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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών για το 
έτος 2022 συνολικού ύψους 19.528.589,70 
ευρώ, στην  τακτική συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, η οποία 
πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, τη Δευτέ-
ρα 20 Ιουνίου.

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1o 
Acharnes City Festival, o νέος θεσμός της πό-
λης που στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτι-
σμού, των προϊόντων από όλες τις γωνιές της 
Ελλάδας και την τόνωση του επιχειρηματι-
κού κόσμου του Δήμου Αχαρνών. Για τέσσε-
ρις ημέρες η πλατεία Δημαρχείου φιλοξένη-
σε παραγωγούς και εμπόρους και έδωσε μια 
νότα χαράς στην καθημερινότητά μας, πα-
ρουσιάζοντας μια γιορτή με ποικίλες ψυχα-
γωγικές δραστηριότητες.

Μαζεύει διαρκώς πόντους με τις ενέργειές του
στα σημαντικά ζητήματα του τόπου 

ΥΨΗΛΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΤΟΜΕΙΣ 
ΣΤΟΝ  ΣΠΥΡΟ  ΒΡΕΤΤΟ 

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δήμου Αχαρνών για το 2022

Έχουμε μπει στην καρδιά 
του καλοκαιριού, αλλά 
παρόλα αυτά ο Δήμος 

Αχαρνών συνεχίζει να λειτουργεί 
σε φουλ ρυθμούς. Ο Δήμαρχος 
δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχα-
σμό, πόσο μάλλον που μετά την 
έγκριση του προϋπολογισμού 
υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες 
που πρέπει να κλείσουν. Έτσι ο 
επόμενος μήνας είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμος και γι’ αυτό οι στροφές 
έχουν χτυπήσει κόκκινο. 

Ο ίδιος ο Δήμαρχος βρίσκεται 
τις τελευταίες μέρες με ένα εξαιρετι-
κά φορτωμένο πρόγραμμα και πά-
ρα πολλές συναντήσεις στην ατζέ-
ντα του. Σε συνδυασμό με την απα-
ραίτητη παρουσία σε κάποιες κοι-
νωνικές εκδηλώσεις, το πρόγραμμα 
είναι εξαιρετικά φορτωμένο και… 
εξοντωτικό για τους συνεργάτες του 
οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς επί 
ποδός. Βλέποντάς τον όμως να είναι 
συνεχώς σε εγρήγορση δεν κάνουν 
πίσω και προσπαθούν να ακολου-
θήσουν τον ρυθμό. 

Όλη η ομάδα της διοίκησης 
όμως παίρνει κουράγιο από την 
αποτελεσματικότητα όλης αυτής 
της δουλειάς. Κάθε μέρα βλέπουν 
απτά τα αποτελέσματα των κινήσε-
ων του Δημάρχου. Το γεγονός πως 
για πρώτη φορά το τεχνικό πρό-
γραμμα φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ 
αποδεικνύει πως κάτι καλό γίνεται 

στον Δήμο. Τα συνεχή ραντεβού σε 
υπουργικά γραφεία και μάλιστα με 
υπουργούς πρώτης γραμμής, απο-
δεικνύουν τον σεβασμό που επιτέ-
λους απολαμβάνει ο Δήμος Αχαρ-
νών σε υψηλό επίπεδο. 

Σύμφωνα με το αποκλειστικό 
ρεπορτάζ της «Α» η ατζέντα του δη-
μάρχου τις επόμενες μέρες περι-
λαμβάνει τουλάχιστον τρία (!) ρα-
ντεβού με υπουργούς της κυβέρνη-
σης. Συναντήσεις οι οποίες θα επι-
φέρουν ευχάριστες εξελίξεις για τις 
Αχαρνές και τους δημότες της. Συ-
ναντήσεις οι οποίες δεν διαφημίζο-
νται εκ των προτέρων προς άγραν 
δημοσιότητας, αλλά συναντήσεις 
ουσίας με συγκεκριμένη «καυτή» 

ατζέντα που περιλαμβάνει συγκε-
κριμένες προτάσεις και απαιτήσεις 
για ενέργειες και δράσεις.

Κατά κοινή παραδοχή πλέον ο 
Σπύρος Βρεττός είναι ένας δήμαρ-
χος που ήρθε για να αφήσει το στίγ-
μα του στην πόλη μας. Ένας δήμαρ-
χος που δεν υπόσχεται θαύματα, 
αλλά κάνει αυτά που πρέπει να κά-
νει εκ της θέσεώς του. Είναι απολύ-
τως φυσιολογικό επομένως, πως οι 
δημότες τον αξιολογούν με πολύ 
υψηλό βαθμό ιδίως στα σημαντικά 
θέματα της πόλης. Κι αν αυτό δεν εί-
ναι αρκετό, τότε μπορεί κανείς να 
συζητήσει και με άτομα που πρό-
σκεινται στην αντιπολίτευση, που 
πολλά εξ αυτών έχουν παρόμοια 
άποψη. 

Δεν είναι τυχαίο πως στο τελευ-
ταίο Δημοτικό Συμβούλιο τα περισ-
σότερα θέματα πέρασαν ομόφωνα. 
Μπορεί να μην ήταν όλα μεγάλης 
σημασίας, αλλά η σύμπνοια και η 
θετική διάθεση αναδεικνύεται μέσα 
και από αυτά. Τα θεμέλια που έχει 
χτίσει ο Σπύρος Βρεττός είναι πολύ 
γερά για μια διοίκηση που θα αφή-
σει ιστορία στην πόλη. Οι επόμενοι 
μήνες θα είναι αυτοί που θα ρίξουν 
και τα… τσιμέντα για να αρχίσει να 
ορθώνεται το οικοδόμημα μιας μα-
κράς διακυβέρνησης, την οποία θα 
επιδοκιμάσουν και θα σφραγίσουν 
οι δημότες των Αχαρνών με την ψή-
φο τους.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
το 1o Acharnes City Festival 

Αυξημένες περιπολίες της Πολιτικής Προστασίας λόγω θέρους 
Σε ετοιμότητα έχει τεθεί για άλλο ένα καλοκαίρι ο 
μηχανισμός του Δήμου Αχαρνών, με αυξημένες 
περιπολίες στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων 
δασοπροστασίας. Η Πολιτική Προστασία του 
Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με τις εθελοντικές 
ομάδες που δραστηριοποιούνται έχουν 
καταστρώσει ένα πλάνο, το οποίο καλύπτει τις 
υψηλές ανάγκες της περιοχής. 2 ΣΕΛ. 9

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΜΑΣ  ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ 
 ΧΑΡΑ ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΎ & ΧΡΎΣΑ 
ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΎ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΎΝ:
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Κρείττον το σιγάν, έλεγαν οι παππούδες μας.  
Δηλαδή, εάν δεν έχεις κάτι να προτείνεις στον 

κυβερνήτη σου κάτι χρήσιμο, κάτι ωφέλιμο για 
όλους τους συμπολίτες, μην αναλώνεσαι, σε ηλιθι-
ότητες που προκαλούν απέχθεια και σιχαμάρα, 
ίσα-ίσα για να πεις κάτι. Απομακρύνεσαι από τον κό-
σμο, από την κοινή λογική.

Δεν επεκτείνουμε τον πο-
λιτισμό μας, αλλά εισά-

γουμε βαρβαρότητα, πουλώ-
ντας όπλα και τεχνολογία 
στους Ασιάτες. Η πλεονεξία 
γεννά αρπαγή λεηλασίες και 
πόλεμο.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κα-
τά της Ουκρανίας, πάνω 

από όλα θα βλάψει τον Ρωσικό 
λαό. Η παγκόσμια οικονομία εί-
ναι αλληλοεξαρτωμένη, η κλιμα-
τική αλλαγή απειλεί, τα τρόφιμα 
λιγοστεύουν και ο πληθυσμός της γης αυξάνεται 
ανησυχητικά. Χρειάζονται ηγέτες με καινοτόμες ιδέ-
ες και αλτρουισμό, φιλαλληλία.

Όταν ο Πατριάρχης της Ρωσίας, ευλογεί τον 
πόλεμο κατά των Ουκρανών, καταλαβαί-

νουμε ότι ο κόσμος μας είναι δομημένος σε θρη-
σκείες κατασκευασμένες με ψευτιές, που έχουν 
ισχυρούς μη αιρετούς αρχηγούς. Δηλαδή η πα-
ρεούλα της εξουσίας και το ποίμνιο. 

Το πρόβλημα με την ειρήνη είναι, ότι δεν επι-
βάλλεται με λόγια, όσο έντιμα και ειλικρινή 

και αν είναι. Χρειάζεται βάναυση μέθοδος δυστυ-
χώς.

Ισορροπία και αρμονία στην ζωή μας, ση-
μαίνει ηρεμία, κάλμα, ειρήνη, χαλαρά νεύ-

ρα, ευχάριστες ώρες. Το στρες, το τρέξιμο, η αγω-
νία, το σφίξιμο, φέρνουν άγχος, κακή διάθεση, 
πρόωρη κούραση, γρήγορα γηρατειά.

Ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή, 
λένε οι γέροντες του λαού. Όσο ανεβαίνει 

το πνευματικό επίπεδο ενός λαού, τόσο αμβλύ-
νει η επιθυμία για εγκλήματα, για συγκρούσεις, 
για πολέμους. Όλοι οι πολέμαρχοι του παρελθό-

ντος θα γίνουν κάποτε μια θλιβερή ανάμνηση 
προς αποφυγήν.

Οι Εθνικιστικές κορώνες, είναι ο πρώτος και 
σίγουρος εργοδότης της πολεμικής βιομη-

χανίας ανά τον κόσμο. Δεν υπάρχουν καλά η κα-
κά όπλα, υπάρχουν μόνο φονικά. Είναι όμως εκ 

των ουκ άνευ, για την αυτοά-
μυνα.

Αισθάνομαι δημοκράτης, 
έχοντας το δικαίωμα της 

ελευθερίας μου, σεβόμενος την 
ελευθερία των συνανθρώπων 
μου, των συμπολιτών μας.

Αριστερός είναι ο άνθρω-
πος που πιστεύει, ότι επει-

δή  τα τριαντάφυλλα μυρίζουν 
όμορφα, κάνουν πιο νόστιμη 
σούπα από τα λάχανα. 

Στις θρησκείες όταν η αλή-
θεια γεράσει, αναδύεται η 

πραγματικότητα. Δωδεκάθεο, είδωλα, χριστιανι-
σμός, ισλαμισμός και πάει λέγοντας. Πολύ πιο χρή-
σιμος ο γιατρός, από τον ιερέα. 

Ο λογικός άνθρωπος, προσαρμόζεται με 
την πιάτσα. Ο παράλογος, 

ο αλλοπαρμένος, θέλει να κά-
νει την πιάτσα δική του. Πανη-
λίθιος. 

Οι άνθρωποι με χαμηλή 
εκπαίδευση μιλούν πολύ 

και για τον εαυτό τους. Οι άλλοι 
λίγο και σπάνια.

Η πλεονεξία γεννιέται από 
την ανασφάλεια και γεννά 

το μίσος την αρπαγή τους πο-
λέμους. 

Ο άνθρωπος είναι διάβο-
λος και άγγελος. Προσπα-

θεί από διάβολος να γίνει άγγελος, αλλά δεν είναι 
ούτε εύκολο, ούτε απλό.

