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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Από τη Δευτέρα 30 Μαΐου επανεκκινεί-
ται η Δημοτική Συγκοινωνία Αχαρνών 
με δύο νέα σύγχρονα μίνι λεωφορεία, 
τα οποία θα εκτελούν δρομολόγια στη 
γραμμή «Άγ. Ιωάν. Ρώσος – Δημαρχείο 
Αχαρνών». Με τη λειτουργία της νέας 
γραμμής της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
αναμένεται να αποσυμφορηθεί ένα ση-
μαντικό κομμάτι του Δήμου

ΠΟΛΛΗ  ΔΟΥΛΕΙΑ  ΚΑΙ  ΑΜΕΣΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Την  Ερώτησή του προς τον υπουργό 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας, υπογράφουν οι βουλευτές 
Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Χρή-
στος Κατσώτης, Διαμάντω Μανωλάκου 
και Θανάσης Παφίλης.

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ!!!  

2 Συνέχεια  στην σελίδα  6

Ακύρωση διαταγής
πληρωμής από δάνειο 
παλιννοστούντων

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΑΡΑ 
ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ & ΧΡΥΣΑ ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ 
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΝ:  

2

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή δρόμων 
σε Αγία Παρασκευή, Μπόσκιζα  και  Πανόραμα
Δρομολογείται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από 
τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, τον Δήμαρχο 
Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και τον ανάδοχο εργολάβο η 
κατασκευή δρόμων στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής, του 
Πανοράματος και της Μπόσκιζας,προϋπολογισμού άνω των 
3 εκ. ευρώ από πόρους της Περιφέρειας.

Νέα γραμμή στη Δημοτική
Συγκοινωνία  Άγ. Ιωάν. Ρώσος-  
Κέντρο  πόλης-Δημαρχείο

Τ ις τελευταίες μέρες δεν στα-
ματά να δημοσιοποιεί τα νέα 
έργα που ξεκινούν στην πό-

λη μας. Οι συμβάσεις έργου υπο-
γράφονται η μία μετά την άλλη με 
τον Δήμαρχο να υπαγορεύει τον 
ρυθμό με τον οποίο θα συνεχιστεί 
η δουλειά στον Δήμο τους επόμε-
νους μήνες. 

Σε διάστημα μιας εβδομάδας 
έχουν γίνει ανακοινώσεις για: 
• Τη χρηματοδότηση 440 χιλιάδων 
ευρώ για την ηλεκτροκίνηση και 
υποδομές μεταφορών.
• Την επανέναρξη της Δημοτικής 
συγκοινωνίας.
• Την υπογραφή προγραμματικής 
σύμβασης με την Περιφέρεια και 
τον κ. Πατούλη για την κατασκευή 
δρόμων σε Αγία Παρασκευή, Πα-
νόραμα και Μπόσκιζα ύψους 3 
εκατ. ευρώ.
• Την προμήθεια επτά καινούριων 
απορριμματοφόρων ύψους 
1.150.000 ευρώ. 
• Την κατασκευή υποδομής δικτύ-
ου φυσικού αερίου.

Για όλες αυτές τις συμβάσεις – οι 
οποίες σημειωτέον προβλέπουν άμε-
σα χρονοδιαγράμματα – μπορείτε να 
ενημερωθείτε αναλυτικά στις εσωτερι-
κές σελίδες της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ. Σύμφω-
να όμως με τα όσα έχουμε αλιεύσει μέ-
σω του ρεπορτάζ που κάναμε, δεν εί-
ναι οι μοναδικές. Έπονται κι άλλες τις 
προσεχείς μέρες, ενώ ο Σπύρος Βρετ-
τός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
πέντε συναντήσεις την προηγούμενη 

εβδομάδα σε υπουργεία για την προ-
ώθηση θεμάτων των Αχαρνών. 

Καθημερινά από πολύ νωρίς το 
πρωί ο Δήμαρχος βρίσκεται στο γρα-
φείο του για να ρυθμίσει τα απαραί-
τητα υπηρεσιακά ζητήματα και αμέ-
σως μετά αρχίζει τις συναντήσεις, που 
είναι απαραίτητες για την προώθηση 
σημαντικών έργων. Τις περισσότερες 
φορές αυτό γίνεται και τα απογεύμα-
τα, όταν και συνεχίζει τις συναντήσεις 
έχοντας μαζί του κάποιους από τους 
συνεργάτες του. Οι συνεργάτες του, 
οι οποίοι χωρίς υπερβολή κάνουν 
αγώνα δρόμου για να ανταπεξέλ-
θουν στις απαιτήσεις του προγράμ-
ματός του. 

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του 
δεν σταματά να τονίζει πάντως πως 
αυτό το χρονικό διάστημα είναι ιδιαί-
τερα κρίσιμο, καθώς τώρα είναι που 
πρέπει να τρέξουν κάποια έργα, τα 
οποία έχουν ωριμάσει μετά τις ενέρ-

γειες του προηγούμενου διαστήμα-
τος. Γι’ αυτό το λόγο έχει επιλέξει να 
φορτώνει καθημερινά την ατζέντα 
του με κρίσιμες συναντήσεις. Σε αυτό 
το πλαίσιο εντάσσεται και η διαρκής 
ενημέρωσή του από τους αρμόδιους 
αντιδημάρχους. Στις συχνές συσκέ-
ψεις που πραγματοποιεί προσπαθεί 
να ενημερώνεται για όσο το δυνατόν 
περισσότερα θέματα, προσπαθώντας 
να δώσει λύσεις όπου αυτές απαιτού-
νται, αλλά και να συνδράμει τις προ-
σπάθειές τους, καθώς ο καθένας έχει 
να διαχειριστεί κάθε μέρα μεγάλο 
όγκο δουλειάς. 

Μπορεί η προσπάθεια για τη 
βελτίωση της καθημερινότητας να εί-
ναι διαρκής και αδιάλειπτη και να 
αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα 
δουλειάς, αυτό όμως δεν εμποδίζει 
επ’ ουδενί την προώθηση μελετών 
και συμβάσεων, σε μια παράλληλη 
λειτουργία. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
Να ληφθούν μέτρα για την
προστασία της Πάρνηθας ενόψει 
της αντιπυρικής περιόδου

ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ Η ΛΈΞΗ ΔΈΊΧΝΈΊ
ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΖΈΊ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΒΡΈΤΤΟ
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Δια-

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Οι νόμοι είναι αναγκαίοι και χρήσιμοι, έως ότου 
η πράξη,  η ίδια η ζωή τους ανατρέψει. Και τότε 

θέλουν αλλαγή. Το ίδιο και οι πολιτικές ιδεολογίες.  
Εκατό χρόνια τώρα, κόκκινοι και μαύρη καχυποψία, 
γεννούν μόνον εργαλεία θανάτου και καταστροφών.

Συντηρητικός άνθρωπος σημαίνει, να μπο-
ρείς να ελέγχεις τα όρια 

σου, ώστε να μην παρεκτρέπεσαι 
και γίνεσαι αξιολύπητος. 

Όταν μια ομάδα άπληστων 
χωρικών καταλαμβάνει την 

εξουσία σε μια χώρα, αυτό σημαί-
νει κτηνώδης πόλεμος.  Αυτό πι-
στεύω συμβαίνει σήμερα στην Ρω-
σία.  Το φυσικό ορυκτό πλούτο 
της χώρας τον νέμονται μια ομάδα 
υποστηρικτών γύρω από τον πρό-
εδρο. Οι ολιγάρχες.

Αναρωτιέμαι οι απανταχού 
αριστεροί, προτιμούν την καπιταλιστική Ρω-

σία του Πούτιν;  Ή την κομμουνιστική Ρωσία του 
Στάλιν. Έτσι κι αλλιώς οι δεξιοί φιλελεύθεροι δη-
μοκράτες δεν αλλάζουν.

Πολιτικοί θρασύτητα λέγεται, να φορτώνεις 
στον αντίπαλο σου, αυτά που εσύ έχεις κάνει 

και για τα οποία ευθύνεσαι, θεωρώντας ότι οι πολίτες 
δεν έχουν μνήμη.

Μεγαλοσχήμονες πολίτες, που συνειδητά 
εξαπατούν τους πολίτες, χωρίς ίχνος εντιμό-

τητας μέσα τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι γενικά εί-
ναι ασυμπαθείς. 

Αρκετοί κομματάρχες, έχουν στενή αντίληψη 
για να μην πούμε περιορισμένη, στο πως κινεί-

ται η ζωή μας.  Είναι τα ψώνια της πολιτικής, που με μια 
ευγενική κλωτσιά, εξουδετερώνονται, τους πετάει έξω 
το σύστημα.

Μια σκέψη για τα ψώνια της αντιπολίτευσης. 
Το ψέμα βγάζει λουλούδια, αλλά δεν βγάζει 

καρπό. Η αλήθεια δεν είναι αρεστή, αλλά νουθετεί, 
βάζει μυαλό.

Η επιλογή είναι δικαίωμα μόνον αυτών που 
έχουν να την πληρώσουν.  Για τους υπόλοι-

πους, ας συνηθίσουμε να τραβάμε το κουπί. ( Στη γα-

λέρα της ζωής μου, τράβηξα πολύ κουπί, είπε ο Θα-
νάσης, Θ.Β.).

Συνήθως  την ιστορία της ανθρωπότητας, την 
γράφουν οι υπάνθρωποι, οι κομπλεξικοί.  

Ανάλογα με το πόσους θανάτους και καταστροφές 
έχουν προξενήσει, τους μεγιστοποιούμε.

Όλοι οι άνθρωποι  είναι φυ-
σικό να ζητούν πάντα βοή-

θεια, στα δύσκολα τους.  Στην 
πράξη ο μόνος που μπορεί να τους 
βοηθήσει είναι, ο συνάνθρωπος, 
είτε από γνώση, είτε από καλή  και 
αγαθή πρόθεση.

Η φτώχεια σε ευφυΐα, εί-
ναι πάντα πλούσια σε ψεύ-

τικα λόγια, ατελώνιστα και επα-
ναλαμβανό-
μενα.
 

Όποιος σκοντάφτει αλλά 
δεν πέφτει, αντέχει πολλές 

κακουχίες, πολλά βάσανα. Δεν 
πρέπει να λυγίζουμε με την πρώτη 
αναποδιά.

