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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

«Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον 
Κώστα Δαμάσκο, ο οποίος άμεσα θα 
αναλάβει τα καθήκοντα του άμισθου 
ειδικού συμβούλου σε μια σειρά από 
θέματα της Αυτοδιοίκησης» ήταν τα 
πρώτα λόγια του καλοσωρίσματος, 
του Δημάρχου.. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 19,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΕΛΙΟ ΠΕΤΣΑ 

ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 
Ο  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ!!!

Ανακοινώθηκε 
η  υποψηφιότητα  Στέλιου 
Πέτσα  στην  Ανατ.  Αττική

Συμπόρευση με Σπ. Βρεττό 
και   ο   Κώστας   Δαμάσκος

Ένα τεράστιο βήμα για την οι-
κονομική εξυγίανση του Δή-
μου Αχαρνών σχεδίασε και 

υλοποίησε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός. Όπως ανακοινώθηκε μέσω της 
προσωπικής του σελίδας σε Μέσο 
Κοινωνικής Δικτύωσης υπέγραψε την 
Τρίτη (14/06) την προγραμματική 
σύμβαση με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό κ. Στέλιο Πέτσα. Μια προ-
γραμματική η οποία αποφέρει στον 
Δήμο ένα ποσό που αγγίζει τα 20 
εκατ. ευρώ και με τα οποία θα ισοσκε-
λιστεί ο προϋπολογισμός του τρέχο-
ντος έτους. 

Πλέον άμεσα το Δημοτικό Συμβού-
λιο θα κληθεί να ψηφίσει τον προϋπο-
λογισμό προκειμένου να αρχίσουν να 
τρέχουν όλες οι απαραίτητες διαδικασί-
ες για την προώθηση δεκάδων έργων. 

Σίγουρα ο Δήμαρχος μπορεί να νοι-
ώθει δικαιωμένος για την υπομονή του, 
αλλά και για τις σκληρές προσπάθειες 
που κατέβαλε όλο το προηγούμενο δι-
άστημα. Τόσο ο ίδιος όσο και οι συνερ-
γάτες του κρατούσαν πολύ χαμηλούς 
τόνους, προκειμένου να περιμένουν 
έως την τελική έκβαση της υπόθεσης 
χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες. 

Παρακολουθούσαν μάλιστα με 
χαμόγελο την παραπληροφόρηση και 
τα fakenews που διέδιδαν κάποιοι στα 
κοινωνικά δίκτυα, προσπαθώντας να 
δημιουργήσουν κλίμα, εκμεταλλευό-
μενοι την αμάθεια του κόσμου. Κά-
ποιοι μιλούσαν για έλλειμμα και κά-
ποιοι άλλοι έκαναν λόγο για ένα υπέ-
ρογκο δάνειο. Η ασχετοσύνη και η 

εμπάθεια χτύπησε κόκκινο σε κάποιες 
περιπτώσεις. Λογικά βέβαια, αν υπάρ-
χει λίγη ντροπή, αυτοί θα πρέπει τώρα 
να κρυφτούν στα λαγούμια τους και 
να κάνουν καιρό να ξαναβγούν. 

Βλέπετε δεν υπάρχει κανένα απο-
λύτως δάνειο και τα 19,7 εκατ. ευρώ 
της προγραμματικής είναι χρήματα 
που θα μπουν στα ταμεία του Δήμου, 
μόλις εκπληρωθούν κάποιες συγκε-
κριμένες εφικτές προϋποθέσεις. Με τη 
χρηματοδότηση αυτή θα έχει τη δυνα-
τότητα να προχωρήσει η Δημοτική Αρ-
χή στην υλοποίηση του προγράμμα-
τός της και να ξεκινήσει σημαντικά έρ-
γα για την πόλη. 

Ο Σπύρος Βρεττός σε κάθε δύσκο-
λη συγκυρία αποδεικνύει πως δικαίως 
κρατάει το τιμόνι του δυσκολοκυβέρνη-
του καραβιού του Δήμου Αχαρνών. Σε 
κάθε φουρτούνα και σε κάθε τρικυμία 
είναι εκεί μπροστάρης και με μαεστρία 
καθοδηγεί τον Δήμο σε ήρεμα νερά, 

βρίσκοντας λύσεις. Αυτά πρέπει να είναι 
και τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη που 
μάχεται για την πόλη του και κάνει τα 
πάντα για τους δημότες της. 

Με τεράστιο προσωπικό καθημερι-
νό μόχθο, χωρίς υστεροβουλίες και 
προσωπική ατζέντα, με μόνο γνώμονα 
το καλό της πόλης, παλεύει και τα κατα-
φέρνει. Με αποτελεσματικότητα που 
σπανίζει στα σημερινά ασφυκτικά περι-
θώρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει 
ήδη βάλει υποθήκη για το μέλλον του 
στον Δήμο, κάτι που επιβεβαιώνεται σε 
κάθε γειτονιά των Αχαρνών. Φαίνεται 
πως κάποιοι- που είχαν μάθει να λυμαί-
νονται τον Δήμο- αυτό δεν μπορούν να 
το χωνέψουν και προβαίνουν σε σπα-
σμωδικές κινήσεις και ψευδολογίες. Το 
ψέμα όμως λέει ο λαός μας έχει κοντά 
πόδια και γρήγορα αναδεικνύεται η 
αλήθεια. Κι αυτή λέει ότι ο Σπύρος Βρετ-
τός είναι ο Δήμαρχος που είχε ανάγκη η 
πόλη μας εδώ και πολλά χρόνια. 

2 ΣΕΛ. 8

2 ΣΕΛ. 3

Μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ  
με ομιλητή το Δημήτρη
Κουτσούμπα, την Πέμπτη
30 Ιουνίου 2022, ώρα 20.30
στην κεντρική Πλατεία  Μενιδίου

Άλματα προόδου στον τομέα
του πολιτισμού  και
της ψυχαγωγίας ο Δήμος Αχαρνών 
Πώς ο Δήμαρχος Σπ. Βρεττός κατάφερε η 
πόλη μας να αποτελεί θέμα συζήτησης σε 
άλλους Δήμους  2 ΣΕΛ. 9

Σύμφωνα  με την σχετική ανακοίνωση:  
«Με απόφαση του πρωθυπουργού και 
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, 
στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές του 
2023 θα είναι υποψήφιος βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περι-
φέρεια Ανατολικής Αττικής».
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Όλοι  οι λαοί της γης εκτιμούν το Ελληνικό 
πνεύμα και τον διαχρονικό πολιτισμό μας.  

Δεν συμφωνούν με την σημερινή μας συμπεριφο-
ρά.  Αυτό είναι παράγωγο από τα οικονομικά και γε-
ωστρατηγικά συμφέροντα που προκύπτουν από 
κάθε συγκυριακή εποχή. Είμαστε φίλοι όσο τα συμ-
φέροντα μας συμπίπτουν. Εάν 
όχι μας είστε αδιάφοροι.

Όταν έχεις υποστεί μια ήτ-
τα, αλλά δεν μπορείς να 

την αποδεχθείς, σημαίνει ότι 
δεν μπορείς να υποτάξεις το 
εγώ σου, αλλά διαφωνούμε με 
αυτό και είμαστε περισσότεροι. 
Οφείλεις να αποδεχθείς την 
γνώμη της πλειοψηφίας.  Αυτό 
σημαίνει δημοκρατία, καλώς ή 
κακώς.

Οι περισσότερες υψηλές φιλοσοφίες, είναι 
κούφιες. Η θυμοσοφία, δηλαδή η πείρα του 

λαού είναι αλάνθαστη. Οι παροιμίες των λαών εί-
ναι σαφές γιατί πηγάζουν από την πραγματική κα-
θημερινή ζωή μας. Όποιος πεθαίνει μαθαίνει.

Για να γίνεις αθάνατος, πρέπει να κάνεις ένα 
αθάνατο ευεργέτημα στην ανθρωπότητα, 

ανεξαρτήτως φύλλου, φυλής και ιδεολογίας. 
Γνωρίζουμε τον Ιπποκράτη, τον Φλέμιγκ, τον Ερ-
ρίκο Ντυνάν, τον Παπανικολάου και τόσους άλ-
λους. Όλες οι γενιές στο μέλλον, θα διδάσκονται 
τις πράξεις αυτών των ανθρώπων. 

Ένα απλό ανθρωπάκι, για τον αγώνα που 
έκανε στην ζωή του, οι πάνσοφοι ιερείς, δη-

λαδή το άγιο πνεύμα έκρινε ότι πρέπει να πάει στην 
κόλαση. Τι να κάνει ο άνθρωπος πήγε, και σε ένα 
καζάνι με κοχλαστή πίσσα, είδε ένα φίλο του ίσα-ί-
σα το κεφάλι του απέξω. Τον ρωτάει. Ρε Μήτσο και 
σένα εδώ σε έστειλαν; Άσε φίλε μου, υπάρχουν και 
χειρότερα. Δηλαδή; Ξέρεις που πατάω; Που; Στο κε-
φάλι ενός Μητροπολίτη.

Όσο κυνηγάς τον χρόνο, τόσο φθείρεις τον 
οργανισμό σου και την τσέπη σου. Ότι είναι 

να σου φέρει ο χρόνος θα σου το φέρει με ρέγου-
λα. Άλλο πράγμα είναι να τρέχεις να προλάβεις 

το τρένο, το πλοίο ή το αεροπλάνο. Εκεί υπάρχει 
αυστηρό ωράριο. Η αμέλεια πληρώνεται. 

Για να ανεβάσουμε μια συχνότητα  χρειάζε-
ται να μικρύνουμε το μήκος κύματος. Για να 

την εκπέμψουμε, χρειάζεται να παντρέψουμε την 
πυκνότητα με την αυτεπαραγωγή. Για να γίνει κά-

τι εύκολα κατανοητό, πρέπει να 
παντρέψουμε την γνώση μα την 
αυτοδιδαχή. 

Όποιος εναντιώνεται στο 
στάτους κβο, στο υπάρ-

χον σύστημα ισχύος και εξου-
σίας, εξοστρακίζεται, εξορίζε-
ται. Όποιος θέλει και προσπα-
θεί, να αλλάξει τον κόσμο, 
πρώτα πρέπει να αλλάξει τον 
εαυτό του. Πράγμα αδύνατο.  

Βάδιζε πολύ προσεκτικά σε 
ένα ναρκοπέδιο, για να μην 
χαθείς.