Το κριτήριο της ανωτερότητας δεν είναι 
απόλυτα το χρήμα. Υπάρχουν διαχρονικά 

συνάνθρωποι, σοφοί, ηθικοί, έντιμοι, δίκαιοι, 
αγωνιστές της ελευθερίας μας, ευπατρίδες, που 
πέθαναν πάμπτωχοι.  Αυτούς όμως τους θυμό-
μαστε γιατί ήταν αληθινοί. Ποι-
ός θυμάται τους πολιτικούς τυ-
χάρπαστους

Όπως έλεγε ο Αριστοτέ-
λης  Ωνάσης, η κρίση γεν-

νάει κροίσους.  Είναι αναπόφευ-
κτο με την παγκόσμια συμφορά 
του κορτονοϊού, κάποιοι να βγά-
λουν ανέλπιστα χρήματα.  Όπως 
οι φαρμακευτικές και παραφαρ-
μακευτικές επιχειρήσεις.  Όμως 
σκεφθείτε σε φυσιολογικές κα-
ταστάσεις, όλα τα κράτη πόσα 
δις ξοδεύουν για την δημόσια 
υγεία.  Πόσο μάλλον σε έκτα-
κτες καταστάσεις.

Επειδή γνωρίζουμε ότι 
όταν δύσει ο ήλιος και πέ-

σει το σκοτάδι, το πρωί θα ανατείλει και θα γεμίσει 
φως.  Γι αυτό λέμε, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. 
Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον άνθρωπο. Όταν δύ-
σει, δεν ξαναανατέλλει. Γι αυτό τότε ανοίγουν τα 
στόματα και όλα φανερώνονται.

Σαν τον εκλείποντα μεγαλοδημοσιογράφο  
Γιώργο Τράγκα υπάρχουν πολλοί, που πι-

στεύουν ότι είναι εξυπνότεροι από τους εφοριακούς 
ή τους διώκτες του οικονομικού εγκλήματος. Παι-
δικό λάθος.  Αυτό δεν συμβαίνει. Συμβαίνει ότι 
υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά. Ανεμομαζώματα, 
Διαβολοσκορπίσματα. 

Στον πλούτο υπάρχουν πολλοί φίλοι. Στην 
φτώχεια ψάχνεις για γνωστό. Παροιμία.
Αυτό που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε, 
είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα 

λέγαμε να κάνουμε. Είναι δυνατόν να συμβιβάσου-
με αυτά τα δύο.

Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός του πλανήτη 
μας, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η επιβίωση. 

Ποιος μπορεί να βάλει περιορισμό στις γεννή-
σεις; Μόνον η μητέρα φύση. Αυτή γνωρίζει να 
επιβάλει τις ισορροπίες.

Το οποιοδήποτε πανεπιστημιακό πτυχίο, δεν 
χαρίζεται, αλλά χρειάζεται πολύ κόπο. Εάν 

τύχει κάποιος να τα έχει και τα δύο, τότε διαπρέπει 
και γίνεται επιφανής.

Τις ιδέες εκφράζουν οι άνθρωποι. Και είναι 
τόσο χαμηλές ή τόσο υψηλές, όσο η λογι-

κή, η γνώση, η πείρα και η βιολογική ευφυΐα του 
κάθε ανθρώπου.

Βρε γυναίκα, σαράντα 
χρόνια  παντρεμένοι, απο-

ρώ πως σε αντέχω.  Είμαι και 
εσύ; Αλλά είσαι κι εγώ; Μυστή-
ρια πράγματα. Αυτά ορίζει η μη-
τέρα φύση.

Η γυναίκα μου άκουσε 
τον εγγονό μας που έβηχε 

και είπε να του κάνει ένα σελφ  
τεστ. Αυτός δεν καθόταν με τί-
ποτε. Του πιάνω εγώ τα χεράκια 
και το κεφαλάκι του και η γυναί-
κα μου μπόρεσε να πάρει  δείγ-
μα από την μύτη του. Κατόπιν 

πήγε στο τραπέζι για τα υπόλοιπα. Εγώ τον ελευ-
θερώνω. Πηγαίνει πίσω στην γιαγιά του και της 
λέγει. Καλά θα πω όλα στην κόρη σου. Σατανικό.

Μεγάλη μπουκιά να φας, μεγάλο λόγο μην 
λες, λέγει ο λαός μας.  Με το εγώ, εγείρεις τον 

φθόνο των συνανθρώπων σου. Να προτιμάς το τρί-
το πρόσωπο στις εκφράσεις σου. Πιο αποδεκτό.

Ο ρομαντισμός και η ημι-
μάθεια και το ένστικτο της 

βίαιης κυριαρχίας, κάνουν τε-
ράστιες ζημιές, πολλές φορές, 
ανεπανόρθωτες.

Μια αλήθεια, οδυνηρή μεν, 
αλλά πιο ευεργετική από χί-

λια ευχάριστα ψέματα. Βρε γυναί-
κα υπηρέτησα στο πολεμικό ναυ-
τικό δυόμιση χρόνια. Σου έχω πει 
εκατό φορές. Του ναύτη τα κανό-
νια δεν είναι μακαρόνια. Γιατί επι-
μένεις να μου μαγειρεύεις μακα-
ρόνια. Χάθηκαν οι γαρίδες, τα 
χταποδάκια, οι σουπιές, τα μύδια;.

Άλλο, ένα χυδαίο ή σα-
χλό αστείο, και άλλο ένα 

πραγματικά ευφυές- έξυπνο 
αστείο που θα μας προκαλέσει γέλιο. Βέβαια όλοι 
κάτι πρέπει να κάνουμε, για να βγάλουμε το ψω-
μί μας, με τις ικανότητες μας.  Σωστό όμως είναι 
να προσπαθούμε να ανεβάσουμε το επίπεδό μας.

Παρατήρηση:  Όταν τα σύννεφα πηγαίνουν 
Ανατολικά, οι γλάροι πετούν προς τα Δυτικά. 

Σημάδι ότι ο καιρός βελτιώνεται.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

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

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

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

Δημιουργικό: Ιωάννης  Νιώρας
Εκτύπωση: Print Pack

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου   Τηλ. 6937 426761

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

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

Ετήσιες Συνδρομές:
Ιδιώτες: 30 € - Σύλλογοι: 50 € - Δήμοι: 100 €

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

IBAN : GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή.
Σημεία Διανομής: Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο
το δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ»(Κεντρική  Πλατεία).  

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

Δημοκρατία είναι το 
δικαίωμα του πολίτη, 
πρώτον να είναι 

ελεύθερος και δεύτερον να 
εκλέγει τον κυβερνήτη του, 
που αυτός επιθυμεί.  Όταν 
τηρείς με σεβασμό τους νό-
μους του κράτους, κανείς 
δεν μπορεί να σου απαγο-
ρεύσει να παράγεις χρήματα.

Ξεκίνησε προεκλογι-
κή περίοδος, και οι 
κάθε είδους υποψή-

φιοι μιλούν ακατάπαυστα 
χωρίς να λένε τίποτε. Δεν 
έχουν καταλάβει, ότι ο κό-
σμος μας γυρίζει γρήγορα 
οικονομικά, κοινωνικά, γε-
ωστρατηγικά . Χρειάζεται 
άλλου είδους σκέψεις και 
γρήγορη προσαρμογή.

Πολλά παιδιά μας κά-
νουν μεγάλο αγώνα 
για να μπουν στο Πα-

νεπιστήμιο.  Στην πορεία αυ-
τή αισθάνονται ότι το αντικεί-
μενο δεν τους γεμίζει, δεν 
τους ενθουσιάζει, δεν ήταν η 
κλίση τους. Δοκιμάζουν άλ-
λες διεξόδους. Όταν όμως 
μπουν στον αγώνα της δικής 
τους επιβίωσης, τότε θυμού-
νται, το κάλλιο αργά, πάρα 
ποτέ:  Ή μάθε τέχνη και άστη-
νε, και αν πεινάσεις πιάστηνε.
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Διαρκής η προσπάθεια του Δημάρχου Σπύρου 
Βρεττού και της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίω-
ση του οδικού δικτύου της πόλης μας, το οποίο 

αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, παραμελημένο εδώ 
και πολλά χρόνια.  Την εβδομάδα που πέρασε  οι διαδι-
κασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης οδού Δε-
κελείας από την Αριστοτέλους έως την Ξενοφώντος. Την 
επόμενη  εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει μία ακόμη 
εργολαβία με στόχο το συντομότερο δυνατόν να υπάρ-
ξει βελτίωση και άλλων οδών της πόλης μας τόσο κε-
ντρικά, όσο και περιφερειακά.

Με αφορμή την  παγκόσμια ημέρα κατά των 
ναρκωτικών αλλά και τη συμπλήρωση 20 χρό-
νων λειτουργίας, το Κέντρο Πρόληψης Αχαρ-

νών Διέξοδος σε συνεργασία με τον Οργανισμός Κατά 
των Ναρκωτικών - ΟΚΑΝΑ διοργάνωσαν, σήμερα, συ-
ναυλία με τους WNCfan. Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ μέσα από δρά-
σεις και πρωτοβουλίες αναδεικνύει την αξία της πρόλη-
ψης κάθε είδους εξάρτησης και επενδύει με εξειδικευ-
μένο προσωπικό στην προαγωγή μιας υγιούς ψυχοκοι-
νωνικής ανάπτυξης των παιδιών, των εφήβων και των 
νέων, ώστε να αποτραπεί η οποιαδήποτε εμπλοκή τους 
με τις εξαρτήσεις.

Εκατοντάδες ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, 
τόσο από την πόλη μας, όσο και από άλλους τους 
Δήμους της Αττικής, προσήλθε τόσο στον Πανη-

γυρικό Εσπερινό, όσο και ανήμερα 19-06-2022, του Αγί-
ου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, παρεκκλήσιον που 
βρίσκεται στο προαύλιο χώρο, του Ενοριακού Ιερού Να-
ού Αγ. Δημητρίου – Αχαρνών, τιμώντας την μνήμη του 
και ζητώντας την ευλογία του. Του Μέγα Πανηγυρικού 
Εσπερινού μετά Θείου Κηρύγματος, χοροστάτησε, ο ιε-
ροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου – Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αγαθάγγελος, συλλειτουργούντων 
του προϊσταμένου Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Βλα-
σίου, Αρχιμανδρίτη κ. Ιωάννη Ράπτη και του εφημερίου 
του Ναού πατρός Χρήστου Χιονίδη.

Με  κάθε 
λαμπρότη-
τα τελέστη-

κε την Τρίτη 28 Ιου-
νίου 2022, το από-
γευμα, στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό 
των Πρωτοκορυ-
φαίων Αγίων Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου, στις Αχαρνές ο Πανηγυρι-
κός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας, χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ Αθηναγόρα. Στον 
Εσπερινό παρέστησαν ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος 
Βρεττός καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Στη συνέχεια ακολούθησε η περιφορά της Ιεράς εικόνας 
υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών.

Ένα ΒΙΒΛΙΟ 
για τον τόπο 
μ α ς ,  τ ι ς 

ΑΧΑΡΝΕΣ!  Από τις 
εκδόσεις Ζενίθ  που  
παρουσιάζει η συ-
μπολίτης μας συγ-
γραφές Μελίνα 
Τούντα. Με μεγάλη 
χαρά σάς ανακοι-
νώνουμε τη συνερ-
γασία μας με τον 
επιφανή συγγραφέα Δρα Ιωάννη Ιακωβίδη που αναφέ-
ρεται στην έκδοση του βιβλίου με θέμα τις Αχαρνές!

