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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Μάλιστα, πρόσφατα εγκρίθηκε από το  
αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρί-
τσης, η προμήθεια και εγκατάσταση γωνι-
ών και πολυκέντρων ανακύκλωσης, 
προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ.

Το καλό σενάριο για το λαό γράφεται με ΚΚΕ 
δυνατό για να βάλουμε εμπόδια στα σχέδια 
τους, για να κερδίσουμε ανάσες τόνισε ο ΓΓ 
της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μι-
λώντας σε μεγάλη συγκέντρωση του Κόμμα-
τος στο Μενίδι.

Ένα καινοτόμο σύστημα που με τη βοήθεια 
της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να προ-
βλέψει την επικινδυνότητα για εκδήλωση 
πυρκαγιάς καλωσορίζει ο Δήμος Αχαρνών. 
Ξεκίνησε  από την 1η Ιουλίου και θα διαρκέ-
σει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.                                                                                             

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΥΨΗΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ 

Η ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΈΤΤΟΥ
ΑΛΛΑΖΈΙ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ!  

7,7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αχαρνών για την 
ανακύκλωση από το «Αντώνης Τρίτσης»

Πλήρης επιβεβαίωση για το 
ρεπορτάζ της προηγούμε-
νης έκδοσης της «Αχαρνα-

ϊκής», καθώς ο Δήμαρχος Σπύρος 
Βρεττός τις δύο τελευταίες εβδο-
μάδες έχει πραγματοποιήσει μια 
σειρά συναντήσεων σε ιδιαίτερα 
υψηλό επίπεδο. Συναντήσεις με 
υπουργούς της κυβέρνησης, 
όπως ο υπουργός Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης, ο υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, η 
ηγεσία του υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης ο Κυριάκος 
Πιερρακάκης και ο Θοδωρής Λι-
βάνιος, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας 
και η υφυπουργός Τουρισμού Σο-
φία Ζαχαράκη. 

Ούτε έναν ούτε δύο αλλά έξι 
υπουργούς και μάλιστα από τους 
πρωτοκλασάτους έγραψε το κοντέρ 
του Σπύρου Βρεττού και είμαστε σε 
θέση να γνωρίζουμε πως υπήρξαν 
και άλλες συναντήσεις οι οποίες 
όμως δεν ήταν δημοσιοποιήσιμες. 
Παράλληλα τουλάχιστον τρεις φο-
ρές συναντήθηκε με τον Περιφε-
ρειάρχη Γιώργο Πατούλη αλλά και 
τον νέο αρχηγό της Αστυνομίας 
Κωνσταντίνο Σκούμα. 

Στην κορυφή της ατζέντας βέ-
βαια ήταν η παρουσία του Δημάρ-
χου στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης με τους δημάρχους της Ανα-
τολικής Αττικής τη Δευτέρα (11/7) 
κατά την περιοδεία του. 

Όλη αυτή η δραστηριότητα του 
Δημάρχου δεν έχει περάσει απαρα-
τήρητη από φίλους και… εχθρούς. 
Οι συνεχείς συναντήσεις του με 
υπουργούς και άλλα υψηλόβαθμα 
κυβερνητικά στελέχη αποτελούν 
ένα καθημερινό θέμα συζήτησης. 
Ουδείς θυμάται άλλον προκάτοχο 
του Σπύρου Βρεττού να βρίσκει τό-
σες ανοιχτές πόρτες σε υπουργεία 
και σημαντικούς φορείς. Ο Δήμαρ-
χος έχει καταφέρει να αποτελεί ισό-
τιμο συνομιλητή με όλους αυτούς, 
καθώς του αναγνωρίζουν όχι μόνο 
την ικανότητα να τρέξει σημαντικά 
έργα και να προωθήσει το καλό της 
πόλης του, αλλά και ήθος με το 
οποίο πορεύεται αυτά τα τρία σχε-
δόν χρόνια της θητείας του. 

Μια βόλτα στα κοινωνικά δί-
κτυα αρκεί για να αντιληφθεί ο κα-
θένας πως ελάχιστοι δήμαρχοι 
έχουν όχι ισάξια, αλλά τουλάχιστον 
παρεμφερή ατζέντα.

Το γεγονός αυτό από τη μία 

προκαλεί εντυπώσεις σε άλλους 
αυτοδιοικητικούς παράγοντες της 
Αττικής που βλέπουν με κάποια… 
ζήλια τη δράση του Σπύρου Βρετ-
τού. Από την άλλη καταδεικνύει πε-
ρίτρανα την ικανότητά του να διεκ-
δικεί και να εξασφαλίζει το καλύτε-
ρο για την πόλη των Αχαρνών. 

Έχοντας ο ίδιος απόλυτη γνώση 
όλων των θεμάτων και αναφερόμε-
νος σε λεπτομέρειες ακόμη και τε-
χνικού τύπου για κάθε έργο, πείθει 
τους συνομιλητές του για την ανα-
γκαιότητα πραγματοποίησης ενός 
έργου. 

Είναι πολύ σημαντικό σε μια 
συνάντηση να γνωρίζει τις πτυχές 
κάθε θέματος, γιατί με τον τρόπο 
αυτό δίνει στον συνομιλητή του να 
καταλάβει κάθε λεπτομέρεια και 
παράλληλα πιστοποιεί πως είναι 
ένας άνθρωπος που μπορεί να κρα-
τήσει τις τύχες των Αχαρνών στα χέ-
ρια του και να τις διαχειριστεί με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο.  

2 ΣΕΛ. 9

2 ΣΕΛ. 9

Μεγάλη  Συγκέντρωση  
του  ΚΚΕ  ΣΤΙΣ   ΑΧΑΡΝΕΣ 

Νέα γραφεία για τη ΔΗΜ.ΤΟ της Ν.Δ στις Αχαρνές
και τη ΔΕΕΠ Αν. Αττικής. Λαμπερά εγκαίνια
Τα κοινά τους γραφεία εγκαινίασαν, στην Κεντρική Πλατεία 
Αχαρνών, η ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής και η ΔΗΜ.ΤΟ 
Αχαρνών της Νέας Δημοκρατίας. Τα εγκαίνια έγιναν από 
την πρόεδρο της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής Βανίτα 
Σωφρόνη και τον πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο Δημ.Τ.Ο. ΝΔ 
Αχαρνών-Θρακομακεδόνων Πέτρο Μαρίνη παρουσία του 
Στέλιου Κονταδάκη, Γραμματέα Οργανωτικού & Διευθυντή 
του Γραφείου του Προέδρου του κόμματος.         2 ΣΕΛ. 10

2 ΣΕΛ. 7

Ένα νέο σύστημα πρόβλεψης 
κινδύνου πυρκαγιών στη
διάθεση του Δήμου Αχαρνών
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Όσο υψηλότερη συχνότητα έχει ένα ραδιο-
κύμα, τόσο μεγαλύτερη εμβέλεια έχει. Όσο 

χαμηλότερη η συχνότητα, τόση πιο μικρή η από-
σταση. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανθρώπινη ευ-
φυΐα. Η χαμηλή αντίληψη, σε συνδυασμό με χα-
μηλή εκπαίδευση, είναι προβληματική και ενίοτε 
ανυπόφορη. 

Ένας μεγάλος επιστήμο-
νας έλεγε, ότι η φαντασία 

είναι πιο δημιουργική από την  
γνώση. Όμως η φαντασία χω-
ρίς γνώση, δεν μπορεί να δη-
μιουργήσει κάτι πραγματικό, 
κάτι χειροπιαστό. Είναι σαν 
ένα σύννεφα που διαλύεται 
και χάνεται. 

Εάν θέλεις να αλλάξεις 
τον κόσμο, πρώτα πρέπει 

να αλλάξεις τον εαυτό σου, εάν 
μπορείς βέβαια. Μάλλον αδύ-
νατο.

Η έκταση της χώρας μας 
είναι μεγαλύτερη στην 

θάλασσα από την ξηρά. Εάν κυριαρχήσουμε 
στην θάλασσα θα αποχωρήσουν οι Μογγόλοι, 
οι Ούνοι.

Απλοϊκά όποιος βασανίζει τα ζώα, είναι κα-
κόψυχος άνθρωπος, και σαν τέτοιος, ποτέ 

δεν αισθάνεται ικανοποίηση, γαλήνη και ευτυχία.  
Άλλωστε η συμπεριφορά μας στα ζώα, είναι και 
δείγμα της στάθμης του πολιτισμού μας.

Μια παροιμία λέγει. Ζωντανό που έχει 
όρεξη μην το φοβάσαι. Όμως διατηρώ-

ντας ισορροπία μεταξύ ύψους και βάρους, δεν 
κουράζεις τα σπλάχνα σου, να επιτελέσουν το 
έργο τους. Τα φάρμακα δεν είναι λύση.  Η αυ-
τοσυγκράτηση ναι. 

Εμείς οι άνθρωποι, γυρίζουμε στα ίδια και 
στα ίδια, όπως ένα σκυλί κυνηγάει την ου-

ρά του. Είναι βέβαια κουσούρι του εγωισμού μας, 
αλλά εκ δύο κακών το μη χείρων βέλτιστον.

Σχεδόν όλες οι αλήθειες που μας λένε, εί-
ναι ψέματα. Εκεί που τελειώνει η αλή-

θεια, αρχίζει η πραγματικότητα, ο ρεαλισμός 
και αυτό δεν είναι ψέμα, γιατί το ζούμε και το 
βλέπουμε.

Τα  ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, βγαίνουν 
από δόλιους και γίνονται πιστευτά από απο-

νήρευτους. Δεν μετρά τόσο, η πρόθεση τους, αλ-
λά το πόσο αυτά είναι πραγμα-
τοποιήσιμα στις εκάστοτε συ-
γκυρίες. 