Πατριαρχία, ή Μητριαρ-
χία; Είναι δύο βιολογικές 

τάσεις, που με την λογική μας, 
πρέπει να τις ισορροπήσουμε. 
Δεν νοείται για μια γυναίκα, θέ-
λω ένα παιδί από έναν άνδρα 
και μετά μου είναι άχρηστος. 
Ούτε από ένα άνδρα, ότι εγώ 
σπέρνω παιδιά και εσείς κόψτε 
το κεφάλι σας. Θα γεννιόμασταν 
αιγοπρόβατα για μια χρήση. Με 
τους ανθρώπους δεν γίνεται καθόλου έτσι.

Εφόσον η μητέρα φύση μας έδωσε την ιδι-
ότητα της λογικής, είναι λάθος να την υπο-

τιμάς και να υποβιβάζεις τον εαυτό σου, πιστεύ-
οντας, όποιο υπερφυσικό παραμύθι, που σκο-
πό έχει να σε υποτάξει. Άλλο η ελεύθερη βού-
ληση και άλλο η κατ’ εντολή.

Αυτό που μας εκπλήσσει, 
είναι ότι στα παιδικά καρ-

τούνς. Κυριαρχεί η επιθετικότη-
τα, με ακαλαίσθητα ρομπότ και 
κακογουστιά. Γιατί καλλιεργού-
με στα παιδιά την αντιπαλότητα 
και την καταστροφή. Υπάρχουν 
πιο χρήσιμα πράγματα για την 
εκπαίδευση μας και την δημι-
ουργικότητα των παιδιών.

Αυτό που πρέπει να προ-
σπαθούν οι διασκεδα-

στές, αυτοί που μας ψυχαγωγούν, είναι να προ-
σπαθούν να γίνονται ευφυείς, έξυπνοι αλλά όχι 
χυδαίοι. Όλοι γελάμε με ένα έξυπνο αστείο. Λί-
γοι όμως με ένα χυδαίο. Κερδίζουμε λίγο ψωμί 
από πολλούς, όχι πολύ ψωμί από λίγους.

Όταν ακούς κάτι που δεν το αποδέχεσαι, 
αλλά και δεν το αρνείσαι, βρίσκεσαι σε μια 

περίεργη κατάσταση, εάν πρέπει να αναθεωρή-
σεις τα πιστεύω μια ζωής.  Θα διακρίνεις την αλή-
θεια όταν μπορέσεις να υποτάξεις, να νικήσεις τον 
εγωισμό σου.

Έχω ένα φίλο, που όποτε συζητάμε, του 
τα λέγω όπως με βολεύει. Αφού με ακού-

σει με υπομονή, στο τέλος μου λέγει. Είσαι και 
συ μια τσέπη!!! Ο μπαγάσας, βουλωμένο 
γράμμα διαβάζει.

Μην στερείται από τα παιδιά σας, ένα ευρώ, 
για την εκπαίδευση τους. Εάν στην ζωή μας 

χάσουμε όλα τα υπάρχοντα μας από διάφορες 
συμφορές, το μόνο που δεν χάνουμε είναι η εκ-

παίδευση μας.  Μπορούμε με αυτή να κάνουμε 
μια νέα αρχή.

Γυναίκα μάλλον έχεις χάσει την επαφή με 
το περιβάλλον.  Καλά εχθές δεν σου έδω-

σα ένα εικοσάρικο να ψωνίσεις κάτι που χρεια-
ζόσουν;  Σήμερα θέλεις άλλο ένα; Το ξέχασες 
βρε άνθρωπε;  Μυστήριο…

Η αλήθεια σχεδόν πάντα έχει γεύση πικρή, 
αλλά αντέχει και δεν λησμονιέται. Το ψέμα 

τρέχει γρήγορα, αλλά δεν έχει αντοχή, γι αυτό 
γρήγορα ξεχνιέται.

Εκείνο που με εκνευρίζει είναι γιατί δεν εί-
μαι και εγώ σαν τους άλλους. Όχι γιατί 

δεν είναι οι άλλοι σαν και εμένα. Εγώ υπέρ ποί-
ου είμαι; Υπέρ  άλλων ή εμού; Ιδού η απορία.

Το τεστ της μαγκιάς είναι, να ρωτήσεις ένα 
βαρύ πεπόνι. Φιλάρα έχουμε ένα άδειο, 

ανοιχτό βαρέλι. Με τι πρέπει να 
το γεμίσουμε για να γίνει ελα-
φρότερο. Όσοι Μενιδιάτες προ-
σέλθετε.

Όσο θάρρος χρειάζεται 
να σηκωθείς και να μιλή-

σεις, τόσο σωφροσύνη πρέπει 
να έχεις, για να καθίσεις και να 
ακούσεις.

Στοχαστής ή διανοούμε-
νος είναι η ίδια έννοια. 

Είναι ο σκεπτόμενος άνθρω-
πος. Εάν η σκέψη μας συμπί-
πτει και συμφωνεί με χιλιάδες 

άλλες σκέψεις των συνανθρώπων μας, είναι βε-
βαίως χρήσιμη και αξιοπρόσεκτη για το δικό 
μας καλό.

Ο εγωισμός φέρνει αναπόφευκτα την ζή-
λεια. Εάν υποτάξουμε τον εγωισμό μας, 

θα μας φύγει η ζήλεια.
Η ημιμάθεια πολύ χειρό-
τερη της αμάθειας γιατί 

γεννάει ζημιές, πολλές φορές 
καταστροφικές. Όταν δεν γνω-
ρίζεις, φωνάζεις τον ειδικό.

Ένας Γάλλος συγγραφέ-
ας, έγραφε. Μην ρίχνετε 

τα διαμάντια στην λάσπη, χά-
νουν την λάμψη τους. Παρ’ 
όλο που τα βγάζουμε από τα 
σπλάχνα της γης.

Όλοι μας θέλουμε να 
αφήσουμε στους απογό-

νους μας κάτι ωφέλιμο. Αλλά δεν γνωρίζουμε τι. 
Δεν είναι λάθος να τους αφήνουμε μια αμόλυντη 
γη, που γεννά και συντηρεί την ζωή στον πλανή-
τη μας.

Στην ζωή μας τίποτε δεν είναι απόλυτο, 
γιατί κανείς μας δεν είναι τέλειος. Αλλά-

ζουμε γνώμη, όταν μπορέσουμε να νικήσου-
με τον εγωισμό μας. Δύσκολο και βασανιστι-
κό πρόβλημα.

Θαυμάζω το κουράγιο της δασκάλας του 
χορού, που με την καθαρή και δυνατή 

φωνή της, δίνει τις οδηγίες στα μικρά κοριτσά-
κια, ώστε να πλάσουν ένα όμορφο και λυγερό 
κορμί. Πρέπει να αγαπά πάρα πολύ την δου-
λειά της.

Πώς να μην αναγνωρίσουμε τα λόγια της 
κυρίας Βαρδινογιάννη, όταν την ακούμε 

να λέγει. Είμαι Ελληνίδα, αγαπώ τον τόπο μου 
και τρέχω όπου με καλούν. Όλοι γνωρίζουμε 
, ότι αυτό το κάνει πράξη , κάθε μέρα.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
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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
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Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου.
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684. Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

Η πρώτη αποτυχία 
σε εξετάσεις, δεν εί-
ναι το τέλος του κό-

σμου. Την δεύτερη φορά 
ξεκινάς με πείσμα, εφόσον 
το θέλεις πολύ. Σίγουρα 
φέρνεις καλό αποτέλεσμα.

Δεν γίνεται κανείς, 
ότι φαντασιώσεις 
και να έχει, να γυρί-

σει την ζωή της χώρας του, 
διακόσια χρόνια πίσω. Η 
ζωή, θέλουμε δεν θέλου-
με, βαδίζει μόνο μπροστά. 
Σήμερα δεν επιβιώνουν τα 
λιοντάρια, αλλά οι αλε-
πούδες.

Άλλη η δουλειά 
του οικονομικού 
και άλλη του νομι-

κού. Η ζωή μας βασίζεται 
στην οικονομία και όχι 
στην δικηγορία. Άλλο ο 
αγώνας για την επιβίωση 
και άλλο αυτός για τις πα-
ρανομίες μας.
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Απονομή βεβαιώσεων για το διδακτικό έτος 
2021-22, στη Χορευτική Ομάδα του Ομίλου Φί-
λων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρή-

στος Τσεβάς».  Η τελευταία παρουσία της Χορευτικής μας 
Ομάδας για φέτος θα είναι στις 22 Ιουνίου, στην 31η Πο-
λιτιστική Εκδήλωση «Ορφέας», στον Κολωνό Αττικής!! 

Στις 6 Ιουνίου 2022, ΣΤΟ ΑΡΧΕΛΑΟΥ ΘΕΑΤΡΟ, 
έλαβε χώρα συνέντευξη τύπου στα Τοπικά Μέ-
σα Ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) από το 

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, με θέματα: Α)Παρουσίαση του συλλογι-
κού τόμου, «Αριστοφάνους Αχαρνής, το Έργο, ο Τόπος, 
οι Άνθρωποι», Επιμ. Ανδρέας Μαρκαντωνάτος και Λα-
μπρινός Πλατυπόδης, Β) Ενημέρωση για την περάτωση 
των απαλλοτριώσεων και των επόμενων ενεργειών στο 
υπό αποκάλυψη-ανασκαφή Αρχαίο Θέατρο των Αχαρ-
νών. Φωτογραφική κάλυψη «Photoimage.gr-
Kalogerakis Photography» Στην συνέντευξη τύπου πα-
ρέστησαν οι δημοσιογράφοι και εκδότες, Χάρης Δημού-
τσος της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Δεκέλεια»· Κώστας 
Ζίγκηρης της ελεκτρονικής εφημερίδας «Ελεύθερο Βή-
μα Αχαρνών»· Λάμπης Καλογεράκης της εφημερίδας 
«Εν τη πόλει», Κατερίνα Παπασταματίου της εφημερίδας 
«PARNES NEWS», Ευμορφία Τριανταφύλλου της ηλε-
κτρονικής εφημερίδας «Μενιδιάτης»

Βασίλης Οικονόμου : Μετά τις συναντή-
σεις στο Πολιτικό Γραφείο των Αχαρνών 
είπαμε  με μια ωραία παρέα να πιούμε 

τον καφέ μας στο La Poetta στην πλατεία του 
Μενιδίου… Ένα πράγμα μετράει για τον μαχό-
μενο Βουλευτή… Η αγάπη και η στήριξη του 
απλού λαού, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς πα-
ραμορφωτικούς καθρέπτες.. .  κοντά στο Μενί-
δι και τους ανθρώπους του μέχρι τέλους…

Ολοκλη-
ρώθηκε η 
ανακαίνι-

ση του χώρου του 
ΚΑΠΗ και του 
συλλόγου Αυλί-
ζας με την αμέρι-
στη προσπάθεια 
και βοήθεια του προέδρου Δημήτρη Ιωαννίδη. Κατά την 
επίσκεψη της η Πρόεδρος της ΔΗΦΑ  κα Αγγελική Ζα-
χαράκη, έμεινε ενθουσιασμένη και  ευχαριστώντας των 
για την άψογη συνεργασία. Παράλληλα με  τον πρόε-
δρο συζητήσανε  και άλλα θέματα που αφορούν την κα-
λύτερη λειτουργία των ΚΑΠΗ

Στη λιτά-
νευση της 
Ιεράς Εικό-

νας στην Αγία Τρι-
άδα Θρακομακε-
δόνων, προεξάρ-
χοντος του Μη-
τροπολίτη κκ 
Αθηναγόρα μαζί με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών Στ. 
Πέτσα, συνεργάτες, φίλους και συνδημότες μας υπό τη 
συνοδεία της Φιλαρμονικής μας. 

