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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Την πρώτη του προπόνηση εν όψει της σεζόν 
2022-23 έκανε ο Αχαρναϊκός το απόγευμα 
της Δευτέρας 25 Ιουνίου 2022 στο Δημοτικό 
γήπεδο Αχαρνών. Ο πρόεδρος της ομάδας, 
Δημήτρης Κουλούρης καλωσόρισε τους πο-
δοσφαιριστές και τους ευχήθηκε καλή σεζόν 
με υγεία και επιτυχίες.

Έρχονται  για 4η χρονιά οι Βραδιές Πολιτι-
σμού στις Αχαρνές  από τον Δήμο Αχαρνών 
και τη ΔΗΚΕΑ Από  24 Αυγούστου έως  18 
Σεπτεμβρίου 2022.

Ολόκληρο το Πρόγραμμα στην σελίδα  8-9

Άτεγκτος ο  Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός με τα στελέχη του, 
ζητάει εγρήγορση, συνεργασία και αποτελεσματικότητα…

«ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΧΑΜΕΝΗ!»
Απογραφή 2021: Ο Δήμος Αχαρνών
13ος σε πληθυσμό στην Ελλάδα! 

Προς διευθέτηση οδεύει η οφειλή του Δήμου 
Αχαρνών προς την ΕΥΔΑΠ, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ

Γ ια ένα ακόμη καλοκαίρι 
ο Δήμαρχος Σπύρος 
Βρεττός παραμένει στις 

επάλξεις. Αν και φτάσαμε 
στον Αύγουστο δεν έχει λεί-
ψει καθόλου από το γραφείο, 
προσπαθώντας να εκμεταλ-
λευτεί κάθε δυνατότητα εξέλι-
ξης των έργων που έρχονται 
το προσεχές διάστημα. Σε αυ-
τό το πλαίσιο απαιτεί και από 
τους συνεργάτες του απόλυ-
τη προσήλωση στον στόχο με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές. 

Η γεμάτη ατζέντα δεν επιδέ-
χεται καθυστερήσεων. Γι’ αυτό 
και οι συναντήσεις που πραγμα-
τοποιεί σε υψηλό επίπεδο συνε-
χίζονται ακατάπαυστα. Την ίδια 
ώρα δεν σταματούν οι διαβου-
λεύσεις με τους Αντιδημάρχους 
του και τα υπόλοιπα στελέχη 
της διοίκησης, προκειμένου να 
ενημερωθεί για κάθε λεπτομέ-
ρεια και να δώσει λύσεις όπου 
υπάρχουν εμπόδια. 

Οι συναντήσεις αυτές όμως 
συνοδεύονται και από σαφείς 
οδηγίες προς όλους, για τα θέ-
ματα που θα πρέπει να ολοκλη-
ρώσουν μέχρι τις αρχές του Σε-
πτέμβρη. Ένας μήνας που σημα-
τοδοτεί πολλά πράγματα. Κατ’ 
αρχάς είναι η άτυπη έναρξη της 
προεκλογικής περιόδου. Έπειτα 
είναι ένα ορόσημο από το οποίο 
θα κριθεί το ποσοστό υλοποίη-

σης του έργου της Δημοτικής 
Αρχής. Μπορεί μέχρι τώρα το 
πρόσημο να είναι θετικό, αλλά 
αυτό δεν επηρεάζει τον Σπύρο 
Βρεττό, που δεν βάζει όρια στην 
αποτελεσματικότητα. Από αυτό 
άλλωστε «βαθμολογούνται» 
και όλοι οι συνεργάτες του. Εν 
όψει της τελικής ευθείας όλοι θα 
πρέπει να αποβάλλουν κάθε 
σημάδι κόπωσης και να συνεχί-
σουν σε ρυθμό σπριντ για έναν 
ολόκληρο χρόνο. 

Το κλειδί γι’ αυτό είναι ένα 
και ο Δήμαρχος το ξέρει πολύ 
καλά: η ομαδικότητα. Η συνοχή 
της ομάδας είναι αυτή που της 
δίνει επιπλέον δυναμική. Η συ-
νεργασία μεταξύ των Αντιδη-
μάρχων είναι συνεχής και αδιά-
λειπτη και με τον τρόπο αυτό 
αντιμετωπίζονται δύσκολα θέ-
ματα, καθώς υπάρχει εμπλοκή 

πολλών υπηρεσιών και διευ-
θύνσεων. Πράσινο, καθαριότη-
τα και Πολιτική Προστασία για 
παράδειγμα λειτουργούν όλοι 
μαζί με εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα στον τομέα της αποκομι-
δής κλαδιών και κηπαίων. 

Δεν είναι τυχαίο πως κάποια 
τηλεοπτικά συνεργεία, τα οποία 
όπως μάθαμε βρέθηκαν στον 
Βόρειο Τομέα κατόπιν «πρό-
σκλησης» από ενδιαφερόμε-
νους δημότες είχαν πρόβλημα. 
Κι αυτό γιατί ρεπόρτερ και εικο-
νολήπτες επέστρεψαν στο στού-
ντιο χωρίς πλάνα με κλαδιά και 
καμένα δέντρα.

Παρόμοιος είναι ο τρόπος 
λειτουργίας και των υπολοί-
πων, αφού πέρα από το μήνυμα 
του Δημάρχου αντιλαμβάνονται 
όλοι πως «η ισχύς εν τη ενώ-
σει». 
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Πρώτη συγκέντρωση
του Αχαρναϊκού: Αγιασμός
και πρώτη προπόνηση

Σε εξαιρετικό κλίμα η συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ 

Ένα από τα μεγάλα αγκάθια που «κληρονόμησε» η 
παρούσα δημοτική αρχή αφορά μια σημαντική οφειλή 
προς την ΕΥΔΑΠ, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο 
το πρωί της Τρίτης  26  Ιουλίου 2022,  ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός, συνοδευόμενος από τη 
Διευθύντρια κ. Λέκκα, συναντήθηκε με στελέχη της 
διοίκησης της ΕΥΔΑΠ. 2 ΣΕΛ. 5

Βραδιές Πολιτισμού
στις Αχαρνές 2022

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 
απογραφής… Ο επίσημα καταγεγραμμέ-
νος πληθυσμός της πόλης μας (108.130), 
αυξήθηκε σε σχέση με την τελευταία απο-
γραφή του 2011 (106.943). Υπάρχουν βέ-
βαια και κάποιες δεκάδες χιλιάδες κατοί-
κων που επέλεξαν να μην απογραφούν 
στις Αχαρνές ενώ είναι κάτοικοι της περι-
οχής, κάτι που δημιουργεί υποχρηματο-
δότηση στο Δήμο Αχαρνών.  Η επόμενη 
απογραφή είναι το 2031.
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Παιδεία χωρίς Ελληνομάθεια, είναι μισή 
παιδεία. Αναγκαία και πολύ χρήσιμη η τε-

χνολογική παιδεία, η εξειδίκευση, αλλά σωστό 
είναι να έχει κάποιο ηθικό υπόβαθρο. Φανταστεί-
τε η κατασκευή ενός όπλου μαζικής εξόντωσης, 
τι είδους ηθική μπορεί να έχει. Οι νόμοι που θε-
σπίζουμε, είναι για να καλύπτουν τις ανάγκες μας 
και σπάνια έχουν ηθική βάση. 
Ανάγκες και παράλογο είναι 
σημεία, ενδείξεις, της σύγχυσης 
στην οποία βρισκόμαστε.
Όταν ένας άνθρωπος και ειδι-

κά ένας κυβερνήτης σκέ-
πτεται μόνο το χρήμα, σί-

γουρα θα γίνει αντιπαθής. Το 
χρήμα έρχεται και παρέρχεται 
από τα χέρια μας στην διάρ-
κεια της ζωής μας. Προς τι το 
μίσος και ο αλληλοσπαραγ-
μός; Όταν τελειώνουμε ανα-
λογιζόμαστε όλα μας τα λάθη. 
Τότε όμως δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Ζού-
με μόνο μια φορά.

Η πληθυσμιακή αλλοτρίωση των Ευρωπα-
ϊκών λαών, από Ασιάτες, είναι τεράστιο λά-

θος. Μας χωρίζει πολιτιστική διαφορά εκατοντά-
δων ετών.  Το να αγοράζεις φτηνούς ασιάτες ερ-
γάτες, στερείς από τον λαό σου, το μεροκάματο, 
με όλες τις οδυνηρές συνέπειες. Καθόλου έξυ-
πνο. 

Γενικά οι Ασιάτες με το ρύζι τους, κάνουν 
και μια σάλτσα, μάλτσα, κάλτσα για να το 

νοστιμίσουν. Σκέτο δεν τρώγεται. Είναι φυσικό 
να τρώνε και κάποιον ιό. Έτσι εξηγείται η παν-
δημία.

Από το ΑΙΕΝ ή Αεί αριστεύειν, πάντα να αρι-
στεύεις, φτάσαμε, στο, το αριστείο είναι κό-

μπλεξ, αίσθημα κατωτερότητας, από κάποιους 
ανεκδιήγητους, αρρωστημένους εγκεφάλους 
αριστερών πολιτικών. Βρε μπρος απολειφάδια.

Το να κατηγορείς τους πάντες, εκτός από 
τον εαυτό σου, για την σημερινή μας μιζέ-

ρια, είναι μια εύκολη καθημερινή μας συνή-

θεια. Το να προτείνεις μια έξυπνη και εφικτή 
ιδέα για να βγούμε από αυτήν, είναι μια πολύ 
δύσκολη δουλειά. Δεν έχουμε όλοι μας αυτήν 
την ικανότητα. Όταν δεν γνωρίζεις κάτι χρήσι-
μο να πεις, καλύτερα να σιωπάς.

