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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Από τις 28 Αυγούστου έως 
31 Αυγούστου μετά τον 
Εσπερινό από ώρα  21:00 θ 
Εορταστικές  Συναυλίες. 

Εγρήγορση, ουσία, αποτελεσματικότητα και προσήλωση στον στόχο ζητάει
ο Σπύρος Βρεττός από τους συνεργάτες του για το κρίσιμο επόμενο τρίμηνο 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ
Στην εκπομπή online του ΣΚΑΙ 
μίλησε ο Αντιδήμαρχος 
Πολιτικής Προστασίας 
Γιώργος Σιδηρόπουλος 

Το καλοκαίρι τελείωσε και οι Αχαρνές επιστρέ-
φουν στους κανονικούς τους ρυθμούς μαζί 
με τους δημότες. Εν όψει ενός δύσκολου χει-

μώνα όλοι προσπάθησαν να γεμίσουν τις μπαταρί-
ες τους στις καλοκαιρινές διακοπές. Το ίδιο ισχύει 
και για τη Δημοτική Αρχή, με τη μόνη διαφορά πως 
το προηγούμενο διάστημα για κάποιους δεν υπήρ-
ξαν… διακοπές. Οι εργασίες συνεχίστηκαν και γι’ 
αυτό άλλωστε τόσο ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
όσο και οι Αντιδήμαρχοι όχι μόνο δεν παρέτειναν 
τις μέρες απουσίας, αλλά ακόμη και μετά από κά-
ποιες σύντομες αποδράσεις επέστρεφαν στη βάση 
τους για να προωθήσουν έργα τα οποία δεν επιδέ-
χονται αναμονής. Άλλωστε οι οδηγίες που είχε δώ-
σει σε όλους ήταν σαφείς και ξεκάθαρες και ακο-
λουθήθηκαν από όλους. 

Το ζητούμενο ήταν ο Σεπτέμβρης να βρει τη διοίκη-
ση του Δήμου πανέτοιμη για να τρέξει όλα εκείνα τα έρ-
γα, τα οποία περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό. Ο 
Σπύρος Βρεττός άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει πως οι επό-
μενοι τέσσερις μήνες, έως τα Χριστούγεννα είναι ίσως το 
πλέον κρίσιμο διάστημα για τη δημοτική αρχή. Είναι το 
διάστημα στο οποίο θα φανεί το έργο που έχει γίνει και 
θα μπουν οι βάσεις για να αλλάξει πρόσωπο η πόλη. 

Σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, πολύ σύντομα συ-
νεργεία θα δουλεύουν σε κάθε περιοχή της πόλης. Νι-
κώντας γραφειοκρατία, προβλήματα και καθυστερήσεις 
πλέον ο Δήμαρχος αναμένει να δει τα απτά αποτελέσμα-
τα της δουλειάς του. Κυρίως όμως αυτά τα αποτελέσμα-
τα θα τα δουν οι δημότες και θα αποτελέσουν τη μεγα-
λύτερη απόδειξη πως ο Δήμαρχος μιλάει με έργα. Κοι-
νόχρηστοι χώροι, καθαριότητα, καθημερινότητα, δρό-
μοι είναι μερικά μόνο από τα σχέδια που αναμένεται να 
υλοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα. 

Παράλληλα όμως δεν μένει πίσω και κάθε έργο που 
θεωρείται αυτονόητο, όπως για παράδειγμα η προετοι-
μασία των σχολείων, η προώθηση της ανακύκλωσης, 
το πράσινο, η καθαριότητα. Σε αυτούς τους τομείς έχει 
ήδη δώσει εξετάσεις και μάλιστα πολλές φορές ο Σπύ-

ρος Βρεττός και κατά γενική ομολογία έχει βαθμολογη-
θεί με υψηλό βαθμό. Είναι τομείς στους οποίους έχει γί-
νει πάρα πολλή δουλειά και έχει φανεί τεράστια διαφο-
ρά, όπως επιβεβαιώνει κάθε καλοπροαίρετος κριτής. 

«Ετοιμαστείτε! Τους επόμενους μήνες δίνουμε εξε-
τάσεις. Τώρα είναι η στιγμή που θα δείξουμε τη δουλειά 
μας και θα μας αξιολογήσουν οι συνδημότες μας». Σε 
αυτές τις φράσεις περικλείεται το νόημα όσων λέει συ-
νεχώς στους συνεργάτες του ο Σπύρος Βρεττός, προκει-
μένου να τους επισημάνει την κρισιμότητα των επόμε-
νων μηνών. 

