιουσίες έγιναν εντός και εκτός 
των Δήμων και Περιφερειών με τα σχέδια πόλε-
ων, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με χωροτα-
ξία, η οποία παραπέμπει σαν ιδέα και σαν στόχος 
κατ’ ευθείαν στην ποιότητα ζωής και αξιοπρέπει-
ας πόλεων και πολιτών.

Πώς να είμαι λοιπόν αισιόδοξος, με αφορμή 
το Πάσχα και το μήνυμα της Ανάστασης; Πώς να 
είμαι αισιόδοξος όταν την κραυγή του Νίτσε «Τον 
Θεό τον σκοτώσαμε, Ζήτω ο βασιλιάς άνθρω-
πος» σημαίνει  η παλαιά θεοδικία να έχει γίνει γυ-
μνή ανθρωποδικία με κυριαρχία των απατεώνων 

και των φονιάδων; Τώρα πια χωρίς την θεία βού-
ληση, θα πει ο Άλμπετ  Καμύ, ο κόσμος δεν έχει 
ούτε νόημα ούτε σκοπό. 

Μόνο η φωνή των εξεγερμένων. Μια εξέγερ-
ση όμως του χυδαίου απέναντι κάθε νομιμότητας 
και ηθικής, δηλαδή μιας νέας τρομοκρατίας, της 
τρομοκρατίας του  Εγωκράτη. (Διάβαζε : «Πατρι-
δεγοφάγος». Μόνη επιδίωξη (του Εγωκράτη) εί-
ναι να γίνει βασιλιάς του χάους και γελώντας - ευ-
οχούμενος πάνω στα ερείπια του κόσμου.  

Κατά τα άλλα ας άδωμεν και Ημείς το ... «Πά-
σχα των Ελλήνων Πάσχα».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ -  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιμάτε  για  δημοσίευση της Αγγελίας 
του  Θρησκευτικού σας Γάμου, την Τοπική μας 
Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την 
πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  της  και  γίνεσαι  
ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  του  
τόπου μας.  Τώρα με ένα Τηλεφώνημα στο
697 2426684  ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας στα  
mail: nioras@gmail.com και acharnaiki@gmail.com

Ευχαριστούμε όλους, όσους μας συμπαρασταθήκατε 
στο βαρύ πένθος μας, της απώλειας της πολυαγαπη-

μένης μας Μητέρας, Αδελφής και Θείας

Πολυξένης  
Αννίνου- Παγώνα

Η ΚΟΡΗ:   Ελίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βαγγέλης & Δόξα Παγώνα,

Γιώργος Παγώνας
Αναστασία χήρα Ιωάννου Παγώνα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ευχαριστούμε όλους, όσους μας 
συμπαρασταθήκατε στο βαρύ πένθος μας, της 
απώλειας της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 
Γιαγιάς  και  Συντρόφου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
(ΓΙΩΤΑΣ) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Σύντροφός της : Μπάμπης Υφαντής 
Τα παιδιά της: Έλσα & Δημήτρης, Μιχάλης & Ρίτα
Τα εγγόνια της: Σοφία, Παναγιώτης, Ναταλία, 
Μαρίνα

Θα τελεστεί στον Ιερό Ναό  Αγίου  Διονυσίου 
Αχαρνών την 4 Ιουνίου 2022,  ημέρα Σάββατο 

αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
(ΓΙΩΤΑΣ) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Σύντροφός της: Μπάμπης Υφαντής
Τα  Παιδιά της: Ελισάβετ και Δημήτρης,

Μιχάλης και Μαργαρίτα
Τα Εγγόνια της:  Σοφία, Παναγιώτης,

Ναταλία, Μαρίνα.
Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι Πηνείας 62,

παραπλεύρως της Εκκλησίας.
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Στους πρόποδες της Πάρνηθας  
φιλοξενείται από τις αρχές 
του Νοεμβρίου μία Πρότυπη 
Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων.
Η «Belle Vue» άνοιξε την 
αγκαλιά της για
να υποδεχτεί τους ηλικιωμένους 
φίλους της 24ώρες/365 μέρες
τον χρόνο προσφέροντας 
υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου όπως
ακριβώς τους αρμόζει! 