Εξαιρετική 
συναυλία 
του Χρή-

στου  Μενιδιάτη 
στο θέατρο της 
πλατείας Θρακο-
μακεδόνων, στο 
πλαίσιο του διήμε-
ρου πανηγυριού 
της Αγίας Τριάδας.  
Ο δήμαρχος, οι 
αντιδήμαρχοι και πλήθος κόσμου παρακολούθησαν τον 
συντοπίτη μας τραγουδιστή, με τις μεγάλες επιτυχίες.

Ήταν ένα 
δημιουργι-
κό και υπέ-
ροχο από-

γευμα για τα παιδιά 
της Αρωγής, που 
επισκέφτηκαν την 
Πινακοθήκη «Χρή-
στος Τσεβάς» και εί-
δαν πίνακες ζωγρα-
φικής του σπουδαίου καλλιτέχνη Χρήστου Τσεβά. Ευχαρι-
στούμε την πρόεδρο της Πινακοθήκης κ. Ρενα Κουμπούρη 
για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία της καθώς και για την 
εξαιρετική ξενάγηση! Η συνέχεια ήταν εξίσου όμορφη κα-
θώς τα παιδιά χάρηκαν το κέρασμα του ιδιοκτήτη του καφέ 
sweet stories κ. Γιάννη Νίκα στον οποίο εκφράζουμε τις 
θερμές μας ευχαριστίες στην κεντρική πλατεία Αχαρνών!

Φωτορεπορτάζ
Σοφία  Ζαχαράκη: «Μεγάλη
χαρά και τιμή να είμαι 
υποψήφια της Ν. Δ. στην
Περιφέρεια Ανατ. Αττικής» 

Ανακοινώνοντας   και επίσημα την υποψη-
φιότητα  της με την Ν.Δ. στον Τομέα Ανατ. 
Αττικής, μεταξύ άλλων σημείωσε τα εξής: 
«Αισθάνομαι την τιμή, αλλά νοιώθω και την 
ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Η πολιτική 
μου πορεία στηρίχθηκε μέχρι σήμερα στο 
όραμα, το σχέδιο, τις πράξεις και το αποτέ-
λεσμα. Στο Πανεπιστήμιο με τη ΔΑΠ, στην 
ΟΝΝΕΔ στη συνέχεια ως πολιτικό στέλεχος 
της Ν.Δ., ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος 
και εκπρόσωπος του κόμματος στις νικηφό-
ρες εκλογές του 2019. Τόσο ως υφυπουρ-
γός παιδείας, όσο και σήμερα ως υφυπουρ-
γός τουρισμού. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο  
Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη 
του στο πρόσωπό μου. Συνεχίζω με την ίδια 
αποφασιστικότητα, για την Αττική γη και 
τους ανθρώπους της. Μαζί, μπορούμε να 
πετύχουμε πολύ περισσότερα». 

 14ο  Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών  
(14th Primary school of Acharnes UTIHL)  
Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ενός υπέροχου προγράμματος  Erasmus,για το 14ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών,  
που ξεκίνησε το 2019 από το Aranjuez Spain για να ταξιδέψει 
στη  Dobrova Slovenia το 2020 και στη μετά covid εποχή το 
2022 να έρθει στις  Αχαρνές το Μάρτη να πάει στο Wodzislaw 
Poland το Μάιο για να κλείσουμε αυτή την υπέροχη εμπειρία 
στη  Stia Italy τον Ιούνιο του 2022 .  33 διακρατικές μετακινή-
σεις,12 εκπαιδευτικοί, 21 μαθητές, 15 φιλοξενίες μαθητών των 
εταίρων μας.. Και ΝΑΙ... Στο τέλος ζήσαμε τη μοναδική εμπει-
ρία... η φιλαρμονική του τοπικού  Δήμου να παίξει...  τον Εθνι-
κό μας ύμνο!!!!! για εμάς!!!  για τα παιδιά μας,  για την ομάδα 
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Γιορτή  δημιουργίας  και  χαράς για τις Αχαρνές το 
25ο Παιδικό Φεστιβάλ «Μάριος-Δημήτριος Σουλούκος»
Με τους καλύτερους οιωνούς άνοιξε η αυλαία 

του 25ου Παιδικού Φεστιβάλ «Μάριος Δη-
μήτριος Σουλούκος» του Δήμου Αχαρνών, 

την Τετάρτη 1η Ιουνίου, στο θέατρο «Μίκης Θεοδω-
ράκης». Ένα φεστιβάλ-θεσμός για το Δήμο που δεν 
είχε πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια εξαι-
τίας του κορονοϊού και όπως αποδεικνύεται από την 
μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ήταν κάτι που ανα-
μενόταν. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι ν’ αναδειχθούν 
οι κλίσεις, τα ταλέντα και οι δεξιότητες των παιδιών, 
που καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς μέσα από τα μαθήματα που γίνονται στα σχολεία 
και στους Πολιτιστικούς Συλλόγους. Επίσης, να ανα-
δειχθεί η δουλειά που έγινε από τους εκπαιδευτικούς 
και να δοθεί η ευκαιρία στους γονείς να καμαρώσουν 
και  να χειροκροτήσουν τα παιδιά.

Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ άνοιξαν: τα παιδιά του 
Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών, ο Εξωραϊστικός και Εκπο-
λιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Αχαρνών, Αγ. Κωνσταντί-
νος και οι Σχολές χορού Grease και The Dance Club. Στις 
εκδηλώσεις της 2ης ημέρας συμμετείχαν: οι σχολές χο-
ρού Bailar Con Maria, DUENDE, DANCE MOMENTS, 
Κώνστα Χριστίνα καθώς και το 12ο Δημοτικό Σχολείο 
Αχαρνών!

Ακολούθησαν οι παραστάσεις έως  τις 14 Ιουνίου 
2022:  Οι παραστάσεις που ακολουθούν: Χορευτικά Πο-
λιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αχαρνών, 13ο Δημοτικό 
Σχολείο Αχαρνών, Πολυθέαμα «Τα παιδιά για την Ειρή-
νη»,  1ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, Μουσικοθεατρική 
παράσταση: «Ειρήνη του Αριστοφάνη»,  6ο Δημοτικό 
Σχολείο Αχαρνών, Θεατρική παράσταση «Αφιέρωμα στο 
Μάριο. Όπου υπάρχει αγάπη…»,  14ο Δημοτικό Σχολείο 
Αχαρνών, Θεατρική παράσταση «Αρπαγή της Περσεφό-
νης», 15ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, Συνδυαστικό πο-

λυθέαμα τραγουδιού, χορού, εικόνων και ιστορικών – 
πολιτισμικών αναφορών. « 1922-2022. Μια ματιά στο Μι-
κρασιατικό Ελληνισμό τα τελευταία 100 χρόνια», 24ο  
Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, Πολυθέαμα Τίτλος – «Πάμε 
μια βόλτα».    Στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» παρευ-
ρέθηκε και ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο 