Βιολογικά όταν ένας άνθρωπος μπει στην 
Τρίτη ηλικία, γίνεται σκουράντζα. Δυαδικό 

σύστημα, ψηφιακή τεχνολο-
γία, διαδικτυασκές εφαρμογές 
και ένα σωρό τέτοια, τον ζαλί-
ζουν. Αργά τα βήματα του και 
δεν τα προλαβαίνει. Μπορούν 
όμως και πρέπει να τα προλά-
βουν οι νέοι μας, τα φρέσκα 
μυαλά. Η πολιτεία οφείλει να 
είναι αρωγός.

Η κάθε πρόβλεψη γίνε-
ται με τα δεδομένα της 

σημερινής συγκυρίας και την 
εμπειρία του παρελθόντος, 
για ανάλογες περιπτώσεις.   

Αυτό δεν λέγεται μαντεία, αλλά απλή λογική. 
Αφήστε  τις καφετζούδες, τους αστρολόγους 
και τα μαστούρια κάθε είδους. 

Το να μοιράζεσαι την χα-
ρά του συνανθρώπου 

σου, δείχνει την αγαθή προαί-
ρεση της ψυχής σου. Το να 
μεμψιμοιρείς και να βρίσκεις 
κουσούρια, δείχνει ζηλοφθο-
νία, γιατί δεν μπορείς να πρά-
ξεις τα ίδια, ή καλύτερα από 
αυτόν. Δεν είναι δίκαιο, δεν εί-
ναι σωστό.

Η  αγένεια, η χυδαιότη-
τα, η πρόκληση, είναι ο 

χειρότερος τρόπος να εκφρά-
σουμε το εγώ μας. Υπάρχουν 
πιο έξυπνοι τρόποι, το εγώ μας να γίνει ευχά-
ριστο και αποδεκτό από τους συμπολίτες. Αυ-
τό μπορούμε να πούμε ότι λέγεται εκπολιτι-
σμός.

Σωστό είναι να μην υποτιμάμε κανέναν άν-
θρωπο. Από το μυρμήγκι μαθαίνουμε ένα 

πολύ αληθινό και χρήσιμο πράγμα. Δουλεύει 
όλο το καλοκαίρι για να επιβιώσει τον χειμώνα. 
Ενώ το τζιτζίκι ζει μόνο λίγες μέ-
ρες. Τι πρέπει να κρατήσει ένας 
άνθρωπος που προόρισται να 
ζήσει πενήντα , εξήντα, εβδομή-
ντα χρόνια.

Ποιος λογικός άνθρω-
πος μας είπε ποτέ, ότι 

ένας άθρησκος άνθρωπος εί-
ναι ένας κακός άνθρωπος. Η 
καλοσύνη είναι αρετή που 
γεννιέται από το είναι μας, από 
την ψυχή μας. Δεν κατασκευάζεται από την 
υποκρισία μας και από δόλιες συμπεριφορές.  
Απλοϊκά καλός άνθρωπος είναι αυτός που λυ-
πάται και συμμερίζεται ειλικρινά τον πόνο για 
τις ατυχίες του συνανθρώπου του.

Ο φανατισμός είναι αρρώστια που δύσκο-
λα θεραπεύεται. Χρειάζεται ωριμότητα και 

κρίση για να απαλλαχτείς από αυτόν. Δύσκολα 
να τα αποκτήσεις όταν κουβαλάς τις δεισιδαιμο-
νίες του παρελθόντος. Όμως η ζωή μας και η νο-
ημοσύνη μας εξελίσσονται με τις νέες γνώσεις και 
δεν είναι καθόλου έξυπνο να επιμένουμε σε δο-
ξασίες ξεπερασμένες.

Ένας μακαντάσης  στο καφενείο με ρώ-
τησε εάν έβαλα ΤΖΟΚΕΡ, γιατί έχει μα-

ζέψει πολύ πράμα. Του απάντησα, βεβαίως, 
διότι έχω καλές σχέσεις με τον Σατανά, ποιος 
ξέρει, μπορεί να με συμπάθησε και να σπά-
σει το πόδι του για πάρτη μου. Όλα γίνονται.

Κάποιος φιλόλογος καθηγητής στα γυ-
μνασιακά μας χρόνια, μας έλεγε. Όταν 

έχετε μια γνώμη που την θεωρείτε σωστή, λο-
γική και κοινά αποδεκτή, μην παραλείπετε να 
την γράφετε.. Πάντα σε κάποιον θα φανεί χρή-
σιμη.

Κακεντρέχεια  είναι η ιδιότητα ανθρώ-
πων που τους έχεις αρνηθεί κάτι. Εκδι-

κητικότητα είναι, οφθαλμόν αντί οφθαλ-
μού και οδόντα αντί οδόντα. Και τα δύο εί-
ναι κακίες.  Από πού γεννιώνται όμως αυ-
τά; Πρέπει ο καθένας μας να ρωτήσει τον 
εαυτό του.

Η επίδειξη πλούτου σε περιόδους τερά-
στιας ανεργίας, όταν οι απλοί εργάτες 

δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ακόμη και 
την τροφή τους, εγείρει μίσος και εχθρότητα. 
Ας το έχουν αυτό υπ’ όψιν τους, οι παλαιοί λε-

φτάδες και οι νεόπλουτοι. Εί-
ναι πράξη σωφροσύνης.

Βιολογικά δεν έχω τα 
προσόντα να γίνω 

ήρωας. Όμως θαυμάζω το 
θάρρος και την αυτοθυσία 
των ηρών μας για την πα-
τρίδα μας. Αυτό που δεν 
μπορώ να πράξω εγώ, δεν 
θα το ζηλοφθονήσω, αλλά 
θα το πω στα παιδιά μου 
εάν  είναι ικανοί, να ακο-
λουθήσουν τις πράξεις 
ηρώων μας.  Ένα είναι άρι-

στο, να αμυνόμαστε για την γη μας, την οι-
κογένεια μας, τα παιδιά μας, την πατρίδα 
μας. Απλές σκέψεις του κάθε Έλληνα.

Ύλη είναι η μάζα. Άυλες είναι οι σκέψεις 
μας, οι δημιουργίες του μυαλού μας. 

Την ύλη την βλέπουμε, την εγγίζουμε, την με-
λετούμε, την ψάχνουμε.  Θαύμα είναι κάτι 
που βλέπουμε, αλλά δεν ξέρουμε, δεν μπο-

ρούμε να το εξηγήσουμε. 
Ψάχνοντας το, κάποτε το βρί-
σκουμε.  Ύλη είναι η μητέρα 
φύση και ότι μας συμβαίνει, 
είναι απλά λειτουργίες της.  
Δεν θα την ξεπεράσουμε. 
Πάντα θα ψάχνουμε, να εξη-
γούμε και το μαθαίνουμε. Εί-
ναι χρήσιμο.

Ηλίθιους νάρκισσους 
και αυτοθαυμαζόμε-

νους, συναντάμε πολλούς στην ζωή μας.  
Όταν όμως αυτοί είναι δημόσια πρόσωπα, 
είναι κατάπτυστοι και απαράδεκτοι. Το να 
θαυμάζεις τον εαυτό σου είναι δικαίωμα 
σου. Το να διαφημίζεσαι, σαν τέτοιος, είναι 
τουλάχιστον εμετικό.

Ο φίλος μου που έχει υπηρετήσει 
στον στρατό ξηράς, όταν του λέγω ότι 

πάω να μαγειρέψω πιλάφι, ξινίζει τα μού-
τρα του. Εγώ του λέγω.  Να σου κάνω πι-
λάφι με σάλτσα από κάλτσα φορεμένη, να 
γλύφεις και τα δάκτυλά σου. Ο άνθρωπος 
δεν με αντέχει.

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»

Στην προσπάθεια 
μας να αποκτήσουμε 
χρήματα, χαλαρώ-

νουμε εκούσια την ηθική 
μας.  Αυτό χαλαρώνει ή δι-
αλύει την συνοχή της κοι-
νωνίας μας.  Δείγμα ότι αδι-
αφορούμε για την παρακ-
μή, τον εκφυλισμό μας. Λυ-
πηρό για όλους μας.

Η χαμηλή εκπαίδευ-
ση σε συνδυασμό 
με την χαμηλή αντί-

ληψη, είναι μια πολύ δύ-
σκολη κατάσταση. Πρώτον 
γιατί είναι εκμεταλλεύσιμη 
και δεύτερον γιατί πολύ 
δύσκολα ακολουθεί σω-
στές εντολές, σωστές συμ-
βουλές. 

Απατεώνες υπήρχαν 
και θα υπάρχουν. Το 
πρόβλημα είναι οι 

συνεργάτες και οι προστά-
τες τους.  Θα μου πείτε τώ-
ρα, κάνε δουλειά σου βρε 
ανθρωπάκο;
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«Υπάρ-
χ ο υ ν 
δεκαετί-

ες στις οποίες 
δεν συμβαίνει 
τ ίποτα. . .κα ι 
υ π ά ρ χ ο υ ν 
ε β δ ο μ ά δ ε ς 
στις οποίες συμβαίνουν δεκαετίες». Το αντιπλημ-
μυρικό έργο της Εσχατιάς με προϋπολογισμό 
36,7 εκατ. ευρώ ξεκίνησε στα διοικητικά όρια του 
Δήμου Αχαρνών παρουσία του δημάρχου Σπύ-
ρου Βρεττού στο εργοτάξιο της Intrakat. Το μεγα-
λύτερο μέρος της διευθέτησης στα διοικητικά 
όρια του Δήμου μας,έχει ολοκληρωθεί…σε λί-
γους μήνες ολοκληρώνεται η μελέτη για τους κοι-
νόχρηστους χώρους πρασίνου και αθλητικών δι-
αδρομών που θα υπάρχουν πάνω από το ρέμα!