Από την τεμπελιά αυξάνε-
ται η δειλία, από τα βάσανα 

και τις κακουχίες αυξάνεται η 
τόλμη. 

Όλες οι αλήθειες αρχικά 
αντιμετωπίζονται εχθρικά. 

Με τον χρόνο γίνονται και αυτονό-
ητες.

Όποιος ποτέ πιστέψει ότι μπορεί να αλλάξει 
τον κόσμο μας, είναι απλά ελαφρόμυαλος. 

Μπορούμε όμως να κάνουμε την ζωή μας λιγότε-
ρο δυσβάστακτη, λιγότερο βασανιστική.

Η θέληση να είσαι ο εαυτός σου και κανείς άλ-
λος είναι αγώνας, ίσως και 

λίγο τρέλα. Το σωστό είναι ότι δεν 
θέλεις να είσαι μαϊμού.

Η ισχύς, η δύναμη χωρίς 
φρόνηση και λογική, είναι 

απλά συμφορά.  Ανόητος όποιος 
δεν το καταλαβαίνει και προκα-
λεί δυστυχία στους ανθρώπους. 

Όταν εσείς κοιμάστε και η 
τύχη σας δουλεύει, κάντε 

ένα σταυρό, γιατί κάποιος πρέπει 
να έκανε λάθος.

Αυτό που γράφουν ξεκάθαρα, έχουν ανα-
γνώστες. Αυτοί που γράφουν δυσκολονόη-

τα, έχουν ερμηνευτές αμφίπλευρούς. Συνήθως 
προσπαθούν να συγκαλύψουν τον πραγματικό 
τους σκοπό.

Λίγο πολύ όλοι κυνηγάμε το χρήμα, για να αι-
σθανόμαστε δύναμη, ανασφάλεια, ευχέρεια 

εξαγοράς και ελευθερία. 
Γιατί οι άνθρωποι αγωνίζονται για ελευθερία 
και δικαιοσύνη;  Γιατί γνωρίζουν καλά, πως 

στο οι κακοί και οι ηλίθιοι θα νικηθούν.
Αναρωτιέμαι τι αισθάνονται κάποιοι άνθρω-
ποι, που κερδίζουν όλο τον κόσμο και χάνουν 

την ανθρωπιά τους.  Μου θυμίζει το παραμύθι με 
τον κακό λύκο που δίδασκε στον γιό του, είσαι κα-
κός, είσαι κακός, είσαι κακός, γιατί έπαιζε με τα τρία 
γουρουνάκια.

Εάν μαθαίναμε  να σεβόμασταν τον συνάν-
θρωπο μας, σίγουρα θα ζούσαμε ειρηνικά. 

Αυτό όμως είναι σχεδόν αδύνατο, γιατί δεν μας 
αφήνουν τα βιολογικά μας ένστικτα.

Η γυναίκα μου όταν πεινάει και πεινάει συχνά, μου 
λέγει. Αισθάνομαι σκοτοδίνη. Εγώ την ρωτώ. Τι θα 

φαρμακώσεις πάλι. Και τότε γίνεται το έλα να δεις 
Ότι και να προτείνω στην γυναίκα μου, η πρώ-
τη αντίδραση, είναι η μαύρη αντίδραση. Όχι, δεν 

μπορούμε, δεν είναι για μας.  Τελικά κάνει σιωπηρά 
αυτό που πρότεινα, έστω και καθυστερημένα. Άγριο 
θηρίο ο εγωισμός του ανθρώπου, που δύσκολα τιθα-
σεύεται.

Όταν η γυναίκα μου κάνει καμιά ατσαλιά, καμιά 
ζημιά, της λέγω. Καλά άνθρωπε μου, κουφή είσαι 

και δεν το είδες; Τότε καλμάρει. 
Το παπατζιλίκι έχει και αυτό το κόστος του. 
Δεν κερδίζεις μονομερώς, όσους αβανταδό-

ρους και εάν έχεις. Ο χαμένος με απάτη, ζητά και 
αυτός το δίκιο του.

Λινάτσα λέμε τις κλωστές από 
λινάρι, που είναι χαμηλής 

ποιότητας νήματα. Παλαιότερα έκα-
ναν τα σακιά. Δυστυχώς μεταξύ των 
ανθρώπων, υπάρχουν πολλές λινά-
τσες.

Δεν θυμάμαι ποιος μου το εί-
πε, αλλά όταν κάποτε είπα 

μια κοτσάνα, ο συνομιλητής μου, 
μου είπε. Καλύτερα, δεν πέρδεσαι 
Χιώτικα, να μυρίσει μαστίχα.

Δεν βρίζουμε από έξω μας, 
είναι αγένεια. Βρίζουμε από 

μέσα μας. Έτσι κάνω κι εγώ, όταν 
η γυναίκα μου, μου λέγει, θα 
τρως  ένα κουραμπιέ μέρα παρά 

μέρα, για να μην τελειώσουνε.
Μαγκοφάνα, λέμε έναν άνθρωπο, ο οποίος εί-
ναι ανύπαντρος, αλλά δεν ακούει και καλά, λό-

γω ηλικίας. Χρειάζεται κατανόηση έως ένα όριο. Άλ-
λο μαγκούφης και άλλο γρουσούζης. Δηλαδή δύ-

στροπος, αγύριστο κεφάλι.
Μπούπες, σούπα, τούπες. 
Όταν ένας άνθρωπος είναι κε-

νός περιεχομένου, έχει συνεχή λο-
γοδιάρροια.  Και ποιος τον αντέχει. 
Αδιαφορείς βέβαια για ότι λέγει, αλ-
λά γίνεται κουραστικός μέχρι ανυ-
πόφορος.

Τα νεαρότερα μυαλά, έχουν 
μεγαλύτερη ταχύτητα σκέ-

ψης από τα γηραιότερα.  Η διαφο-
ρά τους είναι στην εμπειρία, στην πείρα.

Η πλεονεξία, είναι αυτό που λέγει ο λαός μας. Ο 
ποντικός στην φωλιά του δεν χωρούσε, κολοκύ-

θα  κουβαλούσε.
Δεν υπάρχουν μόνο γαυγάδες στα μπουζού-
κια(σκυλάδικα), αλλά υπάρχουν  γαυγάδες   και 

στην πολιτική. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυΐα να 
τους εντοπίσεις.

Μπούρδες λέμε  τα λόγια, που είναι σαν τις σα-
πουνόφουσκες.  Τα λέμε και μετά λίγο σκάνε μό-

να τους και εξαφανίζονται. Τα λόγια που διαρκούν, έχουν 
κάποια διδαχή χρήσιμη.

Δώσε στους συνανθρώπους σου, την καλή σου 
την καρδιά, για να σε θυμούνται. Δεν έχουμε τό-

σα χρήματα για να κάνουμε δημόσιες δωρεές. Όμως 
ένα μικρό δώρο, χωρίς να υπολογίζεις ανταπόδοση εί-
ναι πάντα ευπρόσδεκτο και δεν το ξεχνάμε.

Όταν ένας άνθρωπος μας ρωτάει κάτι, δεν γνωρίζουμε 
την απάντηση. Εάν αυτός μας την δώσει, όσο σωστή 

και εάν είναι αυτή, δεν την αποδεχόμαστε, γιατί δεν μπορού-
με να υποτάξουμε τον εγωισμό μας.  Αυτό μας το κουσούρι, 
είναι αιτία για πολλές ζημιές, προσωπικές ή και  γενικότερες.

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).  
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Ζητάμε συγνώμη για 
κάτι που επανορθώ-
νεται. Είναι μια δια-

βεβαίωση, ότι δεν θα επα-
ναλάβουμε το ίδιο σφάλ-
μα. Το να σκοτώσεις κά-
ποιον και κατόπιν να 
ζητήσεις συγνώμη, δεν 
βλέπω τι νόημα έχει.

Η ατιμωρησία γεννά 
τους αυριανούς φο-
νιάδες και κάθε εί-

δους παραβάτες.  Οι νόμοι 
πρέπει να γίνονται για να 
δίδουν το αίσθημα του δι-
καίου στον πολίτη και όχι 
την αγανάκτηση και τον 
θυμό.  Δυστυχώς ζούμε τον 
εκφυλισμό και την παρακ-
μή των ανθρώπινων κοι-
νωνιών.

Όταν το χάσμα με-
ταξύ πλουσίων και 
φτωχών γίνεται 

αγεφύρωτο, τότε ξεκινάει  
πόλεμος.  Αυτό  συμβαίνει 
από την απληστία της 
εξουσίας.
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Στην ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Άνω Αχαρνών πραγματοποιήθη-
κε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος των Αγί-

ων το απόγευμα της ημέρας της πανηγύρεώς 
τους, Σάββατο 21 Μαΐου 2022. Στον Εσπερινό 
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηνα-
γόρας. Ο  εορτασμός ολοκληρώθηκε  με διήμε-
ρο μουσικοχορευτικό πανηγύρι, με την συν-
δρομής της ΔΗΚΕΑ.

Πανηγυρικός Εσπερινός και Περιφορά της 
εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Κόκκι-

νου Μύλου, παρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ Αθηναγόρα. Ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, μέλη της 
Δημοτικής Αρχής και πλήθος πιστών συμμετεί-
χαν στη Λιτανεία και είχαν την ευκαιρία να ανταλ-
λάξουν ευχές. Στη συνέχεια ακολούθησε πανη-
γύρι με παραδοσιακούς χορούς και λαϊκή βρα-
διά από την ορχήστρα της ΔΗΚΕΑ.

Με απόλυτη επιτυχία και πολλούς επι-
σκέπτες, πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Με-

γάρου Αχαρνών η εξαίσια ατομική Έκθεση Κε-
ντητής Τέχνης που έστησε με ιδιαίτερο μεράκι, 
η συντοπίτισσα μας Έφη Αναστασίου Γεωργού-
λη από την Παρασκευή 20 έως και την Κυρια-
κή 22 Μαΐου 2022. Με ξεναγό την ταλαντούχα 
Έφη που ασχολείται με αυτή την ξεχωριστή τέ-
χνη από τα παιδικά της χρόνια, οι επισκέπτες 
κάθε ηλικίας απόλαυσαν μοναδικούς πίνακες 
και άλλα έργα της.