Η Ελλάδα ποτέ δεν πε-
θαίνει. Πεθαίνουν οι Έλ-

ληνες. Εγώ έχω εγγόνια, γιατί 
να πεθάνει η πατρίδα.

Το δίκαιο το μοιράζει  ο 
ισχυρός και κρατάει για 

τον εαυτό του το περισσότερο.
Σε μια διένεξη, διαφορά, 
ψάχνουμε προσχήματα, 

για να κερδίσουμε το μέρος. 
Δεν ξεγελάμε όμως ηθικά κα-
νέναν.

Μπορείς να εξαπατήσεις 
έναν πλούσιο. Μην 

όμως τον προσβάλλεις, δεν θα σου το συγχω-
ρήσει ποτέ.

Μην περιμένεις να σε βο-
ηθήσει κανείς, όταν εσύ 

δεν βοηθάς τον εαυτό σου. 
Κανείς δεν δίνει χωρίς αντάλ-
λαγμα.

Το αγαπάτε αλλήλους, 
είναι ένα μήνυμα της μη-

τέρας φύσης, για την επιβίωσης 
μας και καθόλου θεόσταλτο. 
Εάν δεν αγαπούσαμε τον συ-
νάνθρωπο, δεν θα γεννούσα-
με την Ιατρική. Το ένα χέρι πλέ-
νει το άλλο και τα δύο το πρό-
σωπο.

Η ομορφιά και ο θαυμα-
σμός της, μας παρακινεί 

για ανώτερες πράξεις, δηλαδή 
για προαγωγή του πολιτισμού μας. Η δημιουρ-
γία είναι ομορφιά, η καταστροφή ασχήμια.

Για να είναι κάτι Ελληνικό, πρέπει να είναι 
ιδανικό. Έτσι πρέπει να σκεπτόμαστε σαν Έλ-

ληνες. Έτσι βαδίζουμε μόνο 
μπροστά.

Αν και η λογική μας ανα-
ζητά την αλήθεια και την 

σιγουριά, η φύση μας βρίσκει 
συναρπαστική την φαντασία.

Σε ένα άγνωστο χάος,, τα 
πάντα είναι πιθανά διότι 

κυριαρχεί η αταξία. 
Κινηματογραφική ταινία, 
η σειρά της τηλεόρασης, 

που δεν έχει κάτι να μας διδά-
ξει, είναι απλά χάσιμο χρόνου. 
Πολλές μάλιστα, είναι έργα 
παρακμής.

Στο καφενείο που καθό-
μαστε είναι κάποιοι φωνα-

κλάδες. Εγώ λέω σε κάποιον 
που δεν μιλάει και πολλά. Κύριε Γιώργο μας, μην 
φωνάζεις, θα μας ακούσει ο Μπόγιας και θα μας 
μαζέψει όλους. Μπα, δεν αλλάζει τίποτε.

Αγαθοβιόλη λέμε ένα καλοσυνάτο άν-
θρωπο, με περιορισμένη αντίληψη, ο οποί-

ος θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του, με 

την βροντερή φωνή του. Άλλο αυτός και άλλο 
ο μοχθηρός, ο δόλιος,, ο ύπουλος.  Η παροιμία 
λέγει, από το σιγανό ποτάμι να φοβάσαι.

Στο σπίτι του πατέρα σου κοπέλα μου, δεν 
έχεις ποτέ έξοδα, εκτός από τα προσωπικά 

σου. Για μας είσαι πάντοτε παιδί μας.
Η ερωτική έλξη με το άρρεν και θήλυ, είναι 
πέρα για πέρα βιολογική επιταγή από την 

φύση μας.  Όμως με τις ασθένειες, αφροδίσια, 
AIDS, κορονοϊό, έχει γίνει πολύ προβληματική. 
Κανείς μας δεν θέλει τα παιδιά του, να είναι προ-
βληματικά. Χρειάζεται πολύ προσοχή και όχι 
επιπολαιότητα και ότι ήθελε ας γίνει.

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις και επου-
λώνει τις πληγές. Εάν δεν έχεις την υπομονή 

να ακολουθείς τον χρόνο, τότε θα ζεις μόνιμα μέ-
σα στα ψέματα.

Καλώς ή κακώς, ότι μας λείπει, αυτό πο-
θούμε. Δεν γίνεται όμως να το παίζεις τζό-

βενο, ενώ είσαι ραμολί. Εκτός εάν έχεις χρήμα-
τα και αγοράζεις γλάστρες. Αυτές όμως κοστί-
ζουν πολλά.

Οι ανίδεοι και οι έξυπνοι είναι ακίνδυνοι. Επι-
κίνδυνοι είναι οι ημιμαθείς, που νομίζουν ότι 

γνωρίζουν αλλά είναι άσχετοι.
Ο εγγονός μου πέντε 
ετών, μου λέγει. Όλοι οι 

παππούδες είναι καλοί. Όμως 
καλύτερος είναι αυτός που 
έχει σοκολάτες.

Εντάξει καλή μου κοπέλα, 
εσύ έκανες το κέφι σου 

και το κομμάτι σου, και έκανες 
ένα παιδί που το λατρεύεις. 
Όμως δεν σκέφτεσαι πως αι-
σθάνεται το παιδί σου χωρίς πα-
τέρα, ή αγνώστου πατρός. Δεν 
γίνεται έτσι η απελευθέρωση 
της γυναίκας.

Όταν τα βρίσκεις με το κο-
ρίτσι σου, δεν χρειάζεσαι 

κανέναν τρίτο. Ξέρεις τι θέλει και 
τι δεν θέλεις. Όλοι οι άλλοι, κάνουν μόνο ζημιά.

Τα νεαρά κορίτσια, άλλον ερωτεύονται με 
την φαντασία τους, και άλλον αγαπούν και 

συζούν μαζί του. Αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά 
συμβαίνει τις περισσότερες φο-
ρές.

Γυναίκα, δεν ήταν απα-
ραίτητο να σε αγαπήσω, 

αλλά σε αγαπώ γιατί σε χρειά-
ζομαι. Να μην λέμε ψέματα και 
υποκρισίες.

Βρε γυναίκα, τα χεράκια 
σου είναι χρυσά. Αλλά 

δεν μπορείς να εννοήσεις το 
πνεύμα μου. Κάνε μια προσπά-
θεια να έλθεις στα ίσα σου.

Κανείς μας δεν μπορεί να 
καπελώσει τον έρωτα. 

Ούτε ακόμη και η γυναίκα όσο 
φιλότιμη και πιστή είναι. Είναι 
ένα ελεύθερο πουλί που κάνει 
φωλιές όπου του αρέσει. Άσχε-

τα αργότερα αν το μετανιώσει.
Εάν κάποιος γνωρίζει, ότι γνωρίζει, είναι σωστό 
να τον πλησιάζεις. Μόνο όφελος θα έχεις.
Η σάτιρα είναι πανέξυπνο θέατρο αυτοσαρ-
κασμού, αρκεί να μην έχει χυδαιότητες. Η 

ευφυΐα δεν είναι χυδαία, αλλά ευχάριστη.

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»

Το κόμπλεξ της ανι-
κανότητας κάποιων 
συμπολιτών μας, με-

τατρέπεται σε μίσος και κατα-
στροφική μανία, σε ότι ωφέ-
λιμο και δημιουργικό προ-
σπαθούμε να κάνουμε σαν 
άνθρωποι.  Δυστυχώς υπάρ-
χουν πολλοί συμπολίτες με-
ταξύ μας. Γι αυτόν τον λόγο 
δημιουργήθηκε η ανάγκη 
της δικαιοσύνης στις κοινω-
νίες μας.

Άλλο πράγμα είναι η 
χαμηλή αντίληψη, 
άλλο πράγμα είναι η 

κατευθυνόμενη η χαμηλή 
εκπαίδευση, άλλο πράγμα 
είναι η κατευθυνόμενη εκ-
παίδευση για λόγους καπε-
λώματος.  Όλα αυτά μας τα-
λαιπωρούν, το κάθε ένα με 
τον τρόπο του. Για να αμυν-
θείς σε όλα αυτά, πρέπει 
πρώτα να διακρίνεις τον 
δόλο, την απάτη και μετά 
την ευεργεσία.

• Εάν όλο τον κόσμο 
κερδίσεις, αλλά χά-
σεις, το συναίσθημα, 

την λογική, την ηθική, τον 
αυτοσεβασμό, την αξιοπρέ-
πεια, έφτασες στην ηλιθιότη-
τα. Όλες οι κοινωνίες επιβιώ-
νουν με τους άγραφους ηθι-
κούς νόμους. Ηθική λέμε, να 
μην κάνεις στους συνανθρώ-
πους σου, αυτό που δεν θέ-
λεις να σου κάνουν αυτοί. 
Ήθος είναι η συμπεριφορά, η 
διαγωγή.
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Εντυπω-
σιασμέ-
νη είναι 

η Υφυπουργός 
Τουρισμού Σο-
φία Ζαχαράκη 
από την επίσκε-
ψή της στο Ιστο-
ρικό και Λαογραφικό Μουσείου των Αχαρνών. Τα 
μέλη της ΙΛΕΑ ξενάγησαν την κα Ζαχαράκη στα εκ-
θέματα του Μουσείου και της μετέφεραν με παρα-
στατικό τρόπο της ιστορία που διατρέχει αυτόν τον 
τόπο. Η κα Ζαχαράκη που βρέθηκε στα εγκαίνια των 
νέων γραφείων της ΔΗΜ.ΤΟ και της ΔΕΕΠ Ν.Δ είχε 
την ευκαιρία να δει τις φορεσιές, τα κοσμήματα και 
τα παραδοσιακά κειμήλια των Αχαρνών.