οποίος συνεχάρη παιδιά και συντελεστές για την εξαιρε-
τική δουλειά που παρουσίασαν. Επίσης, τις εκδηλώσεις 
παρακολούθησαν η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Χριστίνα Κατσανδρή και ο 
Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας που συνδιοργανώ-
νουν το φετινό παιδικό φεστιβάλ.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο . Με σκοπό τη στήριξη των 
ευπαθών νοικοκυριών ο Δήμος Αχαρνών 
λειτουργεί μια σύγχρονη δομή εκπαίδευ-
σης που προσφέρει ίσες ευκαιρίες ενίσχυ-
σης της γνώσης σε όλα παιδιά του Δήμου 
Αχαρνών.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
A’ περίοδος 07/06/2022 έως 30/06/2022
Β’ περίοδος από 29/08/2022 έως και 
10/09/2022
Προεγγραφές στα γραφεία του Κοινωνι-
κού φροντιστηρίου και τις ώρες 14.00 – 
18.00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου (mail): koin.frontistirio.acharnes@
gmail.com
(Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλή-
ρωση μιας προ-εγγραφής είναι η συμπλή-
ρωση και κατάθεση του συνόλου των δι-
καιολογητικών και ΜΟΝΟΝ τότε θα λη-
φθεί  στην αίτηση σχετικός αρ. πρωτοκόλ-
λου)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Δευτέρα 
έως  Παρασκευή: 10:00 π.μ – 15:00 μ.μ στα 
γραφεία: Παύλου Μελά 47 & Παγκάλου, 
2ος όροφος (τηλ:210-2440004)
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τα δικαιολογητικά προ-εγγραφής είναι 
τα παρακάτω:
1) Αίτηση εγγραφής στο Κοινωνικό Φρο-
ντιστήριο / Δήλωση των μαθημάτων που 
ο μαθητής επιθυμεί να παρακολουθήσει.
2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
γονέα – κηδεμόνα ή διαβατηρίου
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (με κατάθε-
ση λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ))
5) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώμα-
τος του τελευταίου οικονομικού έτους 
2021.
6) Έκθεση διάγνωσης μαθησιακής δυσκο-
λίας του μαθητή/τριας (αν υπάρχει)
Πρόσθετα δικαιολογητικά:
7) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βι-
βλιαρίου απορίας πρόνοιας (αν υπάρχει) ή 
και
8) Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέα – κη-
δεμόνα (αν υπάρχει)
Προαιρετικά
9) Κάρτα δικαιούχου Κοινωνικών  παρο-
χών (Κοινωνικού Παντοπωλείου ή Κοινω-
νικού Ιατρείου)
Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων 
των τμημάτων, οι θέσεις θα καλυφθούν 
από μαθητές που δεν έχουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, άλλα όμως η επιλογή με-
ταξύ αυτών θα γίνει με βάση τον 
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ. Τα βασικά εισοδη-
ματικά όρια που θα ισχύουν είναι ταυτόση-
μα με εκείνα που ισχύουν για τη χορήγηση 
του επιδόματος θέρμανσης, δηλαδή 
14.000 ευρώ για τους άγαμους και 20.000 
ευρώ για τους έγγαμους, με προσαύξηση 
3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέ-
λος.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Για την πλήρωση των θέσεων 
και την τελική ΕΓΓΡΑΦΗ θα υπάρξει σχετι-
κή ανακοίνωση στις 20/09/2022 στον δι-
κτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ, ΔΗΚΕΑ και κοι-
νοποίηση στο FACEBOOk του ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23
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Υποβλήθηκε η μελέτη ανάπλασης  Ο.Τ. 64 
για έργο  πνοής στους  Θρακομακεδόνες
Σημαντικό τοπόσημο για 
τους Θρακομακεδόνες αλλά 
και την ευρύτερη περιοχή 
των Αχαρνών αναμένεται να 
αποτελέσει η ανάπλαση του 
Ο.Τ 64, η μελέτη του οποίου 
παρουσιάστηκε στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο της 1ης Ιουνί-
ου. Η ιδέα που είχαν οι αντι-
δήμαρχοι Χρύσανθος Κό-
νταρης και Παναγιώτης Ανα-
γνωστόπουλος και έτυχε της θετικής ανταπόκρισης του Δημάρχου Αχαρνών 
Σπύρου Βρεττού, είναι η δημιουργία ενός ξεχωριστού χώρου αναψυχής με βι-
οκλιματικά χαρακτηριστικά με επιλογή πιο «φιλικών» υλικών και έναν πρότυ-
πο φυσικό παιχνιδότοπο ο οποίος θα διαθέτει εναλλακτικά και πρωτότυπα παι-
χνίδια. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάπλαση του ΟΤ 64 θα περιλαμβάνει σημα-
ντική ενίσχυση του πρασίνου στο σημείο της παρέμβασης και θα καταλαμβάνει 
έκταση περίπου 7,5 στρεμμάτων στην κεντρική πλατεία των Θρακομακεδόνων, 
δίπλα από τον βρεφονηπιακό σταθμό. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και ο φάκε-
λος, ήδη, έχει υποβληθεί για τη χρηματοδότηση του έργου με προϋπολογισμό 
άνω των 800.000€ στο Πράσινο Ταμείο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το 
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια
5.200 κάδων απορριμμάτων 
Μ ε την 4η πα-

ραλαβή ολο-
κληρώθηκε η 

διαδικασία για την 
ανανέωση των κάδων 
απορριμμάτων σε κάθε 
γειτονιά των Αχαρνών. 
Συνολικά, αποκτήθηκαν 
5.200 κάδοι μέσα από 
έναν ανοιχτό διεθνή δι-
αγωνισμό, προκειμένου 
να λύσουν οριστικά το 
πρόβλημα που είχε δη-
μιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια στην πόλη. Μετά την παραλαβή των κάδων, 
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η προσπάθειά 
μας για μια καθαρή πόλη είναι διαρκής και καθημερινή. Χρησιμοποιούμε κάθε 
μέσο και κάθε δυνατότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Και η χαρά μας είναι μεγά-
λη όταν ακούμε τα θετικά σχόλια των συνδημοτών μας. Δεν σταματάμε όμως 
εδώ, συνεχίζουμε και με άλλες ενέργειες, αλλά δεν ξεχνάμε πως δεν μπορεί να 
υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς τη συνεργασία όλων μας».

Υπογράφηκε η σύμβαση έργου για την επέκταση Φυσικού αερίου στις Αχαρνές
Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες επέ-
κτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της 
ΕΔΑ Αττικής, συνολικού μήκους 2.6 χλμ., με σκοπό 
τη σύνδεση σχολείων και δημοτικών κτιρίων στον 
Δήμο Αχαρνών.  Η σύμβαση έργου που υπογράφη-
κε από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττι-
κής, κ. Πιέρρο Χατζηγιάννη και τον Δήμαρχο Αχαρ-
νών, κ. Σπύρο Βρεττό, αφορά στην επέκταση του δι-
κτύου διανομής φυσικού αερίου εντός των ορίων 
του Δήμου Αχαρνών και σύνδεση του νέου δικτύ-
ου με το υφιστάμενο δίκτυο της ΕΔΑ Αττικής στο Νο-

μό Αττικής. Η υπογραφή της σύμβασης υπογραμμί-
ζει την αγαστή συνεργασία σε πνεύμα αλληλοκατα-
νόησης των δύο πλευρών και έχει ως στόχο να κα-
λύψει τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων σε περιοχές που μέχρι πρότινος δεν εί-
χαν πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου. Στη συ-
νάντηση για την υπογραφή της προγραμματικής 
σύμβασης έργου παραβρέθηκαν επίσης, ο κ Ιωάν-
νης Ντρούκας, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Έργων 
της ΕΔΑ Αττικής και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου.

Ασφαλτοστρώθηκε η Λεωφόρος Φιλαδέλφειας 
Ξεκίνησε, το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουνίου 
2022, το φρεζάρισμα για την επικείμενη 
ασφαλτόστρωση της Λεωφόρου Φιλαδελ-
φείας και άλλων κεντρικών οδών του Δή-
μου Αχαρνών, άνω των 9 χιλιομέτρων με 
ιδίους πόρους. Προτεραιότητα του Δημάρ-
χου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού είναι η υλο-
ποίηση των έργων υποδομής και οι ασφαλ-
τοστρώσεις σε όλο το οδικό δίκτυο των 
Αχαρνών. Με τη σειρά του, ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος Νικόλαος Δαμάσκος τόνισε 
ότι κάθε μικρός ή μεγάλος δρόμος της πόλης θα γίνει σύγχρονος και ασφαλής.

Στήριξη  στους Πυρόπληκτους Επιχειρηματίες
από Ε.Ε.Α. και Δήμο Αχαρνών 
Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 
αντιλαμβανόμενοι τις αντιξοότητες με 
τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι πυ-
ρόπληκτοι επιχειρηματίες στην Βαρυ-
μπόμπη παρέδωσαν επιταγές, στους 
επιχειρηματίες που επλήγησαν από τις 
περσινές φωτιές του καλοκαιριού. Ο 
Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός ευχαρί-
στησε το ΕΕΑ και τόνισε: «Η στήριξη των 
επιχειρηματιών που επλήγησαν από τις 
περυσινές φωτιές παραμένει προτεραιότητά μας. Μαζί με τον πρόεδρο του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου παραδώσαμε επιταγές στους πυρόπληκτους επιχειρηματίες της Βαρυμπόμπης. 
Μια ουσιαστική προσφορά του Επιμελητηρίου με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων που 
έπαθαν ζημιές. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας μας, συζητήσαμε για 
δράσεις ενημέρωσης και ενίσχυσης των επαγγελματιών της πόλης μας».

Συνέντευξη  Σπύρου Βρεττού στην εκπομπή
«Δημοσκοπήσεις» του Attica Tv.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός φιλοξενήθηκε στις 8 Ιουνίου 2022, 
στην εκπομπή του Γιώργου Λαιμού «Δημοσκοπήσεις», στο Attica Tv. Ο Δή-
μαρχος είχε την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή να μιλήσει για όλα τα προβλή-
ματα – πάταξη της εγκληματικότητας, έργα υποδομών, την αναβάθμιση της κα-
θημερινότητας – αλλά και τις ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπισή τους. 
«Από την πλευρά μας με συναντήσεις αλλά και εγγράφως, πιέζουμε συνεχώς 
την Πολιτεία για περισσότερη αστυνόμευση και οργάνωση. Θέλουμε να παρ-
θεί μια οριστική απόφαση για την πάταξη του εγκλήματος και της παραβατικό-
τητας στο Δήμο μας. Πρέπει το πρόβλημα επιτέλους να λυθεί οριστικά. Εμείς 
πράττουμε ότι περνάει από το χέρι μας» τόνισε ο Δήμαρχος. «Παραλάβαμε έναν 
Δήμο χωρίς προγραμματισμό, χωρίς μελέτες και με πολλές παθογένειες, με λί-
γα λόγια ξεκινήσαμε από το μηδέν. Έχουμε ξεκινήσει πολλά έργα, αλλά και έρ-
γα που θα γίνουν, έργα υποδομών, έργα οδοποιίας, Μητροπολιτικό Πάρκο 
Λαθέας, Ριζική και ολοκληρωτική ανανέωση του στόλου καθαριότητας, ανα-
καίνιση αθλητικών χώρων, κοινωνική αλληλεγγύη, Δημοτική συγκοινωνία, 
Κοινωνικό φροντιστήριο, Δημοτικά ιατρεία και πολλά άλλα που έχουν προ-
γραμματιστεί να γίνουν. Δρομολογηθούν αρκετά πράγματα που πρέπει να γί-
νουν. Είμαστε σε καλό δρόμο» δήλωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττό
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Σ ε διαγραφή αναδρομικών δημοτικών τελών και προστίμων που έχουν επιβληθεί 
στους φορολογούμενους την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτί-
ου 2022 θα προχωρήσουν οι δήμοι. Ειδικότερα η νέα διάταξη ορίζει ότι «η παρά-

ταση που δόθηκε έως τις 30.6.2022 για την υποβολή δηλώσεων ορθών στοιχείων για 
τον καθορισμό επιφάνειας και της χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του συνόλου 
των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υπο-
χρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγω-
νικά μέτρα σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία 
δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετρα-
γωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος καταλαμβάνει, για λόγους χρηστής διοίκησης 
και ίσης μεταχείρισης, και τις δηλώσεις με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το χρο-
νικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως και τις 23.3.2022, δηλαδή την προηγούμενη της ημε-
ρομηνίας δημοσίευσης του ν. 4915/2022». Επίσης προβλέπει ότι τα «χρηματικά ποσά 
που κατέβαλαν οι πολίτες, πέραν των οφειλομένων σύμφωνα με τα άρθρα 66 του 
ν. 4830/2021 και 18 του ν. 4915/2021 επιστρέφονται κατόπιν αίτησής τους».