Την 3η θέση στα ΕΠΑΛ πήρε το 2ο ΕΠΑΛ 
Αχαρνών στον Πανελλήνιο διαγωνισμό 
εκπαιδευτικής ρομποτικής, με τους μαθη-

τές/τριες: Μαυρόπουλο Ηλία, Πασχάλη Αργύρη, 
Παπασωτηρίου Ιωάννα, Γιαρμή Σμαράγδα, Ρού-
πα Δάφνη και τους προπονητές: Σκανδάλη Σοφία 
και Γιαρμή Δήμο. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας! 
2ο ΕΠΑΛ Αχαρνών / 1ο ΕΚ Ανατ. Αττικής

Συγκίνηση και υπερηφάνεια ήταν το κλίμα 
που επικράτησε στην εκδήλωση του12ου 
Γυμνασίου Αχαρνών προς τιμή της Ολυ-

μπιονίκη Βούλας Πατουλίδου, όπου πραγματο-
ποιήθηκε η επίσημη ονοματοδοσία της αίθουσας 
εκδηλώσεων σε «Αίθουσα Ολυμπιονίκη Βούλας 
Πατουλίδου» και ανακοινώθηκε η θεσμοθέτηση 
ετήσιου βραβείου με το όνομά της για τον/την μα-
θητή/τρια με τις καλύτερες αθλητικές επιδόσεις.

Σε υψηλή 
προτεραι-
ότητα θέ-

τει η διοίκηση 
τ ο υ  Σ π ύ ρ ο υ 
Βρεττού τα θέμα-
τα που αφορούν 
στην υγεία και 
την ασφάλεια των αθλητών του Δήμου. Στο πλαί-
σιο αυτό συνεχίζεται ο εξοπλισμός των ομάδων με 
απινιδωτές. Σειρά είχε, αυτή τη φορά, η ομάδα της 
Δόξας Αγίας Άννας στην οποία παρέδωσαν έναν 
σύγχρονο απιδινωτή οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης  
Βρεττός, Νίκος ξαγοράρης και Χριστινα Κατσανδρή.

Η  πρόε -
δρος της 
ΔΗΦΑ  Αγ-

γελική Ζαχαριά-
δη, συναντήθηκε 
προχθές  με το 
επ ι τ ελε ίο  του 
Εξωρα ϊσ τ ι κού 
συλλόγου Μποσκιζας όπου έγινε συζήτηση  για την 
αναβάθμιση των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ της 
περιοχής. Περισσότερη ενημέρωση προσεχώς…

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Αχαρ-
νών συνεχίζονται με ένα παραδοσιακό Θεσσα-
λικό γλέντι στην  περιοχή του Προφήτη Ηλία. 

Εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, μέλη του Συλλό-
γου Θεσσαλών Αχαρνών, καθώς και πλήθος κόσμου 
βρίσκονται στον Προφήτη Ηλία και διασκέδαζουν 
όπως παλιά με παραδοσιακή μουσική και χορό.

Φωτορεπορτάζ
Συνάντηση του Δημάρχου 
με τον Γεν. Αστυνομικό Δ/ντή 
Αττικής για την ενίσχυση 
της αστυνόμευσης
Συνάντηση με 
τον Γενικό 
Αστυνομικό 
Διευθυντή Ατ-
τικής Εμμα-
νουήλ Δουρ-
βετάκη   είχε ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός με θέμα 
συζήτησης τα τελευταία περιστατικά βίας καθώς 
και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν άμε-
σα το προσεχές χρονικό διάστημα.  Ο Δήμαρχος 
Αχαρνών είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στην 
κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, παραθέτο-
ντας τα τελευταία περιστατικά βίας τα οποία επι-
βεβαιώνουν την ανάγκη περαιτέρω ενεργειών 
και παρεμβάσεων από την Ελληνική Αστυνομία. 
Σε δήλωσή του ο κ. Σπύρος Βρεττός σημειώνει: 
«Παρά τα όποια βήματα προόδου η ανάγκη για 
μια ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος είναι 
αναγκαία τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φο-
ρά. Είναι η στιγμή που πρέπει να ληφθούν άμε-
σα μέτρα και γενναίες αποφάσεις από την πλευ-
ρά της πολιτείας. Με ικανοποίηση διαπιστώσα-
με πως οι απόψεις μας ταυτίζονται και πως η δι-
άθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών είναι έντονη 
και η απόφαση ειλημμένη».

Έδωσε τα χέρια με τον Κώστα Ρούσσα για 
κοινή συμπόρευση ο Δήμαρχος  Σπ. Βρεττός 
Με τον ιδιαίτερα αγαπητό πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κι επί σειρά ετών Δημοτικό Σύμβουλο που έχει δια-
κριθεί για το ήθος και την εργατικότητα του, Κωνσταντίνο Ρούσ-
σα, έδωσε τα χέρια για κοινή συμπόρευση ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός, ο οποίος έκανε γνωστή την είδηση, μέσω 
της προσωπικής του σελίδας στο facebook, αναφέροντας τα έξης: «Σήμερα δώσαμε τα χέρια για 
κοινή συμπόρευση και αγώνα με τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντί-
νο Ρούσσα. Σε κλίμα ειλικρίνειας ανταλλάξαμε απόψεις για θέματα που απασχολούν την πόλη 
μας και συμφωνήσαμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πισωγυρίσματα, καθώς οι συγκυρίες 
απαιτούν ενότητα δυνάμεων για να κάνουμε τον δήμο μας ακόμα πιο υπερήφανο».

SEL 02-03.indd   3SEL 02-03.indd   3 1/6/22   5:50 PM1/6/22   5:50 PM



4 Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

Πάνω από 440.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Αχαρνών 
για προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων 

Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών του αποβλέπει  ο δήμος Αχαρνών 
μέσω της  χρηματοδότησής του με 

441.851€ για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδη-
λάτων, την εγκατάσταση σημείων φόρτισης και 
στάθμευσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυ-
ση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και πε-
ριβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, το οποίο σε συ-
νέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις , θα δημιουργή-
σει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο 
παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συ-
νεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετα-
κινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας.

Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος, 

που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να μισθώ-
νουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το χρονικό διά-
στημα που θα καθορίζεται στον Κανονισμό Λει-
τουργίας του Συστήματος. Στόχοι είναι η μείωση της 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, η διευκόλυνση 
των μέσων μαζικής μεταφοράς, ο περιορισμός της 

μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου, η 
προώθηση της χρήσης ποδηλάτου και η εξοικείω-
ση με την ηλεκτροκίνηση.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός: «Παράλληλα με τα απαραίτητα έργα υπο-
δομής στρέφουμε το βλέμμα μας στο μέλλον. Δου-
λεύουμε καθημερινά για να κάνουμε τις Αχαρνές 
μια σύγχρονη, πράσινη πόλη με χαμηλό οικολογι-
κό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 
νέα πρωτοβουλία μας για ήπια μέσα κυκλοφορί-
ας, όπως είναι τα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλα-
τα.  Με δουλειά, υπομονή και χρηματοδοτήσεις 
δράσεων, όπως αυτή που εξασφαλίσαμε μαζί με 
τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού Χρ. Κόνταρη, 
ύψους 441 χιλιάδων ευρώ, θα καταφέρουμε να κά-
νουμε ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυν-
ση για βιώσιμες αστικές μετακινήσεις. Το χρωστά-
με στην πόλη μας και στα παιδιά μας».

Συνάντηση Πολιτικής
Προστασίας  και
εθελοντικών 
ομάδων εν όψει  της
αντιπυρικής περιόδου 
Συνάντηση 
εργασίας 
συγκάλεσε 
την Πέ-
μπτη 
(19/5) το 
Αυτοτελές 
Τμήμα Πο-
λιτικής 
Προστασί-
ας του Δή-
μου Αχαρνών και ο επικεφαλής 
Αντιδήμαρχος Γιώργος Σιδηρόπου-
λος. Στη συνάντηση το παρών έδω-
σαν μέσω των εκπροσώπων τους οι 
εθελοντικές ομάδες: Πυροφυλάκιο 
Θρακομακεδόνων ΠΑΡΝΑ (Νίκος 
Ματθαίου), Εθελοντική ομάδα ΕΔΥ-
ΣΑ (Πέτρος Παπαδόπουλος) και Πυ-
ροφυλάκιο Αγίας Παρασκευής (Πα-
ρασκευάς Γαρυφάλλου). Από την 
πλευρά του Δήμου παρευρέθησαν 
ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και Δ.Ε. Θρακο-
μακεδόνων Δημήτρης Κωφός και ο 
προϊστάμενος Πολιτικής Προστασί-
ας Βασίλης Παπαδόπουλος.
Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμ-
βανε τον συντονισμό των δράσεων 
προφύλαξης περιοχών στα όρια 
του Δήμου, οι οποίες θα φυλάσσο-
νται καθημερινά από το μεσημέρι 
έως αργά το βράδυ. Παράλληλα σε 
περιόδους ακραίων θερμοκρασιών 
ή ισχυρών ανέμων η φύλαξη θα με-
τατρέπεται σε 24ωρη με την πολύτι-
μη αρωγή των εθελοντών. Παράλ-
ληλα συζητήθηκαν θέματα οργά-
νωσης και επικοινωνίας με τους συ-
ναρμόδιους φορείς που 
εμπλέκονται στη διαχείριση και την 
προφύλαξη.
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Νέα γραμμή στη Δημοτική Συγκοινωνία Αχαρνών 
συνδέει  τον Άγιο Ιωάννη Ρώσο με  
το κέντρο της πόλης και το Δημαρχείο
Με γνώμονα τη βέλτιστη 
μετακίνηση των δημοτών 
εντός του ιστού της πόλης 
και μετά από διαβούλευση 
με φορείς και κατοίκους, η 
Επιτροπή Συγκοινωνίας του 
Δήμου Αχαρνών  στην 
οποία συμμετέχουν ο Αντι-
δήμαρχος Νίκος Ξαγοράρης, 
τα μέλη Μιχάλης Χριστοφο-
ρίδης και Διομήδης Καρα-
κωνσταντής και ο πρόεδρος 
της ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας, 
προχώρησε στον σχεδιασμό και τη δρομολόγηση μιας νέας γραμμής της Δημο-
τικής Συγκοινωνίας η οποία θα φτάνει μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Ρώσο και θα κα-
λύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης παρέχοντας δωρεάν μετακίνηση στους 
συνδημότες μας!