Την συ-
νάντηση 
με τον 

Σπύρο Ντ. Βρετ-
τό, γνωστοποί-
ησε ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών 
μ ε  σ χ ε τ ι κ ή 
ανάρτηση στην προσωπική σελίδα του στο facebook, 
αναφέροντας τα εξής: «Μια ιδιαίτερα εποικοδομητι-
κή συνάντηση είχα σήμερα με τον συνονόματο  Σπύ-
ρο Ντ. Βρεττό, πολιτευτή με το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλ-
λαγής. Τον ενημέρωσα για τα φλέγοντα θέματα του 
Δήμου μας, ενώ συζητήσαμε και για την ατζέντα των 
ημερών, που περιείχε πολλές σημαντικές συναντή-
σεις.  Κοινός στόχος όλων μας παραμένει ένας και μο-
ναδικός οι Αχαρνές να μπουν σε τροχιά προόδου και 
ανάπτυξης και όλοι δουλεύουμε με αυτό τον σκοπό».

Στο πλαίσιο 
της συνε-
χούς επικαι-

ροποίησης των 
γραμμών της Δη-
μοτικής Συγκοινω-
νίας και αφουγκρα-
ζόμενη τις ανάγκες 
του επιβατικού κοινού των Αχαρνών η επιτροπή συ-
γκοινωνιών του Δήμου προχώρησε σε αλλαγή των 
δρομολογίων. Με τα νέα δρομολόγια θα καλυφθούν 
τα αιτήματα για την ανταπόκριση με γραμμές του ΟΑ-
ΣΑ και τον Προαστιακό. Γνώμονας λειτουργίας για τον 
Δήμαρχο Σπύρος  Βρεττός  και την Επιτροπή συγκοινω-
νιών είναι η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότε-
ρων δημοτών μέσω της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Στα Ευκλεί-
δεια 2022 
βρέθηκε το 

βράδυ της Παρα-
σκευής 8 Ιουλίου ο 
Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρετ-
τός με πολλά μέλη της Δημοτικής Αρχής, και με ανάρτη-
σή του στη σελίδα του στο face Book, ανέφερε τα εξής: 
«Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση 
της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών & Αττικής «Ο Καπετάν Ευ-
κλείδης». Συγχαρητήρια! στον πρόεδρό της Ιωάννη Το-
παλίδη και τα μέλη του Δ.Σ για την εξαιρετική εκδήλω-
ση και για τη διαχρονική τους παρουσία στα πολιτιστικά 
πράγματα της πόλης μας».

Το «Δώσε 
Αίμα-Δώρι-
σε  Ζωή» 

έκανε πράξη το Πα-
ράρτημα Αχαρνών 
& Φυλής της Ελλη-
νικής Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας. Την 
Κυριακή 19 Ιουνί-
ου 2022, σε συνερ-
γασία με τον σύλ-
λογο της Αυλίζας 
διοργάνωσε αιμοδοσία στο χώρο του Ελληνικού Ορει-
βατικού Συλλόγου Αχαρνών μεταφέροντας για ακόμη 
μία φορά το μήνυμα της προσφοράς στον συνάνθρω-
πο που το έχει ανάγκη.

Την Κυρια-
κή 10 Ιου-
λίου 2022, 

ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ιλί-
ου κ. Αθηναγόρας 
λειτούργησε στην 
ενορία του Αγίου 
Δημητρίου Άνω 
Λιοσίων, όπου 
σύσσωμη η ενορία αποχαιρέτησε των αποχωρούντα 
λόγω συνταξιοδοτήσεως εφημέριό της, π. Γεώργιο 
Βακάλογλου.

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη τε-
λέστηκε στις 28 Ιουνίου 2022 Αρχιερατικός 
Εσπερινός  χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. 
Αθηναγόρου στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου στις Αχαρνές.

Την Τετάρτη 22.06.22 πραγματοποιήθηκε με από-
λυτη επιτυχία στο κλειστό γυμναστήριο του Κόκ-
κινου Μύλου η τελετή λήξης των ακαδημιών της 

«ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ BC» με πολλά παιδιά και γονείς να δίνουν 
το παρόν. Η παρέα μας μεγαλώνει και ομορφαίνει με πολ-
λά μικρά παιδιά να έρχονται κοντά μας. Ακολούθησαν οι 
απονομές μεταλλίων στους αθλητές και τις αθλήτριες μας. 

Ο Δήμος 
Αχαρνών 
με τους 

αρμόδιους Προέ-
δρους των Σχολι-
κών Επιτροπών, 
Χαράλαμπο Ορ-
φανίδη και Γεωρ-
γία Ευθυμιάδου ετοιμάζουν τα σχολικά συγκροτήματα 
με στόχο να είναι σε άριστη κατάσταση για να υποδε-
χθούν τα παιδιά στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. 
Όλο το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών θα γίνο-
νται γενικές συντηρήσεις και επισκευές όπου κρίνετε 
απαραίτητο γιατί στόχος του Δήμου είναι να έχει ως 
πρώτη προτεραιότητα την Παιδεία, τη μόρφωση και την 
εκπαίδευση των παιδιών μας.

Με συμ-
μ ε τ ο χ ή 
πολλών 

σωματείων και 
μαζικών φορέων 
της περιοχής 
πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 
2 Ιούλη η κοινή εκδήλωση του Παραρτήματός μας και 
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ στο Μενίδι, στο πλαίσιο των δρά-
σεών μας με αφορμή την 26η Ιούνη, Παγκόσμια Ημέρα 
κατά των Ναρκωτικών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
η Αντιπρόεδρος της Πανελλαδικής Γραμματείας του 
ΕΣΥΝ Μαρίνα Τσίγκα-Σαραντέα, η Πρόεδρος του Πα-
ραρτήματος Νέας Ιωνίας-Ηρακλείου Ευδοκία Κουμπού-
νη, καθώς και αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου Οι-
κογένειας του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.

Τις καλύ-
τερες των 
εντυπώ-

σεων απέσπασε 
η θεατρική ομά-
δα Υπερφωτισμέ-
νοι με το έργο 
«La Nona» σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Γαλανόπουλου, με την υποστήριξη 
του Δήμου Φυλής, στα Θέατρα Μίκης Θεοδωράκης στο 
Καματερό και Αλίκη Βουγιουκλάκη στα Βριλήσσια την 
περασμένη Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022.

Η  Αγ ία 
Κυριακή, 
το πανέ-

μορφο εκκλησά-
κι στη Βαρυμπό-
μπη, γιορτάζει. 
Κληρικοί, μέλη 
της Δημοτικής 
Αρχής και πλήθος κόσμου συμμετείχαν το απόγευμα 
της Τετάρτης 6 Ιουλίου 2022 παραμονή της εορτής στον 
Μέγα Εσπερινό μετ αρτοκλασίας.

Με επιτυχία συνεχίζεται από την ΔΗΦΑ, το «Κα-
λοκαίρι στην Πόλη 2022» για παιδιά από 6 έως 

12 ετών. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μνημείο «ΤΥΜ-
ΒΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ» Βαρυμπόμπης, στον Δήμο Αχαρνών

Φωτορεπορτάζ

SEL 02-03.indd   3SEL 02-03.indd   3 13/7/22   5:46 PM13/7/22   5:46 PM



Στελεχώνει τα Δημοτικά Ιατρεία του ο Δήμος 
Αχαρνών με Παθολόγο - Παιδίατρο - Ορθοπεδικό 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών
προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τριών ιατρών
για τη στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων.
Συγκεκριμέ-
να ζητού-
νται γιατροί 
στις ειδικό-
τητες:
Παθολό-
γου, Παιδιά-
τρου και 
Ορθοπεδι-
κού.
Οι ενδιαφε-
ρόμενοι 
μπορούν να 
καλούν για 
πληροφορί-
ες καθημε-
ρινά (09:00-
15:00) στο 
τηλέφωνο 
210-
2400850.
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Οι Βραδιές Κινηματογράφου συνεχίζονται 
στις γειτονιές των Αχαρνών όλο τον Ιούλιο 
Για δεύτερη συνεχόμενη  
χρονιά ο Δήμος 
Αχαρνών και η ΔΗΚΕΑ 
προγραμματίζουν 4 
προβολές κάθε 
εβδομάδα σε όλες τις 
γειτονιές της πόλης. 
Με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ 
σε κάθε προβολή για 
όλους το φετινό 
πρόγραμμα 
περιλαμβάνει 
κινηματογραφικές 
επιτυχίες, ταινίες πρώτης 
προβολής και παιδικές 
ταινίες που θα γεμίσουν 
τα καλοκαιρινά μας 
βράδια με λάμψη και 
μαγεία.
Μεταγλωττισμένες 
παιδικές ταινίες για όλη 
την οικογένεια, μας 
υπόσχονται αξέχαστα 
καλοκαιρινά βράδια.  
Σάββατο και Κυριακή με 
ώρα έναρξης στις 21:00

Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 τελέστηκε τρισάγιο 
για τους εκτελεσμένους στην Πάρνηθα το 
1944 Μενιδιάτες, Χασιώτες και Σαρακατσά-

νους από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Το τρισάγιο έλαβε χώρα, στον ιστορικό Ιερό Ναό 

Αγίας Τριάδας Πάρνηθας. Το Τρισάγιο τέλεσε ο ιερομό-
ναχος της Μονής Πετράκη Πατήρ Γρηγόριος.

Μετά τη λειτουργία εκφωνήθηκε επετειακός λό-
γος από το μέλος της Ι.Λ.Ε.Α και απόγονο εκτελεσμέ-
νου Σπύρο Σερέπα. Ακολούθησε χαιρετισμός της 
Υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του 
Δήμαρχου Σαρωνικού ιστορικού και συγγραφέα Πέ-
τρου Φιλίππου. Στο τέλος, ο αυτόπτης μάρτυρας της 
σύλληψης των 17 Σαρακατσάνων ποιμένων από την 
μαρτυρική οικογένεια Ντούνα διηγήθηκε τις αναμνή-
σεις του. 

Παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου 

Αχαρνών, Μιχάλης Βρεττός, Δημήτρης Κωφός, Άγγε-
λος Αραμπατζής και Στάθης Τοπαλίδης. Ο αντιπρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Βάθης, ο Βα-
σίλης Λαζάρου ως Πρόεδρος ΣΥΝ. ΠΑ., ο Σπύρος Βρετ-

τός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η Πρόεδρος του 
ΕΟΣ  Εύα Μπάλλιου, εκπροσωπώντας και το ΕΠΙΣΚΗ-
ΝΙΟΝ, εκ μέρους της Φιλότεχνης Λέσχης  η Ειρήνη 
Μπαϊρακτάρη, η Γενική Γραμματέας του Κτηνοτροφι-
κού Συλλόγου Μάγδα Κοντογιάννη, ο Πρόεδρος της 
Αντικαρκινικής Εταιρείας  Παναγιώτης Καζανάς, ο Νί-
κος Σιδηρόπουλος από την ομάδα Εθελοντές Αχαρνών 
- Θρακομακεδόνων, ο Πέτρος Μαρίνης Πρόεδρος του 
Κυνηγετικού Συλλόγου, επίσης από τον Λαογραφικό 
Χορευτικό Σύλλογος  «Κόκκινος Μύλος» η Αντιπρόε-
δρος Χρυσούλα Σπαντιδάκη με μέλη του ΔΣ.

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου 
Αχαρνών και την συνδιοργάνωσαν 21 σύλλογοι, φο-
ρείς της περιοχής μας και Δήμοι της Αττικής. 

Τα κόλυβα και άρτος του Τρισαγίου ήταν προσφο-
ρά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ι.Λ.Ε.Α. Φωτεινής Ράπτη

Τρία χρόνια πέρασαν από το τελευταίο 
μας πανηγύρι. Μείναμε μακριά, μείναμε 
κλεισμένοι, χάσαμε, στερηθήκαμε….  Τα 
μέλη του συλλόγου μας, αρωγοί και στυ-
λοβάτες, δεν έβλεπαν την ώρα να σμίξου-
με ξανά, όπως και έγινε, το Σάββατο 2 Ιου-
λίου εκεί ψηλά στον Αη-Λια... 

Έγινε ένα αντάμωμα όπως ταιριάζει σε 
εμάς του Ηπειρώτες. Ένα αντάμωμα που 
βασίζεται εξολοκλήρου στον εθελοντισμό 
και στην υποστήριξη φορέων και ανθρώ-
πων, στο κέφι, στη θετική διάθεση και 
στην αγάπη για την Ήπειρο μας! Ευχαρι-
στούμε θερμά λοιπόν όλους όσους συνε-
τέλεσαν για την εκδήλωση μας αυτή και 
συγκεκριμένα: Τον πατέρα Συμεών και 
τον πατέρα Αλέξανδρο από τον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία Αχαρνών για την ευγενή 
παραχώρηση του χώρου

Τον πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ, κ. Ιωάννη 
Νίκα καθώς και το προσωπικό, για την ενί-

σχυση τους στη φετινή μας διοργάνωση 
Το προσωπικό του Δήμου Αχαρνών που 
εργάστηκε εντατικά για την καθαριότητα 
και την ηλεκτροδότηση του χώρου. Τα μέ-
λη του Δ.Σ. της Ένωσης μας για την επέν-
δυση χρόνου και κόπου εδώ και τουλάχι-
στον έξι μήνες μόνο για την εν λόγω εκδή-

λωση και φυσικά τους χορηγούς μας.
Να ευχαριστήσουμε επίσης τα εμπο-

ρικά καταστήματα και τις επιχειρήσεις, οι 
οποίες φέτος αγκάλιασαν με πρωτοφανή 
ζήλο και πρόθεση την προσπάθεια μας για 
ενίσχυση της λαχειοφόρου μας αγοράς 
και μας έδωσαν την ανέλπιστη χαρά να 

έχουμε στη διάθεση μας 304 δώρα στους 
λαχνούς.  Επίσης όλους όσους μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους από την πολιτι-
κή και Δημοτική μας Αρχή, εκπροσώπους 
πολιτιστικών φορέων και ομοσπονδιών 
καθώς και τα μέλη μας, παλιά και και-
νούργια.

Το αντάμωμα μας πλαισίωσαν: Μου-
σικά η κομπανία του Δημήτρη Ζιάγκα με 
τους Γιάννη Κουτελέκο και Χρήστο Πότση 
στο τραγούδι χορευτικά οι ομάδες της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών και του Λυ-
κείου Των Ελληνίδων (παράρτημα Αχαρ-
νών) οι οποίες εντυπωσίασαν το κοινό για 
ακόμη μια φορά. Ιδιαίτερη μνεία στην χο-
ρευτική μας ομάδα, τον χοροδιδάσκαλο 
μας κ. Θεοφάνη Μεντή και τον αφηγητή 
μας κ. Ανδρέα Αποστόλου.

Επόμενο Ηπειρώτικο γλέντι στα γρα-
φεία μας στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 με την 
εξαιρετική ορχήστρα του Ηλία Πλαστήρα!

Τρισάγιο για τους εκτελεσμένους στην Πάρνηθα
το 1944 από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής

Δελτίο Τύπου Ηπειρώτικου Ανταμώματος
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Οι Αχαρνές  είναι ένας από τους πρώτους 
17 Δήμους  στο  πρόγραμμα  «έξυπνες πόλεις»

Το σχέδιο του Δήμου Αχαρνών για τον ψηφιακό 
του μετασχηματισμό σε έξυπνη πόλη με στόχο 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, παρου-

σίασε το πρωί της Δευτέρας 4 Ιουλίου, ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και οι συνεργάτες του στον 
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρα-
κάκη και τον Υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο  κατά την 
επίσκεψή τους στο Δημαρχείο.

Οι Αχαρνές είναι ένα από τους πρώτους 17 Δήμους 
της χώρας μας, στο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο 
Ανάκαμψης πρόγραμμα για τις έξυπνες πόλεις. Πρόγραμ-
μα από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 3 εκα-
τομμυρίων για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και νέων 
ψηφιακών εργαλείων που θα βελτιώσουν την καθημερι-
νότητα των πολιτών και θα κάνουν πιο αποτελεσματική τη 
διοίκηση. Μάλιστα ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να κά-
νει μια αναλυτική παρουσίαση με το τι έχει πραγματοποι-
ηθεί την προηγούμενη τριετία στο Δήμο, αλλά και τι σχε-
διάζεται να ακολουθήσει με τη βοήθεια πάντα του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργού. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχαρίστησε τον κ. Πιερρακά-
κη για όσα προσφέρει στον Δήμο όπως και τον κ. Λιβάνιο 
για τη στήριξη και τη θετική του διάθεση να βοηθήσει. «Σή-
μερα είχαμε την τιμή και τη χαρά να υποδεχτούμε στο Δη-
μαρχείο τον Υπουργό κ. Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό 
κ. Λιβάνιο. Μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε 

όσα έχουμε κάνει έως τώρα, αλλά και την προεργασία μας 
για να καταθέσουμε πλήρη μελέτη και φάκελο για ψηφι-
ακά προγράμματα, που θα κάνουν την πόλη μας, σύγχρο-
νη, αποδοτική και έξυπνη. Σκοπός μας είναι η βελτίωση 
της καθημερινότητας των πολιτών, η ανάδειξη ενός δια-
φορετικού προσώπου, ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης 
και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών», τόνισε με-
ταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης συνεχάρη τον 
Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό και τους συνεργάτες του για τον 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό μιας σύγχρονης και λειτουρ-
γικής έξυπνης πόλης και τόνισε ότι θα είναι αρωγός σε κά-
θε προσπάθεια του Δήμου για ψηφιακό μετασχηματισμό. 
«Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στον Δήμο Αχαρνών. 
Με βάση το σχέδιο που παρουσιάστηκε ο Δήμος Αχαρ-
νών θα φτάσει εκεί που πραγματικά του αξίζει όσον αφο-
ρά τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τη βελτίωση των 
όρων διοίκησης. Ένας σημαντικός στόχος του Δήμου εί-
ναι ο εκσυγχρονισμός του με εργαλεία που θα τον βοηθή-
σουν στη μέτρηση της άσκησης διοίκησης. Το δεύτερο ση-
μείο που συζητήσαμε αφορά  στην αναβάθμιση των ΚΕΠ 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ενώ αναφερθήκαμε στην 
εγκατάσταση δωρεάν και ελεύθερου Wifi σε 14 πλατείες 
που έχουν προταθεί από τον Δήμο. Ο Δήμος Αχαρνών εί-
ναι ένα στοίχημα για όλους μας, ότι μπορεί να βρει την 
προοπτική που του αξίζει».

Με τον Αρχηγό της Ελληνι-
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
Κωνσταντίνο Σκούμα συνα-
ντήθηκε την Παρασκευή 1η 
Ιουλίου 2022 ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, με 
θέμα την πάταξη της εγκλημα-
τικότητας, την ενίσχυση της 
αστυνόμευσης και ασφάλειας 
στον Δήμο.