Η  Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αχαρνών-Θρακομακεδό-
νων, μαζί με υποψηφίους βουλευτές,  
επισκέφθηκαν την λαϊκή αγορά της Τε-

τάρτης, την προπερασμένη εβδομάδα για να 
προβάλου-
με τις θέσεις 
και τις προ-
τάσεις τους 
ΠΑΣΟΚ-Κί-
νημα Αλλα-
γής σχετικά 
με την ακρί-
βεια που χτυπάει καθημερινά τα ελληνικά νοι-
κοκυριά. Ο κόσμος επιζητεί λύσεις στα προ-
βλήματα του και θέλει να δει ξανά ένα ισχυρό 
ΠΑΣΟΚ που θα αλλάξει τους συσχετισμούς.

Ο Σεβασμι-
ώ τ α τ ο ς 
Μητροπο-

λίτης Ιλίου, Αχαρ-
νών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηνα-
γόρας χοροστά-
τ η σ ε ,  τ η ν  
Κυριακή 24 Ιουλίου, στον εσπερινό της Κοιμήσεως 
Αγίας Άννας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στις 
Αχαρνές. Στην λιτανεία παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Σπυρίδων Βρεττός, ο Αντιδήμαρχος 
πράσινου κ. Νικόλαος Ξαγοράρης, ο Διευθυντής 
της ΔΗΚΕΑ κ. Ιωάννης Νίκας, η πρόεδρος της Αρω-
γής κ. Μαρία Μπούκη και ο σύμβουλος δημάρχου 
για θέματα παιδείας κ. Ιωάννης Κατσανδρής.

Την ημέ-
ρα εορ-
τής του 

Προφήτη Ηλία, 
2 0  Ι ο υ λ ί ο υ 
2022, ο Σεβα-
σμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηνα-
γόρας λειτούργησε στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία στις Αχαρνές συμπαραστατούμενος 
από κληρικούς της Αρχιερατικής αυτής περι-
φέρειας. Ευχήθηκε δε τα ιδιώματα αυτά, οι 
πιστοί που κατέκλυσαν τον ναό του, να τα 
καλλιεργούν στη ζωή τους.    

Σε κλίμα 
κατάνυ-
ξης και 

με τη συμμετο-
χή δεκάδων 
πιστών τελέ-
στηκε την Τε-
τάρτη 20 Ιουλί-
ου η Θεία Λει-
τουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του 
Προφήτη Ηλία, στην ομώνυμη ενορία του Δήμου 
Αχαρνών. Προηγήθηκε την παραμονή της γιορ-
τής του Προφήτη Ηλία, το απόγευμα της Τρίτης 
19 Ιουλίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. 
Ανήμερα της γιορτής, το πρωί της Τετάρτης 20 
Ιουλίου τελέστηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα. 

Με ιδιαί-
τερη λα-
μπρότη-

τα οι κάτοικοι 
των Αχαρνών 
τίμησαν την 
μνήμη της Αγί-
ας Παρασκευής 
στον ομώνυμο 
Ιερό Ναό στις 
Αχαρνές. Το 
απόγευμα της Δευτέρας 25 Ιουλίου, τελέστηκε Πα-
νηγυρικός Εσπερινός ιερουργούντος του Μητροπο-
λίτη κκ Αθηναγόρα και στη συνέχεια ακολούθησε 
λιτάνευση της Ιερής Εικόνας υπό την συνοδεία της 
Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αχαρνών. 
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και προσκύνησε 
την εικόνα, παραμονή της μεγάλης εορτής, ενώ στον 
Εσπερινό παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. 
Σπύρος Βρεττός με συνεργάτες του και φίλους. 

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Προσκυνηματικό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Ανακάσης, του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού Αττικής, ιε-

ρούργησε στις  26 Ιουλίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ιλί-
ου, Αχαρνών 
και Πετρουπό-
λεως κ. Αθηνα-
γόρας πλαισιώ-
μενος από ιερείς 
και διακόνους 
της Ιεράς Μη-
τροπόλεως. Να 
σημειώσουμε 
πως ως εφημέριος στον Ιερό Ναό, υπηρετεί, ο συμπο-
λίτης μας Ιερέας κ. Παναγιώτης Τσιλιβερδής.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Μ. Βορίδη, για τη χρηματοδότηση της 
αποκατάστασης των ζημιών στον Άγιο Βλά-

ση απηύθυνε ο βουλευτής Αν. Αττικής της Νέας 
Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος, ως εξής: «Κύριε 
Υπουργέ, 
Κατά την 
επίσκεψή 
του, στο 
Δ ή μ ο 
Αχαρνών 
ο Αναπλη-
ρ ω τ ή ς 
Υπουργός 
Εσωτερι-
κών, υποσχέθηκε οικονομική ενίσχυση ύψους 2 
εκατ. Ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που 
υπέστη ο Ι. Ν. του Αγίου Βλασσίου από τους σει-
σμούς.Ερωτάστε Κύριε Υπουργέ από ποιο λογα-
ριασμό και σε ποια φάση βρίσκεται η εκταμίευση 
του ποσού;»

Σε Αντιπρόεδρο Α΄της ΔΕΕΠ Ανατολικής 
Αττικής της Νέας Δημοκρατίας αναβαθμί-
στηκε ο Δημήτρης Αγγελής, ο οποίος μέ-

χρι πρόσφατα εκτελούσε χρέη ταμία. Όπως πλη-
ροφορού-
μαστε, η 
αναβάθμι-
σ ή  τ ο υ 
δεν ήρθε 
ουρανο-
κατέβατα 
αλλά βα-
σίστηκε σε 
γεγονότα 
όπως: τις ψήφους του στις εσωκομματικές εκλο-
γές αλλά και τον καθημερινό του αγώνα για τη 
ΔΕΕΠ.

Συνάντηση με τον Περιφερειακό Σύμβουλο 
Ανατολικής Αττικής και Μέλος της Κεντρικής 
Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γιάν-

νη Σμέρο είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός. Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία κατά την διάρ-
κεια της συνάντησης, να ενημερώσει τον κ. Γιάννη 
Σμέρο για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν το 
Δήμο αλλά και την προσπάθεια που γίνετε για την 
επίλυσή τους.

Φωτορεπορτάζ

Στον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονος 
στο Κοιμητήριο Αχαρνών έδωσε το πα-
ρών το πρωί της Τετάρτης 27 Ιουλίου 2022 

ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός με συνεργάτες του 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθώ-
ντας με ευλάβεια την λιτάνευση της εικόνας. Σή-
μερα είναι ο εορτασμός του Αγίου Μεγαλομάρτυ-
ρος Παντελεήμονος. Βρέθηκα με τους συνεργά-
τες μου στη θεία Λειτουργία και την Περιφορά της 
ιερής εικόνας του, που πραγματοποιήθηκε εντός 
του Νέου Κοιμητηρίου.
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνη-
σης πραγματοποιήθηκε 
το πρωί της Δευτέρας 18 

Ιουλίου από τον Δήμο Αχαρ-
νών η ετήσια επιμνημόσυνη δέ-
ηση και η κατάθεση στεφάνων 
για τους πεσόντες κατά το πρα-
ξικόπημα και την τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο το 1974, πα-
ρουσία του εκπροσώπου τύπου 
της Πρεσβείας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκου Νικολάου.

Όπως κάθε χρόνο ο Δήμος 
Αχαρνών δεν ξέχασε αυτούς που 
έπεσαν στην Κύπρο το 1974 για 
την απόκρουση της εισβολής των 
Τούρκων. Στην ομιλία του ο Δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
υπογράμμισε: «Συγκεντρωθήκα-
με, όπως κάθε χρόνο, για να επιτε-
λέσουμε το δικό μας καθήκον: Να 
αποτίσουμε φόρο τιμής στους 
ήρωες νεκρούς μας. Μεταξύ αυ-
τών και ο Μενιδιάτης Κωνσταντί-
νος Αντωνόπουλος που σκοτώ-
θηκε υπερασπιζόμενος το στρατό-
πεδο της ΕΛΔΥΚ. Ήταν ένας από 
τους Μενιδιάτες που βρέθηκαν 

στην Κύπρο για να σταθούν στο 
πλευρό των αδερφών μας που 
ξαφνικά είδαν να απειλείται η εθνι-
κή κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η 
ελευθερία. Το μήνυμα των πεσό-
ντων είναι πως η ζωή τους δεν χά-
θηκε άσκοπα. Ένα μήνυμα που δι-
αχέεται στο χρόνο και στον κόσμο. 
Ένα μήνυμα που θα μείνει κυρίαρ-
χο στη συνείδηση όλων μας».