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 30 Μαϊου επανεκκινεί η Δημοτική Συγκοι-
νωνία Αχαρνών με δύο νέα σύγχρονα μίνι λεωφορεία, τα οποία θα εκτελούν 
δρομολόγια στη γραμμή «Άγιος Ιωάννης Ρώσος – Δημαρχείο Αχαρνών». Με 
τη λειτουργία της νέας γραμμής της Δημοτικής Συγκοινωνίας αναμένεται να απο-
συμφορηθεί ένα σημαντικό κομμάτι του Δήμου.

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή 
και θα ξεκινούν στις 06:30  το πρωί από τον Αγ. Ιωάννη και στις 07:00 από το Δη-
μαρχείο. Η νέα γραμμή θα ακολουθεί την εξής διαδρομή: Δημαρχείο, Φιλαδελ-
φείας, Ποσειδώνος, Κων/λεως, Ξενοπούλου, Δημοκρατίας, Ηρώων, Αρχαίου 
Θεάτρου, Εθνικής Αντιστάσεως , Αριστοτέλους, Κασπίας, Βαϊου Κρήτης, Βαϊου 
Κρήτης, Βενιζέλου, Αγ. Διονυσίου, Αγ. Ι . Ρώσου, Αγ. Αποστόλων, Νερομάνας, 
Τερψυχόρης, Χάλκης.

Για τη νέα γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνίας ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός δηλώνει σχετικά: « Η Δημοτική Συγκοινωνία είναι μια από τις δε-
σμεύσεις που κάναμε πράξη. Μετά τον επανασχεδιασμό της από την επιτροπή 
συγκοινωνιών του Δήμου στη βάση των αναγκών των δημοτών μας, η Δημο-
τική Συγκοινωνία ξεκινά πάλι από τη Δευτέρα 30 Μαΐου, με νέα μίνι λεωφορεία 
και με δρομολόγιο που θα καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης μας.Θέ-
λω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου για την καθημερινή προσπάθεια που 
καταβάλλουν για τη βελτίωση των μετακινήσεων των συμπολιτών μας».

Οι δημότες μπορούν να ενημερωθούν για τα δρομολόγια και τις στάσεις 
από τις οποίες θα μπορούν να επιβιβάζονται στα λεωφορεία μέσω της ιστοσελί-
δας και των κοινωνικών δικτύων του Δήμου

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή
δρόμων  σε Αγία Παρασκευή,
Μπόσκιζα  και  Πανόραμα
Δρομολογείται με 

την υπογραφή 
της σχετικής 

σύμβασης από τον Περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γο Πατούλη, τον Δήμαρ-
χο Αχαρνών Σπύρο 
Βρεττό και τον ανάδοχο 
εργολάβο η κατασκευή 
δρόμων στις περιοχές 
της Αγίας Παρασκευής, 
του Πανοράματος και της 
Μπόσκιζας,προϋπολογι-
σμού άνω των 3 εκ. ευ-
ρώ από πόρους της Περι-
φέρειας. Πρόκειται για 
ένα σημαντικό έργο οδο-
ποιίας για τον Δήμο, με 
στόχο την οδική αναβάθ-
μιση, τη βελτίωση και 
συμπλήρωση του εσωτε-
ρικού οδικού δικτύου 
των εν λόγω περιοχών 
του Δήμου.

Το συνολικό μήκος των δρόμων που πρόκειται να κατασκευαστούν, υπολογίζεται 
στα 9.275,00 μέτρα και στα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευ-
ής βάσης, υπόβασης, κρασπεδορείθρων, όπου απαιτούνται, καθώς και εργασίες 
ασφαλτόστρωσης. Επίσης περιλαμβάνονται  εργασίες διανοίξεων (καθαίρεση και ανα-
κατασκευή μαντρών) καθώς και η  πλακόστρωση των πεζοδρομίων. Η τελετή υπογρα-
φής της σύμβασης έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Νίκου Πέππα, 
του Αντιπεριφερειάρχη Αν.Αττικής Θανάση Αυγερινού και της εντεταλμένης Περιφε-
ρειακής Συμβούλου Ευρώπης Κοσμίδη.

Στη σπουδαιότητα του έργου αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την πό-
λη μας το οποίο επιβεβαιώνει τη θέλησή μας να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και 
νέο οδικό δίκτυο. Ευχαριστώ τον κ. Πατούλη ο οποίος αποδεικνύει έμπρακτα τη στή-
ριξή του και ελπίζω σύντομα να συναντηθούμε για να προχωρήσουν και άλλα έργα 
στον Δήμο μας».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ  06/06/2022,  Θέατρο Μίκης  
Θεοδωράκης 
• 13ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ.
Πολυθέαμα «Τα παιδιά για την Ειρήνη».
Επιμέλεια: Μπούνταλη Αλεξάνδρα, Εκ-
παιδευτικός.
Μουσική επιμέλεια: Φωτεινή Παυλή, Δα-

σκάλα Μουσικός.
 Τελετή απονομής - Τερματικός σταθμός 
σκυταλοδρομίας Ειρήνης.
Επιμέλεια: Κουράκη Χρύσα, Βορύλα Βέ-
ρα υπεύθυνες σχολικών δραστηριοτήτων 
του ΔΙ.Π.Ε. Αν. Αττικής.

ΤΡΙΤΗ 07/06/2022, Θέατρο Μίκης θεο-
δωράκης 
• 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Μουσικοθεατρική Παράσταση: «Ειρήνη 
του Αριστοφάνη».

Επιμέλεια: Στρεμμένου Παναγιώτα, Εκ-
παιδευτικός.

• 16ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ 
- Παραδοσιακοί χοροί.
Επιμέλεια: Ευαγγελίου Κωνσταντίνος.
• 5ο , 10ο, 22ο  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 
- Παραδοσιακοί χοροί.
Επιμέλεια: Σωτήρης και Αναστάσιος Κα-
λαντζής.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/06/2022,  Αίθουσα Εκδη-
λώσεων Δήμου Αχαρνών.
• 6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Θεατρική παράσταση «Αφιέρωμα στο 
Μάριο. Όπου υπάρχει αγάπη...»
Επιμέλεια από τους Εκπαιδευτικούς του 
6ου  Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών.

ΠΕΜΠΤΗ 09/06/2022, Θέατρο Μίκης 
Θεοδωράκης 
• 14ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ.
Θεατρική Παράσταση «Αρπαγή της Περ-
σεφόνης».
Επιμέλεια : ΜΟΥΣΜΟΥΤΗ ΠΛΟΥΣΙΑ, 
ΔΑΡΑΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Εκπαιδευτικοί.

• 18ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Θεατρική  Παράσταση «Γεια χαρά».
Επιμέλεια: ΧΟΥΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Εκπαιδευτι-
κός.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/06/2022, Θέατρο Μίκης 
Θεοδωράκης 
• 15o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Συνδυαστικό πολυθέαμα Τραγουδιού, Χο-
ρού, Εικόνων 
και Ιστορικών - Πολιτισμικών, Αναφορών. 
«1922-2022. 
«Μια ματιά στο Μικρασιατικό Ελληνισμό τα 
τελευταία 100 χρόνια». 
Επιμέλεια - Παρουσίαση: ΙΩΑΝΝΗΣ ΘEM. 
ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ, 
Πολιτισμολόγος - Συγγραφέας.

ΤΡΙΤΗ 14/06/2022, Θέατρο Μίκης Θε-
οδωράκης 
• 24o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ.
Πολυθέαμα Τίτλος - «Πάμε μια βόλτα».
Δρώμενο: Τίτλος - «Όλου του κόσμου 
τα παιδιά».
Θεατρική Παράσταση «Ειρήνη του Αρι-
στοφάνη».
Επιμέλεια: Οι Εκπαιδευτικοί του 24ου 
Δημοτικού Σχολείου.

ΑΠΌ 1 ΈΩΣ 14 ΙΌΥΝΙΌΥ ΤΌ 25Ό ΠΑΙΔΙΚΌ ΦΈΣΤΙΒΑΛ «ΜΑΡΙΌΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΌΣ ΣΌΥΛΌΥΚΌΣ»
ΤΌ ΘΈΑΤΡΌ ΜΙΚΗΣ ΘΈΌΔΩΡΑΚΗΣ (ΛΌΦΌΣ ΠΡΌΦΗΤΗ ΗΛΙΑ) 
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Τ ο γραφείο μας χειρίστηκε επιτυχώς  υπόθεση δανειολήπτη, σε βάρος του 
οποίου είχε εκδοθεί διαταγή πληρωμής με την οποία διατάχθηκε να κα-
ταβάλει στην τράπεζα το συνολικό ποσό των 18.927,84 ευρώ, προερχό-

μενο από οφειλή του από δάνειο παλλινοστούντων.
Συγκεκριμένα, ασκήθηκε ανακοπή για λογαριασμό του εντολέως μας  

οφειλέτη, με την οποία αιτηθήκαμε  να ακυρωθεί η εκδοθείσα σε βάρος του 
διαταγή πληρωμής, επικαλούμενοι νομικά σφάλματα της διαδικασίας, μετα-
ξύ των οποίων  και  ότι  σύμφωνα με όρο της δανειακής  σύμβασης, η τράπε-
ζα κατά τον υπολογισμό των τόκων, έκανε παρανόμως  χρήση ημερολογια-
κού έτους 360 ημερών και όχι 365 ημερών, γεγονός που είχε ως συνέπεια 
την παράνομη επιβάρυνση του δανειολήπτη κατά 1,3889 % επιπλέον από το 
νόμιμο. Το δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό μας ότι η δανείστρια τράπεζα 
διασπά με τον εν λόγω όρο, εντελώς τεχνητά και κατ’ απόκλιση των δικαιο-
λογημένων προσδοκιών του καταναλωτή, το χρονικό διάστημα δηλαδή το 
έτος, στο οποίο όφειλε να αναφέρεται το επιτόκιο, δημιουργώντας έτσι μία 
πρόσθετη παράνομη επιβάρυνση του  καταναλωτή δανειολήπτη.