Στη συνάντηση στην οποία 
συμμετείχαν και ανώτατα στε-
λέχη της αστυνομίας όπως και 
ο πρόεδρος της επιτροπής 
αντιεγκληματικής πολιτικής 
του Δήμου Στάθης Τοπαλίδης 
και ο αντιπρόεδρος Γιώργος 
Κουλόγιαννης, ο Δήμαρχος 
έθεσε επί τάπητος όλα τα ζητή-
ματα δημόσιας τάξης και 
εγκληματικότητας στην περιο-
χή και παρουσίασε συγκεκρι-
μένα γεγονότα και στοιχεία 
που καταδεικνύουν το μέγε-
θος του προβλήματος. Ο κ. 
Σπύρος Βρεττός ζήτησε πα-
ράλληλα την ουσιαστική ενί-

σχυση του Αστυνομικού Τμή-
ματος καθώς και του Τμήμα-
τος Ασφαλείας, με ένστολο 
προσωπικό αλλά και οχήματα 
για περιπολίες, προκειμένου 
να αποκατασταθεί το αίσθημα 
ασφάλειας των κατοίκων.

Από την πλευρά του, ο 
Αρχηγός της Αστυνομίας ενη-
μέρωσε τον Δήμαρχο Αχαρ-
νών για το νέο επιχειρησιακό 
σχέδιο της ΕΛΑΣ το οποίο ξε-

κίνησε να υλοποιείται τις τε-
λευταίες μέρες και σε λίγο και-
ρό θα έχει απτά αποτελέσμα-
τα.

«Από την πλευρά μας δεν 
εφησυχάζουμε και θα συνεχί-
σουμε να διεκδικούμε αυτό 
που δικαιούμαστε. Μηδενική 
ανοχή στην εγκληματικότητα 
και στην παραβατικότητα», 
δήλωσε μετά τη συνάντηση ο 
Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Ξεκινά ένα από 
τα μεγαλύτερα έργα 
αντιπλημμυρικής θωράκισης 
Ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλαιπω-
ρεί για πολλά χρόνια τους κατοίκους του 
κέντρου των Αχαρνών μπαίνει στην τελι-
κή ευθεία επίλυσης μετά την υπογραφή 
μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και του Δημάρχου Αχαρ-
νών Σπύρου Βρεττού της σύμβασης για 
την έναρξη των εργασιών κατασκευής 
του συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων Σ2 
και της δεξαμενής ανάσχεσης Δ2.

 Ένα έργο ζωτικής σημασίας για την 
αντιπλημμυρική θωράκιση του κέντρου 
του Δήμου το οποίο θα συμβάλει στην 
επίλυση σημαντικών προβλημάτων που 
ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες τους κα-
τοίκου του. 

Το έργο θα καλύπτει τμήμα του Κε-
ντρικού Μενιδίου με λεκάνη απορροής 
έκτασης  573,2 στρεμμάτων, έχει μήκος 
αγωγών 4.519 μ., εξυπηρετείται από 300 
περίπου φρεάτια όλων των τύπων και θα 
ανακουφίσει μεγάλο τμήμα του κέντρου 
από τα πλημμυρικά φαινόμενα. 

Ο συλλεκτήριος αγωγός του Σ2-Δ2 θα 
εκβάλλει στο ρέμα της Εσχατέας με ενδι-
άμεσο στάδιο την δεξαμενή ανάσχεσης 
Δ2 συνολικού όγκου 7.400 κυβικών μέ-
τρων

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός, αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Πα-
τούλη για τη στήριξη στην υλοποίηση του 
έργου ανέφερε: «Η αντιπλημμυρική θω-
ράκιση της πόλης των Αχαρνών προχω-
ρά με σταθερούς ρυθμούς, καθώς σήμε-
ρα υπογράψαμε με τον Περιφερειάρχη τη 
σύμβαση για την κατασκευή του αγωγού 
ομβρίων και της δεξαμενής ανάσχεσης 
στο κέντρο της πόλης.

 Ένα πολύ σημαντικό έργο, υψίστης 
σημασίας, που το αναμέναμε 30 χρόνια 
και το οποίο θα δημιουργήσει νέες συν-
θήκες στην καθημερινότητα και την 
ασφάλεια των πολιτών». 

Παράλληλα, ο Δήμαρχος ευχαρίστη-
σε τους Αντιπεριφερειάρχες Θανάση Αυ-
γερινό και Νίκο Πέππα όπως και τον Πε-
ριφερειακό Σύμβουλο Θανάση Κατσι-
γιάννη που ως γραμματέας του Δήμου 
στο παρελθόν είχε ενεργό συμμετοχή τό-
σο στην εξεύρεση τρόπου για την εκπό-
νηση της απαραίτητης μελέτης η οποία 
χρηματοδοτήθηκε από την «Αιγέας» 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του κ. 
Αθανάσιου Μαρτίνου όσο και στην επί-
σπευση των διαδικασιών για την κατα-
σκευή του έργου.

Συνεχείς συναντήσεις του Σπύρου Βρεττού  για την  
εγκληματικότητα και την ενίσχυση της αστυνόμευσης

Ουσιαστική επίσκεψη του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη στο Δημαρχείο  Αχαρνών 
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Τα εύσημα του υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη απέσπασε  
ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός για το σχέδιο 

ψηφιακού εκσυγχρονισμού που  κατάρτισε η δημο-
τική αρχή και το παρουσίασε κατά την επίσκεψή του 
στο Δημαρχείο. Απ΄ ότι πληροφορούμαστε ο 
Υπουργός εξήρε την προσπάθεια του Δημάρχου και 
του επιτελείου του ώστε οι Αχαρνές να μετατραπούν 
σε έξυπνη πόλη. Δεν το λες και λίγο τέτοιο κομπλι-
μέντο!

Και μετά τον Πιερρακάκη, στις Αχαρνές, 
κατέφτασε και ο Περιφερειάρχης Γιώργος 
Πατούλης συνοδευόμενος από Αντιπερι-

φερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους. Ο 
λόγος; Η υπογραφή της σύμβασης για να ξεκινή-
σει το αντιπλημμυρικό έργο στο κεντρικό Μενίδι. 
Θυμάμαι ότι γι΄αυτό το έργο συζητάμε εδώ και 
τριάντα χρόνια και ήρθε ο Βρεττός να το κάνει 

πράξη. Μα θα μου πείτε ότι χρηματοδοτείται από 
την Περιφέρεια. Κανένας Δήμος δεν μπορεί να 
κατασκευάσει μόνος του τέτοιας κλίμακας έργα. 
Δείξτε μου έναν και μετά το συζητάμε.

Μόνο που ο Περιφερειάρχης πέρα απ’ όσα 
είπε, άκουσε κιόλας τον Δήμαρχο να του 
υπενθυμίζει τις προγραμματικές που πρέπει 

να προχωρήσουν όπως: η αντικατάσταση των-πα-
λιάς τεχνολογίας-λαμπτήρων με led σε όλο το οδι-
κό δίκτυο της πόλης. «Ο επιμένων νικά» πρέπει να 
σκέφτηκε ο Δήμαρχος και άδικο δεν έχει! Με αυτόν 
τον τρόπο έχει κατορθώσει να φέρει τον Δήμο στην 
κορυφή των Δήμων της Ανατολικής Αττικής με 
έγκριση έργων από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης».

Πάντως, δεν ήταν υπερβολικό αυτό που εί-
χε πει, πριν λίγο καιρό, ότι «ο Δήμος θα 
έχει την εικόνα εργοταξίου». Θυμηθείτε το, 

οι Αχαρνές αλλάζουν όψη...
Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  Δη-
μήτριο Μαραβέλια και τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο Σπύρο Σπυρίδων συναντήθηκε ο Δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός στα πλαίσιο της 
συνεργασίας των δύο πλευρών για την προώθηση 
σημαντικών ζητημάτων για τον Δήμο. Η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στις χρηματοδοτικές δράσεις που 
θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα, όπως το 
νέο ΕΣΠΑ, και ιδιαίτερα το εργαλείο της Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο στην Περιφέρεια Ατ-

τικής θα φτάσει τα 400 εκ. ευρώ.
Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 
463.534,55 θα λάβει ο δήμος Αχαρνών 
για να αντιμετωπίσει το αυξημένο ενερ-

γειακό κόστος, σύμφωνα με απόφαση του ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέ-
τσας, που αφορά σε όλους τους δήμους της χώ-
ρας. Το ποσό χορηγείται για την ενίσχυση της 
ρευστότητας και την κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών των δήμων, λόγω της 
επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από 
την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Με διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βου-
λή έρχονται αλλαγές στη διαδικασία 
των κατασχέσεων και μπαίνουν περι-

ορισμοί στα αντικείμενα που μπορεί να κατα-
σχέσουν οι Αρχές. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμι-
ση, δεν θα κατάσχονται αντικείμενα που είναι 
απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβί-
ωσης του οφειλέτη και της οικογένειας του τον 
οφειλέτη. Τα αντικείμενα αυτά αναμένεται να ξε-
καθαρίσει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
Γιώργου Πιτσιλή.Επίσης, εκτός των περιουσια-
κών στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διαβί-
ωση του οφειλέτη, προκειμένου για πρόσωπα 
τα οποία με την προσωπική τους εργασία απο-
κτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, εξαι-
ρούνται από την κατάσχεση, τα πράγματα που 
είναι απαραίτητα για την εργασία τους.

Επίσης με τη νέα νομοθετική ρύθμιση επέρ-
χονται αλλαγές και στη διαδικασία των πλειστη-
ριασμών. Πιο συγκεκριμένα:

Καταργείται η υποχρέωση σύνταξης έκθε-
σης εκτίμησης των εκποιουμένων από την αρ-
μόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) 
και επισύναψης της στο Πρόγραμμα πλειστηρι-
ασμού.

Επί εκποιήσεως περιουσίας του πτωχεύσα-
ντος διά πλειστηριασμού (αναγκαστικού ή 
εκούσιου) ο επισπεύδων τον πλειστηριασμόν 
δανειστής ή σύνδικος υποχρεούται, επί ποινή 
ακυρότητος αυτού, να κοινοποιήσει διά δικαστι-
κού επιμελητού αντίγραφον του προγράμμα-
τος πλειστηριασμού.