Από την πλευρά του, ο εκ-
πρόσωπος τύπου της Πρεσβείας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας Νί-
κος Νικολάου, ο οποίος μετέφερε 
τον χαιρετισμό του Κύπριου Πρέ-
σβη Κυριάκου Κενεβέζου, ευχα-
ρίστησε τον Δήμο Αχαρνών για 
την ανιδιοτελή πρωτοβουλία δι-
οργάνωσης αυτής της τελετής 
μνήμης που καταδεικνύει το μέγε-
θος της αγάπης και της αλληλεγ-
γύης προς τον Κυπριακό λαό. 
«Σαράντα οκτώ χρόνια από την 
Τουρκική εισβολή, οι μνήμες πα-

ραμένουν ολοζώντανες καθώς το 
νησί μας να παραμένει διχοτομη-
μένο. Μισό αιώνα τώρα συνεχίζε-
ται η βεβήλωση», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά. Η τελετή ολοκλη-
ρώθηκε με την κατάθεση στεφά-
νων από τον Δήμαρχο Αχαρνών, 
την πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία, τον πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου και μέλη του Πανελ-
λήνιου Συνδέσμου Αγωνιστών 
Κύπρου 1974 καθώς και με την 

ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου 
από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα 
του Δήμου.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν: οι Βουλευτές Αν. Αττικής Βα-
σίλης Οικονόμου, Αντώνης Μυ-
λωνάκης και Μαρία Αμπατζίδη, ο 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ατ-
τικής, εντεταλμένος Περιφερεια-
κός Σύμβουλος Θανάσης Κατσι-
γιάννης, ο πρόεδρος του Δ.Σ 
Αχαρνών Θέμης Οικονόμου, το 
μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 
Χρήστος Πανταζώνας, το μέλος 
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πο-
λεμιστών Κύπρου 1964-74, Ιωάν-
νης Λάζαρης, το μέλος της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ Λάζαρος Καραούλης, εκ-
πρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, 
ιερείς και δεκάδες δημότες.

Τους είκοσι έναν αριστούχους μαθητές 
και πλέον φοιτητές, δικαιούχους του κλη-
ροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού» για τα 
Ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 
και 2018-2019 υποδέχθηκε το πρωί της 
Παρασκευής 15 Ιουλίου, ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός προκειμένου 
να υπογράψουν τα συμβόλαια των υπο-
τροφιών. Οι διαδικασίες για την προκήρυ-
ξη και απονομή των υποτροφιών «Ιωάν-
νης Στριφτός» έχουν, πλέον, ομαλοποιη-
θεί κι έχουν ξεπεραστεί οι όποιες γραφει-
οκρατικές δυσκολίες  έφερναν 
καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία.

Κατά την απονομή των υποτροφιών 
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 

συνεχάρη τους αριστούχους φοιτητές για 
τις επιδόσεις τους και δήλωσε: «Το κλη-

ροδότημα της «Ροδιάς Στριφτού» μπορεί 
να διαθέτει τους πόρους, μια σημαντική 

ακίνητη περιουσία, η οποία όμως παρέμε-
νε ανεκμετάλλευτη για πολλά χρόνια, 
χωρίς τα ανάλογα έσοδα. Ως δημοτική 
αρχή κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για να απεμπλακούμε από γραφειο-
κρατικά κολλήματα. Προσπαθούμε, συ-
νεχώς, να βοηθήσουμε όσο περισσότε-
ρους μαθητές της πόλης μας, να τους στη-
ρίξουμε οικονομικά μέσω του 
κληροδοτήματος. Θεωρώ ότι τα χρήματα 
αυτά είναι αρκετά για έναν νέο άνθρωπο 
ο οποίος σπουδάζει και συνεχίζει τις 
σπουδές του για να μπορέσει να συνεχί-
σει παρακάτω. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμε-
νος που είστε εδώ για να μπορέσετε να 
παραλάβετε τις υποτροφίες αυτές».

Τίμησε τους πεσόντες-αγνοούμενους κατά την 
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο ο Δήμος Αχαρνών

Υπογράφηκαν 21 υποτροφίες του κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού» από τον Δήμαρχο Αχαρνών 

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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Σε εξαιρετικό κλίμα η συνάντηση 
με τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ 

Ένα από τα μεγάλα αγκάθια 
που «κληρονόμησε» η πα-
ρούσα δημοτική αρχή αφο-

ρά μια σημαντική οφειλή προς την 
ΕΥΔΑΠ, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Από 
την πρώτη στιγμή κινήθηκαν οι δια-
δικασίες, ούτως ώστε το χρέος αυτό 
να διευθετηθεί και να δοθεί οριστι-
κή λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα 
που ταλανίζει το Δήμο. Σε αυτό το 
πλαίσιο το πρωί της Τρίτης  26  Ιου-
λίου 2022,  ο Αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών Μιχάλης Βρεττός, συνοδευό-
μενος από τη Διευθύντρια κ. Λέκκα, 
συναντήθηκε με στελέχη της διοίκη-
σης της ΕΥΔΑΠ. Συγκεκριμένα συ-
νάντησαν τη Διευθύντρια Εξυπηρέ-
τησης Ειδικών Πελατών κ. Νόση, 
τον Αν. Διευθυντή κ. Νανούρη και 
την προϊσταμένη κ. Νεονάκη στα 
γραφεία της Επιχείρησης Ύδρευσης.

Εκτός από τη διαπραγμάτευση 
επί της οφειλής, η ατζέντα περιλάμ-
βανε και την κατάθεση από την πλευ-
ρά του Δήμου σειράς προτάσεων, οι 
οποίες θα μελετηθούν το αμέσως 
προσεχές διάστημα. Από την πλευ-
ρά της δημοτικής αρχής είναι ειλημ-

μένη απόφαση η διευθέτηση του ζη-
τήματος, καθώς απαιτείται λύση για 
την ομαλοποίηση της κατάστασης 
και να μπορέσουν επιτέλους να γί-
νουν νέες τοποθετήσεις ρολογιών 
και συνάμα υδροδοτήσεις κοινόχρη-
στων χώρων.  

Τα μείζονα ζητήματα ασφάλει-
ας παραβατικότητας και εγκλη-
ματικότητας στον Δήμο Αχαρ-
νών έθεσε εκ νέου ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός στη 
συνάντησή του με τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Τάκη 
Θεοδωρικάκο και τον Αρχηγό 
της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Κων/
νο Σκούμα, την Τρίτη 19 Ιουλί-
ου. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ζήτη-
σε την εντατικοποίηση των δρά-
σεων της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στην πόλη 
μας, ενώ παράλληλα ανέδειξε 
την επιτακτική ανάγκη στελέχω-
σης με ανθρώπινο δυναμικό του 
Αστυνομικού Τμήματος και του 
Τμήματος Ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Αρ-
χηγός της ΕΛ.ΑΣ κ. Σκούμας δι-
αβεβαίωσε για τη συνεχόμενη 
πολυκλαδική δράση της ΕΛ.ΑΣ 
και ενημέρωσε αναλυτικά για τα 
αποτελέσματα του νέου σχεδίου 
δράσης στην περιοχή των Αχαρ-
νών, το οποίο τέθηκε σε εφαρ-

μογή, πριν λίγες ημέρες. 
Σημειώνεται ότι στις αρχές 

Ιουλίου ο Δήμαρχος Αχαρνών 
είχε συναντηθεί ξανά με τον αρ-
χηγό της ΕΛ.ΑΣ για να συζητή-
σουν τους άξονες του εν εξελίξει 
σχεδίου αστυνόμευσης της πό-
λης.

Παρών στη συνάντηση ήταν 
και ο πρώην Δήμαρχος Αναστά-
σιος Μουστακάτος, βαθύς γνω-
στής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των προβλημάτων του τό-
που μας, ο οποίος συνδέεται με 

παλιά φιλία με τον Υπουργό. 
Στις δηλώσεις του ο Δήμαρ-

χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
τόνισε: «Στη συνάντησή μας επι-
σήμανα την ανάγκη ενεργούς 
και διαρκούς αστυνόμευσης. 
Ενημερώθηκα, επίσης, για τα 
αποτελέσματα του νέου σχεδίου 
που εκπονήθηκε από το Αρχη-
γείο και ξεκίνησε να υλοποιείται 
τις τελευταίες μέρες. Από την 
πλευρά μας δεν εφησυχάζουμε 
και θα συνεχίσουμε να διεκδι-
κούμε αυτό που δικαιούμαστε».

Η πόλη μας έχει ανάγκη από 
πολλές παρεμβάσεις στις γειτο-
νιές της. Μία από αυτές βρίσκε-
ται σε εξέλιξη τις τελευταίες μέ-
ρες και αφορά στην κατασκευή 
δρόμων στην Αγριλέζα. 

Με μελέτη των υπηρεσιών 
και χρηματοδότηση από τον 

Δήμο τους επόμενους μήνες θα 
δημιουργηθούν νέοι δρόμοι, 
καθώς οι μελέτες προβλέπουν 
διάνοιξη, δημιουργία βάσεων, 
εκσκαφές, κατασκευή κρασπέ-
δων και ρείθρων, ασφαλτό-
στρωση και πλακόστρωση πε-
ζοδρομιών. 

Σύντομα παρόμοια έργα θα 
ξεκινήσουν και σε άλλες περιο-
χές. Σε ένα μικρό χρονικό διά-
στημα για το εύρος των εργασι-
ών, προσπαθούμε να καλύ-
ψουμε ελλείψεις δεκαετιών, αλ-
λά είμαστε αποφασισμένοι να 
συνεχίσουμε χωρίς διακοπή.