Πιο αναλυτικά, το  Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, με την υπ’ αριθμόν 12/2022 
απόφαση του δέχθηκε τους ισχυρισμούς  του δανειολήπτη και απέρριψε 
τους ισχυρισμούς και τις ενστάσεις της  τράπεζας,  ακυρώνοντας την εκδο-
θείσα σε βάρος του  διαταγή  πληρωμής και κρίνοντας ότι « ο όρος σύμφω-
να με τον οποίο, οι τόκοι υπολογίζονται με βάση έτος 360 ημερών προ-
σκρούει στην αρχή της διαφάνειας, που επιτάσσει οι όροι να είναι διατυπω-
μένοι κατά τρόπο ορισμένο, ορθό και σαφή, ώστε ο απρόσεκτος μεν ως 
προς την ενημέρωσή του, αλλά διαθέτοντας τη μέση αντίληψη κατά το σχη-
ματισμό της δικαιοπρακτικής του απόφασης, καταναλωτής να γνωρίζει τις 
συμβατικές δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει. ιδίως, όσον αφορά τη σχέση πα-
ροχής και αντιπαροχής.  Με το να υπολογίζεται το επιτόκιο σε έτος 360 ημε-
ρών,  ο καταναλωτής, ο οποίος έχει τη δικαιολογημένη προσδοκία ότι το 
έτος, στο οποίο αναφέρεται η περίοδος εκτοκισμού, θα είναι το ημερολογι-
ακό έτος 365 ημερών, δεν πληροφορείται το (πραγματικό) ετήσιο επιτόκιο, 
όπως αυτό θα έπρεπε να προσδιορίζεται σύμφωνα και με τη διάταξη του 
άρθρου 243 παρ.3 ΑΚ.». 

Ακολούθως,  το Δικαστήριο έκρινε ότι επειδή  στο σύνολο του ποσού που δι-
ατάχθηκε να καταβάλει ο δανειολήπτης, έχουν ενσωματωθεί και οι παράνομες χρε-
ώσεις εξαιτίας του παρά-
νομου αυτού τρόπου 
υπολογισμού των τόκων, 
θα πρέπει να ακυρωθεί 
ολόκληρη η εκδοθείσα σε 
βάρος του διαταγή πλη-
ρωμής, επιδικάζοντας σε 
βάρος της τράπεζας τα δι-
καστικά έξοδα του δανειο-
λήπτη.  

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

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

ΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ. ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ)
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ • Τ.Κ. - Πόλη: 13671 ΑΧΑΡΝΑΙ • Τηλέφωνο: 210 2384423

Ε-mail: grammateia@iek-acharn.att.sch.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  -  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Διευθύντρια και σύσσωμη η κοινότητα του Θεματικού Δημόσιου ΙΕΚ Αχαρνών, εκφράζουμε 
βαθύτατες ευχαριστίες προς την Αιγέας ΑΜΚΕ, Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, για 
την ευγενική χορηγία οργάνων γυμναστικής σημαντικής αξίας στο ΙΕΚ μας.

Τα δύο τελευταία έτη, το Δ.ΙΕΚ Αχαρνών σημειώνει εξαιρετική αναβάθμιση του αθλητικού 
του εξοπλισμού, γεγονός το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στη γενναιόδωρη συνεισφορά της 
οικογένειας Μαρτίνου και της Αιγέας ΑΜΚΕ - ικανή για τη δημιουργία πλήρως εξοπλισμένης αί-
θουσας γυμναστηρίου μυϊκής εκγύμνασης, διασφαλίζοντας την παροχή άριστης κατάρτισης 
στους σπουδαστές μας όλων των ειδικοτήτων που άπτονται της αθλητικής θεματικής.

Τα εγκαίνια της αίθουσας θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο 2022, με ονοματοδοσία 
προς τιμήν των χορηγών.

Με τιμή και υπερηφάνεια παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα της ευγενικής χορηγίας.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΟΔΩ  ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ

Και επίσημα πλέον από σήμερα, 1η Ιουνίου, οι μά-
σκες δεν θα είναι υποχρεωτικές και ο καθένας από 
εμάς θα κρίνει αν θα την χρησιμοποιεί κατά περί-

πτωση καθώς ο κορονοϊός δεν μας έχει εγκαταλείψει εντε-
λώς. Η αναστολή της χρήσης του έχει ημερομηνία λήξης, 
την 15η Σεπτεμβρίου. 

Παραμένουν υποχρεωτικές  σε :  Νοσοκομεία,  
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μέσα Μαζι-
κής Μεταφοράς (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λεω-

φορεία, τρόλεϊ), Στα υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, όπου οι θέσεις των επιβατών είναι αριθμημένες, 
δεν θα απαιτείται η χρήση μάσκας, ενώ το ίδιο ισχύει 
και για τα αεροπλάνα. Χωρίς μάσκα θα κινούνται οι πο-
λίτες στα σούπερ μάρκετ και στο λιανεμπόριο.

Το υπουργείο Υγείας έχει τονίσει ότι όσοι επιθυ-
μούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη μάσκα 
θα μπορούν να το κάνουν και συστήνεται να γίνε-

ται ιδίως από άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου αλλά και σε χώρους όπου ο κάθε πολίτης κρί-
νει ότι θα μπορούσε να υπάρξει διασπορά του ιού. 

Τέλος, ακόμα ένα μέτρο που παραμένει αφορά 
μόνο τους ανεμβολίαστους. Συγκεκριμένα όσοι 
δεν έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού 

ή δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και εργάζο-
νται στον ιδιωτικό τομέα με φυσική παρουσία, θα πρέ-
πει να κάνουν ένα rapid test την εβδομάδα, με δικά 
τους έξοδα. Το ίδιο ισχύει και για τους ανεμβολίαστους 
εκπαιδευτικούς.

Για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν από Εβδο-
μάδα είναι μια κορυφαία στιγμή , αλλά όχι η σπου-
δαιότερη της ζωής τους. Ευχόμαστε με όλη μας την 

αγάπη καλή επιτυχία στις πανελλήνιες. Τα ωραία τώρα ξε-
κινάνε! Ακόμα και για αυτούς που θα αποτύχουν !!!

Νέο ωράριο από    30 Μαΐου, 2022, για τα  Φαρ-
μακεία της Αττικής και φυσικά και του Δήμου 
Αχαρνών.  Θα είναι ανοιχτά από τις 8:00 Δευτέ-

ρα έως και Παρασκευή.  Δευτέρα και Τετάρτη θα κλεί-
νουν 14:30, ενώ Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή θα κλεί-
νουν 14:00 το μεσημέρι, θα ανοίγουν 17:30 το απόγευ-
μα και θα κλείνουν 20:30, τους θερινούς μήνες.  Σάβ-
βατο και Κυριακή παραμένουν κλειστά.

Με τη συμμετοχή Δημοτικών Σχολείων, Παιδικών 
Σταθμών της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, Τμη-
μάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

(ΔΗΚΕΑ) και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου, διορ-
γανώνεται το 25ο Παιδικό Φεστιβάλ «Μάριος – Δημήτρι-
ος Σουλούκος», ξεκίνησε την 1 Ιουνίου 2022, στο Θέατρο 
Μίκης Θεοδωράκης στον Λόφο του Προφήτη Ηλία στις 
Αχαρνές και θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου.

Μετά από πρωτοβουλία του κου Γιώργου Κου-
λόγιαννη και σε συνεργασία με τον Αντιδή-
μαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου, κο Ξαγο-

ράρη Νίκο, έχουν προγραμματιστεί και πραγματο-
ποιούνται το τελευταίο διάστημα αποψιλώσεις στις 
περιοχές της Αυλίζας, του Αγίου Δημητρίου και της 
Αγίας Μαύρας. «Ευαίσθητες»  περιοχές για τις οποί-
ες ο Δήμος, με τη βοήθεια των πολιτών, πρέπει να 
έχει συνεχή παρουσία με ουσιαστικές παρεμβάσεις 
στο οικιστικό περιβάλλον με σκοπό τη βελτίωση της 
καθημερινότητας.

Στις 14 με 15 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατ-
φόρμα στην οποία οι πολίτες, που πληρούν τα ει-
σοδηματικά κριτήρια, θα μπορούν να υποβάλλουν 

αίτηση για να λάβουν την επιστροφή του 60% του αυξη-
μένου κόστους ρεύματος που έχουν χρεωθεί από 1η Δε-
κεμβρίου έως 31 Μαίου 2022 και μέχρι το ποσό των 600 
ευρώ. Η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για 
15 ημέρες. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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Η έγκριση της χρηματοδότησης 440.000 ευρώ για 
την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και τη δημι-
ουργία σταθμών για τη φόρτισή τους προκάλεσε 
αντιδράσεις από ορισμένους συμπολίτες μας.

«Τι να τα κάνουμε τα ηλεκτρικά ποδήλατα όταν 
δεν έχουμε ποδηλατόδρομους;»

«Τι να τα κάνουμε τα ηλεκτρικά ποδήλατα όταν 
οι δρόμοι είναι χάλια;»

«Τι να τα κάνουμε τα ηλεκτρικά ποδήλατα όταν 
η εγκληματικότητα είναι στο κόκκινο;»

Δικαιολογημένη η αγανάκτηση των συμπολι-
τών μας για προβλήματα που χρονίζουν. Υπάρχει 
όμως και αντίλογος στο σκεπτικό της ισοπέδωσης 
των πάντων.

Πρώτα απ’ όλα, όταν ένα επενδυτικό πρόγραμ-
μα χρηματοδοτεί ηλεκτρικά ποδήλατα, εμείς έχου-
με 2 επιλογές:    Ή να προσπαθήσουμε να πάρουμε 
χρηματοδότηση για ποδήλατα (το οποίο θέλει με-
γάλη προετοιμασία).   Ή να μην κάνουμε τίποτα (σας 
θυμίζει κάτι;)  Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι χρη-
ματοδοτήσεις είναι στοχευμένες. Αν δίνουν χρήμα-
τα για ηλεκτρικά ποδήλατα, απλά ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ εμείς 
να τα πάρουμε για να κλείσουμε λακκούβες.

Επιπλέον, εγώ βλέπω αρκετούς συμπολίτες μας 
να κινούνται με ποδήλατα. Όσο μπορούν και σε δύ-
σκολες συνθήκες είναι η αλήθεια. Να μην ενισχύ-
σουμε αυτή την προσπάθεια για βιώσιμη κινητικό-
τητα που αποτελεί και παγκόσμια τάση;

Τέλος, δεν είναι δυνατό, μια πόλη με τόσα προ-
βλήματα να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη … Κο-
πεγχάγη. Κατανοώ την απογοήτευση ορισμένων 
συμπολιτών μας. Δεν είναι ανάγκη να χειροκροτή-
σει κανείς όταν γίνεται κάτι αναμφίβολα θετικό. Του-
λάχιστον, όμως, δεν πυροβολεί. Κρατάει την οργή 
του για εκεί που πρέπει.