Αντίγραφο του προγράμματος πλειστηρι-
ασμού κοινοποιείται και εις τους τυχόν αναγγελ-
θέντος Διευθυντή Δημοσίων Ταμείων και Τελω-
νείων. Ομοίως κοινοποιείται στην αρμόδια Δι-
εύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του 

υπουργείου Οικονομικών το αντίγραφο του 
προγράμματος πλειστηριασμού.

Επί απευθείας εκποιήσεως ο σύνδικος υπο-
χρεούται να γνωστοποιήσει την ημερομηνία εκ-
ποιήσεως, το είδος και την αξία των προς εκποί-
ηση περιουσιακών στοιχείων στην αρμόδια Δι-
εύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών και στους προϊστα-
μένους των αναγγελθεισών Δημοσίων Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τελωνείων, είκο-
σι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημε-
ρομηνία έναρξης της εκποίησης.

Η εφορία μπορεί να προχωρήσει στην κα-
τάσχεση ποσών που τυχόν δικαιούται ο οφειλέ-
της ανάλογα με την προέλευση ως εξής:

Από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά 
βοηθήματα άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ 
τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του 
εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσο-
στού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 
και έως τα 1.500 ευρώ. Για ποσά μεγαλύτερα 
των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατά-
σχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστι-
κού ταμείου του συνόλου του ποσού που 
υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.

Η αναστολή εκτέλεσης επέρχεται μόνο με 
την ένταξη των οφειλών σε πρόγραμμα ρύθμι-
σης ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης πε-
ρί αναστολής των κατασχέσεων.

Χρέη στην Εφορία: Αλλαγές στις κατασχέσεις περιουσιακών
στοιχείων και τους πλειστηριασμούς ακινήτων

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

ζητήματαΣυγκροτήθηκε  σε  σώμα 
η  Τ. Ο. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αχαρνών-Θρακ/δόνων
Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 
2022 στις Αχαρνές, συ-
γκροτήθηκε σε σώμα η 
Συντονιστική Επιτροπή 
της Τοπικής Οργάνω-
σης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,  
Αχαρνών-Θρακομακε-
δόνων.
 Παρόντες στη συνεδρί-
αση ήταν όλα τα εκλεγ-
μένα μέλη, όπου ομό-
φωνα εξελέγησαν οι παρακάτω θέσεις:
1. Συντονιστής: ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ  ΔΙ-
ΟΜΗΔΗΣ
2. Αν. Συντονιστής: ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ  ΔΑ-
ΝΙΗΛ

3. MME & Επικοινωνίας: ΦΛΟΥΔΑΣ ΛΑ-
ΜΠΡΟΣ
4. Οργανωτικού: ΣΑΒΒΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
5. Μέλος: ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. Μέλος: ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7. Μέλος: ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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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Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής 
Θανάσης Αυγερινός είχε τη χαρά και την τιμή 
να υποδεχθεί στο γραφείο του στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής στην 
Παλλήνη τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. κ. Αθη-
ναγόρα σε μία φιλική όσο και ουσιαστική συ-
νάντηση σχετικά με τα θέματα που απασχο-

λούν την Εκκλησία και τους κατοίκους της πε-
ριοχής του Δήμου Αχαρνών. 

Μεταξύ άλλων, είχαν την ευκαιρία να συ-
ζητήσουν και για την πορεία των δύο χρημα-
τοδοτούμενων από την Περιφέρεια Αττικής 
έργων, που αφορούν στον ενοριακό Ιερό 
Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρνών και στον Ιερό 
Ναό Ευαγγελιστρίας στο παλαιό κοιμητήριο. 
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Μία ακόμη συνάντηση υψηλής σημασίας πραγμα-
τοποίησε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός. Συγκεκριμέ-
να την Τρίτη (12/7), συνοδευόμενος από τον πρόε-
δρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμη Οικονόμου, 
επισκέφθηκε τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βο-
ρίδη. Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε επί 
συγκεκριμένης ατζέντας, η οποία περιλάμβανε ζη-
τήματα του Δήμου Αχαρνών, αλλά και θέματα εν 
γένει της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Δήμαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός σε σχετική ανάρτησή του επεσήμανε τη 
σημασία της συγκεκριμένης συνάντησης, αλλά και 
τη διαχρονική στήριξη του υπουργού κ. Βορίδη στα 
θέματα του Δήμου Αχαρνών. Ιδιαίτερη ήταν και η 
παρουσία του προέδρου κ. Οικονόμου, ο οποίος 
συνδέεται με γνωριμία πολλών ετών με τον κ. Βορί-
δη.  Αξίζει πάντως να επισημανθεί πως η συγκεκρι-

μένη συνάντηση έρχεται να εμπλουτίσει ακόμη πε-
ρισσότερο την ατζέντα του Δημάρχου, ο οποίος το 
τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ συ-
ναντήσεων υψηλών επαφών. 

Στη σύσκεψη των δεκατριών 
δημάρχων Αν. Αττικής με 
τον πρωθυπουργό Κυριά-

κο Μητσοτάκη, στην Παλλήνη, 
βρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός.

Στην εισήγησή του ο πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε στα έργα που 
έχουν προγραμματιστεί για την 
Ανατολική Αττική, ενώ ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής στα έργα που υλο-
ποιεί η Περιφέρεια σε συνεργασία 
με τους Δήμους. Σε δήλωσή του ο 

Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός αναφέρει: «Στη σύσκεψη των 13 
δημάρχων της Αν. Αττικής με τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη, στην Παλλήνη, για τα ζητήματα 
που απασχολούν τις περιοχές μας. 
Στις τοποθετήσεις μας θίξαμε μια 
σειρά θεμάτων που αφορούν τους 
δήμους μας, την καθημερινότητα 
των πολιτών αλλά και την αναπτυ-
ξιακή τους πορεία. Έγινε αναλυτική 
συζήτηση για σημαντικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει κάθε περιο-
χή, όπως -μεταξύ άλλων- για τα δί-

κτυα ύδρευσης, την τουριστική αξι-
οποίηση των περιοχών, τις πολεο-

δομικές εκκρεμότητες αλλά και την 
εγκληματικότητα».

Κλείστε το ραντεβού σας με ψηφιακό 
τρόπο στα ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών
Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
όφελος του πολίτη, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου 
Αχαρνών έχουν αναλάβει μία σειρά νέων αρμοδιοτήτων. Οι πο-
λίτες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας  https://rantevou.kep.gov.
gr  έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν φυσικό ραντεβού 
ψηφιακά στο ΚΕΠ της επιλογής τους άμεσα και με ακρίβεια, απο-
φεύγοντας ταλαιπωρία και συνωστισμό, κάτι που αποκτά ιδιαίτε-
ρη σημασία λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η 
πανδημία. Οι πολίτες μετά την φυσική ταυτοποίησή τους και ακο-
λουθώντας απλά βήματα μπορούν  να προγραμματίσουν φυσι-
κό ραντεβού σε ένα από τα 6 ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών, σε ημέ-
ρα και ώρα που επιθυμούν. Επιπλέον έχει ξεκινήσει  στο Κεντρι-
κό ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 35α 
η δυνατότητα αυθημερόν ραντεβού. Το σύστημα παρέχει τη δυ-
νατότητα λήψης αριθμού προτεραιότητας τόσο για τους πολίτες 
οι οποίοι προσέρχονται στα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού, όσο και μέσω 
της χρήσης ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω αντίστοιχης διεπαφής 
για υπολογιστή, tablet ή κινητό. 

Συνάντηση  Σπύρου Βρεττού
με τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ
Την Τετάρτη   13  Ιουλίου 
2022,  ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών  Σπύρος Βρεττός, συ-
ναντήθηκε με τον πρόεδρο 
της ΕΕΤΑΑ Δημήτριο Μα-
ραβέλια και τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο Σπύρο Σπυ-
ρίδων στα πλαίσια της συ-
νεργασίας  για την προώθηση σημαντικών ζητημάτων για τον 
Δήμο μας. «Σκοπός μας είναι να σχεδιάσουμε με την ΕΕΤΑΑ ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις Αχαρνές και την ολιστική 
ανάπλαση της πόλης μας. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω νέ-
ου ΕΣΠΑ 2021-2027 που στην Περιφέρεια μας θα φτάσει τα 400 
εκ. ευρώ. Ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με μηχανικούς και 
εξειδικευμένο προσωπικό είναι μεταξύ των θεμάτων που συζη-
τήσαμε.», δήλωσε ο κ. Βρεττός. 

Ένα  νέο σύστημα πρόβλεψης κινδύνου 
πυρκαγιών στη διάθεση του Δήμου Αχαρνών 
Ένα καινοτόμο σύστημα που με τη βοήθεια της τεχνη-
τής νοημοσύνης θα μπορεί να προβλέψει την επικινδυ-
νότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς καλωσορίζει ο Δήμος 
Αχαρνών, τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Η έξυπνη δα-
σική επιτήρηση ξεκινά από την 1η Ιουλίου και θα διαρ-
κέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 

Τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων υψηλής 
ανάλυσης από όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες της ESA, 
της NASA, και από το σύνολο των δορυφόρων θα προ-
σφέρει εντελώς δωρεάν στο Δήμο Αχαρνών, για όλο το 
χρονικό διάστημα του καλοκαιριού,  η εταιρεία του κ. 
Ελευθέριου Πλαφουτζή. 

Κάθε εβδομάδα ο Δήμος Αχαρνών θα παραλαμβάνει αναλυτική και λεπτομερή «πρόβλεψη» για τις επό-
μενες επτά ημέρες με τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Παράλληλα, θα μπορεί να χρησιμοποιεί χωρίς κα-
νένα κόστος την πλατφόρμα λογισμικού της εταιρείας για τη χαρτογράφηση των κρίσιμων περιοχών.