Στη διάταξη τονίζεται  ότι η παράταση που δόθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2022 για 
την διόρθωση των τετραγωνικών ακινήτων αφορά και τις δηλώσεις που υποβλή-
θηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου 2022, 
δηλαδή την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης σε νόμο της σχετικής δι-
άταξης. Δεν είναι απαραίτητο να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την πραγματική επι-
φάνεια του ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώματα αρκεί να δηλωθεί από έναν ιδι-
οκτήτη. Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό παροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακί-
νητα  ή ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο.  Επιλέγοντας 
ακίνητο με αριθ-
μό παροχής, θα 
προστεθούν αυ-
τόματα στη δή-
λωσή και όσα 
ακίνητα έχετε 
στον Δήμο με τον 
ίδιο αριθμό πα-
ροχής.

Αδήλωτα τετραγωνικά: Επιστροφή 
προστίμων στους ιδιοκτήτες ακινή-
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Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος 
Βρεττός υπέγραψε την Τρίτη 14 Ιου-
νίου 2022, με τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα προ-
γραμματική σύμβαση ύψους 19,7 εκατ. ευ-
ρώ, η οποία σηματοδοτεί την απαλλαγή του 
Δήμου Αχαρνών από ένα μεγάλο οικονομι-
κό βάρος του παρελθόντος. Με τη χρηματο-
δότηση των 19,7 εκατ. ευρώ, η οποία εξα-
σφαλίστηκε μετά από πολύ μεγάλη προ-
σπάθεια, θα καλυφθούν δικαστικές αποφά-
σεις, εκκρεμείς υποχρεώσεις και λοιπές 
δαπάνες. Έγινε όμως το απαραίτητο βήμα 
για την άμεση ψήφιση προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπο-
νται στο σχετικό ΦΕΚ η πλατ-
φόρμα θα παραμείνει ανοιχτή 

μέχρι και την τελευταία μέρα του Ιουνί-
ου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η κα-
ταβολή των ποσών θα πραγματοποιη-
θεί το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Η 
αποζημίωση για το Power Pass θα είναι 
ξεκινάει από τα 18 ευρώ και θα ανέρχε-
ται ως τα 600 ευρώ, ανά μετρητή που εί-
ναι και το ανώτερο όριο και θα αφορά 
τους λογαριασμούς εκείνους που έχουν 
εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου του 
2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022. Η 
αποζημίωση καταβάλλεται για το 60% 
των επιπλέον χρεώσεων, αφού από αυ-
τές αφαιρεθούν οι επιδοτήσεις του κρά-
τους και πιθανόν των παρόχων και ως 
του ποσού των 600 ευρώ.

5 χρόνια συμπληρώθηκαν από 
την τραγική απώλεια του μικρού 
Μάριου, ωστόσο οι κάτοικοι των 

Αχαρνών δεν τον ξέχασαν. Η συγκέντρω-
ση ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού σι-
γή έξω από το Δημαρχείο Αχαρνών. Ήταν 
συγκέντρωση μνήμης αλλά και διαμαρτυ-

ρίας, καθώς παραμένει ακόμη ασύλλη-
πτος ο δολοφόνος του αδικοχαμένου μα-
θητή. Επιπλέον οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν 
καθώς οι Αχαρνές συνεχίζουν να μαστίζο-
νται από τις αδέσποτες σφαίρες, τα όπλα, 
τα ναρκωτικά και σχεδόν καθημερινά 
συμβάντα παραβατικότητας.

Στην εκλογική περιφέρεια Ανατο-
λικής Αττικής θα είναι υποψήφιος 
στις επόμενες βουλευτικές εκλο-

γές, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών, Στέλιος Πέτσας. Όπως ανακοινώθηκε 
από τη Ν.Δ, «με απόφαση του πρωθυ-
πουργού και προέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέ-
τσας, στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές 
του 2023 θα είναι υποψήφιος βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περι-
φέρεια Ανατολικής Αττικής».

Εκδήλωση Δημοτικής Αστυνομί-
ας την Παρασκευή 17 Ιουνίου 
στην πλατεία Δημαρχείου – «μία 

έκθεση από παιδιά μας…για τα παιδιά 
μας» σε μια μοναδική εκδήλωση για τους 
μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών 
που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα της Δημοτικής Αστυνομίας «κυ-
κλοφοριακή αγωγή και οδική ασφάλεια».

Ολοταχώς προς τα 2,5 ευρώ ανά λί-
τρο οδεύει η πανελλαδική μέση τι-
μή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτα-

νίων, ως συνέπεια της συνεχούς ανόδου των 
διεθνών τιμών και της πτώσης της ισοτιμίας 
του ευρώ έναντι του δολαρίου. Με βάση τα 
στοιχεία του παρατηρητηρίου υγρών καυσί-
μων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων στις 13 Ιουνίου η πανελλαδική μέση τι-
μή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώ-
θηκε στα 2,408 ευρώ ανά λίτρο. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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Με συμμετοχή κλήρου και λαού, χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου  και προεξαρχό-
ντων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. 
Στέλιου Πέτσα και του Δημάρχου Αχαρνών κ. Σπύ-
ρου Βρεττού, τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός 
του Αγίου Πνεύματος και η λιτάνευση της Ιεράς Ει-
κόνος, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στους Θρακο-
μακεδόνες. Στην ομιλία του ο κ. Αθηναγόρας ανα-
φέρθηκε στο γεγονός ότι το Άγιον Πνεύμα «συγκρο-
τεί τον θεσμόν της Εκκλησίας», εξηγώντας ότι η Εκ-
κλησία δεν είναι άλλος ένας από τους θεσμούς που 

δημιουργούν οι άνθρωποι για να δομούν τις κοινω-
νίες. Όμως τελικά, το Άγιο Πνεύμα πνέει την Χάρη 
του Θεού και συγκροτεί την Εκκλησία, δηλαδή σφυ-
ρηλατεί και συνενώνει όλους «εις Εν».

Μήνυμα Δημάρχου Σπύρου Βρεττού
για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αποτελούν μια 
σημαντική στιγμή για την εισαγωγή σας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναν ση-

μαντικό σταθμό στην προσπάθεια χάραξης της 
ζωής σας ως ενήλικες. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
σας καθορίζουν ως ανθρώπους ή να σας δημι-
ουργούν αρνητικά συναισθήματα καθώς οι Πα-
νελλήνιες δεν εξασφαλίζουν την ευτυχία ή την 
επιτυχία. Γιατί τα όνειρά σας δεν μπορούν να 
περιορίζονται ή καθορίζονται από έναν διαγω-
νισμό. Είμαι σίγουρος ότι όλο αυτό τον καιρό 
έχετε προετοιμαστεί και έχετε πάρει όλα τα εφό-

δια, για να βγείτε νικητές . Σε αυτή λοιπόν τη 
σημαντική στιγμή της ζωής σας, εύχομαι ολό-
ψυχα κάθε επιτυχία και δύναμη στον αγώνα 
που ξεκινάτε για την εισαγωγή σας στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Έναν αγώνα με συμπαρα-
στάτες τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είμαι σί-
γουρος πως θα δώσουν τον καλύτερό τους 
εαυτό και τους γονείς σας, που θα είναι πάντα 
δίπλα σας.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία!
Σπύρος Βρεττός       

Δήμαρχος Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών τίμησε την γιορτή 
του Αγίου Πνεύματος, με αναβίωση του 
παραδοσιακού πανηγυριού  στην Πάρνηθα 
Με τεράστια επιτυχία, 
αθρόα συμμετοχή του 
κόσμου και με παραδο-
σιακό τρόπο τιμήθηκε 
από τον Δήμο Αχαρνών 
η εορτή του Αγίου 
Πνεύματος, στο εκκλη-
σάκι της Αγίας Τριάδας 
στην Πάρνηθα. Μετά 
από πολλά χρόνια, ο 
Δήμος Αχαρνών με  τη 
φροντίδα της ΔΗΚΕΑ, 
αναβίωσε το πατροπα-
ράδοτο πανηγύρι  της 
Αγίας Τριάδας το οποίο 
συνδέεται διαχρονικά 
με το τοπίο, τη φύση και την ιστορία του τόπου μας.

Η Πανηγυρική  Θεία  λειτουργία πραγματοποιήθηκε σε κλί-
μα κατάνυξης και μεγαλοπρέπειας και όλοι προσευχήθηκαν να 
μην επαναληφθούν οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την 
περιοχή το περασμένο καλοκαίρι.

Στη συνέχεια  έγινε η Λιτάνευση της εικόνας υπό τους ήχους 
της Φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών, συνοδεία του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού, Αντιδημάρχων, επισήμων και πλή-
θος πιστών.  Ακολούθησε  πατροπαράδοτο γλέντι με παραδοσι-
ακούς χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών και τον Σύλ-
λογο Κρητών και την ορχήστρα του δημοτικού τραγουδιστή, Σπύ-
ρου Μπρέμπου. Το  πατροπαράδοτο γλέντι συνεχίστηκε με χο-
ρούς και τραγούδια, για όλους, αλλά και με φαγητό και ποτό που 
πρόσφερε δωρεάν ο Δήμος Αχαρνών σε όσους βρέθηκαν στην 
Πάρνηθα και στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας Τριά-
δας. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός: «Η 
παράδοση είναι ένας τρόπος για να κάνουμε το μέλλον της πόλης 
μας καλύτερο και να δώσουμε στα παιδιά μας αφορμές να μά-
θουν και να γίνουν και αυτά περήφανοι συνεχιστές της».  

Το «παρών» στον εορτασμό έδωσαν και ο   βουλευτής Πά-
νος Σκουρολιάκος  και ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, 
μέλη της Δημοτικής Αρχής και πλήθος κόσμου.