Διαρκής η μάχη του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού για τα ζητήματα Ασφάλειας 

Νέα συνάντηση με τον Υπουργό
κ,  Θεοδωρικάκο  και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ 

 Προς διευθέτηση οδεύει η οφειλή του Δήμου Αχαρνών προς την ΕΥΔΑΠ, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ

 Συνάντηση Γ. Πατούλη με 
Σπ. Βρεττό και Μητροπολίτη 
 κ. Αθηναγόρα  –  Ειδική 
αναφορά για Άγιο Βλάση
Η πορεία υλοποίησης υποδομών και δράσεων 
που έχουν στόχο την ασφάλεια των πολιτών και 
τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών 
στον Δήμο Αχαρνών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατού-
λη και του Δημάρχου  Σπυρίδωνος Βρεττού. 

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Περιφέρειας παραβρέθηκαν επίσης, 
ο Μητροπολίτης Ιλίου και Αχαρνών κ. Αθηναγό-
ρας Δικαιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής 
Αττικής Αθ. Αυγερινός, η Περιφερειακή Σύμβου-
λος Ε. Κοσμίδη, ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων της Πε-
ριφέρειας Α. Καλογερόπουλος και  ο αρχιμανδρί-
της Πατήρ Ιωάννης Ράπτης. Ο κ. Βρεττός, επισήμα-
νε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθή-
κοντα βρήκε στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη Γ. 
Πατούλη ένα βασικό σύμμαχο, ο οποίος μαζί με 
τους συνεργάτες του Αντιπεριφερειάρχες, Εντε-
ταλμένους Περιφερειακούς και Περιφερειακούς 
Συμβούλους συμβάλλουν στην υλοποίηση ση-
μαντικών έργων που αφορούν στις υποδομές, το 
οδικό δίκτυο, την αντιπλημμυρική προστασία και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ενδεικτικά παραδείγματα 
αποτελούν η διάνοιξη και κατασκευή αποχέτευ-
σης ομβρίων της Λεωφόρου Καραμανλή, η κατα-
σκευή παιδικών χαρών, η υλοποίηση δράσεων 
ανακύκλωσης και καθαριότητας, η διαμόρφωση 
ανοιχτών αθλητικών χώρων, η ανάπλαση πλατει-
ών, η ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού κ.α.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ειδική ανα-
φορά και στη συντήρηση δύο Ιερών Ναών (Άγιος 
Βλάσιος και Ευαγγελιστρίας) καθώς και στην υλο-
ποίηση δράσεων και συνεργασιών της Εκκλησί-
ας με την Περιφέρεια. Ο κ. Πατούλης αναγνωρί-
ζοντας τις ανάγκες του δήμου Αχαρνών υπογράμ-
μισε ότι η βούληση της διοίκησης της Περιφέρει-
ας είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
αναπτυξιακών έργων και δράσεων προς όφελος 
των πολιτών, μέσα από μία ιεράρχηση και διαχεί-
ριση προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε 
από τα υπηρεσιακά στελέχη του να συνεργα-
στούν στενά, τόσο με τις υπηρεσίες της Δημοτικής 
Αρχής, όσο και με την Εκκλησία προκειμένου να 
υλοποιηθούν οριζόντιες δράσεις. 

Κατασκευή δρόμων στην Αγριλέζα
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Στα 136.077 είναι τα κρούσματα κορονοϊού 
που καταγράφηκαν μέσα σε μια εβδομάδα 
στην Ελλάδα (18 – 24/07), όπως ανακοίνω-

σε ο ΕΟΔΥ το μεσημέρι της Τρίτης (26.07.2022), με 
τις επαναλοιμώξεις να αφορούν το 19% των νέων 
λοιμώξεων. Καταγράφηκαν 271 θάνατοι ασθενών 
COVID-19 (26 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 26% 
εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της 
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 30.999 θά-
νατοι, με το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος 
της εβδομάδας αναφοράς είναι 132 (66.7% άνδρες) 
με διάμεση ηλικία 67 έτη και το 91.7% να έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή  29 Ιου-
λίου 2022  οι βάσεις 2022, νωρίτερα δηλα-
δή από ποτέ, προκειμένου οι μαθητές να 

μάθουν σε ποια σχολή τελικά περνούν. Οι εκτι-
μήσεις για τις βάσεις, λόγω των πολλαπλών επι-
δόσεων που προκύπτουν από τους διαφορετι-
κούς συντελεστές βαρύτητας, δείχνουν σχεδόν 
συνολικά πτώση των βάσεων εισαγωγής, με τις 
δημοφιλείς σχολές, που βρίσκονται στις πρώτες 
επιλογές χιλιάδων υποψηφίων, να οδηγούν την 
καθοδική πορεία, καταγράφοντας τις περισσότε-
ρες απώλειες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Νομι-
κές, Ιατρικές, Πολυτεχνεία θα παρουσιάσουν 
απώλειες ακόμα και των 500 μορίων, πολύ μεγα-
λύτερες από σχολές μεσαίας ή χαμηλής βαθμο-
λογίας που θα εμφανίσουν συγκρατημένη πτώ-

ση.
Θέμα ημερών είναι το άνοιγμα της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας για το Fuel Pass 2. Οι δι-

καιούχοι του επιδόματος βενζίνης, σύμφωνα με 
όσα έχουν γίνει γνωστά, θα εισπράξουν την οικο-
νομική ενίσχυση στην αρχή του Αυγούστου, ενώ με 
τη χρήση της ψηφιακής κάρτας θα έχουν μπόνους 
15 ευρώ. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπε-
ριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), φο-
ρολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογε-
νειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως 
30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ 
για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού (σύζυ-
γος/μέλος συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενα 
τέκνα) και έως 45.000 ευρώ.

Εκλογές τέλος… για την ώρα. Αλλά η προ-
εκλογική διαδικασία συνεχίζεται… Παρά 
τις διακηρύξεις , δια στόματος Κυριάκου 

Μητσοτάκη για την μετάθεση των εκλογών με 
την ολοκλήρωση της τετραετίας , παραμένουν εν 
ισχύ, οι προεκλογικές διαδικασίες που έχουν ξε-
κινήσει εδώ και δύο μήνες. Με λίγα λόγια δεν γί-
νεται πιστευτός ο πρωθυπουργός και αρκετοί εί-
ναι εκείνοι που κάνουν λόγο για εκλογικό αιφ-
νιδιασμό. Άλλωστε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έδω-
σε το εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής 
διαδικασίας , είτε με δηλώσεις του είτε με γνω-
στοποίηση ονομάτων ως υποψηφίων. 

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η δυνατό-
τητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτημά-
των καθημερινότητας από όλους τους 

δημότες Αχαρνών www.acharnes.gr.  Το σύ-
στημα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη κατα-
χώρηση ζητημάτων καθημερινότητας με στόχο 
την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους από τις 
υπηρεσίες μας, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυ-
σική παρουσία του πολίτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΔΗ-
ΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΑΡΩΓΗ» : Προσκαλού-

νται όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προ-
γράμματα (πρωινό ή απογευματινό) του Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπη-
ρία να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα. Το πρό-
γραμμα απευθύνεται σε παιδιά και νέους με νο-
ητική υστέρηση. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την 
υποβολή της αίτησης, αλλά και για οποιαδήπο-
τε πληροφορία καλούνται να επικοινωνούν στο 
τηλέφωνο: 210 2404444 Ώρες: 8:00-14:00 (Δευ-
τέρα έως Παρασκευή). 

Στην κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσε-
ων προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης, ικα-
νοποιώντας πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων 

κυρίως εμπόρων. Αυτό, προβλέπει το σχέδιο νό-
μου του υπουργείου, που βρίσκεται στη Βουλή. 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου, 
«καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι 
και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών, των 
οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνό-
λου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα».

Παράταση έως 30 Αυγούστου για τις φο-
ρολογικές δηλώσεις. Παρατείνεται, για 
έναν ακόμη μήνα, έως τις 30 Αυγούστου 

2022, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώ-
σεων φορολογίας εισοδήματος, με νομοθετική 
διάταξη του υπουργείου Οικονομικών. 

Σε περισσότερες από 12 δόσεις θα ξεκινή-
σουν να αποπληρώνουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές των περιστασιακά απασχολού-

μενων για τα έτη 2020-2021, χιλιάδες επιχειρή-
σεις από το τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το λογισμικό για τις εισφορές των 
15.000 περιστασιακά εργαζομένων που τα προ-
ηγούμενα χρόνια αμείβονταν μέσω παραστατι-
κών παρεχόμενων υπηρεσιών, των γνωστών με 
την ονομασία «τίτλων κτήσης», βρίσκεται στη δι-
άθεση του e-ΕΦΚΑ.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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Σε πλήρη  ετοιμότητα 
βρίσκεται  ο μηχανισμός 
του Δήμου Αχαρνών, 
με αυξημένες περιπολί-
ες στο πλαίσιο των προ-
ληπτικών μέτρων δασο-
προστασίας. 

Η Πολιτική Προστα-
σία του Δήμου Αχαρ-
νών σε συνεργασία με 
τις εθελοντικές ομάδες 
που δραστηριοποιού-
νται έχουν καταστρώσει 
ένα πλάνο, το οποίο κα-
λύπτει τις υψηλές ανάγκες της περιοχής.  Η συγκέντρωση δυνάμεων έχει δημιουργήσει ένα 
μικρό στόλο ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 6 υδροφόρα οχήματα. Τρία εξ αυτών είναι του 
Δήμου, δύο της Περιφέρειας, τα οποία θα σταθμεύουν σε καίρια σημεία τις μέρες αυξημένου 
κινδύνου, ενώ υπάρχει και ένα ακόμη, το οποίο έχει προσφέρει αφιλοκερδώς η κ. Δήμητρα 
Θηβαίου.