Με την δέουσα λαμπρότητα και την αρμόζουσα 
εκκλησιαστική τάξη, την  Κυριακή 26 Ιουνίου 
2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, 

Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας κατά την 
διάρκεια της Θ. Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Πετρουπόλεως, τέλεσε την εις πρεσβύτερον 
χειροτονία του διακόνου Παντελεήμονος Ηλιάκη, μονα-
χού της Ιεράς Ανδρώας Μονής Αγίου Πεντελεήμονος 
Πετρουπόλεως.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρώνης Νέας Ερυ-
θραίας ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, από 
τον συμπολίτης μας ιερέα Αναστάσιο Σαργι-

έντη την Κυριακή 26-06-2022. Ευχαριστώ τον Σε-
βασμιωτατο Μητροπολίτη Κηφισίας κ. Κύριλλο για 
την άδεια του να λειτουργήσω στον συγκεκριμένο 
ναό κατόπιν ανοιχτής προσκλήσεως του Ζακυνθι-
ου φίλου 
Ι ε ρ έ ω ς 
και προϊ-
σταμένου 
Π ρ ω τ ο -
πρεσβύ-
τερου Γε-
ω ρ γ ί ο υ 

Κωστή. Θερμά ευχαριστώ τους πιστούς από τις 
Αχαρνες που προσήλθαν με χαρά στην Ευχαριστι-
ακή Σύναξη καθώς και το Εκκλησιαστικο Συμβού-
λιο του ναού για την υποδοχή και την φιλοξενία.

Μια στάση για ανάρτηση ευγνωμοσύνης κι 
υπενθύμισης. Οι «Ιστορίες Γυναικών» ήταν μία 
ακόμη όμορφη και ειλικρινής παράσταση της 

Θεατροπανήγυρης Καλλιτεχνείου 2022 – Γιορτή Ξανα-
σμιξίματος μέσω Θεάτρου, το Σάββατο 25 -06-2022, 
στο Καλλιτεχνείο. Ένα έργο όπου 4 γυναίκες λυπού-
νται , χαίρονται, γκρινιάζουν και ονειρεύονται.! Η γενέ-
θλια ημέρα μιας από αυτές θα είναι αφορμή για πολ-
λά...!!! Με τις: Χρύσα Μαλλικοπούλου, Δήμητρα Γρη-
γορίου, Κατερίνα Κατσαρού, Μαρία Ασκοτύρη. Σκη-
νοθεσία: Νεκτάριος Γιανναράς. Επόμενη παράσταση 
Από Σεπτέμβρη.

Συναυλία  - Αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα 
Μουσικής. Μία εκδήλωση με αγάπη και σεβα-
σμό στο ρεμπέτικο τραγούδι, από την Ορχή-

στρα της Φιλότεχνης Λέσχης, στο Αμφιθέατρο Μίκης 
Θεοδωράκης, υπό την αιγίδα της ΔΗΚΕΑ, την Παρα-
σκευή 24 Ιουνίου 2022. Τραγούδησαν: Θανασης Κο-
μνηνος Μανωλάκου Μαρίνα, Κωνσταντακόπουλος 
Τάκης. Μαζί τους οι μουσικοί : Δημήτρης Δαμάσκος: 
Πιάνο, ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ:Μπουζούκι, Γιώργος 
Τζανέτος:Τύμπανα, Καπετάνιος Μάριος: μπαγλαμά, 
Κούρος Γιώργος: ηλεκτρική κιθάρα, Κρεμασμένου Κα-
τερίνα:μαντολίνο, Τσορανίδης Φώτης:κιθάρα, Πανα-
γιωτάτος Νίκος: Μπάσσο 
Επιμέλεια: Αμπαρτζάκης Αντώνης

Την Τετάρτη 22.06.22 πραγματοποιήθηκε με 
απόλυτη επιτυχία στο κλειστό γυμναστήριο του 
Κόκκινου Μύλου η τελετή λήξης των ακαδημι-

ών της "ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ BC" με πολλά παιδιά και γονείς 
να δίνουν το παρόν. Η παρέα μας μεγαλώνει και ομορ-
φαίνει με πολλά μικρά παιδιά να έρχονται κοντά μας. 
Αρωγοί στην προσπάθεια  οι γονείς, ενθαρρύνοντας τα 
παιδιά τους να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Τους αξίζουν 
λοιπόν, πολλά Συγχαρητήρια. Ακολούθησαν οι απονο-
μές μεταλλίων στους αθλητές και τις αθλήτριες. 

Φωτορεπορτάζ

Με φωτό 51
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
 

Μονοήμερες εκδρομές των ΚΑΠΗ με δωρεάν συμμετοχή για τα μέλη των.

• Τρίτη 5 Ιουλίου 2022: Λαύριο
• Τρίτη 12 Ιουλίου 2022: Ωρωπός

Αναχώρηση (την ημέρα της εκδρομής):
8:15 π.μ. (σημείο 1: Πλατεία Θρακομακεδόνων)

8:15 π.μ. (σημείο 2: Δημαρχείο Αχαρνών)
Επιστροφή: 17:30

Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 210 2477900 (θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Οι Βραδιές Κινηματογράφου επιστρέφουν
και φέτος στις… Γειτονιές των Αχαρνών
Για δεύτερη συνεχόμενη  χρονιά ο Δήμος Αχαρνών και η ΔΗΚΕΑ προ-
γραμματίζουν 4 προβολές κάθε εβδομάδα σε όλες τις γειτονιές της πό-
λης. Με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ σε κάθε προβολή για όλους το φετινό πρό-
γραμμα περιλαμβάνει κινηματογραφικές επιτυχίες, ταινίες πρώτης προ-
βολής και παιδικές ταινίες που θα γεμίσουν τα καλοκαιρινά μας βράδια 
με λάμψη και μαγεία. Οι προβολές άρχισαν από το διήμερο 25-26 Ιουνί-
ου από το θεατράκι Θρακομακεδόνων με δύο επιλογές για τους μικρούς 
μας φίλους, αλλά και όλη την οικογένεια. Συνεχίζεται  κάθε  Σάββατο και 
Κυριακή με ώρα έναρξης στις 21:00.

Ταλέντο, παιδική δημιουργία, ελπίδα και χα-
ρά, σε δύσκολους καιρούς: Όλα τα είχε το 
25ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών 

«Μάριος –Δημήτριος Σουλούκος» που ολοκληρώ-
θηκε με τεράστια επιτυχία την Τρίτη 14 Ιουνίου, στο 
κατάμεστο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο λόφο 
του Προφήτη Ηλία. 

Η αυλαία έπεσε με τη θεατρική παράσταση «Ειρή-
νη του Αριστοφάνη» που παρουσίασαν το 24οΔημο-
τικό Σχολείου Αχαρνών και τα Μοντεσσοριανά Σχο-
λεία Αχαρνών.

Για εννέα ημέρες τα παιδιά μας κέρδισαν το πιο ζε-
στό χειροκρότημα κάνοντάς μας όλους περήφανους 
και γεμίζοντάς μας με αισιοδοξία και ελπίδα. Η προσέ-
λευση του κόσμου ήταν τεράστια, οι δημότες μας αδη-
μονούσαν για τη διοργάνωση του φεστιβάλ που δεν 
είχε πραγματοποιηθεί τα δυο τελευταία χρόνια λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Tο θέαμα που παρου-
σίασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί φέτος ξεπέρασε κά-
θε προσδοκία.

Από την 1η έως την 14η Ιουνίου ο Δήμος μας γέ-
μισε με χαρά και παιδικά χαμόγελα δίνοντας τη δυνα-
τότητα στα παιδιά να εκφράσουν τα ταλέντα τους σε 
πολλά και διαφορετικά είδη τέχνης. Θέατρο, χορός και 
μουσική σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που αποτελεί 
πλέον, θεσμό για τις Αχαρνές. Φυσικά, δεν έλλειψε και 
η συγκίνηση για τον άδικο χαμό του Μάριου- Δημή-
τριου Σουλούκου, αλλά και τα μηνύματα κατά της βί-
ας και της παραβατικότητας.

Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ άνοιξαν τα παιδιά 
του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών, ο Εξωραϊστικός και 
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Αχαρνών, Αγ. 
Κωνσταντίνος και οι Σχολές χορού Grease και The 
Dance Club. 

Τη δεύτερη ημέρα, 2 Ιουνίου, το φεστιβάλ συνεχί-
στηκε με το πολυθέαμα: «12ο Δημοτικό Σχολείο έχεις 
ταλέντο». Την τρίτη ημέρα, 3 Ιουνίου, η σκηνή του θε-
άτρου «Μίκης Θεοδωράκης» γέμισε με Ελλάδα: Πα-
ραδοσιακές φορεσιές και χοροί που ζωντάνεψαν την 
παράδοση. Συμμετείχαν τα παιδικά χορευτικά: Λύκειο 
Ελληνίδων , το τμήμα της ΔΗΚΕΑ, το κέντρο χορών 
«Χορού Ενθύμισης», της Εύξεινου Λέσχης Αχαρνών 
«Καπετάν Ευκλείδης», του Συλλόγου Κρητών, του 
Συλλόγου Πελοποννησίων  και του Λαογραφικού «Ο 
Κόκκινος Μύλος».

Μήνυμα ελπίδας και ομόνοιας έδωσαν τα παιδιά 
των 13ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, την τέταρτη 
ημέρα της διοργάνωσης, 6 Ιουνίου, παρουσιάζοντας 
το υπερθέαμα «Τα παιδιά για την Ειρήνη» και κερδίζο-
ντας τις εντυπώσεις του κοινού.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την πέ-
μπτη ημέρα της διοργάνωσης, 7 Ιουνίου, όπου παρου-
σιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από τα 16ο, το 5ο, το 
10ο και το 22ο Δημοτικά Σχολεία  καθώς και η θεατρι-
κή παράσταση: «Ειρήνη του Αριστοφάνη» από το 1ο  
δημοτικό σχολείο Αχαρνών.

Αφιερωμένη στον αδικοχαμένο μαθητή Μάριο 
Δημήτριο Σουλούκο ήταν η έκτη ημέρα, 8 Ιουνίου, του 

25ου Παιδικού Φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών. Το 6ο 
Δημοτικό, το σχολείο του μικρού Μάριου τίμησε τη 
μνήμη του παρουσιάζοντας μια μουσικοθεατρική πα-
ράσταση με μηνύματα ενάντια σε κάθε μορφή βίας και 
παραβατικότητας. 

Την έβδομη ημέρα, 9 Ιουνίου, το 25ο Παιδικό Φε-
στιβάλ «Μάριος Δημήτριος Σουλούκος» φιλοξένησε 
δυο εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις από το 14ο Δη-
μοτικό Σχολείο Αχαρνών και το 18ο Δημοτικό Σχο-
λείο. 

Οι ιστορικές μνήμες ξύπνησαν την όγδοη ημέρα, 
10 Ιουνίου.  Το 15ο Δημοτικό Αχαρνών παρουσίασε 
ένα συνδυαστικό πολυθέαμα τραγουδιού, χορού, ει-
κόνων και ιστορικών -πολιτισμικών αναφορών με τίτ-
λο «1922-2022. Μια ματιά στον Μικρασιατικό Ελλη-
νισμό τα τελευταία 200 χρόνια».