Λαμπρός εσπερινός  στην Αγία 
τριάδα Θρακομακεδόνων

Παράταση Αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών 
Ο Αντιδήμαρχος  της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής κ. Γεώργιος Πετάκος και το Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης 
της πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, 
Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με 
κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού 
προγράμματος Αττική 2014-2020», σας γνω-
στοποιούν ό,τι δόθηκε παράταση στη διαδικα-
σία υποβολής των  αιτήσεων για ένταξη νέων 
ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 

του Δήμου Αχαρνών « Ελένη Σασχανίδη».
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προσέλ-

θουν από τις  14/06/2022 έως και τις 
30/06/2022 κατά τις ώρες 09:00 - 14:00 στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει στις 
Εργατικές Κατοικίες στην περιοχή του Προφή-
τη Ηλία του Δήμου Αχαρνών, επί των οδών 
Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου 
προκειμένου να καταθέσουν  τη σχετική αίτη-
ση με πλήρη δικαιολογητικά.

Με τους Εξωραϊστικούς Συλλόγους της Χαραυ-
γής και της Λαθέας συναντήθηκε το απόγευμα της 
Πέμπτης 2 Ιουνίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός, συνοδευόμενος από συνεργάτες του. Στις 
ουσιαστικού χαρακτήρα, αυτές συναντήσεις ο κ. 
Σπ. Βρεττός είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει από-
ψεις και επιχειρήματα με μέλη των συλλόγων και 
κατοίκους, να παραθέσει τις ενέργειες της Δημοτι-
κής Αρχής για την επίλυση ζητημάτων που χρονί-
ζουν και να αναφερθεί στον προγραμματισμό που 
υπάρχει σχετικά με εμβληματικά έργα που πρόκει-
ται ν’ αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Συγκεκριμέ-

να ο Δήμαρχος Αχαρνών δήλωσε για τις συναντή-
σεις: «Ο προγραμματισμός μας περιλαμβάνει μια 
σειρά από πολύ σημαντικά έργα στην περιοχή της 
Λαθέας. Έργα εμβληματικά για ολόκληρη την πό-
λη και όχι μόνο για τη γειτονιά. Απόψε άκουσα με 
ενδιαφέρον από τους κατοίκους, τους προβλημα-
τισμούς και τις προτάσεις τους. Στη Χαραυγή τα 
προβλήματα είναι πολλά και χρόνια. Τα ξέρω και 
τα ξέρουμε όλοι μας. Τα συζητήσαμε και σήμερα 
με τα μέλη του Συλλόγου κατοίκων, τους οποίους 
ενημέρωσα για τις ενέργειες μας. Ξέρουν πλέον τι 
περιμένουν να γίνει τους επόμενους μήνες».

Συναντήσεις  του Δημάρχου, με τους Συλλόγους της Χαραυγής και Λαθέας
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Την είδηση ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
με ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο 
facebook, που αναφέρει τα εξής: «Η ομάδα μας 

καθημερινά μεγαλώνει και έρχονται δίπλα μας άν-
θρωποι που βλέπουν και εκτιμούν τα όσα κάνουμε 
εδώ και 2,5 χρόνια. Είναι άλλωστε και η αναγνώριση 
της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στον Δήμο. 

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Κώστα Δαμάσκο, 
ο οποίος άμεσα θα αναλάβει τα καθήκοντα του άμισθου 
ειδικού συμβούλου σε μια σειρά από θέματα της Αυτο-
διοίκησης. Είμαι σίγουρος πως με τη γνώση και την εμπει-
ρία του θα συνδράμει να ανταπεξέλθουμε στις πολλές 
προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. 

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Είμα-
στε όλοι μαζί για τον κοινό σκοπό, είμαστε όλοι μαζί για 

να εργαστούμε για το καλό της πόλης μας. Άλλωστε όλοι 
μαζί μοιραζόμαστε το όραμα και το σχέδιο για ένα καλύ-
τερο μέλλον για τις Αχαρνές».  Από πλευρά του ο κ. Κώ-
στας Δαμάσκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η εμπι-
στοσύνη του Δημάρχου στο πρόσωπό μου και η ανάθε-
ση των καθηκόντων του ειδικού συμβούλου είναι εξό-
χως τιμητική. Όμως ακόμα πιο τιμητική είναι η 
συμμετοχή σε μια ομάδα σπουδαίων συναδέλφων που 
προσφέρουν με όλη τους τη δύναμη. Και όταν δίνεις όλη 
σου τη δύναμη για το καλό όλων, σε τόσο απρόβλε-
πτους καιρούς, έχεις κερδίσει μια θέση στη σωστή μεριά 
της ιστορίας. Με αίσθημα ευθύνης το συμφέρον των δη-
μοτών, όπου θα είναι πάντα οδηγός μου, θα εργαστώ 
έντιμα και σκληρά διότι η αγάπη μου για τον τόπο μου 
είναι πιο σημαντική και από την πρόσκαιρη θέση». 

Σπύρος Ντ. Βρεττός- μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ:
«Θα υπογειοποιηθούν επιτέλους οι πυλώνες  υψηλής τάσης σε Τατόι- Βαρυμπόμπη;» 
Στην ελλιπή συντήρηση των πυλώνων 
υψηλής τάσης, αποδίδει το πόρισμα της πυ-
ροσβεστικής την ευθύνη για την καταστρο-
φική πυρκαγιά του περασμένου Αυγού-
στου στη Βαρυμπόμπη, σύμφωνα με δημο-
σιογραφικές πληροφορίες που δημοσιεύ-
θηκαν χωρίς να διαψευσθούν.

Ανεξάρτητα από το αν ο ΑΔΜΗΕ απορ-
ρίπτει τα συμπεράσματα του πορίσματος κα-
θώς ανοίγουν τεράστιο ζήτημα αποζημιώ-
σεων, αναδεικνύονται για πολλοστή φορά 
τα προβλήματα που προκύπτουν από τις 
εναέριες γραμμές υψηλής τάσης και αναπό-
φευκτα εξετάζεται η πολιτική της κυβέρνη-
σης σε σχέση με την υπογειοποίηση των δι-
κτύων μεταφοράς ρεύματος.

Με την ευκαιρία της χρηματοδότησης 

από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση 
βρήκε πόρους και ξεκίνησε ένα ευρύ σε 
σχέση με το παρελθόν πρόγραμμα υπογει-
οποίησης του δικτύου, που όμως αφορά 
σχεδόν αποκλειστικά τη μέση τάση. Μέχρι 
τώρα έχει μείνει εκτός προγραμματισμού το 
μεγαλύτερο μέρος του δικτύου υψηλής τά-
σης κοντά στις πόλεις, ακόμα και αν διέρχε-
ται από δάσος ή δημιουργεί άλλα ζητήμα-
τα.

Από τη στιγμή που η πολιτεία θέλει την 
αναδάσωση και αποκατάσταση της κατε-
στραμμένης περιοχής του Τατοΐου, είναι σω-
στό να προχωρήσει τώρα στην υπογειοποί-
ηση του συγκεκριμένου τμήματος ηλεκτρι-
κού δικτύου και όχι να το αφήσει να αποτε-
λέσει ξανά κίνδυνο μετά από 20-30 χρόνια. 

Η προέκταση της ίδιας γραμμής μάλιστα δι-
έρχεται από πολλές περιοχές του Δήμου 
Αχαρνών, στις οποίες αποτελεί διαχρονικό 
πρόβλημα για την ένταξη τους στο σχέδιο 
πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Συνεπώς η επέκταση της υπογειοποίησης 
θα είχε ένα επιπλέον μεγάλο κοινωνικό 
όφελος.

Είναι γνωστό το μεγάλο κόστος τέτοιων 
προγραμμάτων, γι’ αυτό και έχει μεγάλη ση-
μασία να δρομολογηθούν τώρα που υπάρ-
χει ακόμα απόθεμα πόρων. Στην αντίθετη 
περίπτωση, το πλέον πιθανό είναι τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας να ξαναζήσουν ανάλογες 
καταστροφές και προβλήματα, καθώς η 
αδράνεια του ελληνικού κράτους είναι δυ-
στυχώς ο κανόνας.

Συμπόρευση με Δήμαρχο Σπ. Βρεττό και   ο   Κώστας   Δαμάσκος
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Άλματα προόδου στον τομέα του πολιτισμού
και της ψυχαγωγίας ο Δήμος Αχαρνών 

Πώς ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός κατάφερε η πόλη μας
 να αποτελεί θέμα συζήτησης σε άλλους Δήμους  

Ε δώ και δύο περίπου μήνες, μετά το τέλος των 
μεγάλων περιορισμών λόγω της πανδημίας ο 
Δήμος Αχαρνών έχει μετατραπεί σε ένα μελίσ-

σι πολιτισμού. Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός αντιλή-
φθηκε έγκαιρα την ανάγκη του κόσμου για κοινω-
νικοποίηση και ψυχαγωγία μετά από δύο δύσκολα 
χρόνια εγκλεισμού και στερήσεων και φρόντισε να 
τους ευχαριστήσει. 

Το περασμένο διάστημα, είναι σχεδόν καθημερινές οι 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Δήμο και φυ-
σικά τη μεγάλη θεραπαινίδα των τεχνών και του πολιτι-
σμού, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση. Ο Δήμαρχος 
ζήτησε από τους συνεργάτες του και τον πρόεδρο της 
ΔΗ.Κ.Ε.Α., Γιάννη Νίκα να δουλέψουν με ζήλο σε αυτό 
τον τομέα. Τα αποτελέσματα δίχως άλλο είναι εντυπωσι-
ακά, καθώς οι εκδηλώσεις έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. 

Δεν είναι τυχαίο πως σε όμορους δήμους έχει γίνει 
θέμα συζήτησης η πληθώρα εκδηλώσεων του Δήμου 

Αχαρνών, που ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Εβδομάδα και 
συνεχίζονται για όλο τον Ιούνιο. 

Αυτό που δεν περνάει απαρατήρητο είναι το γεγονός 
πως οι εθνοτοπικοί σύλλογοι βρήκαν την ευκαιρία να 
αναδείξουν τη δουλειά τους στους συνδημότες μας, κάτι 
που ήταν απαραίτητο μετά από δύο χρόνια απραξίας. Πα-
ράλληλα, οι γιορτές δεν περιορίζονται στο κέντρο των 
Αχαρνών, αλλά μετά από εντολή του Δημάρχου Σπύρου 
Βρεττού διαχέονται σε όλη την πόλη, κάτι που θα συνεχι-
στεί και τον επόμενο μήνα. 