Η συνεργασία που τίθεται στην υπηρεσία της πυρασφάλειας θα περιλαμβάνει και άμεση επαφή και επι-
κοινωνία με την εταιρεία του κ.Πλαφουτζή για κάθε τρέχουσα αλλά και έκτακτη ανάγκη.

Με τον υπουργό Μ. Βορίδη συναντήθηκαν 
ο Σπύρος Βρεττός και ο Θέμης Οικονόμου 

Στη συνάντηση του  Κυριάκου Μητσοτάκη με τους 
Δημάρχους Αν. Αττικής ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός

Εθιμοτυπική συνάντηση  μεταξύ  του Αντιπεριφερειάρχη  
Θαν. Αυγερινού και  Μητροπολίτη  Ιλίου,  κ. κ. Αθηναγόρα
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7,7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αχαρνών για
την ανακύκλωση από το «Αντώνης Τρίτσης»
Επιτυχίες σημειώνει ο Δήμος Αχαρνών στις εγκρίσεις έργων από τα χρηματοδοτούμενα προγράμμα-
τα, σημάδι ότι οι προτάσεις και οι μελέτες του είναι σωστά τεκμηριωμένες και ώριμες να υλοποιηθούν.
Μάλιστα, πρόσφατα εγκρίθηκε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, η προμήθεια και 
εγκατάσταση γωνιών και πολυκέντρων ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα:
– 20 Πολυκέντρα ανακύκλωσης με αυτόματο (πολυ)μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών, γυάλινων, 
χάρτινων και πλαστικών υλικών
– 8 Έξυπνες Σύνθετες γωνιές ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων με υπόγειους κάδους
– 10 Έξυπνες Υπόγειες γωνιές ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων , με υπόγειους κάδους
Καθώς και η προμήθεια οχημάτων:
– 1 απορριμματοφόρο όχημα πρέσας 16m3 με γερανό
– 1 ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη
Στόχος του Δήμου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και 
μάλιστα με ανταποδοτικό και Smart χαρακτήρα.
Όπως αναφέρουν οι αντιδήμαρχοι Χρύσανθος Κόνταρης και Στάθης Τοπαλίδης, που εμπλέκονται λό-
γω αντικειμένου στον σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση του προγράμματος, στις γωνιές ανακύκλω-
σης θα υπάρχει ηλεκτρονική διάταξη που θα καταγράφει τα συλλεγόμενα απόβλητα ανά γωνιά και 
ανά χρήστη και θα ειδοποιεί όταν οι κάδοι γεμίσουν. 
Οι πολίτες που ανακυκλώνουν θα επιβραβεύονται με πόντους σε ειδική κάρτα που θα τους προμη-
θεύει ο Δήμος. Οι πόντοι θα εξαργυρώνονται σε δραστηριότητες που οργανώνει ο Δήμος όπως Δημο-
τική συγκοινωνία, πολιτιστικά δρώμενα, κλπ.

Μεγάλη  Συγκέντρωση  του  ΚΚΕ  ΣΤΙΣ   ΑΧΑΡΝΕΣ 
Το καλό σενάριο για το λαό γράφεται με ΚΚΕ δυνατό για να βάλουμε εμπό-
δια στα σχέδια τους, για να κερδίσουμε ανάσες ανακούφισης και κυρίως να 
ανοίξουμε το δικό μας δρόμο για τις δικές μας ανάγκες, τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του 
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε μεγάλη συγκέντρωση του Κόμμα-
τος στο Μενίδι. Κάλεσε σε συμπόρευση με το ΚΚΕ στους αγώνες, στο κίνημα, 
σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά και στις εκλογές που κοντοζυγώνουν.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και στους ανταγωνισμούς 
μεταξύ των ΝΑΤΟικών με τη Ρωσία και την Κίνα σημείωσε ότι «οι ομογενείς 
από τον Πόντο, που ήρθαν στην περιοχή μετά το 1990-91, για άλλη μια φορά 
πρόσφυγες των πολεμικών συγκρούσεων και των εμφύλιων πολέμων στην 
περιοχή του Καυκάσου μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, έχουν ζήσει από πρώτο χέ-
ρι τι σημαίνει λαοί, που ζούσαν μαζί για πολλές δεκαετίας ειρηνικά στο πλαί-
σιο της ΕΣΣΔ, να γίνονται θύματα και «σάκοι του μποξ» αντιθέσεων ανάμεσα 
σε ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και αστικές τάξεις». Ανέφερε ακόμα πως «ο λα-
ός του Μενιδίου μπορεί να συγκρίνει τα εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν σε 
μονοπωλιακούς ομίλους μέσα στην πανδημία, με το πενιχρό ποσό των 63.000 
ευρώ που η κυβέρνηση της ΝΔ διέθεσε φέτος στο Δήμο Αχαρνών για την αντι-
πυρική περίοδο, για να δει ποιες είναι οι διαχρονικές προτεραιότητες του αστι-
κού κράτους και όλων των κυβερνήσεων!»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δ. Κουτσούμπας στον μαθητή Μάριο που 
σκοτώθηκε στο Μενίδι από σφαίρα λέγοντας ότι «πέντε χρόνια έχουν περά-
σει από το χαμό του μικρού Μάριου κι όμως η κατάσταση παραμένει δύσκο-
λη, κυρίως γιατί δεν παίρνονται ολοκληρωμένα μέτρα για την αντιμετώπιση 
ενός υπαρκτού προβλήματος. Γιατί όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας, δεν μιλάμε μόνο για την ενίσχυση των αστυνομικών δυ-
νάμεων, όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, θέλοντας να κουκουλώσουν τις 
μεγάλες ευθύνες τους, μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων που 
μπορούν να παρθούν και δεν παίρνονται».
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Νέα κομματικά γραφεία εγκαινιάστηκαν στην Κε-
ντρική Πλατεία στις Αχαρνές, το απόγευμα της 
Τετάρτης 29 Ιουνίου 2022,   παρουσία πλήθους 

κόσμου, στελεχών της Κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτών και Πο-
λιτευτών της Εκλογικής Περιφέρειας Ανατολικής Αττι-
κής 

Χαρακτηριστική η δήλωση του συμπολίτη μας Στέλιου 
Κονταδάκη Γραμματέας, Οργανωτικού και Διευθυντής του 
Γραφείου του Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσο-
τάκη, στην διαδικασία των εγκαινίων : «Συγχαρητήρια στην 
Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Ανατ. Αττικής Βανίτα Σωφρόνη και στον 
Πρόεδρο της Δημ.Τ.Ο. Αχαρνών – Θρακομακεδόνων για 
το δραστήριο έργο τους, καθώς σε σύντομο χρονικό διά-
στημα με πνεύμα συνεργασίας και ενότητας κατάφεραν να 
βρουν άλλη μία στέγη για τις κομματικές οργανώσεις ευ-
θύνης τους. Κάθε νέο κομματικό γραφείο, ενδυναμώνει τις 
ανθρώπινες σχέσεις, φέρνοντας την παράταξή μας πιο κο-
ντά στους πολίτες για τη στήριξη και την ανάπτυξη των το-
πικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα, προωθώντας παράλ-

ληλα και το έργο της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού 
μας Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ μήνυμα του  ο Πρόεδρος της 
ΔΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών και Θρακομακεδόνων  κ. Πέτρος Μα-
ρίνης, για την ανταπόκριση του κόσμου στα εγκαίνια των 
νέων Γραφείων, στην Πλατεία  Αχαρνών, αναφέρει μετα-
ξύ άλλων τα εξής: 

«Αγαπητοί συμπολίτες πριν από δέκα μήνες αναλά-
βαμε τα ηνία της ΔΗΜΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ –ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ-
ΝΩΝ με μοναδικό σκοπό την συνέχεια του έργου που 
υλοποιείτο έως σήμερα και με αυτοσκοπό την επαφή με 
την κοινωνία και μεγαλύτερη εξωστρέφεια. 

Με βάση αυτό μεταφέραμε τα γραφεία μας σε νέο πιο 
σύγχρονο χώρο πραγματοποιώντας εγκαίνια την Τετάρτη 
29-6-2022 ώστε να συμπορευτούμε με την ΔΕΕΠ ΑΝ. ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ αλλά και με την ΟΝΝΕΔ Αχαρνών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά μέσα από την 
καρδιά μας όλους εσάς , που με την παρουσία σας τιμή-
σατε τα εγκαίνια της ΔΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών και της ΔΕΕΠ Αν. 
Αττικής. 

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και 
έδωσε το παρόν στα εγκαίνια. Συνεργάτες, φίλοι, συ-
μπολίτες , κατέκλυσαν τον χώρο δίνοντας ένα όμορφο 
χρώμα στην εκδήλωση. Οι ευχές που δεχθήκαμε είναι 
για εμάς ιδιαίτερη τιμή δίνοντας μας δύναμη και πιστή 
ώστε να συνεχίσουμε να προφέρουμε τις υπηρεσίες μας 
και φυσικά μας γέμισαν με αισιοδοξία για την συνέχεια. 

Ευχαριστούμε θερμά τους επωνύμους και ανωνύ-
μους φίλους που στηρίζουν την προσπάθεια μας προ-
κειμένου η ανανεωμένη ΔΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών να συνεχί-
σει δημιουργικά το έργο της στηρίζοντας το έργο της κυ-
βέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και συζητώντας με 
τους δημότες να προωθεί τους προβληματισμούς τους 
στην κεντρική κυβέρνηση. 