 Η αυλαία του 25ου Παιδικού Φεστιβάλ Αχαρνών 
έπεσε την ένατη ημέρα, στις 14 Ιουνίου, σε κλίμα εν-
θουσιασμού με την παρουσίαση του πολυθεάματος 
«Πάμε μια βόλτα», από το 24ο Δημοτικό Σχολείο.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του φεστιβάλ ο Δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ευχαρίστησε τους 
συντελεστές ενός εκ των σημαντικότερων παιδικών 
φεστιβάλ του λεκανοπεδίου, που αποτελεί θεσμό για 
τον Δήμο, προάγει τον πολιτισμό και δίνει τη δυνατό-
τητα στη νέα γενιά να εκφραστεί και να ξεδιπλώσει το 
ταλέντο της. Το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσαν ο 
Δήμαρχος Αχαρνών, αντιδήμαρχοι και μέλη της Δη-
μοτικής Αρχής.

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το 25ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών 
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Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών για το 2022
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Τε-

χνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
Αχαρνών για το έτος 2022 συνο-

λικού ύψους 19.528.589,70 ευρώ, στην  
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αχαρνών, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε δια ζώσης, τη Δευτέρα 
20 Ιουνίου.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
που διπλασιάστηκε έναντι αυτού του 
προηγούμενου έτους διαθέτει μεγάλα 
έργα αλλά και έργα καθημερινότητας 
που θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης.  
Αξιοσημείωτο είναι πως το 70% της χρη-
ματοδότησης των νέων έργων και μελε-
τών προέρχεται από ιδίους πόρους του 
δήμου.

Ειδικότερα, το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δήμου Αχαρνών που ψηφίστηκε με 

26 ψήφους υπέρ, 6 κατά και ένα λευκό 
προβλέπει μεταξύ άλλων:
l Συντήρηση οδοστρωμάτων ύψους 
1.500.000.
l Ασφαλτοστρώσεις οδών εκτός σχεδί-
ου και  κατασκευή δρόμων σε περιοχές 
του Βόρειου και του Νοτίου Τομέα Αχαρ-

νών.  
l Ανακατασκευή και εξυγίανση του 
υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περιοχής 
της Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών.
l Επικάλυψη λάκκων και απόξεση οδο-
στρωμάτων σε  δρόμους της πόλης.  
l Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε 

περιοχές του Βόρειου Τομέα του Δήμου 
καθώς και την αποκατάσταση των φθο-
ρών ηλεκτροφωτισμού σε περιφερειακές 
οδούς του Δήμου Αχαρνών.

Στην τοποθέτησή του για το Τεχνικό 
Πρόγραμμα ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύ-
ρος Βρεττός τόνισε τα εξής:

«Ο πήχης έχει ανέβει ψηλά στον Δή-
μο Αχαρνών. Όταν παραλάβαμε δεν 
βρήκαμε ούτε μία μελέτη, ούτε ένα έργο. 
Σήμερα υλοποιούμε τα αυτονόητα. 
Ασφαλτοστρώνουμε δρόμους που είχαν 
να συντηρηθούν  χρόνια, κατασκευάζου-
με παιδικές χαρές που παρέμεναν κλει-
στές , δρομολογούμε μεγάλα έργα που 
έχει ανάγκη ο δήμος μας. Ο στόχος είναι 
να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος. Τα νούμε-
ρα επιβεβαιώνουν την κατάσταση και 
προχωράμε στα έργα που θα γίνουν το 
2023».

Αυξημένες περιπολίες της Πολιτικής Προστασίας λόγω θέρους
Σε ετοιμότητα έχει τεθεί για άλλο ένα καλοκαίρι ο μη-
χανισμός του Δήμου Αχαρνών, με αυξημένες περιπο-
λίες στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων δασοπρο-
στασίας. 

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών σε συ-
νεργασία με τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποι-
ούνται έχουν καταστρώσει ένα πλάνο, το οποίο καλύ-
πτει τις υψηλές ανάγκες της περιοχής. 

Η συγκέντρωση δυνάμεων που επιχειρήθηκε έχει 
δημιουργήσει ένα μικρό στόλο ο οποίος περιλαμβάνει 
συνολικά 6 υδροφόρα οχήματα. Τρία εξ αυτών είναι 
του Δήμου, δύο της Περιφέρειας, τα οποία θα σταθμεύ-
ουν σε καίρια σημεία τις μέρες αυξημένου κινδύνου, 
ενώ υπάρχει και ένα ακόμη, το οποίο έχει προσφέρει 
αφιλοκερδώς η κ. Δήμητρα Θηβαίου.

Από εκεί και πέρα, ισχυρή περισσότερο από ποτέ 
είναι η παρουσία των εθελοντικών ομάδων της ευρύ-
τερης περιοχής. Στις περιπολίες θα χρησιμοποιούνται 
τα εξής οχήματα: 3 αυτοκίνητα τύπου τζιπ με δεξαμε-
νές, με τα οποία επιχειρεί ο Δήμος, 2 τζιπάκια με μικρές 

δεξαμενές που επιχειρούν οι Φίλοι του Δάσους και οι 
Εθελοντές Αχαρνών και Θρακομακεδόνων και 8 ιδιό-
κτητα αυτοκίνητα εθελοντών. 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και του συντονισμού 
των δράσεων πραγματοποιούνται διαρκώς συναντή-
σεις μεταξύ της Πολιτικής Προστασίας και των εθελο-
ντικών ομάδων, όπου κάθε φορά διαπιστώνεται το 
εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας που επικρατεί.

Οι εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν ουσιαστι-
κά στη δασοπροστασία της Πάρνηθας είναι: το Πυρο-
φυλάκιο Θρακομακεδόνων «ΠΑΡΝΑ» (Νίκος Ματθαί-
ου), Εθελοντική ομάδα ΕΔΥΔΑ (Πέτρος Παπαδόπου-
λος), Πυροφυλάκιο Αγίας Παρασκευής (Παρασκευάς 
Γαρυφάλλου), Σύλλογος Αγίας Παρασκευής (Γιώργος 
Αρβανίτης),  Εθελοντές Αχαρνών Θρακομακεδόνων 
(Νίκος Σιδηρόπουλος).

Στο πλαίσιο των δράσεων εντάσσεται και η τοπο-
θέτηση καμερών σε συγκεκριμένα σημεία που απεικο-
νίζουν μεγάλο τμήμα της Πάρνηθας. Το σήμα μέσω κι-
νητών τηλεφώνων παρακολουθείται διαρκώς από εθε-

λοντές, ενώ διαρκώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία για 
νέες δράσεις.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Έργων Αυτεπιστασίας 
και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος 
επισημαίνει: «Ευχαριστούμε όλες τις εθελοντικές ομά-
δες που συνδράμουν στην προσπάθεια που ξεκινήσα-
με και φέτος το καλοκαίρι για την προστασία της Πάρ-
νηθας. Κάθε βοήθεια είναι σημαντική, όταν πρέπει να 
καλύψουμε μια τόσο μεγάλη έκταση. Ευχαριστούμε και 
την κ. Δήμητρα Θηβαίου που βρίσκεται πάντα δίπλα 
μας, αλλά και την Περιφέρεια για τη βοήθειά της».

Χρήσιμη συνάντηση με 
τον Υπουργό Επικρατείας   Γ. Γεραπετρίτη 
Τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γε-
ραπετρίτη επισκέφθηκε τη Δευτέρα 20 
Ιουνίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός μαζί με τον αντιδήμαρχο και 
επικεφαλής της επιτροπής αντεγκλημα-
τικής πολιτικής του Δήμου, Στάθη Το-
παλίδη και το μέλος της Γιώργο Κου-
λόγιαννη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέ-
θηκαν θέματα που άπτονται της πάταξης 
της εγκληματικότητας και του συντονι-
σμού των δράσεων των συναρμόδιων 
υπουργείων. Ο Δήμαρχος από την 
πλευρά του επισήμανε ότι το θέμα είναι 
πολυδιάστατο, πολυπαραγοντικό και 
χρειάζεται λήψη γενναίων αποφάσεων. Έγινε δε αναφορά στις διαρκείς προσπάθειες από 
την πλευρά του Δήμου και της Επιτροπής και την κατάθεση προτάσεων στα συναρμόδια 
υπουργεία.  Παράλληλα, τονίστηκε ότι απαιτείται μηδενική ανοχή σε παραβάσεις από τον 
κρατικό μηχανισμό και πιστή τήρηση του σχεδιασμού, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και καί-
ρια η παραβατικότητα στην περιοχή. Σε δήλωσή του, μετά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπ. Βρεττός τόνισε: «Η πάταξη της εγκληματικότητας απαιτεί πολυπαραγοντική αντιμε-
τώπιση και γενναίες αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε 
με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη και να του εκθέσουμε τις απόψεις και τις προτά-
σεις μας για την κατάσταση στον Δήμο Αχαρνών. Είναι δεδομένο πως η ριζική λύση του προ-
βλήματος απαιτεί τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων υπουργείων».

7  Υπερσύγχρονα
απορριμματοφόρα 
από χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον 
τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής των δημοτών μας. Με χρη-
ματοδότηση 1,15 εκατ ευρώ περίπου από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ προ-
χωρήσαμε στην προμήθεια 7 υπερσύγχρονων απορριμματοφόρων για τις 
ανάγκες της καθαριότητας. Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει ήδη υπογράψει 
ο Δήμαρχος Σπύρος  Βρεττός τα οχήματα θα ενταχθούν σύντομα στον στόλο 
της υπηρεσίας καθαριότητας. Μέχρι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να παραδο-
θούν 6 μεγάλα απορριμματοφόρα χωρητικότητας 16 κυβ. μέτρων και 1 πιο 
ευέλικτο των 12 κυβ. μέτρων. Η ενίσχυση του στόλου των οχημάτων μας θα 
επιφέρει αύξηση των δρομολογίων, η οποία σε συνδυασμό με την πρόσφα-
τη προμήθεια νέων κάδων θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντικότατη βελτίω-
ση στην ήδη καλή εικόνα που έχει ο Δήμος στον τομέα της καθαριότητας.
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Υψηλές «πτήσεις» και σήμερα   Τετάρτη  29 
Ιουνίου 2022 για τα κρούσματα. Ο καθηγη-
τής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης μίλησε στο Newsbomb.
gr,  για την εκτίμηση των κρουσμάτων σήμερα Τε-
τάρτη 29 Ιουνίου. Συγκεκριμένα προβλέπονται 
16.000 κρούσματα με τον μέσο εβδομαδιαίο όρο να 
ανεβαίνει από 11.700 σε 12.500 μολύνσεις από κο-
ρονοϊό. Η κορύφωση του κύματος κορονοϊού προ-
βλέπεται σύμφωνα με τον καθηγητή στις 16 με 17 
Ιουλίου, όπου ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των μο-
λύνσεων θα διπλασιαστεί και θα φτάσει τα 24.000 
με 24.500 κρούσματα. Η αποκλιμάκωση θα αρχίσει 
από τον Αύγουστο.