Σημ. : Ο Χρύσανθος   Κόνταρης, είναι Αντιδή-
μαρχος  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δήμου 
Αχαρνών.

Νέο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών 
Στο πλαίσιο επιστροφής στην κανονικότητα 

και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πο-
λιτών ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει ότι το 

ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου διαμορ-
φώνεται ως εξής:
ΚΕΠ Κεντρικό Μενίδι  (Ωράριο λειτουργίας 08:00 - 
19:30, Σάββατο 08:00-13:30), Αρχαίου Θεάτρου 
35Α (πρώην Σαλαμίνος) - 13674 Αχαρνές, Τηλ. : 
213-2060200-210
ΚΕΠ Αγίου Διονυσίου (Ωράριο λειτουργίας 07:30 - 
15:30 ), Αγ. Διονυσίου 40 - 13672 Αχαρνές,  Τηλ. : 
210-2476059
ΚΕΠ Αγίας Άννας (Ωράριο λειτουργίας 07:30 - 
15:30), (Νίκου Καζαντζάκη 13Α, Εργατικές Αγίας Άν-
νας), Τηλ. : 210-2315009
ΚΕΠ Κόκκινου Μύλου  (Ωράριο λειτουργίας 07:30 - 
15:30 ),  Φιλαδελφείας 217 - 13671 Κάτω Αχαρνές 
(κτίριο ΚΑΠΗ Κόκκινου Μύλου), Τηλ.: 213-2048480
ΚΕΠ Θρακομακεδόνων   (Ωράριο λειτουργίας 

07:30 - 15:30 ), Πλατεία Αριστοτέλους - 13676 Θρα-
κομακεδόνες, Τηλ. : 213-2140317, 213-2140315, 
213-2140300
ΚΕΠ Ολυμπιακού Χωριού (Ωράριο λειτουργίας 
07:30 - 15:30), Πύρρου Δήμα 4 - 13677 Ολυμπιακό 
Χωριό,  Τηλ. : 210-2447858

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται 
βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων και  δύνα-
ται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμέ-
νου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστι-

σμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης 
και αναμονής του κοινού. Τονίζεται ότι πρέπει να εξυ-
πηρετούνται κατά προτεραιότητα, οι πολίτες που 
προσέρχονται με ραντεβού. Η εξυπηρέτηση του κοι-
νού με ραντεβού πραγματοποιείται:   Για τα ΚΕΠ που 
λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα έως 
Παρασκευή από 8:15 έως 19:15.  Για τα ΚΕΠ που λει-
τουργούν με πρωϊνό ωράριο, Δευτέρα έως Παρα-
σκευή από 7:45 έως 14:30 

Η εξυπηρέτηση του κοινού  μέσω τηλεδιάσκε-
ψης, με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης 
εξυπηρέτησης (MyKEPLive) https://rantevou.kep.
gov.gr, πραγματοποιείται :  Για τα ΚΕΠ που λειτουρ-
γούν με διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα έως Παρα-
σκευή από 8:15 έως 14:30. Για τα ΚΕΠ που λειτουρ-
γούν με πρωϊνό ωράριο, Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 7:45 έως 14:30. Η εξυπηρέτηση πολιτών στα 
ΚΕΠ το Σάββατο θα γίνεται μόνο με φυσική παρου-
σία χωρίς προηγούμενο ραντεβού.

Υπογράφηκε η σύμβαση για
το Φυσικό αέριο στον Δήμο Αχαρνών 

Υπογράφτηκε  μεταξύ του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού και του 
εκτελεστικού προέδρου της ΕΔΑ κ Χατζηγιάννη Πιέρρου προ-
γραμματική σύμβαση έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή 
νέου δικτύου διανομής στην πόλη μας συνολικού μήκους 
2.600m με στόχο τη σύνδεση των παρακάτω σχολείων και δη-
μοτικών κτιρίων του Δήμου μας.
1. 5ο  Δημοτικό Σχολείο
2. 3ο  ΕΠΑΛ
3. 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΧΑΡΝΏΝ
4. 2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΑΧΑΡΝΏΝ
5. 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΑΧΑΡΝΏΝ
6. 3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΑΧΑΡΝΏΝ
7. 7ο  ΕΝΙΑΊΟ ΛΎΚΕΙΟ & ΕΣΠΕΡΙΝΌ ΛΎΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΏΝ
8. 1ο  ΓΥΜΝΆΣΙΟ & ΕΣΠΕΡΙΝΌ ΓΥΜΝΆΣΙΟ
9. ΚΕΠ Αχαρνών
10. 5ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΧΑΡΝΏΝ
11. 3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΧΑΡΝΏΝ
12. 16ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Παράλληλα δίνετε η δυνατότητα σύνδεσης και ενός μεγάλου 
αριθμού κατοικιών παραπλεύρως της διαδρομής του δικτύου.

Σπύρος  Βρεττός : «Ανανεώνουμε τον στόλο 
των οχημάτων του Δήμου μας»

Υπογράψαμε με τον ανάδοχο τη σύμβαση για την προμήθεια 
7 καινούργιων απορριμματοφόρων αξίας 1.150.000 ευρώ με 
τα οποία θα αναβαθμίσουμε άμεσα τις υπηρεσίες αποκομιδής 
και διαχείρισης των απορριμμάτων στην πόλη μας, ενώ παράλ-
ληλα θα βελτιώσουμε και τις συνθήκες υγιεινής και ασφαλεί-
ας του προσωπικού μας. Κάθε μέρα κάνουμε κι ένα σημαντικό 
βήμα προόδου σε διάφορους τομείς ώστε να εκσυγχρονίσου-
με το Δήμο μας, κάτι το οποίο μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη για 
τη συνέχεια

Επίθεση με μαχαίρι και σκοπό τη 
ληστεία, στην οδό Φιλαδελφείας, 
το απόγευμα της περασμένης Πέ-
μπτης. Νεαρός Ρομά  μπήκε σε 
κατάστημα ρούχων κατά τις 
5.30μμ, και επιτέθηκε στη γυναί-
κα που κρατούσε το μαγαζί και 
την τραυμάτισε στο στήθος στην 
προσπάθεια του να πάρει από το 
λαιμό της ένα κολιέ που φορού-
σε. Την επόμενη μέρα συνελή-
φθηκε ένας  22χρονος Ρομά.

Αναφερόμενος στο συμβάν, 
ο Αντιδήμαρχος Παν. Αναγνω-
στόπουλος, σημείωσε τα εξής:  
«Κάθε πρωί θα έπρεπε για κάθε 
παιδί Ρομά να υπάρχει ένας αστυ-
νομικός που θα το πηγαίνει σχο-
λείο και θα το γυρνάει σπίτι του το 

απόγευμα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.  Όσο 
δεν πάνε σχολείο θα απομακρύ-
νονται από την κοινωνία θα γκε-
τοποιούνται και θα δρουν εγκλη-

ματικά χωρίς να νοιώθουν ότι αυ-
τό που κάνουν είναι έγκλημα 
ακόμα κι όταν μαχαιρώνουν. Το 
μεγαλύτερο έγκλημα βέβαια το 
διαπράττει η ΠΟΛΙΤΕΙΑ με τα ανα-
ρίθμητα σχέδια ενσωμάτωσης 
που όλα αποδεικνύονται αναπο-
τελεσματικά.

Ατιμωρησία, επιδόματα, ισό-
τητα στα λόγια, ευαίσθητες ομά-
δες και άλλες τέτοιες φλυαρίες 
απλά επιτείνουν το πρόβλημα. 
Αφού με 20 ευρώ τη μέρα των 
εκλογών το ψηφοδέλτιο το παίρ-
νουν σταυρωμένο».

Σημ.:  Ο  Παν. Αναγνωστό-
πουλος , είναι Αντιδήμαρχος Συ-
ντονισμού Δημοτικού Έργου, Δή-
μου Αχαρνών

Χρύσανθος Κόνταρης : Αχαρνές,
ηλεκτρικά ποδήλατα και ... Κοπεγχάγη

Παν. Αναγνωστόπουλος:  «Το Κράτος οπλίζει τα παιδιά των Ρομά»
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Δέηση  για  την  81η  επέτειο  από  τη  Μάχη  της  Κρήτης 
Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων 

στο Μνημείο Ηρώων τιμήθηκε το πρωί της Κυ-
ριακής 22 Μαΐου 2022 από τον Δήμο Αχαρνών 

και τον Σύλλογο Κρητών η 81η επέτειος από τη Μάχη της 
Κρήτης. 

Στην ηρωική αντίσταση που προέβαλε ο υπερήφανος λα-
ός της Κρήτης απέναντι στην πάνοπλη ναζιστική πολεμική μη-
χανή, αναγκάζοντας την τελευταία να πληρώσει βαρύτατο τί-

μημα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών 
Αχαρνών, Δημήτρης Γιαννούλης. Τηρήθηκε ενός λεπτού σι-
γή και ανάκρουση του Εθνικού ύμνου από τη Φιλαρμονική 
του Δήμου. Την εκδήλωση τίμησαν  με την παρουσία τους ο 
εκπρόσωπος της Βουλής Χρήστος Σπίρτζης, ο Δήμαρχος Σα-
ρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο εντεταλμένος περιφερειακός 
σύμβουλος Θανάσης Κατσιγιάννης, εκπρόσωπος των Σωμά-
των Ασφαλείας, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ο Δήμος Αχαρνών τίμησε την 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Σε έντονα συγκι-
νησιακό κλίμα 
πραγματοποιή-
θηκε η επετειακή 
εκδήλωση του 
Δήμου Αχαρνών 
και της Ευξείνου 
Λέσχης Αχαρνών 
και Αττικής «Ο 
Καπετάν Ευκλεί-
δης», το απόγευ-
μα της Τετάρτης 
18 Μαΐου, για τη συμπλήρωση 103 χρόνων από τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου. Η έναρξη της εκδήλωσης δόθηκε 
μπροστά από τον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά όπου δεκάδες πο-
δηλάτες, και ποδηλάτησαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης εις 
μνήμη όσων σφαγιάσθηκαν από τους κεμαλικούς. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε Τρισάγιο στα γραφεία της Ευξείνου Λέσχης 
Αχαρνών από τον Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη Αττικής & Βοιωτί-
ας κ. Χρυσόστομο και τον Πατέρα Μιχαήλ του Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου Αχαρνών. Ακολούθησε πορεία  με φαναράκια προς το 
Μνημείο Ηρώων Ακριτών του Πόντου. Τη «Φλόγα της Μνήμης» 
άναψε  ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, μπροστά από το 
μνημείο Ηρώων Ακριτών του Πόντου, στο Πάρκο Μνήμης.