Οι εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν ουσιαστικά στη δασοπροστασία της Πάρνηθας 
είναι: το Πυροφυλάκιο Θρακομακεδόνων «ΠΑΡΝΑ» (Νίκος Ματθαίου), Εθελοντική ομάδα 
ΕΔΥΔΑ (Πέτρος Παπαδόπουλος), Πυροφυλάκιο Αγίας Παρασκευής (Παρασκευάς Γαρυφάλ-
λου), Σύλλογος Αγίας Παρασκευής (Γιώργος Αρβανίτης),  Εθελοντές Αχαρνών Θρακομακε-
δόνων (Νίκος Σιδηρόπουλος).

Αύξηση παρουσίασε ο μό-
νιμος πληθυσμός του Δή-
μου Αχαρνών σύμφωνα 

με τα επίσημα αποτελέσματα της 
απογραφής του 2021 που παρου-
σίασε η Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα στον Δήμο Αχαρ-
νών, ο πληθυσμός ανέρχεται σε 
108.130 άτομα (106.943το 2011), 
από τους οποίους οι άνδρες είναι 
53.310 (53.905 το 2011) και οι γυ-
ναίκες 54.820 (53.038 το 2011).

Άλλα ενδιαφέροντα  στοιχεία 
της Απογραφής : 

Σε 10.432.481 άτομα ανέρχεται 

ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, με 
βάση την Απογραφή 2021 από την 
ΕΛΣΤΑΤ, μειωμένος κατά 3,5% ή 
κατά 384.005 άτομα σε σύγκριση με 
την απογραφή του 2011, όταν είχε 
καταγραφεί πληθυσμός 10.815.197 
ατόμων.

Οι γυναίκες ανέρχονται σε 
5.357.232 άτομα και αποτελούν το 
51,3% του πληθυσμού, ενώ οι άν-
δρες είναι 5.075.249 άτομα. Οι πε-
ρισσότεροι (3.792.469 άτομα) δια-
μένουν στην Αττική. Η μόνη περιφέ-
ρεια της χώρας όπου καταγράφηκε 
αύξηση του πληθυσμού είναι αυτή 
των Ιονίων Νήσων (αύξηση 5%), 
ενώ η μικρότερη ποσοστιαία μείω-

ση (0,9%) καταγράφηκε στην Αττι-
κή και στην Κρήτη.

Η μεγαλύτερη περιφέρεια της 
χώρας είναι η Περιφέρεια Αττικής με 
πληθυσμό 3.792.469 άτομα από 

3.828.434 άτομα (μείωση 0,9%). 
‘Ανδρες 1.810.987 άτομα από 
1.845.663 άτομα και γυναίκες 
1.981.482 άτομα από 1.982.771 
άτομα.

Ουσιαστική και όχι εθιμοτυπική  
η συνάντηση του Σπύρου Βρεττού 
με τον Αστ. Δ/ντή  Παν. Συρμαλή 
Συνάντηση με 
τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Πα-
ναγιώτη Συρμα-
λή πραγματο-
ποίησε ο Δή-
μαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος 
Βρετ τός  την 
οποία και γνω-
στοποίησε με 
ανάρτησή του στη σελίδα του στο facebook αναφέροντας τα εξής: 
Η συνάντηση μου με τον Αστυνομικό Διευθυντή Παναγιώτη Συρμα-
λή μπορεί να έγινε με αφορμή την επικείμενη μετάθεσή του, δεν 
ήταν όμως εθιμοτυπική. Ήταν μια ουσιαστική συνάντηση με έναν 
αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον οποίο η συνεργασία 
μας ήταν εξαιρετική όλο το προηγούμενο διάστημα. Γνωρίζω πολύ 
καλά πως από τη θέση του ως διοικητής του Α’ Αστυνομικού Τμή-
ματος Αχαρνών στάθηκε κάθε στιγμή δίπλα στο Δήμο μας, μοχθώ-
ντας κι αυτός μαζί μας για τον κοινό στόχο. Είμαι σίγουρος πως το 
ίδιο θα κάνει και από όποια θέση του ανατεθεί από την υπηρεσία, 
συμβάλλοντας με τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Η συνέχεια της 
καριέρας του είναι δεδομένο πως θα είναι λαμπρή και του εύχομαι 
κάθε δύναμη στα νέα καθήκοντα που θα αναλάβει.

Αυξημένες περιπολίες της Πολιτικής 
Προστασίας λόγω θέρους

Απογραφή 2021: Αύξηση παρουσίασε 
ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αχαρνών  

Η Σ.Ε. της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ
-Κίνημα Αλλαγής, 
σε  συνάντηση με τον
Δήμαρχο  Σπύρο Βρεττό

Εποικοδομητική και ουσιώδης ήταν η επί-
σκεψη που πραγματοποιήσαμε μετά την 
πρόσκληση του δημάρχου των Αχαρνών κ. 
Βρεττού Σπύρου στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

«Στο ζεστό κλίμα που επικράτησε με την 
παρουσία και του αντιδημάρχου Περιβάλ-
λοντος κ. Ξαγοράρη Νίκου συζητήσαμε θέ-
ματα που μπορούμε να βοηθήσουμε στην 
επίτευξη των στόχων για την πόλη των 
Αχαρνών».

Από την Συντονιστική Επιτροπή της Το-
πικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 
παρευρέθηκαν ο Γραμματέας Διομήδης Κα-
ρακωνσταντής , ο Αν. Γραμματέας Δανιήλ 
Καλιφατίδης, η Υπ. Οργανωτικού Γιώτα 
Σαββίδου, ο Υπ. ΜΜΕ Λάμπρος Φλούδας, 
τα μέλη Γιώργος Χιώτης και Βιβίκα Κούργια.

Εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Βορείου Τομέα ο Γραμματέας Μιχάλης Χρι-
στοφορίδης και τα μέλη Παναγιώτης Κα-
κουλίδης και Κωνσταντίνος Νιώρας.
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Ένα φεστιβάλ που πλέον με την τέταρτη εκδοχή 
του καθιερώνεται στις συνειδήσεις του κόσμου, κυ-
ρίως όμως βάζει τις Αχαρνές στο πολιτιστικό επίκε-
ντρο. Το αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» αποκτά 
πλέον τη δική του θέση στην ατζέντα των θεατρόφι-

λων, που γνωρίζουν πως κάθε Σεπτέμβρη θα το επι-
σκεφτούν αρκετές φορές. 

Το φετινό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο, κα-
θώς εμπεριέχει μια σειρά εξαιρετικών παραστάσεων 
οι οποίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και παίζονται στα 

μεγαλύτερα φεστιβάλ της χώρας μας. 
Αυτό όμως που δεν περνάει απαρατήρητο είναι 

το γεγονός πως η πλειονότητα των παραστάσεων θα 
γίνει με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας έτσι τη δυνατότη-
τα στους δημότες σε μια δύσκολη εποχή να ψυχαγω-

«Βραδιές Πολιτισμού»  2022
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γηθούν και να διασκεδάσουν. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει 
το ότι φέτος είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά 
οι παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιη-
θούν στα άλλα δύο θέατρα της πόλης, του Κόκκινου 
Μύλου και των Θρακομακεδόνων. 

Μια διαφορετική νότα θα δώσουν οι μουσικές 
παραστάσεις που συμπληρώνουν το πρόγραμμα. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός από την πρώτη στιγ-
μή είχε επενδύσει στον πολιτισμό, καθώς θεωρούσε 
πως μέσω αυτού μπορεί να γίνουν σημαντικά βήμα-

τα εξωστρέφειας για την πόλη. 
Ο σκοπός του έχει επιτευχθεί ιδίως αν θυμηθού-

με την περσινή μεγάλη επιτυχία με τις περισσότερες 
παραστάσεις να είναι soldout. 

Πληροφορίες στο Τηλέφωνο  210 2478505

Ένας θεσμός που έβαλε τις   
Αχαρνές στο Κέντρο του Πολιτισμού

Από   24  Αυγούστου 2022 έως τις 18  Σεπτεμβρίου 2022
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Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Αύγουστος δεν υπολογί-
ζεται στο διάστημα του επταμήνου, που πρέπει να συ-
μπληρωθεί από την περάτωση της κατάσχεσης έως και 
τη διενέργεια του αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλει-
στηριασμού.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις των άρθρων 954 παρ. 
2 ΚΠολΔ και 993 παρ.2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο πλειστη-
ριασμός ακινήτου ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες 
από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως 
μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυ-
τή. 

Επίσης, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 940 Α 
ΚΠολΔ ορίζεται ότι στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 
Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε 
πράξης εκτέλεσης.  Από τον συνδυασμό αυτών των δια-
τάξεων προκύπτει ότι κατά τον υπολογισμό της προθε-
σμίας των επτά (7) μηνών από την ημέρα περάτωσης της 
κατάσχεσης μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του πλει-
στηριασμού, δεν πρέπει να συνυπολογίζεται το χρονικό 
διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου, καθόσον κατά τη 
διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος η εν λόγω 
επτάμηνη προθεσμία αναστέλλεται, όπως άλλωστε, ανα-
στέλλεται οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης. Τα παραπάνω 
προκύπτουν και από την ανάλογη εφαρμογή του άρ-
θρου 147 παρ. 2 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο το χρο-
νικό διάστημα από την 1η έως 31η Αυγούστου δεν υπο-
λογίζεται στις προθεσμίες που καθορίζονται περιοριστικά 
με την εν λόγω διάταξη.