Με νεότερη ανακοίνωση μας θα σας ενημερώσου-
με για το ωράριο λειτουργία των γραφείων μας. Δέ-
σμευση μας από εδώ και στο εξής η φράση του Henry 
Ford: «Το να κάνεις περισσότερα για τον κόσμο απ’ όσα 
κάνει ο κόσμος για σένα, αυτό είναι η επιτυχία». Σας ευ-
χαριστούμε.

Με αισιοδοξία τα εγκαίνια των νέων γραφείων ΔΕΕΠ  
Ανατ. Αττικής και   ΔΗΜ. ΤΟ Αχαρνών - Θρακ/νων στις Αχαρνές
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΕΚ  ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, οι υποψήφιοι 
για Ανώτατες Σχολές, χρησιμοποιώντας τον προσω-
πικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν 
ήδη αποκτήσει ή αποκτούν αυτές τις μέρες, θα μπο-
ρούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ και να επι-
λέγουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο 
(Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν 
ή δεν θυμούνται το password, θα πρέπει να απευθύ-
νονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες 
μέρες εφημερίας είτε στις 2 επιπλέον μέρες που θα 
λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου.

Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών είναι το μοναδικό 
πανελληνίως ΙΕΚ Αθλητισμού, Φυσικού Περιβάλλο-
ντος και Αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει στο 
Παράλληλο Μηχανογραφικό με 6 ειδικότητες θεμα-
τικότητας:
1. Εκπαιδευτής Γυμναστικής με Βάρη
2. Προπονητής Αντισφαίρισης (ΤΕΝΙΣ)
3. Προπονητής Καλαθοσφαίρισης (ΜΠΑ-
ΣΚΕΤ)
4. Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού (ΣΤΙ-
ΒΟΣ)
5. Προπονητής Ποδοσφαίρου
6. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και 
Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περι-
βάλλοντος και εγγυάται:
• Καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης σε πραγ-
ματικές συνθήκες εργασίας,
• καλλιέργεια αθλητικού ήθους, σε κλίμα 
ομαδικότητας, με έμφαση στο ατομικό πλά-
νο κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης,
• εσωτερικά γυμναστήρια μυϊκής ενδυνάμω-
σης, εργομετρίας, φυσικοθεραπείας και πρώ-
των βοηθειών,
• τους πλέον κατάλληλους αθλητικούς χώ-
ρους τένις, στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ 
και βάρη,
• τους κορυφαίους εκπαιδευτές προπονητών 

όλων των αθλημάτων και τη συνεχή επιμόρφωσή τους 
σε θέματα κατάρτισης,
• τη συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους, ομάδες, 
σωματεία, γυμναστήρια και δήμους,
• τη διοργάνωση και συμμετοχή σε κορυφαία αθλητι-
κά γεγονότα,
• τη συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και Δήμους 
της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής για την αμειβόμε-
νη Πρακτική Άσκηση
• τη δωρεάν πλατφόρμα εκμάθησης σχεδιαστικών 
προγραμμάτων
• την εντατική προετοιμασία με την βραβευμένη, υβρι-
δική, εξ αποστάσεως κατάρτιση του ΔΙΕΚ Αχαρνών, για 
τις εξετάσεις πιστοποίησης,
• τη λειτουργία ομίλων, με δευτερεύον, συμπληρω-
ματικό, άθλημα της επιλογής των σπουδαστών, ενδει-
κτικά: crossfit, aerobics, pilates, yoga, χορός, αυτοά-
μυνα.
• την πιστοποιημένη, χρηματοδοτούμενη εξειδίκευση, 
στο εξωτερικό, μέσω προγραμμάτων Erasmus plus

• την δυνατότητα απόκτησης χρηματοδοτούμενης, ερ-
γασιακής εμπειρίας, σε διακεκριμένους φορείς, σε χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω προγραμμάτων 
Erasmus pro 

Οι υποψήφιοι δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος 
επιλογών ΙΕΚ και ειδικοτήτων που δύνανται να επιλέ-
ξουν κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανο-
γραφικού δελτίου: https://michanografiko-diek.
it.minedu.gov.gr/. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων 
κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγο-
νται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιη-
θούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022. 
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής θα ανακοι-
νωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των ει-
σακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Σε καθεμία από τις παραπάνω ειδικότητες, θα ει-
σαχθούν 20 σπουδαστές. Σε αυτές τις ειδικότητες θα 

προσφερθούν και επιπλέον θέσεις στο 
σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτι-
ζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. https://
diek.it.minedu.gov.gr/

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να προστε-
θούν -πλην των ανωτέρω- οι ειδικότητες: 
1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2. Τουριστικός Συνοδός
3. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υπο-
δομών
4. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

για εγγραφές εκτός παράλληλου μηχα-
νογραφικού.

Η φοίτηση στο Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρ-
νών είναι δωρεάν, διαρκεί τέσσερα εξάμη-
να θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτι-
σης και ένα εξάμηνο επιδοτούμενης πρακτι-
κής άσκησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
Δ.ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΡΟΔΩ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ. ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένη μας

ΦΑΝΗΣ  χήρας  ΓΕΩΡΓ.  ΚΑΤΑΡΑ
(Το γένος Κορδατζή)

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Καίτη Βρεττού
Μαρία και Παντελής Ζαχαριάδης

Αναστασία και  Ιωάννης Λεβογιάννης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελευθέριος και  Μίνα Κορδατζή
Κων/νος και Μαρία Κορδατζή

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

οδός Αγ.Τριάδος & Ηρακλείτου (έναντι Σούπερ Μάρκετ Φωτιάδη)

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» 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ.  

ΕΤΗΣΙΟ  ΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας,  Γιαγιάς και Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  ΔΑΜΑΣΚΟΥ (ΦΙΛΗ)
(Το γένος Νίκα)

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ιωάννης και  Βιολέττα
Κωνσταντίνος και  Γεωργία , Σάσα και  Μιχάλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος, Μαριλένα, Νάντια, Δημήτριος, Στεφανία
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΜΠΥΡΟΣ 
(Λούτσης) πλατεία Αχαρνών

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ. ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, Αχαρνές, υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής της αγαπημένης μας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ   ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Ιγνατιάδης
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αριστοτέλης, Μαρία

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Μαρία  Μαστρανδρέα, Μαρία Ιγνατιάδη

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η «Αχαρναϊκή», αξίζει την  Εμπιστοσύνη σας. Εμπιστευτείτε την!!! Στηρίξτε την!!!
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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
 
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  

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

 
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 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  ΧΙΟΝΙΔΗΣ   ΗΡΑΚΛΗΣ   του  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  και της ΣΟΦΙΑΣ  
το γένος ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗ   που γεννήθηκε στο ΣΟΧΟΥΜΙ – ΑΠΧΑ-
ΖΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και της ΑΝΝΑΣ  
το γένος ΣΑΒΒΙΔΗ  που γεννήθηκε στην ΤΑΣΚΕΝΔΗ – ΟΥΣΜΠΕ-
ΚΙΣΤΑΝ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γά-
μο που θα γίνει στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ -ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   του  ΠΑΥΛΟΥ  και της ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ  
το γένος ΤΕΜΠΕΛΚΟΒΑ  που γεννήθηκε στο  ΤΣΑΜΠΟΥΛ - 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  
ΤΣΑΝΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  του  ΙΩΑΝΝΗ  και της ΤΖΟΥΛΙΕΤΑΣ  το 
γένος ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ  που γεννήθηκε στο  ΓΚΑΓΚΡΑ – ΑΠΧΑ-
ΖΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλ-
θουν σε γάμο που θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ.  , 
2ου Ορόφου, στην περιοχή 
Νεάπολη, σε εξαιρετική κατάσταση.  
Τηλ. 6974 156262. 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.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ   του  ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗ  και της  ΘΕΟΔΩΡΑΣ  το γένος   ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ  που 
γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ  του /της 
ΜΑΡΙΑΣ  το γένος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν 
σε γάμο που θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ  του  ΛΑΜΠΡΟΥ  και της  
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  το γένος   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε 
στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΑΝΕΛΛΑΣ  
το γένος ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗ  που γεννήθηκε στην  ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΡ-
ΚΑΔΙΑΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει στο  ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

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

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ -  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιμάτε  για  δημοσίευση της Αγγελίας του  

Θρησκευτικού σας Γάμου, την Τοπική μας Δεκαπενθήμερη 
Εφημερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη αυτή, 

στηρίζεις  την έκδοση  της  και  γίνεσαι  
ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  του  τόπου μας.  

Τώρα με ένα Τηλεφώνημα  στο  697 2426684  
ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας  

στα  mail :  nioras@gmail.com   και  acharnaiki@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
➢ Κυριακή 24/7 μονοήμερη 

εκδρομή ΤΗΝΟΣ, Εισιτήριο 65 €

➢ Σάββατο 23/7 Τριζόνια-μονοήμερη εκδρομή, 
Εισιτήριο   25 €

➢ Μονοήμερη κρουαζιέρα ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ
       Σάββατο 16/7 και  Κυριακή  31/7

Εισιτήριο   68 € /  50 €(5-11ετων) 

➢ Παναγία Σουμελά-Τάφος Παισίου 
-Θεσσαλονίκη-Ουρανούπολη 

   29-31/7/22 3ήμερη εκδρομή(Παρασκευή-Σαββ.-Κυριακή) 
//Εισιτήριο 160 € 

➢ Κυριακή 7/08/2022  μονοήμερη εκδρομή 
ΛΙΧΑΧΔΟΝΗΣΙΑ, Εισιτήριο 28 €

➢ Τετάρτη   31/8/22    ΣΕΦΕΡΛΗΣ- παράσταση 
στο ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ

➢ ΛΕΥΚΑΔΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ
         4ήμερη εκδρομή   26-29/8/22  

Εισιτήριο 240 € με ημιδιατροφή
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14 Κυριακή 17 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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