Δέηση για τη συμπλήρωση 103 ετών από τη 19η Μαΐου 1919 
Την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 ο Δήμος Αχαρ-
νών διοργάνωσε εκδήλωση Τιμής και Μνήμης 
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 
στο Μνημείο Ηρώων Ακριτών του Πόντου στο 
Πάρκο Μνήμης στις Αχαρνές.  Παρουσία Πα-
τέρων της Εκκλησίας, του Δημάρχου Αχαρνών 
κ. Βρεττού Σπύρου, βουλευτών, εκπροσώπων 
της Δημοτικής Αρχής, τελέστηκε επιμνημόσυ-
νη δέηση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομου και τον Πάτερ Μιχάηλ από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου Αχαρνών εις μνήμη των 353.000 Γενοκτονημένων προγόνων μας. Στη συνέχεια έγινε κατάθε-
ση στεφάνων από τον Δήμαρχο κ.Βρεττό Σπύρο και τον πρόεδρο της Λέσχης μας, κ. Τοπαλίδη 
Γιάννη και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών.

Οι δράσεις της Αντικαρκινικής συνεχίζονται…
Με αέρα αισιοδοξίας και προσφοράς το Παράρτημα Αχαρ-
νών και Φυλής συνεχίζει τις δράσεις του. Το Σαββατοκύρια-
κο 14-15  Μαΐου 2022 αποδείχθηκε πλούσιο για τους εθε-
λοντές και τα μέλη του Παραρτήματος οι οποίοι στηρίζουν 
δυναμικά το έργο της Αντικαρκινικής.  Πιο συγκεκριμένα το 
Σάββατο με την στήριξη των Εθελοντών του Προφήτη Ηλία, 
πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις test-pap σε γυναί-
κες των Δήμων Αχαρνών και Φυλής ενώ μία μέρα αργότε-
ρα ακολούθησε περίπατος στην Πάρνηθα για τα μέλη και 
τους φίλους της Αντικαρκινικής σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/06 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07
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Ο λοκληρώθηκαν οι εργασίες του τριήμερου συ-
νεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, στο 
γήπεδο του Ταε Κβο Ντο στο Φάληρο. Tα τελι-

κά αποτελέσματα από την ψηφοφορία για την ανάδει-
ξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – 
Κινήματος Αλλαγής, έφεραν τον Σπύρο Ντ. Βρεττό να 
επανεκλέγετε στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κι-
νήματος.

«Ευχαριστώ το σώμα του 3ου συνεδρίου ΠΑΣΟΚ – 
Κίνημα Αλλαγής, για την επανεκλογή μου στην Κεντρική 
Πολιτική Επιτροπή του κινήματος μας. Συνεχίζουμε περισ-
σότερο αποφασισμένοι και αισιόδοξοι, για να ξαναχτίσου-
με τη μεγάλη Προοδευτική και Δημοκρατική παράταξη 
που έχει ανάγκη η Ελλάδα μας». «Συντρόφισσες και σύ-
ντροφοι, φίλες και φίλοι. Δέκα χρόνια πέρασαν από το 
13% των εκλογών του Μαΐου του 2012, από εκείνες τις 
εκλογές που σηματοδότησαν την πτώση του ιστορικού 
κινήματος μας, από την ηγετική πολιτική θέση στην οποία 
το είχε αναδείξει ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια της 
μεταπολίτευσης. 

Σήμερα, ξανασυναντάμε αυτόν τον εκλογικό ορίζο-
ντα στις δημοσκοπήσεις και ακόμα υψηλότερο, αυτή τη 

φορά ανεβαίνοντας, ξαναχτίζοντας το απόθεμα εμπιστο-
σύνης με τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις που 
οφείλει να εκφράζει, αλλά και να συντονίζει, ένα σύγχρο-
νο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.

Από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και έχο-
ντας μπροστά μας τις επερχόμενες εκλογές, το καλύτε-
ρο που έχουμε να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε 
στο περιεχόμενο της πολιτικής μας πρότασης και να μην 
αναλωθούμε στη συζήτηση περί κυβερνητικών συνερ-

γασιών. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μπο-
ρεί και πρέπει να ηγηθεί της λογικής των κυβερνήσεων 
συνεργασίας , ανεξάρτητα αν το ίδιο είναι τρίτο, δεύτε-
ρο ή πρώτο κόμμα, όμως η δημοκρατία δεν έχει αδιέ-
ξοδα. 

Πρώτιστο δικό μας καθήκον είναι να διαμορφώσου-
με τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ρεαλιστικής και φιλό-
δοξης εναλλακτικής πολιτικής, έναντι εκείνης που ασκεί-
ται σήμερα από την κυβέρνηση της Ν.Δ και να διεκδική-
σουμε τη λαϊκή εντολή για την εφαρμογή της.

Ο Ήλιος και το ΠΑΣΟΚ ως σύμβολα επέστρεψαν στο 
προσκήνιο, όπως έπρεπε, είναι αναγκαία άλλα όχι και ικα-
νά για να ανακτήσουμε και να διατηρήσουμε την πολιτι-
κή πρωτοβουλία. Αυτό θα γίνει όταν αφουγκραστούμε 
καλύτερα την κοινωνία και συντονιστούμε με τις δυνάμεις 
της αλλαγής. Ο λαός έχει στραμμένο το βλέμμα του πά-
νω μας και αναμένει , αν εμείς ανταποκριθούμε όπως πρέ-
πει τότε ένας νέος, μεγάλος κύκλος εμπιστοσύνης και 
προσφοράς θα ανοίξει για το κίνημα μας. Καλό μας αγώ-
να.»

Από την ομιλία του στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλ-
λαγής, Κυριακή 22-05-2022

Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους 
1300 συνδημότες μας που ήρθαν και έλαβαν μέρος στην 
εκλογική διαδικασία για τους εκπροσώπους του συνε-
δρίου αλλά και τα μέλη των οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ, 
όπως επίσης και στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής 
που διέθεσαν πολλές ώρες για την διαδικασία. 

Το ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο συνέδριο εξέλεξε τους αν-
θρώπους που θα πρέπει να σχεδιάσουν, να εκφράσουν 
πολιτική άποψη και προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στην κοινωνία και στις εξελίξεις αυτής. 

Η ακρίβεια, το υψηλό κόστος διαβίωσης (ενοίκιο, 
ηλεκτρικό ρεύμα κ.α.) , τα εθνικά και γεωπολιτικά θέμα-

τα αλλά και υγειονομική κρίση,  είναι προβλήματα που 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και καθαρές προτάσεις 
για την επίλυση τους.

Το ΠΑΣΟΚ με την ανανέωση που πραγματοποιείται,  
τόσο σε πρόσωπα όσο και σε θέσεις,  θα πρέπει να απο-
τελεί μία επιλογή που θα επηρεάζει τις αποφάσεις και θα 
είναι δίπλα στον πολίτη,  ένα κίνημα αλλαγής. 

Με εκτίμηση,
Τσιμπογιάννης  Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος
«Αχαρνές Ξανά»

Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Β. Αττικής 

Επανεκλέγει ο Σπύρος Ντ. Βρεττός στη Κ. Ε.  ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

«Το  ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ  που οφείλει να δώσει λύσεις»
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ : Να ληφθούν μέτρα για την  προστασία
της Πάρνηθας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Να ληφθούν μέτρα για την 
προστασία της Πάρνηθας 
ενόψει της αντιπυρικής πε-
ριόδου ζητά με Ερώτησή 

του προς τον υπουργό Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το 
ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση, που 
υπογράφουν οι βουλευτές Γιάννης Γκιό-
κας, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώ-
της, Διαμάντω Μανωλάκου και Θανά-
σης Παφίλης, αναφέρονται τα εξής:  

«Παρά τις μεγάλες καταστροφές 
που είχε η ευρύτερη περιοχή από τις 
περσινές πυρκαγιές και τα μεγάλα λόγια 
κυβερνητικών στελεχών ακριβώς μετά 
την περσινή καταστροφή ότι «το πάθη-
μα, θα γίνει μάθημα», και φέτος μπαί-
νουμε στην αντιπυρική περίοδο, όπως 
ακριβώς μπήκαμε και πέρυσι, με υπο-
στελεχωμένο δηλαδή το Δασαρχείο της 
Πάρνηθας και την αρμόδια Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα το Δασαρχείο της 
Πάρνηθας δεν διαθέτει ούτε ένα δασερ-
γάτη, ώστε να μπορέσει να προβεί σε 
αναγκαίες εργασίες μέσα στο δάσος, 
απαραίτητες για την προστασία του από 
πυρκαγιές. Μάλιστα οι υπηρεσίες καθα-
ρισμού του δάσους έχουν ανατεθεί σε 
ιδιώτες - εργολάβους.

Γίνεται φανερό ότι με αυτό τον τρό-
πο επιχειρείται να συγκαλυφθεί η κρατι-

κή ευθύνη για την παντελή απουσία 
οποιουδήποτε μέτρου και έργου προ-
στασίας, με κύριο βάρος στην πρόληψη, 
στις δασοκομικές και δασοδιαχειριστικές 
εργασίες στο πλαίσιο της συνολικής 
προστασίας τόσο του Εθνικού Δρυμού 
της Πάρνηθας όσο και του σύνολου του 
δασικού χώρου της περιοχής ευθύνης 
του Δασαρχείου Πάρνηθας.