Το Εφετείο Αθηνών υιοθέτησε τον ανωτέρω νομικό 
συλλογισμό στην υπ’ αριθμόν 34/2022 απόφασή του, 
καθόσον έκρινε ότι παρόλο που στη διάταξη του άρθρ. 
147 παρ. 2 ΚΠολΔ δεν περιλαμβάνεται ρητά η επτάμηνη 
προθεσμία του άρθρου 954 παρ. 2, εντούτοις, μετά την 
αντικατάσταση του άρθρ. 954 ΚΠολΔ με την παρ. 2 του 
άρθρου ογδόου του άρθρ. 1,Ν 4335/2015, μπορεί να 
εφαρμοσθεί και για αυτήν την προθεσμία αναλογικά η εν 
λόγω διάταξη (147 παρ.2 ΚΠολΔ) και σε συνδυασμό και 
με το άρθρ. 940 Α ΚΠολΔ, να ανασταλεί, και να μη συνυ-
πολογιστεί, το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγού-
στου κατά τον υπολογισμό του επταμήνου από την ημέ-
ρα από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης μέχρι την 
ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού 9 βλ. και Μον-
ΠρΑθ 93/2021, ΜονΠρΑθ 1057/2019 αδημ., πρβλ. και 
ΑΠ 929/1966, ΑΠ 643/1989, ΕφΠειρ 705/2010 ΤΝΠ ΝΟ-
ΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση είχε ορισθεί ο πλειστη-
ριασμός με ηλεκτρονικά μέσα επί των ακινήτων της δα-
νειολήπτριας την 11-1-2022 ενώ η περάτωση της κατά-
σχεσης, που η τράπεζα επέσπευσε εις βάρος της αιτού-
σας, έλαβε χώρα στις 1-6-2021. Το δικάσαν δικαστήριο 
έκρινε  ότι από αυτήν την ημερομηνία (1-6-2021) μέχρι τις 
11-1-2022, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μικρότερο 
των επτά μηνών κατά παράβαση της διάταξης του άρ-
θρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ, ήτοι έξι  μηνών και δέκα ημε-
ρών, καθόσον σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στην αμέ-
σως παραπάνω μείζονα σκέψη, δεν συνυπολογίζεται το 

χρονικό διάστημα από 1η έως και 31η Αυγούστου 2021,
Επομένως το Εφετείο Αθηνών έκρινε πως εσφαλμέ-

να οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων συνυ-
πολογίζουν τον μήνα Αύγουστο στην επτάμηνη προθε-
σμία που ορίζει ο νόμος για την διενέργεια πλειστηρια-
σμών από την ημέρα της κατάσχεσης και  με την υπ’ αριθ-
μόν 34/2022 απόφασή του ανέστειλε τον πλειστηριασμό 
των ιδιοκτησιών της δανειολήπτριας.

Τον ανωτέρω νομικό συλλογισμό είχε εφαρμόσει 
και το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’ αριθ-
μόν 93/2021 ΜΠρΑθ απόφαση του με την οποία έκρινε 
ότι δεν υπολογίζεται το διάστημα του Αυγούστου κατά 
τον υπολογισμό του επταμήνου από την περάτωση της 
κατάσχεσης έως τη διενέργεια του πλειστηριασμού. 

Με το σκεπτικό αυτό, το δικαστήριο ακύρωσε, την 
έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας 
δυνάμει της οποίας προσδιορίστηκε εσφαλμένα η ημε-
ρομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, συνυπολογι-
ζομένου του χρονικού διαστήματος του Αυγούστου.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΔΙΟΤΙ  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΕ
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

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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Πρώτη συγκέντρωση του Αχαρναϊκού:
Αγιασμός και πρώτη προπόνηση
Την πρώτη του προπ όνηση εν όψει της σεζόν 2022-23 έκανε ο Αχαρναϊ-
κός το απόγευμα της Δευτέρας 25 Ιουνίου 2022 στο Δημοτικό γήπεδο 
Αχαρνών. Ο προπονητής Ιωσήφ Βενάκης, οι συνεργάτες του και οι ποδο-
σφαιριστές της ομάδας μπήκαν στο γήπεδο και άρχισαν δουλειά, η οποία 
θα συνεχιστεί με καθημερινές προπονήσεις όλη την εβδομάδα, ενώ θα ακο-
λουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας όπου η ομάδα θα μπει σε 
τακτικά κομμάτια και θα δείξει την αγωνιστική της φιλοσοφία. Η έναρξη του 
πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Δημήτρης Κουλούρης καλωσόρισε τους πο-
δοσφαιριστές και τους ευχήθηκε καλή σεζόν με υγεία και επιτυχίες, τονίζο-
ντας παράλληλα και το μέγεθος της ευθύνης όλων των μελών της ομάδας 
να εκπροσωπούν έναν σύλλογο όπως ο Αχαρναϊκός. Ακολούθησε προ-
πόνηση περίπου μίας ώρας, στην οποία συμμετείχαν όλα τα μεταγραφικά 
αποκτήματα πλην των Ούγκο Σίλβα, Σπύρου Αποστόλου, Μανώλη Λύ-
γκου και Μάρκο Μεϊρέλες οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σε 
λίγες ημέρες. Σημειώνονται ότι πριν από το πρόγραμμα τελέσθηκε αγια-
σμός παρουσία αρκετού κόσμου που έδωσε το παρών στις εξέδρες.

Τέλος ήταν τιμή μας που έδωσαν το παρών στην πρώτη προπόνηση ο 
Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός καθώς και οι Αντιδήμαρχοι: Μιχάλης 
Βρεττός, Γιώργος Πετάκος, Άγγελος Αραμπατζής, Στάθης Τοπαλίδης , Νι-
κος Ξαγοράρης, ο κ. Θανάσης Κατσιγιάννης,  ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ, Γιάν-
νης Νίκας, η πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ, Μαρία Μπούκη, η παράταξη «ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» που εκπροσώπησε ο κ. Δημ. Μανιδάκης, καθώς και τον 
Γιάννη Πατούλη (εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη).

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός δήλωσε: «Εύχομαι στη Διοί-
κηση του Αχαρναϊκού καλή δύναμη και στους αθλητές καλή αρχή και μα-
κριά από τραυματισμούς. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θα στηρίζουμε την ομά-
δα με την οποία μεγαλώσαμε και αγαπάμε».

Ποια ΤΡΑΙΝΟΣΕ (HELLENIC TRAIN)
θα υποστηρίξει τις επεκτάσεις του Προαστιακού;
Του  Σπ. Ντ. Βρεττού, μέλος της Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνισμοί για τις 
αναθέσεις των επεκτάσεων του Προαστιακού 
Σιδηροδρόμου προς Ραφήνα και Λαύριο, 
όμως όταν κατασκευαστεί η υποδομή οι υπη-
ρεσίες θα παρέχονται από την Ιταλική Hellenic 
Train (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), η οποία και θα μονοπωλεί 
το συγκοινωνιακό έργο για τα επόμενα 10-15 
χρόνια σύμφωνα με τη σύμβαση που επικύ-
ρωσε πρόσφατα η κυβερνητική πλειοψηφία 
στη Βουλή.

Η σημερινή ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρεται στα υπάρχοντα δρομολόγια 
(Αθήνα (Πειραιάς) – Αεροδρόμιο – Χαλκίδα – 
Κιάτο) είναι τόσο προβληματική, που προκά-
λεσε την οξεία παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων προς την εται-
ρία, ύστερα από τις συσσωρευμένες διαμαρτυρίες των επιβατών. Μόνο όποιος 
χρησιμοποιεί το μέσο μπορεί να καταλάβει πόσο προσβλητική είναι η συμπε-
ριφορά της εταιρείας, όταν ακυρώνει και καθυστερεί δρομολόγια χωρίς καμιά 
ενημέρωση. Παρά τις δηλώσεις του υπουργού μεταφορών για τη δυνατότητα 
επιβολής προστίμων μέσα από τη σύμβαση αποκλειστικής παραχώρησης, άλ-
λες πτυχές της ίδιας σύμβασης όπως η δυνατότητα μετακύλισης της ευθύνης 
στον ΟΣΕ, το ελάχιστο εγγυημένο κέρδος, οι προκαταβολές πληρωμών από το 
δημόσιο κ.α δείχνουν ότι η Ιταλική εταιρεία δύσκολα θα πιεστεί ώστε να παρέ-
χει αδιάλειπτα το επιθυμητό επίπεδο υπηρεσιών προς τους επιβάτες. 

Σε ότι αφορά δε τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέα και μισθωμένα 
τρένα (με ορίζοντα το 2027), αυτές είναι αμφίβολο αν θα οδηγήσουν σε κάλυ-
ψη των επεκτάσεων με πύκνωση των δρομολογίων στον Προαστιακό της Ατ-
τικής, καθώς θα πρέπει να καλύψουν όλη την ελληνική επικράτεια. 

Αν δεν γνωρίζαμε την ιστορική έξη της ΝΔ για τη μονοπωλιακή διάθεση 
των δημόσιων πόρων σε ιδιώτες, θα ήταν απορίας άξιο πως μια κυβέρνηση που 
ορκίζεται στις αξίες του ανταγωνισμού δεν χρησιμοποίησε ούτε το εργαλείο του 
ανοιχτού διαγωνισμού, ούτε τη δυνατότητα για το άνοιγμα της αγοράς των σι-
δηροδρομικών υπηρεσιών. 

Κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, αυτό που έχει σημασία είναι να ακού-
γεται η φωνή των επιβατών, να υπάρχουν συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες 
για την ποιοτική εκτέλεση των δρομολογίων καθώς και να αλλάξει κάποια στιγ-
μή η τόσο «εξυπηρετική» συμπεριφορά των Ελληνικών κυβερνήσεων προς 
την εταιρία. Ας μην ξεχνάμε ότι μόλις 45 εκατομμύρια έδωσαν για την απόκτη-
ση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (επί κυβερνήσεως Σύριζα), ενώ θα λαμβάνουν ως επιχορή-
γηση 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο από το ελληνικό προϋπολογισμό (!).
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40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 07 Αυγούστου 2022και ώρα 09:30 π.μ. 
40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-

κου Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένη 
μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ   ΠΙΝΗ (Το γένος Καλογράνη)
ΤΑ ΤΕΚΝΑ : Ειρήνη  Νταναβάρα,  Αικατερίνη  και  Αντώνιος Σιδέ-

ρης, Ισιδώρα   Πλαβούκου
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Καλλιόπη  και  Βλάσιος, Κων/νος  και  Κυριακή Μα-
ρία  και  Ευστάθιος, Δήμητρα  και  Νικόλαος Κων/να  και  Κων/νος 

Αλέξανδρος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Μαρία - Βιολέτα, Ιωάννης, Ευάγγελος, Νικόλαος, 

Ειρήνη, Ισιδώρα, Σωτήριος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννα  και  Νικόλαος Δαύρης Παναγιώτης  και  Ευ-
αγγελία Καλογράνη, Ειρήνη  Καλογράνη Παρασκευή χήρα  Γ. Καλο-

γράνη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Καλό  ταξίδι  Πατέρα!!!
Με την παρακάτω   απλή ανακοίνωση  στο FB,  ο  συμπολίτης 
μας, τηλεοπτικός,   Δημοσιογράφος   Γιάννης   Σωτηρόπουλος, 
γνωστοποίησε  την απώλεια  του αγαπημένου του Πατέρα, Κώ-

στα  Σωτηρόπουλο. Αιωνία του η μνήμη.

«Έφυγε» ο πατέρας μου σε ηλικία 82 ετών, στις 14 Ιουλίου 
2022,  σχεδόν δύο χρόνια μετά την απώλεια της μητέρας μου. 

Το πρωί «έσβησε» ξαφνικά μπροστά μας. Η ζωή του ήταν γεμά-
τη περιπέτειες, αλλά την έζησε έντονα και κυρίως όπως την ήθε-
λε. Ήταν ωραίος και μάγκας. «Τον Κώστα, τον πατέρα σου...» 
μου έλεγε πρόσφατα ένας συγχωριανός του από τα Πηγάδια 

Αχαΐας «...στα πανηγύρια τον πληρώνανε για να χορεύει! Τόσο 
καλό τσάμικο χόρευε». «Καλό ταξίδι Πατέρα...»

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

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

 
Tel: 210-2469576,  6977625869, 6974886151 

e-mail :info@perrakistours.gr 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΚΓΡΟΜΩΝ 
ΑΤΓΟΤΣΟ – ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ   2022 

 
 Κυριακή 7/08/2022:  Μονοήμερη εκδρομή  

 ΛΙΥΑΥΓΟΝΗΙΑ,  Διζιηήριο 28 € 
  

 Σετάρτη   31/8/22 :   ΔΦΔΡΛΗ – 
                                  Παράζηαζη ζηο ΓΔΛΦΙΝΑΡΙΟ 

 
 ΛΔΤΚΑΓΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΔΡΚΤΡΑ-ΜΔΣΟΒΟ 

4ήμερη εκδρομή   26-29/8/22  Διζιηήριο 240 € με ημιδιαηροθή 
----------------------------- 

 Πέμπτη  01 επτεμβρίου 2022: Μονοήμερη εκδρομή  
                    ζηην ύμη – Προζκύνημα ζηον Πανορμίηη 

 
 4 - 5  επτεμβρίου 2022:  2ήμερη Δκδρομή  ΣΗΝΟ.   

                                      Διζιηήριο 110 εσρώ 
 

 5 -11 επτεμβρίου 2022 : 7ήμερη Δκδρομή ζηα  
ΙΔΡΟΟΛΤΜΑ – ΑΓΙΟΙ ΣΟΠΟΙ.  Διζιηήριο 950 € 

---------------------------------------------------------------- 
ΘΑΛΛΑΙΑ  ΜΠΑΝΙΑ 

Καθημερινά  εκηός Κσριακής 8.30 π.μ.-13.30 μ.μ. 
Παραλία Μαραθώνα(Σύμβο).  

Κράηηζη θέζης  1 μέρα πριν. Διζιηήριο 7€ 
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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

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

 
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.

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

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ  
-  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Να  προτιμάτε  για  δημοσίευση της Αγγελί-
ας του Θρησκευτικού σας Γάμου, την Τοπι-

κή μας Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα   «ΑΧΑΡ-
ΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την 
έκδοση  της  και  γίνεσαι ΜΕΤΟΧΟΣ  στην δι-
ατήρηση  της  Ιστορίας  του  τόπου μας.  Τώ-
ρα με ένα Τηλεφώνημα  στο  697 2426684  

ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας στα  mail :  
nioras@gmail.com   και  acharnaiki@gmail.com

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

Ο  ΑΛΕΠΟΥΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του  ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
και της  ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ   το γένος  ΛΟΥΚΑΪΝΗ  που 
γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   ΣΕΛΙΩΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ  του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γένος  ΣΚΙΖΑ  που 
γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει 
στις   ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ

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

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

Εσπερινός Ονομαστηριών
Μητροπολίτου κ. κ. Αθηναγόρου 
Με ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα και την πρέπουσα 
εκκλησιαστική τάξη τι-
μήθηκε το απόγευμα 
του Σαββάτου 23 Ιου-
λίου 2022 η μνήμη του 
Αγίου Αθηναγόρου 
του Αθηναίου και απο-
λογητού στην Ιερά Μη-
τρόπολη Ιλίου, κατά 
την οποία άγει τα ονο-
μαστήρια του ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολί-
της κ. Αθηναγόρας.

Στον πανηγυρικό 
εσπερινό, που τελέστη-
κε στην Ιερά Μονή Γε-
νεσίου της Θεοτόκου 
Ντάρδιζας, χοροστάτη-
σε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Ευρίπου κ. 
Χρυσόστομος, ενώ 
συγχοροστάτησαν οι 
Μητροπολίτες Πειραι-
ώς κ. Σεραφείμ, Φθιώτιδος κ. Συμεών, Περιστερίου κ. Γρηγόριος, ο Θεο-
φιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος και ο εορτάζων Μητροπολί-
της Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας ευχαρίστησε εγκάρ-
δια, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον καθένα, τους Σεβασμιωτάτους Μητρο-
πολίτες και τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους που βρέθηκαν μαζί του 
στον πανυγηρικό Εσπερινό.

Ευχαρίστησε επίσης τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Γεώργιο 
Κώτσηρα, τον Δήμαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού, τον Δήμαρχο 
Αχαρνών κ. Σπυρίδωνα Βρεττό καθώς και όλους τους κληρικούς και 
λαϊκούς που υπεβλήθησαν στον κόπο να βρεθούν και να συμπρο-
σευχηθούν μαζί του. 

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στην εορτή του Αγ. Αθηναγόρου 
Με κάθε επισημότητα και ξεχωρι-
στή λαμπρότητα εορτάστηκε την 
Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 η μνήμη 
του αγίου Αθηναγόρου, του απολο-
γητού και φιλοσόφου, ημέρα κατά 
την οποία άγει τα ονομαστήρια του 
ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα. 
Πλήθος πιστών κατέκλυσαν τον Ιε-
ρό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πε-
τρουπόλεως για να συμπροσευχη-
θούν και να ευχηθούν στον Ποιμε-
νάρχη τους το «έτη πολλά». Στον Όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ενώ της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο 
εορτάζων Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας και συλλειτουργούντες ήταν οι Σεβασμι-
ώτατοι Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Κηφισίας κ. Κύριλλος, Μάνης 
κ. Χρυσόστομος, Λαρίσης κ. Ιερώνυμος και Λήμνου κ. Ιερόθεος, ενώ συμπροσευ-
χόμενοι στο Ιερό Βήμα ήταν οι Μητροπολίτες Θηβών κ. Γεώργιος, Βρεσθένης κ. 
Θεόκλητος και Πτολεμαΐδος κ. Εμμανουήλ. Ο εορτάζων Μητροπολίτης κ. Αθηνα-
γόρας από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους Αρχιερείς και τον κόσμο που τον τί-
μησε με την παρουσία του, ενώ μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μοίρασε ο 
ίδιος το αντίδωρο, δεχόμενος τις ευχές των πιστών.
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει με
Σεβασμό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονομία Πένθιμες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισμούς, Μνημόσυνα, 
Ανθοστολισμούς, Στεφάνια»

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

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

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

ΤΕΛΕΤΑΙ  ΜΙΧΑΣ
Κηδείες – Μνημόσυνα – στολισμοί

Στεφάνια  - Αποτεφρώσεις 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ

Γραφεία :  Αγ. Κωνσταντίνου 5 – Αχαρνές 
Τηλ. 210 2460088 - 210 2469672

Κιν. : 6944 500 701

Οργάνωση μνημόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

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

Τροχείο Τροχείο 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ 
ΤΟΤΟ  19501950

n Χρυσών και Ασημένιων 
κοσμημάτων

n Χρυσών και Ασημένιων  
νομισμάτων

n Ασημικών

Στις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές της αγοράς.

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



• 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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