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως για πρώτη φορά 
στην πόλη μας γίνονται τόσο ποιοτικές και τόσο καλά ορ-
γανωμένες εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι πως καθημερινά 
ένα πολυμελές επιτελείο ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια 
που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να κάνει πιο όμορφο 
το τελικό αποτέλεσμα. Το θεατράκι του Προφήτη Ηλία 
παραμένει επίκεντρο, αλλά πλέον έχουν προστεθεί ο 
Κόκκινος Μύλος, η πλατεία του Δημαρχείου, το θεατρά-

κι των Θρακομακεδόνων κ.α. Όλα τους προσεγμένα, ανα-
καινισμένα και καλοσυντηρημένα υποδέχονται μια πλη-
θώρα καλλιτεχνών και τα μέλη των τοπικών συλλόγων. 

Ο Σπύρος Βρεττός από την πρώτη στιγμή είχε διατυ-
πώσει την άποψη πως ο πολιτισμός μπορεί να συνεισφέ-
ρει στην αλλαγή της εικόνας της πόλης μας και να συμβά-
λει στην απαραίτητη εξωστρέφειά της. Αποδεικνύεται πως 
είχε δίκιο, αφού τα αποτελέσματα είναι απτά και μετρήσι-
μα. Το τελευταίο του δε επίτευγμα ήταν η αναβίωση του 
πανηγυριού στην Αγία Τριάδα Πάρνηθας. Εκεί που συ-
γκεντρώθηκαν εκατοντάδες άτομα για να γιορτάσουν 
όπως παλιά, συνδυάζοντας την παράδοση και την ομορ-
φιά του βουνού. Μια γιορτή με πολλές θύμησες για τους 
παλιότερους και πολλές νέες εικόνες για τους νεότερους. 

Μία ακόμη απόδειξη που αποδεικνύει πως ο πολιτι-
σμός μπορεί να δώσει ώθηση για την ανάδειξη των Αχαρ-
νών. Και ο Δήμαρχος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει 
σε αυτό τον δρόμο. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ – ΔΗΦΑ 
Γιορτή χαράς και ξεγνοιασιάς, η Καλοκαιρινή Γιορτή των Παιδικών Σταθμών 
Ξεχείλισε από παιδικά χαμόγελα το προαύλιο 

του Δημαρχείου Αχαρνών, στην Καλοκαιρινή 
Γιορτή των Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Αχαρνών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 1 Ιουνίου 2022 και μετατράπηκε τελικά σε μια 
γιορτή χαράς και ατελείωτου παιχνιδιού για τα παιδιά 
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αχαρνών. 

Η Καλοκαιρινή Γιορτή των Παιδικών Σταθμών του Δή-
μου Αχαρνών εντάχθηκε ως παράλληλη εκδήλωση στο 
25ο Παιδικό Φεστιβάλ «Μάριος – Δημήτριος Σουλούκος» 
που διοργανώνει ο Δήμος Αχαρνών, το οποίο ξεκίνησε 
την 1η Ιουνίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 
2022. Η Πρόεδρος Αγγελική Ζαχαριάδη, η Διοίκηση και 
το προσωπικό της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, με την 
αρωγή του Δήμου Αχαρνών, διοργάνωσαν μια καθ’ όλα 
άρτια γιορτή, η οποία χάρη στο κέφι, τη ζωντάνια και τον 
παλμό των Παιδαγωγών, των εργαζομένων στους Παιδι-
κούς Σταθμούς και των παιδιών, μετατράπηκε σε μια ατε-
λείωτη εμπειρία χαράς και ξεγνοιασιάς. 

Τα παιδιά απόλαυσαν με την καρδιά τους τη ζωγρα-
φική σε μπλουζάκια και τις διαδρομές παιχνιδιού στο πάρ-
κο. Έβγαλαν αμέτρητες φωτογραφίες με αγαπημένους 
ήρωες κινουμένων σχεδίων, χάρηκαν με τις ιδιόμορφες 
κατασκευές και διαμορφώσεις μπαλονιών και ευχαριστή-
θηκαν το face painting. Το «κλείσιμο» της διασκέδασης 

ανέλαβε η καλλιτεχνική ομάδα La Petite Marguerite, με 
μια διαδραστική θεατρική παράσταση με σαπουνόφου-
σκες (bubble performance). 

Στην Καλοκαιρινή Γιορτή των Παιδικών Σταθμών πα-
ραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Αντι-
δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αχαρνών.

Την υπέροχη Λέσβο  
πισκέφτηκαν τα ΚΑΠΗ 
του Δήμου Αχαρνών

Μια εξαιρετική εκδρομή για τα μέλη των 
ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών, διοργάνωσε η 
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών. Τα μέλη των 
ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών επισκέφθηκαν 
το νησί της Λέσβου και πέρα από τους πα-
ραδοσιακούς οικισμούς και τα αξιοθέατα 
του νησιού, είχαν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν τον τρόπο ζωής των νησιωτών του 
Βορειανατολικού Αιγαίου, να μάθουν για 
τα τοπικά έθιμα και να συμμετάσχουν σε 
τοπικές γιορτές.

Αθλητική γιορτή λήξης
Μαζικού Αθλητισμού 2022 
Στο κλειστό γυμναστήριο «Μπάμπης Χο-
λίδης» πραγματοποιήθηκε  η γιορτή λή-
ξης του Μαζικού Αθλητισμού (Πρόγραμ-
μα Άθλησης για Όλους 2022) την Τετάρ-
τη 15/06/2022 και ώρα 19:00. Με αυτή 
την Αθλητική εκδήλωση κλείνει η χρο-
νιά των Προγραμμάτων «Άθληση για 
Όλους» της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρ-
νών, με τη συμμετοχή των ομάδων των 
προγραμμάτων και με επιδείξεις από τα 
τμήματα, Ρυθμικής Γυμναστικής, Μουσι-
κοκινητικής ,Ταε Κβο Ντο, και Baby Gym. 
Η πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών κ. Αγγελική Ζαχαριάδη, συγ-
χαίρει το προσωπικό των Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων της ΔΗ.Φ.Α, οι γυμνα-
στές της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών 
και τα παιδιά μας, με οργάνωση και εξαι-
ρετική δουλειά συνέβαλλαν ώστε να 
φτάσουμε σήμερα στην πραγματοποίη-
ση αυτής της γιορτής.
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Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού
Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, κλιμάκιο του ΣΥΡΙ-

ΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλής το μέ-
λος της Κεντρικής Επιτροπής, Ανδρέα Νεφελού-

δη, εκπροσώπους της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατο-
λικής Αττικής, τους συντονιστές και μέλη των Ο.Μ. του 
Δήμου Αχαρνών επισκέφθηκε τις αθλητικές εγκατα-
στάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, όπου πραγματοποί-
ησε συνάντηση με τους εκπροσώπους των αθλητικών 
φορέων της περιοχής του.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε - συναποφασίστηκε 
να κινηθούν νομικές διαδικασίες, ώστε να αποτραπεί η οι-
κονομική επιβάρυνση των αθλητικών φορέων της περι-
οχής, την οποία παράνομα επέβαλε σε αυτούς η Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η δράση των 
αθλητικών συλλόγων, καθώς και οι χρήσεις των εγκατα-
στάσεων από τους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού 
προς όφελός τους αποτελούν βασικό δικαίωμα των κατοί-
κων και αυτός ο βασικός όρος αναφέρεται ρητά στη Σύμ-
βαση Παραχώρησης του ΟΑΕΔ στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού.

Κάθε απόπειρα της Γ.Γ.Α. και της Διοίκησης του Αθλη-
τικού Κέντρου που αποσκοπεί στη σταδιακή περιθωριο-
ποίηση των αθλητικών φορέων μέσα από διάφορες μεθο-
δεύσεις, καθώς και η προωθούμενη είσοδος ιδιωτικών 
συμφερόντων στο Αθλητικό Κέντρο και στο Ολυμπιακό 
Χωριό δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Υ.Γ. Επισημαίνουμε ότι, κατά την διακυβέρνηση της 
χώρας από το καθεστώς Μητσοτάκη, το Ολυμπιακό Χω-
ριό δέχεται ακόμα ένα πλήγμα. Το πρώτο ήταν η επιβάρυν-
ση του Χωριού με την παράνομη εγκατάσταση του αμαξο-
στασίου της ΟΣΥ. Μέσα από τον αγώνα των κατοίκων απο-

δείχθηκε η παράνομη εγκατάσταση, η ρευματοκλοπή και 
η υδροκλοπή και γι’ αυτό στη συνέχεια επιβλήθηκε στα 
ΚΤΕΛ Κορινθίας πρόστιμο 60 χιλιάδων ευρώ και ακολού-
θησε η απομάκρυνσή τους.

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι μεγάλα θέματα παραμέ-
νουν εκκρεμή: 1)ο ρυθμός των παραχωρητηρίων που λι-
μνάζει. 2)Η μη υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις αθλητικές εγκαταστά-
σεις αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. 3) Η μη παραχώρηση 
των καταστημάτων στους φορείς. Η λειτουργία τους θα συ-
νέβαλε στην συνοχή και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινω-
νίας. Η μη παραχώρηση είχε ως αποτέλεσμα την επιστρο-
φή τους από τον Δήμο Αχαρνών στον ΟΑΕΔ. 4) Η μη αξι-
οποίηση του φορέα διαχείρισης, ώστε το Ολυμπιακό Χω-
ριό να γίνει πρότυπη πράσινη ενεργειακή πόλη, όπως η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραμματίσει.

Τα Συντονιστικά των Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.
περιοχής ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΏΝ
 ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ  98, 
ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ, 13672 - ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΤΗΛ. - ΦΑΞ :  210-2465678
email: kritesacharnes@gmail.com

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
ΓΛΕΝΤΙ 2022

ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Επιστροφή στις εκδηλώσεις και 
στη διασκέδαση, με μεγάλο κα-
λοκαιρινό γλέντι, παρέα με τους 
ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗ & ΔΙΟ-
ΝΥΣΗ ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ.

Σας περιμένουμε όλους να δια-
σκεδάσουμε, να χορέψουμε και 
να γλεντήσουμε μέχρι το πρωί, 
με πλούσιους μεζέδες, άφθονο 
πιοτό και καλή κρητική μουσική.
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ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΉΣ 
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Εδώ  είναι  το  νέο  πρόγραμμα αποκομιδής
ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου μας. 