Την Τρίτη 19 Ιουλίου θα παρουσιαστούν 
από την ΕΛΣΤΑΤ τα προσωρινά αποτελέ-
σματα αναφορικά με τον μόνιμο πληθυ-

σμό, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επεξερ-
γασίας και ελέγχου των δεδομένων και των τρι-
ών φάσεων της απογραφής πληθυσμού- κατοι-
κιών 2021, της πρώτης ψηφιακής απογραφής στη 
χώρα. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα δεδο-
μένα και ο πρωτοποριακός τρόπος διεξαγωγής 
της απογραφής, καθώς και τα ποσοτικά και ποιο-
τικά χαρακτηριστικά της. Μέσω της απογραφής 
έγινε η καταμέτρηση του πληθυσμού της Ελλά-
δας σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δήμο ή κοινό-
τητα και αυτοτελή οικισμό,

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ανατολικής Αττικής και η 
ΔΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών – Θρακομακεδόνων σας 
πραγματοποίησε τα εγκαίνια των νέων κοι-

νών γραφείων τους, το απόγευμα της Τετάρτης 29 
Ιουνίου και ώρα 20:00 μ.μ. στην Πλατεία Αγίου Βλα-
σίου 16, στις Αχαρνές (Κεντρική Πλατεία Αχζαρνών).

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
φορολογικών δηλώσεων 2022 έως τις 29 
Ιουλίου αποφάσισε το Υπουργείο Οικονο-

μικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορο-

λογούμενοι που δεν έχουν ακόμα υποβάλει δή-
λωση. Έτσι μαζί με την λήξη της προθεσμία υπο-
βολής θα λήγει και η προθεσμία καταβολής της 
πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία 
παραμένει στις 29 Ιουλίου.

Την 21η Ιουνίου 2022 το Δίκτυο Νέων Ευρω-
βουλευτών & Ευρωβουλευτών: Στέλιος Κυ-
μπουρόπουλος (Ελλάδα, ΕΛΚ), Kira Marie 

Peter-Hansen (Δανία, Πράσινοι/EFA), Marie-Pierre 
Vedrenne (Γαλλία, RE) και Alessandra Moretti (Ιτα-
λία , S&D), φιλοξένησε μια διάσκεψη νέων εκλεγμέ-
νων πολιτικών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
Αντιδήμαρχοι Αχαρνών Μ. Βρεττός και Ν. Δαμάσκος 
καλεσμένοι του Ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρό-
πουλου, παρακολούθησαν το Ευρωπαϊκό συνέδριο 
με θέμα «Young Leaders of Europe Conference»

Αποξήλωση παράνομου διαφημιστικού 
υλικού από τη Δημοτική Αστυνομία του 
Δήμου Αχαρνών. Πρωταρχικό στόχο, 

αποτελεί η αναβάθμιση του αστικού ιστού και η 
εικόνα της πόλης των Αχαρνών καθώς και η δια-
σφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας.  Ως εκ 
τούτου και δεδομένου, ότι οι εν λόγω αποξηλώ-
σεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκστρα-
τείας για την καταπολέμηση της παράνομης Υπαί-
θριας διαφήμισης, εντός των ορίων της δράσης 
της διυπουργικής επιτροπής αναφορικά με την 
οδική ασφάλεια, την ασφάλεια των πεζών.

Από τις  17 Ιουνίου 2022 έως και τις 30 Νοεμ-
βρίου 2022 μεταφέρθηκε για διάστημα 6 μη-
νών, η Λαϊκή Αγορά της Αγίου Διονυσίου, 

λόγω των αντιπλημμυρικών εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν το συγκεκριμένο διάστημα, από 
την συμβολή της με την οδό Αθηνάς Υγείας έως την 
οδό Ανεξαρτησίας.

Το «Δώσε Αίμα-Δώρισε Ζωή» έκανε πρά-
ξη το Παράρτημα Αχαρνών & Φυλής της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Την 

Κυριακή 19 Ιουνίου, σε συνεργασία με τον σύλ-
λογο της Αυλίζας διοργάνωσε αιμοδοσία στο χώ-
ρο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρ-
νών μεταφέροντας για ακόμη μία φορά το μήνυ-
μα της προσφοράς στον συνάνθρωπο που το έχει 
ανάγκη. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Παραρτήματος ευχαριστούν τόσο τον 
ΕΟΣ Αχαρνών για την παραχώρηση της αίθουσας 
όσο και το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκο-
μείο Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα» για την υποστήριξή 
τους στο έργο της αιμοδοσίας.

Η πιθανότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλ-
πες, έχει οδηγήσει σε μαραθώνιους συσκέψε-
ων στη Χ. Τρικούπη, προκειμένου να είναι 

έτοιμοι για παν ενδεχόμενο, αλλά και για να διαχει-
ριστούν τον όγκο των επιθυμιών που έχουν εκδη-
λώσει στελέχη και πολίτες να ενταχθούν στις λίστες 
του κόμματος. Πρόκειται για τους «υποψήφιους για 
υποψηφιότητα», δηλαδή για όσους έχουν καταθέ-
σει αίτημα να συμπεριληφθούν στις λίστες.  Δηλα-
δή, όσους έχουν διατυπώσει την επιθυμία να είναι 
υποψήφιοι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ  της Ιστοσελί-
δας www.iefimerida.gr, στρις 16 Ιουνίου 2022,  οι 
επιθυμίες  για υποψηφιότητα  στο ψηφοδέλτιο του 
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην Ανατολική Αττική, είναι οι 
εξής: 
1. Βρεττός Σπύρος - Μηχανικός Υπολογιστών (υπο-
ψήφιος 2019)
2. Κούρια Παρασκευή-Μαρία – Χημικός, νεοεκλεγ-
μένο μέλος της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αχαρνών.
3. Ναυροζίδου Μαρία – Συνταξιούχος βρεφονηπιο-
κόμος, Πρόεδρος Τριτέκνων και νεοεκλεγμένο μέ-
λος της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Β.Α.
4. Χιώτης Γιώργος - Ελεύθερος Επαγγελματίας, νεο-
εκλεγμένο μέλος της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Β.Α.

Σε ότι αφορά την Νέα Δημοκρατία, το ψη-
φοδέλτιο εμπλουτίζεται με νέες υπουργι-
κές εισόδους. Γεωργία Μαρτίνου, Μάκης 

Βορίδης, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου, 
Βάσω Κόλλια  αλλά  και  Σοφία  Ζαχαράκη  και 
Στέλιος Πέτσας.

Όπως φαίνεται ο   προεκλογικός χρόνος των 
υποψηφίων  θα είναι  σύντομος, που δεν θα 
προλάβουν να γνωριστούν μεταξύ τους. Δύ-

σκολη   περίοδος για τους νέους υποψηφίους.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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Η Αθλητική γιορτή λήξης του Προγράμματος 
μαζικού αθλητισμού «Άθληση για Όλους» της 
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών απέδειξε περί-
τρανα ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτε-
λεί σημείο αναφοράς για τον Αθλητισμό στον 
Δήμο Αχαρνών.

Η Δ.Η.Φ.Α. έχει δημιουργήσει εξαίρετες δο-
μές άθλησης για τα νέα παιδιά του Δήμου Αχαρ-
νών, σε αθλήματα όπως, το βόλεϊ, το baby gym, 
το μπάσκετ, οι παραδοσιακοί χοροί, το ποδό-
σφαιρο, η ρυθμική γυμναστική, ο στίβος, το tae 
kwon do και το τένις. 

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στο κλειστό 
γυμναστήριο «Μπάμπης Χολίδης» πραγματο-

ποιήθηκε η γιορτή λήξης του Προγράμματος 
μαζικού αθλητισμού, για τη σεζόν που μας 
πέρασε. Η πρόεδρος Αγγελική Ζαχαριάδη, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το Προσωπικό, οι Γυ-
μναστές της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών και 
φυσικά οι αμέτρητοι μικροί αθλητές, υποδέχθη-
καν γονείς, συγγενείς και φίλους στο κλειστό γυ-
μναστήριο «Μπάμπης Χολίδης». 

Στην Αθλητική γιορτή λήξης, παραβρέθη-
κε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός κα-
θώς και Αντιδήμαρχοι και στελέχη της δημοτι-
κής αρχής, οι οποίοι απόλαυσαν και εντυπωσι-
άστηκαν από τις γυμναστικές επιδείξεις των 
αθλητών.
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1o 
Acharnes City Festival, o νέος θεσμός της πό-
λης που στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτισμού, 
των προϊόντων από όλες τις γωνιές της Ελλάδας 
και την τόνωση του επιχειρηματικού κόσμου του 
Δήμου Αχαρνών. Για τέσσερις ημέρες η πλατεία 
Δημαρχείου φιλοξένησε παραγωγούς και εμπό-
ρους και έδωσε μια νότα χαράς στην καθημερι-
νότητά μας, παρουσιάζοντας μια γιορτή με ποι-
κίλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Η αυλαία έπεσε την Κυριακή 19 Ιουνίου με 
παραδοσιακούς χορούς και μουσική ενώ το ρα-
ντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη χρονιά με 
την υπόσχεση για ακόμα πιο πολλές εκπλήξεις. 
Ακολούθησε συναυλία με γνωστά ονόματα της 
μουσικής σκηνής.  Η δεύτερη ημέρα, 17 Ιουνίου 
περιλάμβανε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη 
νέα γενιά του Δήμου Αχαρνών. Τα παιδιά μας, οι 
μαθητές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών 
σχολείων που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Ακολούθησε διαγωνισμός ζωγρα-

φικής και ανάδειξη των καλύτερων έργων, απο-
νομή. Η τρίτη ημέρα του 1ου Αcharnes City 
Festival, 18 Iουνίου συνεχίστηκε με το χορευτι-
κό τμήμα του Ομίλου Δημοτικής Πινακοθήκης 
«Χρήστος Τσεβάς», τον Πολιτιστικό Σύλλογο της 
Αγίας Παρασκευής, με μοντέρνους χορούς και 
με τις μελωδίες του συγκροτήματος Walkman.

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ ολοκληρώθη-
καν την Κυριακή 19 Ιουνίου σε κλίμα χαράς, με 
παραδοσιακούς χορούς από την Ένωση Ηπει-
ρωτών Αχαρνών, το Σύλλογο «Χορού Ενθύμι-
σης» και μια μοναδική συναυλία με τους 
«Prestige».

Τους εισαχθέντες στα Πανε-
πιστημιακά Ιδρύματα της 
χώρας το σχολικό έτος 

2020-2021 τίμησε ο Δήμος Αχαρ-
νών σε μια λαμπρή, εορταστική 
και συνάμα συγκινητική τελετή 
που έλαβε χώρα στο κατάμεστο 
Δημοτικό Θέατρο «Μίκης Θεο-
δωράκης», τη Δευτέρα 20 Ιουνί-
ου. Η εκδήλωση για τη βράβευση 
των νέων φοιτητών του Δήμου 
από τα 7 Γενικά Λύκεια Αχαρνών, 
το Γενικό Λύκειο Θρακομακεδό-
νων, το Εσπερινό Λύκειο Αχαρ-
νών, τα 3 ΕΠΑΛ Αχαρνών και τα 2 
Εσπερινά ΕΠΑΛ, αποτελεί ελάχι-
στο δείγμα αναγνώρισης της επι-
τυχίας των νέων παιδιών της πό-
λης και της ευόδωσης των προσ-
δοκιών τους.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπ. Βρεττός απευθύνθη-
κε προς τους νέους φοιτητές της πό-
λης ως εκπαιδευτικός και γονιός, 
τους συνεχάρη για την επιτυχία 
τους και τους ευχήθηκε καλή στα-
διοδρομία στην μετέπειτα πορεία 
τους. «Σήμερα βραβεύσαμε τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες της πό-
λης μας. Τιμήσαμε τα νέα παιδιά 
που κατάφεραν να εισαχθούν στις 
Πανεπιστημιακές σχολές της χώρας 
μας. Ο Δήμος μας στέκεται αρωγός 
των προσπαθειών και του αγώνα 
τους για ένα καλύτερο αύριο. Εύχο-
μαι ολόψυχα καλή πρόοδο στους 
νέους ακαδημαϊκούς πολίτες των 
Αχαρνών και πάντα χαρές και επιτυ-
χίες στη ζωή τους», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο Δήμαρχος Αχαρνών.