Η μονάδα BELLE VUE παρέχει 
φιλοξενία σε Υπερήλικες: 
l Απώλεια μνήμης/ Γεροντική Άνοια/
l Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
l Ψυχοσύνδρομο / Κατάθλιψη
l Παθήσεις νευρικού συστήματος / Parkinson’s
l ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
l Δυσκολία στη σίτιση/ Δοσκαταποσία
l Τραχειοστομίες /Γαστροστσμίες/ Κολοστομίες
l Ασθενείς με levin

Κλείστε σήμερα ραντεβού για να δείτε από κο-
ντά τις εγκαταστάσεις και να ενημερωθείτε 
πλήρως από τους αρμόδιους που βρίσκονται 
στον συγκεκριμένο κλάδο εδώ και 30 χρόνια, 
προσφέροντας απεριόριστη αγάπη και φρο-
ντίδα στους ηλικιωμένους.

Διεύθυνση: Λεωφ. Παρνηθος 401 - Αχαρνές
Τηλ.  επικοινωνίας: 210 2442268  - 6973938300
E-MAIL:   kakoskostas35@yahoo.com

BELLE VUE - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   30 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό, προσόψεως, κατασκευή '79,  με 1 wc, χωρίς 
κοινόχρηστα, ψηλοτάβανο (με δυνατότητα επιπλέον παταριού 
10 τ. μ.), μεγάλο πεζοδρόμιο μπροστά, σε κεντρικότατο σημείο 
πάνω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, 16η  στάση,   κοντά στην 
πλατεία Μενιδίου. ΤΗΛ: 6909 018909.  5Δ294

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΧΑΡΑΥΓΗ» - ΑΧΑΡΝΕΣ - Γ. ΣΟΥΡΗ 3  Τ.Κ. 13673 ΑΧΑΡ-

ΝΕΣ 16/5/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Χαραυγής, καλεί τα μέλη του,

να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση που
θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου μας την Κυριακή 

29 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 (Γεωργ.  Σουρή  3).
Θα συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν την Χαραυγή: Εγκλη-
ματικότητα, απολογισμός έσοδα-έξοδα, Εκλογές που θα γίνουν στις  
5 Ιουνίου 2022, Εφορευτική επιτροπή που θα διεξάγει τις εκλογές, 

υποψήφιοι για το Δ.Σ., υποψήφιοι για Ελεγκτική  Επιτροπή.
Έχουν προσκληθεί ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι. Μ.Μ.Ε. και Διοικητές 

Αστυνομικού Τμήματος. 
Πρέπει να μη λείψει κάνεις. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Τηλ.  Επικοινωνίας. : 6944522520

Με εκτίμηση το Δ.Σ.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ                  ΝΟΝΟΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΟΝΟΜΑΓΙΟΥ

ΟΔΟΣ  ΙΡΙΔΟΣ  1- ΑΧΑΡΝΕΣ- 
ΤΗΛ. 2102461913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
– ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από
τις εκλογές στις 8-5-2022.

Ευχαριστούμε τους κατοίκους της 
περιοχής μας που προσήλθαν και 
μας τίμησαν με την ψήφο τους

για την ανάδειξη μας.
Σαν νέο Δ.Σ. θα προσπαθήσουμε
να ανταποκριθούμε στην επίλυση 

των πολλών προβλημάτων
της περιοχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  και  το  Δ.Σ. 