Δείτε ποια μέρα περάνει το φορτηγό από τη γειτονιά σας
και μεριμνήστε να βγάλετε τότε τα ογκώδη

αντικείμενα που θέλετε να πετάξετε. 
Είναι πολύ σημαντικό να μην τα πετάτε μέσα

στους συνήθεις κάδους (πράσινους, μπλε, καφέ) διότι
υπάρχει πρόβλημα στην αποκομιδή τους. 

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

 Tel: 210-2469576,  6977625869, 6974886151  e-mail :info@perrakistours.gr   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

Ø 2ηµερη εκδροµή    Κυριακή 26/06 - Δευτέρα 27/06 
ΤΗΝΟΣ   Εισιτήριο 105€ 

 
 

•• ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ  ΠΠΕΕΡΡΣΣΕΕΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΜΜΕΕΔΔΑΑ CHRISTMAS THEATRE 
ΠΠέέµµππττηη  3300  ΙΙοουυννίίοουυ , παιδική θεατρική παράσταση  

 αναχώρηση 19.30μμ, εισιτήριο 25€(VIP), 22€(A’ ζωνη) περιλ/ται η μεταφορά 
 

 

 ΙΟΥΛΙΟΣ 
 

•• Κυριακή 3/7 ΛΛΙΙΧΧΑΑΔΔΟΟΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  µονοήµερη εκδροµη-µπάνιο στη θάλασσα 
Εισιτήριο 28€ / παιδικό 6-14 ετών 25€ 
 

•• Παναγία Τρυπητή - Σελιανίτικα – παραλία  
Κυριακή 10/7  ,,µονοήµερη εκδροµή,  εειισσιιττήήρριιοο  20€ 

 

•• Σάββατο 23/7 ((γγιιοορρττήή  ΑΑγγ..  ΠΠεελλααγγίίααςς))   µονοήµερη εκδροµή  ΤΤΗΗΝΝΟΟΣΣ,,  εειισσιιττήήρριιοο  65€  

•• ΚΚυυρριιαακκήή  2244//77  µονοήµερη εκδροµή  ΤΤΗΗΝΝΟΟΣΣ  ,,  εειισσιιττήήρριιοο  65€,  (παιδικό 55€)  

••   
  

  

•• ΚΚυυρριιαακκήή  2244//77  Τριζόνια--µµοοννοοήήµµεερρηη  εεκκδδρροοµµήή  ,,      ΕΕιισσιιττήήρριιοο__________2255€€______    

  
  

•• µµοοννοοήήµµεερρηη  κκρροουυααζζιιέέρραα  ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ  
ΣΣάάββββααττοο  1166//77  κκααιι    ΚΚυυρριιαακκήή    3311//77  εειισσιιττήήρριιοο________6688€€//    5500€€__((__55--1111εεττωωνν))    

      

•• Παναγία Σουμελά-Τάφος Παισίου-Θεσσαλονίκη-Ουρανούπολη  
2299--3311//77//2222 3ήµερη εκδροµή(Παρασκευή-Σαββ.-Κυριακή) //εισιτηριο___116600€€_____ 
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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 - ΜΟΝΆΔΆ ΦΡΟΝΤΊΔΆΣ ΗΛΊΚΊΩΜΈΝΩΝ

ΠΩΛΈΊΤΆΊ ή ΈΝΟΊΚΊΆΖΈΤΆΊ ΚΆΤΆΣΤΗΜΆ   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

ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 

 ΑΧΑΡΝΕΣ – ΤΗΛ. : 210 2436316

ΙΈΡΑ  ΠΑΝΉΓΥΡΙΣ
Ο Πάνσεπτος Ιερός Ναός μας πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς  των Αγίων 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κατά το πρόγραμμα.

ΤΡΊΤΗ    28  ΊΟΥΝΊΟΥ 2022
Ώρα 19.30 μ.μ.:  Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός 

χοροστατούντος του Σεβασμιότατου   Μητροπολίτου Ιλίου - Αχαρνών και  
Πετρουπόλεως κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

Ώρα 20.30 μ.μ.:   Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος των Αγίου  Αποστόλου 
Πέτρου και Παύλου

ΤΈΤΆΡΤΗ   29  ΊΟΥΝΊΟΥ  2022
Ώρα 07.00 π.μ.:   Όρθρος της Εορτής και ακολούθως Πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία και Θείο Κήρυγμα. 
Ώρα 19.00 μ.μ.:   Παράκληση των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΕΚΚΛ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΠΡΈΣΒΥΤΈΡΟΣ
ΈΥΆΓΓΈΛΟΣ  ΛΆΖΟΣ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ   ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Λεωφ. Δημοκρατίας 109.  Τηλ. 210 2462249

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ   ΕΠΙ  ΤΗ  ΕΟΡΤΗ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΙΟΥΔΑ  ΤΟΥ  ΘΑΔΔΑΙ-

ΟΥ
 

Φέρομεν εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, ότι την 
Κυριακή  19  Ιουνίου  2022,  πανηγυρίζει το παρεκκλήσιον του  Αγίου  

Αποστόλου  Ιούδα του Θαδδαίου, που βρίσκεται  στο προαύλιο  χώρο,  
του  Ι. Ν.  Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με το  πρόγραμμα:

ΣΆΒΒΆΤΟ   18  ΊΟΥΝΊΟΥ 2022  
Ώρα  7.00 μ.μ. :  Μέγας  Πανηγυρικός  Αρχιερατικός Εσπερινός,  μετ’ 

αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. 
Ώρα  8.30 μ.μ.  Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνας 

ΚΥΡΊΆΚΗ   19  ΊΟΥΝΊΟΥ 2022 
Ώρα 7.00 π.μ. : Όρθρος και Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία,

μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. 
Ώρα 6.00 μ.μ. : Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Παράκλησις  του Αγίου 

Απόστολου Ιούδα του Θαδδαίου

Έκ  του  Ί. Ναού

ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ
ΖΗΤΟΥΝΤΆΊ  κοπέλες και κυρίες  για Συνεργείο 
Καθαρισμού στο Μενίδι.
Τηλ.  6983 194188 κα ΣΠΥΡΊΔΟΠΟΥΛΟΥ  4Δ295

 
ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

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

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

ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

 
ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

ΈΝΟΊΚΊΆΖΈΤΆΊ και ΠΩΛΈΊΤΆΊ οροφοδιαμέρισμα 4ου ορόφου, 95 
τ.μ. επί της οδού Σωκράτους 64, (όπισθεν ΚΡΗΤΊΚΟΠΟΥΛΆΣ). 
Τηλ. 6909 125510. 4Δ298

ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ
ΔΊΔΈΤΆΊ ΓΊΆ ΆΝΤΊΠΆΡΟΧΗ  και προς ΠΩΛΗΣΗ, οικόπεδο 340 
τ.μ. στο Κεντρικό Μενίδι , επί της οδού Δημοσθένους. Τηλ. 
6972 837565. 4Δ296

Ο  ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της 
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος ΤΣΑΤΣΗ που γεννήθηκε στην 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΆΛΈΞΆΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος ΚΟΜΝΗΝΟΥ που γεν-
νήθηκε στον ΧΟΛΑΡΓΟ -ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γί-
νει στην ΒΆΡΥΜΠΟΜΠΗ – ΆΧΆΡΝΩΝ - ΆΤΤΊΚΗΣ.

ΓΆΜΟΣ
Ο  ΚΟΡΩΝΊΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ του ΧΑΡΙΤΩΝ  και της  
ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ  που γεννήθηκε 
στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και η ΆΣΛΆΝΊΔΟΥ  ΘΈΟΔΟΤΗ  του ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ   το γένος ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  
που γεννήθηκε στην ΝΙΚΑΙΑ -ΠΕΙΡΑΙΑ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα 
γίνει στις  ΆΧΆΡΝΈΣ - ΆΤΤΊΚΗΣ.

ΓΆΜΟΣ
Ο   ΣΜΥΡΛΗΣ  ΊΩΆΝΝΗΣ   του  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  και της ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗΣ το γένος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ   που γεννήθηκε 
στους ΑΓΙΟΥΣ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί 
στους ΘΡΑΚ-ΝΕΣ - ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η  ΧΡΟΝΗ  
ΒΆΣΊΛΊΚΗ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ   το 
γένος ΣΙΩΖΟΥ  που γεννήθηκε στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και κατοικεί στους ΘΡΑΚ-ΝΕΣ -  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έλθουν σε γάμου που θα γίνει στο   ΓΆΛΆΤΣΊ - ΆΤΤΊΚΗΣ.

ΓΆΜΟΣ
Ο  ΝΤΆΝΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ του  και της  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  το 
γένος ΝΤΑΝΟΥ   που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η ΤΡΊΆΝΤΆ-
ΦΥΛΛΊΔΗ  ΚΩΝΣΤΆΝΤΊΝΆ    του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
και της ΛΙΜΠΙΤΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  το γένος ΜΟΥΡΑΤΗ  
που γεννήθηκε στην ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΥΒΟΙΑΣ  και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει στις  ΆΧΆΡΝΈΣ - ΆΤΤΊΚΗΣ.

ΓΆΜΟΣ

 
ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

ΈΝΟΊΚΊΆΖΈΤΆΊ βιοτεχνικός χώρος 80 τ.μ. στον Κόκκινο Μύλο. 
τηλ.επικοινωνίας: 6977197756.

 
ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ
ΈΝΟΊΚΊΆΖΟΝΤΆΊ δύο διαμερίσματα, δυάρι  και τριάρι  επί της 
οδού  Πάρνηθος  107, ανακαινισμένα.  Τηλ.  6974 785449. 4Δ293.
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14 Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

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
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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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• ΑΓΟΡΕΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
• ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

& ΑΚΙΝΗΤΩΝ• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 

Το µεσιτικό γραφείο ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
µε την πολυετήεµπειρία στο χώρο του REAL ESTATE 

σε αγορές – πωλήσεις – ενοικιάσεις & επενδύσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, 
είναι στη διάθεσή σας να σας προσφέρει 

τις υπηρεσίες και τις συµβουλές του µε σοβαρότητα, αξιοπιστία και εχεµύθεια.

• ΑΓΟΡΕΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
• ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

& ΑΚΙΝΗΤΩΝ• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 

Το µεσιτικό γραφείο ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
µε την πολυετήεµπειρία στο χώρο του REAL ESTATE 

σε αγορές – πωλήσεις – ενοικιάσεις & επενδύσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, 
είναι στη διάθεσή σας να σας προσφέρει 

τις υπηρεσίες και τις συµβουλές του µε σοβαρότητα, αξιοπιστία και εχεµύθεια.
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