Όλοι ανεξαιρέτως οι πρωτοετείς 
φοιτητές έλαβαν τιμητικό έπαινο με 
το ονοματεπώνυμο και τη σχολή ει-
σαγωγής τους, ενθύμιο, αλλά και 
λαχνό για συμμετοχή σε κλήρωση 

με πλούσια δώρα που πραγματοποι-
ήθηκε αμέσως μετά τις βραβεύσεις. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης ο Δήμος τίμησε την 
ομάδα ρομποτικής των μαθητών 
του 2ου ΕΠΑΛ Αχαρνών για την 3η 
θέση που κατέκτησε στον Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής 2021/22 WRO, στην 
κατηγορία Open ΕΠΑ.Λ. με θέμα: 
«Πρωτογενής Τομέας /Αγροτική 
Παραγωγή, όπως και το 4ο Γυμνά-
σιο Αχαρνών για την 2η θέση στον 
Ευρωπαϊκό διαγωνισμό ραδιοφω-
νικού μηνύματος που διοργανώνε-
ται κάθε χρόνο από το European 
school radio».

Την εκδήλωση συντόνισε ο 
προϊστάμενος του τμήματος Παιδεί-
ας Νίκος Τσουκλίδης, ενώ σύντομο 
χαιρετισμό προς τους μαθητές 
απηύθυναν ο πάτερ Ιωάννης Ρά-
πτης, προϊστάμενος του Αγίου Βλα-
σίου Αχαρνών, εκ μέρους του Σε-
βασμιότατου Μητροπολίτη Ιλίου 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. 
Αθηναγόρα,, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός, η Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητι-
σμού και Νέας Γενιάς Χριστίνα Κα-
τσανδρή και η πρόεδρος της Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γεωργία Ευθυμιά-
δου-Τουμανίδη.

Αξιόλογη  η Καλοκαιρινή Γιορτή
των παιδιών της «ΑΡΩΓΗΣ»
Μια υπέροχη και συνάμα, 
συγκινητική καλοκαιρινή 
γιορτή από τα παιδιά της 
«ΑΡΩΓΗΣ» έλαβε χώρα  την 
Τετάρτη 22 Ιουνίου  2022, 
στον ασφυκτικά γεμάτο προ-
αύλιο χώρο του Κέντρου 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 
Τα παιδιά του Κέντρου υποδέχθηκαν το καλοκαίρι, παρουσιάζοντας 
μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση. Ο κόσμος χειροκρότησε 
θερμά την προσπάθειά τους και επιβράβευσε με την παρουσία του την 
κοινωνική προσφορά και δράση της «ΑΡΩΓΗΣ» και του Βαμβακάρει-
ου Ιδρύματος. Η γιορτή των παιδιών πλαισιώθηκε με πολλές εκπλή-
ξεις: Στην σκηνή εμφανίστηκαν οι δημοφιλείς καλλιτέχνες Κέλλυ Κε-
λεκίδου, Δημήτρης Γιώτης και Κυριάκος Παπαδόπουλος και ενθουσί-
ασαν τόσο τα παιδιά όσο και τους παρευρισκόμενους με τα τραγούδια 
και τη μουσική τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του  ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ Αθηναγόρας, ο πά-
τερ Ιωάννης Ράπτης Αρχιμανδρίτης και Προϊστάμενος Αγ. Βλασίου 
Αχαρνών, η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, βουλευτές  Νο-
μαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι. 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
το 1o Acharnes City Festival 

Ο Δήμος Αχαρνών βράβευσε τους νέους φοιτητές της πόλης 

Σημείο αναφοράς για τον Αθλητισμό το Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»
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Ανεξαρτητοποίηση Παν.  Αναγνωστόπουλου:
«Μόνη  επιλογή... ο απεγκλωβισμός
από τη μετριότητα!» 
Στις  15  Ιουνίου 2022 ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Δημοτικού Έρ-
γου και Πολεοδομίας Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος με μια μακρο-
σκελή δημοσίευση στον ιστότοπο του, δήλωσε ότι παραιτείται (..Για-
τί επέλεξα να απεγκλωβιστώ από τη μετριότητα της σημερινής Διοί-
κησης του Δήμου Αχαρνών..) γράφει ο ίδιος. Το ότι τα πράγματα θα 
ήταν δύσκολα είχε φανεί σχεδόν από την πρώτη ημέρα. Ωστόσο επί 
δύο χρόνια έγινε υπερπροσπάθεια να κλείσω μάτια και αυτιά για να 
γίνει πράξη το όραμά μας για την πόλη μας! Η αντοχή μου στη μετρι-
ότητα και σε πολλά ακόμα αρνητικά που περιέβαλλαν τη συνεργα-
σία μας με τον Δήμαρχο έφτασε στο τέλος.

Μόνη επιλογή ... ο  απεγκλωβισμός από τη μετριότητα! Γιατί κα-
νείς στις Αχαρνές δεν είναι μέτριος!». Η παραίτηση του συνοδεύτη-
κε από σοβαρές καταγγελίες, κύρια κατά του Δημάρχου, όπως ότι α) 
η ίντριγκα «τρώει» περισσότερο χρόνο από αυτόν που δαπανούσαν 
για να λύσουν τα προβλήματα των δημοτών, β) ουδέποτε υπήρξε 
ουσιαστική συνεργασία με τον Δήμαρχο για όλα τα μεγάλα θέματα 
που απασχολούν τον Δήμο Αχαρνών γ) υπάρχει κακή οικονομική διαχείριση και η πιο σοβαρή δ) ότι οι επανει-
λημμένες ενέργειες εκ μέρους του Δημάρχου με τις οποίες επιδιώχθηκε η παράκαμψή μου σε θέματα αρμοδιό-
τητάς μου στην Πολεοδομία και στο Σχέδιο Πόλης, όπως και της υπηρεσίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση συγκε-
κριμένων συμφερόντων... Ολόκληρη η Ανακοίνωση του, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του: 
https://p-anagnostopoulos.blogspot.com/.../06/blog-post.html

Σχόλιο Θέμη Οικονόμου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών
«Οτι θα είμαι ένας από τους λίγους συναδέλφους που θα γράψουν δύο 
λόγια , εγώ όπως με ξέρεις και με ξέρετε όλοι σας έχω πάντα το θάρρος 
της γνώμης να το λέω δημόσια . Φίλε Παναγιώτη όλοι όμως θα πουν ότι 
αυτά τα δύο χρόνια πρόσφερες με την εργασία σου να αλλάξει πορεία 
ο Δήμος μας , ήσουν ένα πολύ καλό εργαλείο για την κοινωνία των 
Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων ... Και όλοι θα πουν  «Μπράβο»  
στον Παναγιώτη για την μεγάλη του προσφορά στον Δήμο μας ...  Μα 
όλους μας, μας στεναχωρεί η απόφαση σου, εγώ ως πολύ παλιός σου 
λέω ότι μπορείς να προσφέρεις στον τόπο μας, είσαι νέος και ικανός. Συ-
νέχισε να προσφέρεις, μπορείς».

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
«Με αφορμή τις 
τελευταίες εξελί-
ξεις που αφο-
ρούν στην απο-
χώρηση  του 
αντιδημάρχου 
μας κ. Παναγιώ-
τη Αναγνωστό-
πουλου, θεωρώ 
σκόπιμο να τον 
ευχαριστήσω για 
την (18μηνη) πα-
ρουσία του στον 
αγώνα της δημο-
τ ικής  αρχής .  
Αντιλαμβάνομαι 
ότι μπαίνοντας στην προεκλογική περίοδο, οι φιλο-
δοξίες διαφόρων συναδέλφων υπαγορεύουν και συ-
γκεκριμένες πρακτικές. Δηλώνω σε όλους τους συ-
μπολίτες μας ότι παραμένω απερίσπαστος σε έναν και 
μόνο στόχο, τη βελτίωση του επιπέδου της ζωής μας. 
Άλλωστε σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας αυτή 
ήταν η μόνη μου φιλοδοξία και αυτή και μόνον αυτή 
παραμένει και στην προεκλογική περίοδο.  Τόσο εγώ, 
όσο και οι συνεργάτες μου θα συνεχίσουμε το δύσκο-
λο έργο της αντιμετώπισης των προβλημάτων της κα-
θημερινότητάς μας. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι βγαί-
νουμε νικητές σε κάθε σκληρή μάχη που δίνουμε και 
με τις όποιες αντιξοότητες.  Σας διαβεβαιώ ότι για άλ-
λη μία φορά θα βγούμε νικητές».
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Στην ημερίδα «ΕΣΠΑ 2021-2027. «Πορεία υλοποίησης 
έργων και παρεμβάσεων   από τον Δήμαρχο  Σπ. Βρεττό 
Στην ημερίδα με θέμα «ΕΣΠΑ 2021-2027. Πορεία υλοποίησης έργων και παρεμβάσεων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής, παρα-
βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 27/6 ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός προκειμένου να 
ενημερωθεί για τη δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ στην 
κατεύθυνση ανάπτυξης των υποδομών του δήμου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, υπηρε-
σιακά στελέχη της Περιφέρειας παρουσίασαν τα έργα που υλοποιούνται στην περιφερειακή 
ενότητα Ανατολικής Αττικής, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής σήμε-
ρα εκτελούνται 2.000 έργα ύψους 2 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ 2014-2020) καθώς και από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. Διατρέχο-
ντας τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται στην Αν. Αττική μέσα από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Αττική 2014-2020, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι εκτελού-
νται 1358 έργα και δράσεις ,με προϋπολογισμό 140 εκ.  ευρώ περίπου. 

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός αναφέρθηκε στα σημαντικότερα έρ-
γα της Περιφέρειας στις Αχαρνές, τα οποία πρόκειται ν’ αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα 
των πολιτών και την ποιότητα της ζωής τους. «Εντός του επόμενου διαστήματος ολοκληρώ-
νονται οι διαδικασίες, ώστε να υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο για την κατασκευή του 
αντιπλημμυρικού έργου στο κέντρο της πόλης επί της Κολοκοτρώνη, το οποίο αναμένεται να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα όμβρια ύδατα. Παράλληλα, βρίσκονται προς ολοκλήρω-
ση οι διαδικασίες για την αντικατάσταση με led του συνόλου του δημοτικού φωτισμού από 
την Περιφέρεια, ένα έργο με προϋπολογισμό 10,5 εκ. ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Σπύρος Βρεττός. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Θανάσης 
Αυγερινός, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας, ο εντεταλμένος περιφερειακός 
σύμβουλος μητροπολιτικών υποδομών, χωρικού σχεδιασμού και τεχνικών έργων Θ. Κατσι-
γιάννης, η περιφερειακή σύμβουλος Ε. Κοσμίδη, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρει-
ας Ι. Σελίμης, η Χ. Γαλανοπούλου σύμβουλος άθλησης του Περιφερειάρχη, Δήμαρχοι, Αντι-
δήμαρχοι, υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων της Αν. Αττικής, εκπρόσωποι συλλογικών φορέ-
ων και επαγγελματικών ομάδων της Περιφερειακής Ενότητας της Αν. Αττικής και άλλοι.