Άλλωστε είναι δεδομένο, πως αν και αυτό το διάστη-
μα γίνει ό,τι έχει σχεδιάσει, τότε ο δρόμος για την επανε-
κλογή του θα είναι ορθάνοιχτος. Ήδη βαδίζει σε αυτόν 
με σίγουρα βήματα, όπως αποδεικνύεται από την άπο-
ψη του κόσμου, αλλά και όπως επισημαίνεται από κά-
ποιους που έχουν πιο σαφή εικόνα δεδομένων ψήφου. 
Απλά τώρα θα επισφραγίσει αυτή του την πορεία προς 
μια δεύτερη τετραετία που θα αλλάξει την πόλη μας. 
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 

«Η Αττική αλλάζει,
το ΕΣΠΑ στην πόλη σου»

Βραδιές Πολιτισμού στις Αχαρνές 2022
Φέτος, οι «Βραδιές Πολιτισμού» έρχονται με περισσότερες 
επιλογές, περισσότερους χώρους και περισσότερες δωρεάν 
παραστάσεις. Η πόλη μας αλλάζει και σταδιακά αποκτά αυτό που 
της αξίζει. Στηρίζουμε τον πολιτισμό και στηριζόμαστε στα 
δημιουργήματά του για να πάμε ακόμα πιο μπροστά.  Από την 
Τετάρτη 24 Αυγούστου έως την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022.                                    
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Δεκαήμερο Πανηγύρι της 
Παναγίας Σουμελά από τις 
20 έως 31 Αυγούστου 2022

«ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΑ»!
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Σήμερα με την εξαγγελία των επιθετικών 
πολέμων, δεν κερδίζουν οι πολιτικοί 

ψήφους, αλλά με την επίδειξη δίκαιης ειρή-
νης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αν-
θρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγής και το 
επισιτιστικό δηλαδή η επιβίωση. 

Θεσμικοί παράγοντες 
αιρετοί ή όχι, συμφω-

νούν και συμβουλεύουν, 
ότι η κυβέρνηση κάθε κρά-
τους, οφείλει να φροντίζει 
για την ασφάλεια των πολι-
τών αλλά και την τήρηση 
των ιδιωτικών δικαιωμά-
των τους. Δηλαδή θέλουν 
και το σκύλο χορτάτο και 
την πίτα ολόκληρη. Σε λό-
για να βρισκόμαστε να περ-
νά η ώρα.

Έχω έντονη την αίσθηση ότι, οι ΗΠΑ και 
η Ευρώπη, σταδιακά θα ανακαλέσουν 

τις βιομηχανίες τους από την Κίνα, για να επα-
νορθώσουν το λάθος τους, που έκαναν με 
την επιδρομή στα φτηνά ημερομίσθια. Κατα-
λαβαίνουν ότι δεν γίνεται να σηκωθούν τα 
πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι.

Το πολιτικό σκηνικό σήμερα στην χώ-
ρα μας, μου  θυμίζει την ρήση. Πρέπει 

να είσαι λέρα, για να κυβερνάς γαλέρα.(Γα-
λέρα είναι πλοίο για κατεργάρηδες).

Ο κόσμος βρίσκεται σε οικονομικό πό-
λεμο. Τα όπλα του, εμείς οι απλοί άν-

θρωποι δεν γνωρίζουμε να τα χρησιμοποιή-
σουμε, παρά μόνον τα οικονομικά επιτελεία 
των κρατών και οι πολυεθνικές.   Όταν παί-
ζουμε πόκερ, κερδίζει ο παίχτης που βάζει στο 
τραπέζι τα περισσότερα χρήματα.

Η ερημοποίηση της επιφάνειας της 
γης, από τα επακόλουθα της κλιματι-

κής αλλαγής, φωτιές πλημμύρες, σφοδροί 
τυφώνες, που με τις δραστηριότητες μας 
προκαλούμε, λιγοστεύει τις τροφές μας, με 
αποτέλεσμα την ελάττωση του πληθυσμού 

της γης. Αυτό δυστυχώς το γεγονός είναι 
μη αναστρέψιμο.