Είναι λοιπόν εύλογη η ανησυχία του 
λαού της περιοχής για την αυξημένη πι-
θανότητα νέων καταστροφών σε ό,τι 
έχει απομείνει καθώς και να ξαναβρεθεί 
«στο ίδιο έργο θεατής», δηλαδή στο 
γνωστό παιχνίδι του να πετιέται το μπα-
λάκι των ευθυνών από τον έναν στον 
άλλο και ο λαός της περιοχής να συνε-
χίζει να βιώνει τη μία καταστροφή μετά 
την άλλη.

Μάλιστα, ένας δασολόγος και ένας 
δασοπόνος που είχαν προσληφθεί ως 
συμβασιούχοι μετά τις περσινές κατα-
στροφικές πυρκαγιές, έχουν απομα-
κρυνθεί από την υπηρεσία, καθώς η κυ-
βέρνηση της ΝΔ προκλητικά δεν προ-

χώρησε στην ανανέωση των συμβάσε-
ών τους, όπως και άλλων 5.000 δασο-
λόγων, δασοπόνων και δασεργατών σε 
όλη τη χώρα, παρά τις αγωνιστικές κινη-
τοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν, 
αλλά και τις κοινοβουλευτικές παρεμ-
βάσεις του ΚΚΕ.

Ο λαός της περιοχής δικαιολογημέ-
να αγανακτεί, καθώς βλέπει η ζωή του 
και η περιουσία του να βρίσκεται διαρ-
κώς σε κίνδυνο, πότε από τη βροχή και 
τον χιονιά και πότε από τις πυρκαγιές. Εί-
ναι απαραίτητο η κυβέρνηση να σταμα-
τήσει τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, 
ΠΑΣΟΚ κλπ., πολιτική της εμπορευμα-
τοποίησης των δασικών οικοσυστημά-
των, που προϋποθέτει τη μη ολοκληρω-
μένη διαχείριση και προστασία τους, 
όπως και την ίδια τακτική κατά την οποία 
πριν από κάθε καταστροφή διαβεβαιώ-
νεται ότι «όλα είναι έτοιμα για την αντι-
μετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης» 
και αμέσως μετά την καταστροφή ξεκι-
νάει ένα γαϊτανάκι ευθυνών και διαβε-
βαιώσεις για την αποκατάσταση των ζη-
μιών, που ξεχνιούνται όταν σβήσουν τα 
φώτα της επικαιρότητας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα 
λάβει η κυβέρνηση:
• Για την ολοκληρωμένη προστασία της 
Πάρνηθας εν μέσω της αντιπυρικής πε-
ριόδου.
• Για τη στελέχωση του αρμόδιου Δα-
σαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας με επαρκές προσωπικό με μόνι-
μη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαι-
ώματα».
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Αχαρναϊκός: Με ηγέτη τον Κουλούρη
ονειρεύεται Super League 1
Ο Αχαρναϊκός γυρίζει σελίδα 

στο ιδιοκτησιακό του κα-
θεστώς και πλέον όλοι με-

τρούν αντίστροφα για ριζικές αλ-
λαγές στο ιστορικό σωματείο της 
Ανατολικής Αττικής.

Ο γνωστός επιχειρηματίας Δη-
μήτρης Κουλούρης αναλαμβάνει τις 
τύχες του συλλόγου με στόχο να κά-
νει το σωματείο των Αχαρνών να 
επιστρέψει στα μεγάλο σαλόνια του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου και 
γιατί όχι ακόμη και στη Super 
League 1 !

Στην νέα εποχή του Αχαρναϊκού 
καλούνται άπαντες που αγαπάνε αυ-
τόν το ιστορικό σύλλογο να βοηθή-
σουν ώστε να επιστρέψει εκεί που 
ανήκει… Στο πλευρό του κ. Κου-
λούρη πρόκειται να σταθεί και ο δή-
μος Αχαρνών και ο κ. Σπύρος Βρετ-
τός όπου θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε το γήπεδο να ανα-
κατασκευαστεί και να γίνει και πάλι 
«κόσμημα» για όλους τους δημότες 
και για τον ιστορικό σύλλογο.

Στη μεγάλη παρουσίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο 
των Αχαρνών, 

την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 
ήταν όλοι εκεί, δίνοντας ένα μήνυμα 
και στον νέο πρόεδρο του συλλόγου 
Δημήτρη Κουλούρη, ό,τι όλοι θα 
σταθούν δίπλα του ώστε η ομάδα να 
οδηγηθεί και πάλι όσο το δυνατόν 
πιο ψηλά γίνεται… 

Απο το δήμο, εκτός του δημάρ-
χου παραβρέθηκαν, οι αντιδήμαρχοι 

Οικονομικών, Καθαριότητας κ.α., 
απο τη Περιφέρεια, ο κ. Θανάσης Κα-
τσιγιάννης, Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος για τα θέματα Έρ-
γων, απο τον χώρο του αθλητισμού, 
το παρών έδωσε ο παλαίμαχος άσσος 
της ΑΕΚ, Ηλίας Ατματσίδης, απο την 
ΕΠΣΑΝΑ, ο σύμβουλος της Ένωσης 
Σταύρος Χρυσάφης, ο πρώην πρόε-
δρος του Ολυμπιακού Αγ. Στεφάνου 
Κοσμάς Λεπατατζής,  ο πρώην πρόε-

δρος του Αχιλλέα Κ.Αχαρνών Γιάν-
νης Θεοχάρης, κ.α. Αξίζει να επισημά-
νουμε την τεράστια συμβολή του 
γνωστού παράγοντα του Αχαρναϊκού 
Μιχάλη Τσορμπατζίδη για την  επιτυ-
χία της παρουσίασης του νέο ΔΣ του 
Αχαρναϊκού.

Τέλος, βραβεύθηκε και η Πρωτα-
θλήτρια ομάδα Κ18 του Αχαρναϊκού 
από τον Δήμαρχο κ. Σπύρο Βρεττό.

Πηγή: www.vivasports.gr

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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40ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ  11 Ιουνίου  2021  και ώρα 09.00 
π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσε-

ως Θεοτόκου,  Αχαρνές  για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Αδελφής και Θείας

Πολυξένης  
Αννίνου- Παγώνα

Η ΚΟΡΗ :   Ελίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Βαγγέλης  και  Δόξα Παγώνα

Γιώργος Παγώνας, Αναστασία χήρα Ιωάννου Παγώνα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια

στο καφενείο «  IN VIVO»
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τελούμε το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.  
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-

κου, Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπη-
μένη μας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΦΑΝΗΣ Χήρας
ΧΡΗΣΤ. ΤΡΙΒΕΛΛΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτριος και  Ελένη,
Γεώργιος και  Παναγιώτα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Φανή και  Διονύσης,
Χρήστος, Ευάγγελος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Παναγιώτα, Ελένη
Η ΑΔΕΛΦΗ: Όλγα Δέδε

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο

ΛΟΥΤΣΗ (ΜΠΥΡΟΣ) Κεντρική πλατεία -Αχαρνές

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

ΕΝΩΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κατόπιν των εκλογών της Ένωσης Συλλόγων Γονέων  και  Κηδεμόνων του Δήμου 
Αχαρνών, το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα  ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κίμωνας- Γεώργιος (3° Γυμνάσιο) 
Αντιπρόεδρος:  ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ  Στυλιανός (10° Δημοτικό) 
Γεν. Γραμματέας: ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ  Γεώργιος (5° Δημοτικό)
Ειδ. Γραμματέας : ΣΑΒΒΙΔΟΥ  Αφεντούλα (9ο  Δημοτικό)
Ταμίας : ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ  Ασημίνα (1ο  Δημοτικό) 
 Μέλος : ΚΑΠΛΑΝΗΣ  Ιάσωνας (13ο  Δημοτικό) 
Μέλος :  ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ  Ιωάννης (8ο  Δημοτικό)
Αντιπρόσωποι στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Τακτικό Μέλος : ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Στυλιανός 
Αναπλ. Μέλος :  ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ Κωνσταντίνος 
Αντιπρόσωποι στη Σχολική Επιτροπή Α'βάθμιας Εκπ/σης
Τακτικό Μέλος : ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Γεώργιος 
Αναπλ.   Μέλος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κίμωνα Γεώργιος
Αντιπρόσωποι στη Σχολική Επιτροπή Β'βάθμιας Εκπ/σης
Τακτικό Μέλος :   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κίμωνα Γεώργιος 
Αναπλ. Μέλος:  ΚΑΠΛΑΝΗΣ Ιάσωνας 
Για το Δ.Σ.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ       ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                          ΚΙΜΩΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ       

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΓΙΟΥ
ΟΔΟΣ  ΙΡΙΔΟΣ  1- ΑΧΑΡΝΕΣ - ΤΗΛ. 2102461913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις εκλογές στις 8-5-2022, έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝ.
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΓΚΟΥΣΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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  
ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ  «ΑΥΛΙΖΑΣ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Σε συνέχεια   των  εκλογών της 22/05/2022, τα νέα εκλεγμένα μέλη, 

συγκροτήθηκαν  σε σώμα ως εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ  ΙΛΟΝΑ 
ΤΑΜΙΑΣ:  ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Α΄:  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ  ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Β΄: ΣΤΟΥΦΗ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΕΦΟΡΟΣ:  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ: ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ  ΔΗΜ. 
ΕΡΓΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΣΙΝΤΖΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΛ-ΤΗΤΑΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝ. 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜ. – ΓΡΑΦ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΠΑΠΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 

 
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.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 4ου ορόφου, 95 
τ.μ. επί της οδού Σωκράτους 64, (όπισθεν ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑΣ). 
Τηλ. 6909 125510. 4Δ298

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

Ο   ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ   και της  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  
το γένος  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ   που γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   
και κατοικεί στους  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  ΚΡΕΟΥΖΗ  
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και της  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  το γένος 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ  που γεννήθηκε στο   ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοικεί 
στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμου που θα γίνει 
στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ -  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο   ΣΜΥΡΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   του  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το 
γένος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ   που γεννήθηκε στους ΑΓΙΟΥΣ  
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στους ΘΡΑΚ-ΝΕΣ - ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ και η  ΧΡΟΝΗ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ   το γένος ΣΙΩΔΟΥ  που γεννήθηκε στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στους ΘΡΑΚ-ΝΕΣ -  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έλθουν σε γάμου που θα γίνει στο   ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

 

…………………………………………………………………………..

 

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ βιοτεχνικός χώρος 80 τ.μ. στον Κόκκινο Μύλο. 
τηλ.επικοινωνίας: 6977197756.
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14 Κυριακή 5 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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