Ενδιαφέρουσα  εκδήλωση της Δημ. Αστυνομίας 
«Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας»
Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που γνώρισε τεράστια ανταπόκριση στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Αχαρνών καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021- 2022 και δίδαξε 
στα παιδιά τις αρχές της ασφαλούς οδήγησης και της ορθής συμπεριφοράς στο δρόμο, 
η «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία 
την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 

Η αυλαία έπεσε σε κλίμα γιορτινό, με μια λαμπερή εκδήλωση που είχε τίτλο: «Μια 
έκθεση από παιδιά μας… για τα παιδιά μας». Το ανοιχτό θέατρο στην πλατεία του Δη-
μαρχείου γέμισε ασφυκτικά με κόσμο και παιδικά χαμόγελα: 400 μαθητές Νηπιαγωγεί-
ων και Δημοτικών έλαβαν ξεχωριστό έπαινο συμμετοχής και έδωσαν τον καλύτερό 
τους εαυτό, παρουσιάζοντας τις εικαστικές δημιουργίες τους.

Ως αποτίμηση της υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε από το 
Τμήμα Αστυνόμευσης της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί  πρωτοβουλία του 
Δήμαρχου Σπύρου Βρεττού και του αρμόδιου Αντιδημάρχου  Μιχάλη Βρεττού,  οι σχο-
λικές μονάδες επιμελήθηκαν και παρουσίασαν ένα εικαστικό έργο της επιλογής τους, 
βασισμένο και εμπνευσμένο από τις αρχές της κυκλοφοριακής αγωγής που 

Στην έκθεση περιηγήθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός ο οποίος ήρθε 
σε επαφή με τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, τους συνεχάρη για 
το αξιέπαινο έργο τους που γέμισε με χρώμα και αισιοδοξία την πόλη μας.

Συνολικά 146 ατομικές ζωγραφιές, 21  ομαδικές αφίσες, 13  μακέτες και 2 πρωτό-
τυπες κατασκευές (φυλλάδιο & επιτραπέζιο παιχνίδι) ήταν το επιστέγασμα της παιδικής 
φαντασίας και δημιουργικότητας που εκτέθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Μάριος 
– Δημήτριος Σουλούκος». 

Ως έπαθλο στους νικητές δόθηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι Κυκλοφοριακής Αγω-
γής από γνωστή ελληνική εταιρεία.

Ενδεικτικό είναι το ότι σχεδόν 4000 μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών, έλα-
βαν ξεχωριστό έπαινο συμμετοχής.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ  ΓΛΕΝΤΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τ ο Σάββατο 18 Ιου-

νίου 2022 πραγμα-
τοποιήθηκε το ετή-

σιο καλοκαιρινό γλέντι 
μας στον προαύλιο χώρο 
του συλλόγου μας στο 
λόφο του Προφήτη Ηλία. 
Κρητικοί και φίλοι αντα-
ποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση του Δ.Σ. και προ-
σήλθαν για να διασκεδά-
σουν παραδοσιακά.

Ο Πρόεδρος Δημήτρης 
Γιαννούλης καλωσόρισε 
τους παρευρισκόμενους, 
αναφέρθηκε στις δραστηρι-
ότητες του συλλόγου και 
ευχήθηκε καλή διασκέδα-
ση. Η επιτυχία ήταν εξαρχής 
εξασφαλισμένη διότι, τόσο 
το κρητικό σχήμα των Διο-
νύση Κορνηλάκη & Κώστα 
Σταυρουλιδάκη, όσο και η 
ποικιλία των φαγητών και 
ποτών αλλά και το φανταστικό περιβάλλον, μας χάρισαν μια μαγευτική βρα-
διά. Στην αρχή της εκδήλωσης ανέβηκαν οι μαθητές από τα μουσικά τμήματα 
λαούτου - μαντολίνου – λύρας και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα χορευτι-
κά συγκροτήματα του συλλόγου που ξεσήκωσαν τον κόσμο με τους χορούς 
τους. Ακολούθησε η βράβευση από τον πρόεδρο του συλλόγου, της επί χρό-
νια μέλους των χορευτικών τμημάτων κας Ειρήνης – Φανουρίας Αγκριθαρά-
κη που αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστήμιου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Επίσης τιμήθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κος Σπύρος Βρεττός για την συνεχή και πολύτιμη στήριξη του σε κάθε δραστη-
ριότητα του συλλόγου.

Στην συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι κράτησαν γεμάτη την πίστα μέ-
χρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πλήθος επισήμων,  από όλους τους χώρους, 
έδωσε το παρόν στην  εκδήλωση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 όποιο πε-
ριουσιακό στοιχείο είναι σωστά δηλω-
μένο στο Κτηματολόγιο είναι καταρχήν 

έγκυρο και πως κάθε εμπράγματο δικαίωμα, το 
οποίο δεν θα έχει καταχωριστεί στο κτηματολο-
γικό φύλλο του ακινήτου χάνεται. Μέχρι την 
01/01/20223 οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν 
να δηλώσουν την περιουσία τους – έστω και με 
καθυστέρηση – χωρίς να πληρώσουν πρόστι-
μο. Η μη δήλωση ενός ακινήτου στο Κτηματο-
λόγιο σημαίνει απαγόρευση κατάρτισης 
εμπράγματης δικαιοπραξίας και χορήγησης 
άδειας οικοδομής για το ακίνητο καθόσον το 
αποδεικτικό υποβολής δήλωσης θα πρέπει 
εφεξής να μνημονεύεται και να επισυνάπτεται 
στο συμβόλαιο, αλλά και να μνημονεύεται στην 
οικοδομική άδεια καθώς και να τηρείται στον 
φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας.

Στους  296 ΟΤΑ όπου οριστικοποι-
ούνται οι πρώτες εγγραφές, περιλαμ-
βάνονται δήμοι στο Λεκανοπέδιο της 
Αττικής, στη Θεσσαλονίκη (Θέρμη, Κα-
λαμαριά, Πανόραμα, Πυλαία κ.ά.) κα-
θώς και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελ-
λάδας όπως είναι η Άρτα, η Καβάλα, η 
Καστοριά, η Κέρκυρα, η Κομοτηνή, η 
Πάτρα, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και οι Σέρ-

ρες.Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 οριστικο-
ποιούνται οι πρώτες εγγραφές. Έτσι, αν στο Κτη-
ματολόγιο αναγράφεται «άγνωστος ιδιοκτή-
της», τότε το ακίνητο περιέρχεται στο Δημόσιο. 

Την 31η Δεκεμβρίου 2022 λήγει και η προ-
θεσμία δήλωσης ακινήτων στο Κτηματολόγιο 
για όλη τη χώρα (με εξαίρεση την Κέρκυρα και 
τη Θεσπρωτία όπου η συλλογή δηλώσεων θα 
ξεκινήσει με το νέο έτος). Αυτό σημαίνει ότι από 
τον Ιανουάριο του 2023 για όσα ακίνητα δεν 
έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα θα βεβαιωθεί πρό-
στιμο ανεξάρτητα από την περιοχή όπου βρί-
σκονται και με βάση το είδος του δικαιώματος, 
τις αντικειμενικές αξίες, καθώς και τον χρόνο κα-
θυστέρησης της δήλωσης.

Το πρόστιμο θα είναι ένα ποσοστό επί βά-
σης υπολογισμού, από 300 μέχρι 2.000 ευρώ 
και θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο 
καθυστέρησης της δήλωσης.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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
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Κομματικές Οργανώσεις Μενιδίου του ΚΚΕ

«Μεγάλη αλυσίδα πυρκαγιών σε εργοστάσια που φωνάζουν 
για τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή»
Οι δύο φωτιές τις προηγού-
μενες ημέρες σε εργοστάσιο 
χρωμάτων και βιοτεχνία ζύ-
μης στην περιοχή του Μενι-
δίου αποτελούν άλλο έναν 
κρίκο στη μεγάλη αλυσίδα 
από φωτιές σε εργοστάσια 
στο Μενίδι, στη Δυτική Αττι-
κή και στην ευρύτερη περι-
οχή το τελευταίο χρονικό δι-
άστημα.

Και τα τελευταία περι-
στατικά, αλλά και παλαιότε-
ρα όπως η πυρκαγιά  σε από-
σταση αναπνοής από τον 
υποσταθμό της ΔΕΗ, η έκρη-
ξη σε εργοστάσιο στον Κόκ-
κινο Μύλο, η πυρκαγιά πέ-
ρυσι σε εργοστάσιο ανακύ-
κλωσης κυριολεκτικά «φω-
νάζουν» για τον μεγάλο 
κίνδυνο που διατρέχει η ζωή 
και η υγεία του λαού της πε-
ριοχής από την πιθανότητα 
εκδήλωσης βιομηχανικού 
ατυχήματος μεγάλης έκτα-
σης σε περιοχές που οι βιο-
μηχανικές ζώνες εκτείνονται 
γύρω και μέσα στον οικιστι-
κό ιστό. Οι μόνοι που δεν 
ακούνε είναι οι Κυβερνήσεις, 
οι τοπικές αρχές και η εργο-
δοσία, καθώς και αυτά τα θε-
ωρούν κόστος. 

Απουσιάζουν παντελώς 
ουσιαστικές διαδικασίες ενη-
μέρωσης και εκπαίδευσης 
του πληθυσμού για καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης ή ακό-
μα και αναγκαίοι οδοί μαζι-
κής διαφυγής αν απαιτηθεί 
εκκένωση πληθυσμού. 

Απουσιάζουν οι αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες για να δι-
εξάγουν ελέγχους τήρησης 
των κανόνων ασφαλείας για 
την πρόληψη τέτοιων κατα-
στάσεων. Οι εργαζόμενοι, η 
νεολαία, οι κάτοικοι του Με-
νιδίου δεν μπορούμε να πε-
ριμένουμε με σταυρωμένα τα 
χέρια την επόμενη καταστρο-
φή. Είναι ώρα να παλέψουμε 
για την προστασία της ζωής 
και της υγείας μας, για το μέλ-
λον των παιδιών μας!

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να 
πρωτοστατεί, όπως έχει κά-
νει μέχρι σήμερα με τις ανα-
κοινώσεις του, με την ανά-
δειξη του θέματος στη βου-
λή και με τη δράση του  μέ-
σα στο μαζικό κίνημα για να 
δυναμώσει η διεκδίκηση του 
λαού για ουσιαστικά και 
ολοκληρωμένα μέτρα προ-
στασίας.
Δυναμώνουμε τον αγώνα 
μας και διεκδικούμε:
– Να ληφθούν όλα τα ανα-
γκαία μέτρα με ευθύνη του 
κράτους για τον έλεγχο των 

επιχειρήσεων για την πρόλη-
ψη εργατικών ατυχημάτων, 
επαγγελματικών ασθενειών, 
βιομηχανικών ατυχημάτων 
μεγάλης έκτασης, ρύπανσης 
του περιβάλλοντος.
– Να εξασφαλιστεί με ευθύνη 
του κράτους η εκπόνηση 
ολοκληρωμένης μελέτης επι-
κινδυνότητας και να υπάρξει 
ανάλογος σχεδιασμός αντι-
μετώπισης.
– Να εξασφαλιστεί επαρκές, 
μόνιμο, κατάλληλα εκπαι-
δευμένο προσωπικό έκτα-
κτης ανάγκης, επαρκής εκ-
παίδευση των εμπλεκομέ-
νων φορέων, τακτική ενημέ-
ρωση και εκπαίδευση των 
κατοίκων, με ευθύνη και 
χρηματοδότηση του κρά-
τους, κρατική χρηματοδότη-
ση για ανάπτυξη της έρευνας 
σε αυτή την κατεύθυνση.
– Να στελεχωθεί το Κέντρο 
Υγείας Αχαρνών με επαρκές 
μόνιμο προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων, όπως αντί-
στοιχα και τα νοσοκομεία 
Θριάσιο και Αττικό.

ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
EINAΙ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΜΠΑΧΑΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ; 
Του  Παν.  Αναγνωστόπουλου 

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
έθεσα προς το σώμα το ζήτημα των πυρκαγιών που 
έχουν καταστρέψει επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στην πόλη μας. Και το ερώτημα φυσικά είναι τι 
σχέση έχει ο Δήμος Αχαρνών με αυτές;

Προφανώς δεν έχει σχέση άμεσα, αλλά συνέδεσα 
τις πυρκαγιές με το πολεοδομικό μπάχαλο που επικρα-
τεί σχεδόν στο σύνολο της πόλης πέραν του κέντρου.

Η φωτιά προχτές που συνοδεύτηκε από πολλές 
εκρήξεις σε επιχείρηση ήταν δίπλα στο 7ο Δημοτικό σε 
ένα αδιέξοδο. Φαντάζεστε το σχολείο να ήταν σε λει-
τουργία με τα παιδιά μέσα; Την προηγούμενη ημέρα 
κάηκε μια βιομηχανία στην Καραμανλή σε περιοχή 
που οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι. Πριν κανα μήνα 
κάηκε στην οδό Σπύρου Βρεττού μια επιχείρηση ανα-
κύκλωσης, (δηλαδή μια μικρή χωματερή) μια από τις 
πολλές που έχουν πλέον γεμίσει την πόλη. Δεν φωνά-
ζω τυχαία για την ανάγκη να δώσουμε ώθηση τώρα 
στον ορθό πολεοδομικό σχεδιασμό. Το κάθε τι να λει-
τουργεί εκεί που υπάρχουν προϋποθέσεις.

Η πόλη οδηγείται με γοργά βήματα σε πολεοδομι-
κή αταξία, κοινώς μπάχαλο, ακόμα πιο κοινώς σε υπο-
βάθμιση, απαξίωση των ζωών μας και των περιουσιών. 
Δεν πιστεύω ότι η διοίκηση του Δήμου δεν επιθυμεί 
την ορθή και βιώσιμη πολεοδομική ανάπτυξη. Αλλά 
μάλλον δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι και 
αυτό είναι επικίνδυνο.

Θα φτιάξουμε πλατείες, θα ρίξουμε και άσφαλτο. 
Αλλά να τα κάνουμε με τη σωστή σειρά παιδιά τα 
πράγματα. Σωστά!

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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ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Μετά λύπης ανακοινώνουμε την προς τον Κύριον εκδημία
του επιτρόπου, φίλου και στενού συνεργάτη του Ιερού μας

Ναού κ. ΓΚΡΑΝΤ  ΝΑΓΚΑΠΕΤΙΑΝ. 
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους

και φίλους του εκλιπόντος αγαπημένου μας αδελφού 
και προσευχόμαστε ο Κύριος να τον αναπαύει μετά των αγίων!

Η Εξόδιος Ακολουθία   Εψάλλει στον Ι. Ν. Παναγίας Σουμελά την Τρίτη 28 
Ιουνίου στις 11.30  και ακολούθησε η ταφή στο Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών. 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα                       Αχαρνές  15-06-2022 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές                                    Αρ. πρωτ. :  56974

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ΤΟΠΟΛΙΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ   ΑΓΑΠΗΣ είναι κά-
τοικος ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή επώνυμου από «ΤΟΠΟΛΙΔΗΣ» 
σε ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ. Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως μέσα σε δεκα-
πέντε  (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλει στο Δήμο Αχαρνών Τμήμα 
Δημοτικής Κατάστασης, Φιλαδέλφειας 87 και Μπόσδα, Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την 
πιο πάνω αλλαγή.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δημήτριος  Κωφός 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα                     Αχαρνές  15-06-2022         
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές                                  Αρ. πρωτ. :  56975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ΤΟΠΟΛΙΔΟΥ  ΣΥΜΕΛΑ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ είναι κάτοικος 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή επωνύμου από «ΤΟΠΟΛΙΔΟΥ» σε ΤΟΠΑΛΙ-
ΔΟΥ. Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέ-
ρες από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλει στο Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημοτικής Κατάστα-

σης, Φιλαδέλφειας 87 και Μπόσδα, Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δημήτριος   Κωφός

40ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  3  Ιουλίου 2022, ώρα 9.30 π.μ., 40/ΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αχαρ-

ναί, υπέρ Αναπαύσεως Της Ψυχής Της Πολυαγαπημένης Μας 
Συζύγου, Μητέρας, Αδελφής, Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΞΑΝΘΗ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
(Γένος Χρήστου Παπαχριστόπουλου)
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ηρακλής ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χρήστος, Αγγελική, Ει-
ρήνη και Χρυσόστομος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτριος και Ελέ-
νη Παπαχριστόπουλου Μυρσίνη Χήρα Διονυσίου Παπα-

χριστόπουλου, Γεωργία Θεοδώρου
Η ΕΓΓΟΝΗ: Ξανθή ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Άγγελος, Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

40ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ   9  Ιουλίου 2022 και ώρα 09.00 π.μ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 
Αχαρνές, υπέρ Αναπαύσεως της Ψυχής της Πολυαγαπημένης 

μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  ΣΤΑΜΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Κωνσταντίνος, Ιωάννης - Ελένη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Γεράσιμος, Ειρήνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :  Βασιλική Βρεττού

Μαρία χήρα Νικ. Στάμου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 23  Ιουλίου 2022, ώρα 9.00 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, Αχαρναί, υπέρ 
Αναπαύσεως Της Ψυχής Της Πολυαγαπημένης Μας  Μητέρας, 

Αδελφής, Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χήρα  ΘΕΟΛ.  ΚΑΤΑΡΑ 
Ο  ΓΑΜΠΡΟΣ:  Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης 
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Αναστασία και Χαράλαμπος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 
 ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια

στο Καφέ – Ουζερί «ΒΟΛΙΩΤΗΣ» 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, μας συμπαραστάθηκαν στο  πένθος μας, για την  

απώλεια της πολυαγαπημένης μας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και Θείας.

ΜΑΡΙΑΣ (ΜΑΡΙΚΑ) Χήρα  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΒΡΕΤΤΟΥ 
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούμε θερμά όσους κατέθεσαν Στέφανο στη σορό της, καθώς και όσους κατέ-

θεσαν χρηματικό ποσό, υπέρ του Φιλοπτώχου Ταμείου του Ι.Ν. Αγίου Βλασίου.

Η  οικογένεια της

 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 16  Ιουλίου 2022, ώρα 9.00 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό 

Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αχαρναί, υπέρ Αναπαύσεως Της Ψυχής Της Πολυαγαπημένης Μας Μητέρας, 
Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜΑΡΙΑΣ (ΜΑΡΙΚΑ) Χήρα  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΒΡΕΤΤΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Τάκης και Μιμίκα Βρεττού, Μπέτυ και Σπύρος Κατάρας

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Μαίρυλι, Άκης, Τόνια, Ήρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ – ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ «ΛΟΥΤΣΗΣ» 
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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

ΣΥΓΚΡΟΤΉΘΉΚΕ ΣΕ ΣΏΜΑ
Ή ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Β.Α 

Το Σάββατο 18-06-2022  συγκροτήθηκε σε 
σώμα η Νομαρχιακή Επιτροπή Β.Α .του ΠΑΣΟΚ 

ΚΙΝ.ΑΛ, μετά από πρόσκληση  του 
πλειοψηφίσαντος   Χριστοφορίδη Μιχάλη.
Κατόπιν των προβλεπόμενων διαδικασιών 

συστάθηκε σε σώμα ως εξής: 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χριστοφορίδης Μιχαήλ 

Αναπλ.  γραμματέας: Καρανδινάκη    Ιωάννα   
Υπεύθ. ΜΜΕ Επικοινωνία:
Μαρία  Χρ. Ναυροζίδου 

Υπεύθ. Οργανωτικού: Μαρία  Γκινοσάτη
ΜΕΛΟΙ: Τσιμπογιάννης  Δημήτρης, 

Κακουλίδης  Παναγιώτης,
Νιώρας Κωσταντίνος, Νάννος Ευάγγελος, 
Καρακίτσος  Σπυρίδων, Χαρίση Αφροδίτη,                            

Τσιλιγκίρης  Μιχαήλ
Ο  Γραμματέας 

Μιχαήλ  Χριστοφορίδης 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΉ 

Το Δ.Σ. του συλλόγου Χαραυγής που προήλθε από τις εκλογές 
της 05/06/2022 ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες της 

Χαραυγής και θα κάνει τα δέοντα για το καλό της περιοχής.
Συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΦΥΛΑΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΝΟΤΑ ΜΑΡΙΑ 
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ  ΔΗΜ. 
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΤΖΙΟΣ  ΚΩΝ. 

ΜΕΛΟΙ: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τα γραφεία είναι ανοιχτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 18:00 - 20:00
Τηλ. έκτακτης ανάγκης.: 6944522520

Το  Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ  
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το  σωματείο με την επωνυμία 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ  Ανατ. 

Αττικής  «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»,  Σας 
καλεί σε καταστατική Γενική 

Συνέλευση την Τετάρτη 13  Ιουλίου 
2022 και ώρα 19.30 στον 

πολυχώρο του Συλλόγου μας,  
ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΙΠΠΕΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –ΑΧΑΡΝΕΣ,  
για να ληφθεί απόφαση για την 

τροποποίηση των άρθρων 
1,5,6,12,20,και 23 του ισχύοντος 

καταστατικού.
                                                                         

Αχαρνές  23 /6/2022
Εκ μέρους του Δ.Σ

Η  Πρόεδρος
Ναυροζίδου Χρ. Μαρία

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

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

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

 
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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα  ισόγειο στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 
6949 096597 και 210 2402471. 4Δ299.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΡΕΪΛΕΡ. Για πληροφορίες 
καλέσατε 6977 396338. 4Δ299.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εντός σχεδίου 280 τ.μ. στην περιοχή 
Αγία Παρασκευή, σε τιμή μεγάλης ευκαιρίας. Τηλ.  210 
2469996 και από ώρα 11.00 έως 14.00. 4Δ299.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία παλιά, επί της Δημητρίου 
Δέδε.  Τηλ. 6978 942453. 4Δ299.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Βαρυμπόμπη ακίνητο 2,5 στρεμμάτων με 
μεζονέτα (μπετά). Για πληροφορίες καλέσατε 6977 396338. 4Δ299.

Ο  ΣΑΡΛΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ   του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΡ-
ΓΥΡΩΣ το γένος ΝΙΚΟΛΟΥ  που γεννήθηκε στην  ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  ΜΑ-
ΚΑΡΙΤΗ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της ΑΜΑΛΙΑΣ  
το γένος ΛΥΓΚΡΗ  που γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν 
σε γάμο που θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ.  , 2ου Ορόφου, στην 
περιοχή Νεάπολη, σε εξαιρετική κατάσταση.  Τηλ. 6974 
156262. 4Δ299.
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14 Κυριακή 3 Ιουλίου 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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