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα, δυάρι  και τριάρι  επί της 
οδού  Πάρνηθος  107, ανακαινισμένα.  Τηλ.  6974 785449. 4Δ293.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Επαγγελματικός χώρος  145 τ.μ. στον 
1ο όροφο, επί της  οδού Αγίας Τριάδος (Πλατεία  Αγίας 
Τριάδος), κατάλληλος για Ιατρεία, Δικηγορικά Γραφεία, 
Φροντιστήριο, κλπ.  Τηλ.  6974 838179. 4Δ292.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  κοπέλες και κυρίες  για Συνεργείο 
Καθαρισμού στο Μενίδι.
Τηλ.  6983 194188 κα ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ  4Δ295

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος για μόνιμη εργασία,  για 
οικογενειακή Ταβέρνα στην Λεωφ  Καραμανλή και 
Πάρνηθας. Τηλ. 6944 131415. 4Δ295

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 14 τ.μ. στην  Κεντρική πλατεία, 
κατάλληλο για Γραφείο. Τιμή 150 ευρώ.  Τηλ. 210 2407732. 
4Δ293

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Βιομηχανικός χώρος 1.100 τ.μ. στην Λεωφ. 
Καραμανλή και Ιωάν, Θεολόγου.  Τηλ. 6974 254449. 4Δ293.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο καταστήματα στην οδό Πάρνηθος 107, το 
ένα  70.μ. και το άλλο 100 τ.μ., κατάλληλα για οποιαδήποτε 
χρήση. Τηλ. 6974 785449. 4Δ293.

Ο  METHASANI  HENRI του PAJTIM  και της ESMERALDA  το γένος COPANI   
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η  
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΛΥΓΕΡΗΣ το γένος 
ΣΤΑΥΡΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμου που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ  και προς ΠΩΛΗΣΗ, οικόπεδο 340 
τ.μ. στο Κεντρικό Μενίδι , επί της οδού Δημοσθένους. Τηλ. 
6972 837565. 4Δ296

Ο   ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  ΙΩΑΝΝΗ   και της ΜΑΡΙΑΣ  το γένος  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο  ΖΕΦΥΡΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και  η  ΤΣΑΜΑΛΗ -  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΑΡΙΑ  του  ΘΕΟΦΙΛΟΥ και της  ΕΙΡΗΝΗΣ   
το γένος ΚΟΥΤΡΑ - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο  
ΖΕΦΥΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμου που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   του  ΚΩΝ/ΝΟΥ  και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ  το γένος  
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ  που γεννήθηκε στο  ΧΟΛΑΡΧΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η  ΦΩΚΑ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΝΑΣ  το 
γένος ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμου που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο   ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ   ΛΑΖΑΡΟΣ   του  ΙΩΑΝΝΗ  και της ΣΟΦΙΑΣ  το γένος  
ΤΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ   που γεννήθηκε στο  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ  ΛΕΜΟΝΙΑ   του  ΙΩΑΝΝΗ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ  το 
γένος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμου που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   και της ΜΑΡΙΑΣ  το 
γένος  ΑΣΣΥΧΙΔΟΥ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο  
ΚΟΡΩΠΗ  - ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  -  ΜΑΡΙΑ  του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΕΒΑΣΤΗΣ το γένος ΒΑΚΟNΤΙΟΥ  που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο  ΚΟΡΩΠΗ  - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμου που θα γίνει στo ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο   ΓΚΟΥΡΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ    και της 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γένος  ΧΡΥΣΟΥ   που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  ΜΠΑΛΛΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ -  
ΜΑΡΙΑ  του  ΙΩΑΝΝΗ  και της ΜΑΡΙΑΣ  το γένος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ   
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έλθουν σε γάμου που θα γίνει στην  ΠΕΛΑΣΓΙΑ  -  ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ.

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. Δημοκρατίας 60 - Αχαρνές & Λεωφ. Δημοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

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

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

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 ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελματικά εργαλεία κοπής- Επαγγελματικά εργαλεία κοπής

Τροχείο Τροχείο 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ 
ΤΟΤΟ  19501950

n Χρυσών και Ασημένιων 
κοσμημάτων

n Χρυσών και Ασημένιων  
νομισμάτων

n Ασημικών

Στις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772



15Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021ΠΑΓΩΝΑΣ  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 l www.drpagonas.gr 

Δευτ. 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 Δημαρχείου 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
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