Με θρησκείες ή χωρίς δεν πρόκειται να 
αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώ-

πων, γιατί εξαρτάται από τα ένστικτα που 
μας δίδει η μητέρα φύση και όχι ο όποιος 

δάσκαλος.
Δεν γίνεται ένας λαός 
να ηγεμονεύει όλον 

τον πλανήτη. Γίνεται να τη-
ρούμε τις εντολές του ΟΗΕ, 
για την διατήρηση της ειρή-
νης και την επιβίωση μας.

Όταν αρχίσει να μιλά 
ένας αριστερός, δεν 

σταματά με τίποτε. Το μυστι-
κό είναι, όταν φεύγει ο ακρο-
ατής να ρωτάει. Μα τι μας 
έλεγε τόση ώρα.

Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε καλά 
ότι, από έναν πυρηνικό πόλεμο δεν θα 

υπάρξει νικητής, παρά μόνο νεκροί και σα-
τανάδες.  Η γη θα αυτοαπολυμανθεί, έστω 
και μετά από εκατό χρόνια. Στην αιωνιότη-
τα είναι μια στιγμή, αλλά οι 
ζωές δεν πρόκειται να έλ-
θουν πίσω.

Γενικά όλοι οι άνθρω-
ποι, τρέχουμε να φτά-

σουμε κάπου.  Όταν νομίζου-
με ότι φτάσαμε, διαπιστώ-
νουμε ότι αυτό που ψάχνου-
με λείπει. Το κέρδος είναι ότι 
στην πορεία, αποκτούμε πο-
λύτιμες εμπειρίες.

Όταν γαυγίζουν τα 
κομματόσκυλα, είναι για να σηκώ-

σουν σκόνη.  Την ζημιά την κάνουν αυτοί 
που δουλεύουν υπόγεια και δεν φαίνο-
νται, ούτε ακούγονται.

Το τι πρέπει να κάνουμε και το τι όχι, το 
κρίνει ο κάθε ένας μας μόνος του.  Ποιος 

όμως είναι τόσο σοφός να μας πει αυτό είναι 
το σωστό ή αυτό όχι.

Όσες φορές λέγω στον εαυτό μου, αυ-
τό που έκανες δεν ήταν σωστό, τόσες 

φορές θυμάμαι ότι οι απα-
γορεύσεις είναι πολλές.

Οι άνθρωποι συνήθως 
βιάζονται. Η φύση κα-

θόλου. Όμως δεν περιμένει 
και κανέναν.

Μην παίρνεται ποτέ 
απόφαση βιαστικά και 

εν θερμώ(θυμωμένος).  Σί-
γουρα θα το μετανιώσετε, 
όταν ηρεμίσετε.

Υπάρχει συγχώρεση για κάποια ανοη-
σία. Όχι όμως για ένα φόνο. Ο φονιάς 

πρέπει να πεθαίνει κάθε μέρα.
Λαϊκισμός είναι, να πουλάς φάρμακα 
για την τριχόπτωση, ενώ εσύ να γίνε-

σαι φαλακρός.
Στον έρωτα κανείς δεν ανήκει σε κανέ-
ναν. Απλά είναι αμοιβαία η αναγκαιό-

τητα.
Όσο η νοημοσύνη των ανθρώπων 
ανεβαίνει, τόσο τα παραμύθια πεθαί-

νουν. Η Αγία Τριάδα, είναι ο πατήρ, η μή-
τηρ και ο Υιός. Το Άγιο Πνεύμα είναι το πα-

ραμύθι, που αργά η γρήγορα θα το θάψου-
με. Θα  αναδειχθούν οι αξίες του πολιτι-
σμού μας.  Γνώση, λογική,  ηθική, 
δικαιοσύνη, ισότητα, τιμιότητα, ειρήνη.

Η πίστη σε έναν οποιονδήποτε  θεό, εί-
ναι ένα παραμυθάκι που κατασκευάσα-

με, για λόγους εξουσιασμού. Εάν πιστεύεις 
τόσο πολύ προστασία του θεού σου, πιάσε 
ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο της ΔΕΗ, να δού-
με τι θα σου συμβεί.  Όπως σωστά λέγει ένας 
σωστός ιεράρχης. Ο Δωδώνης. Παιδιά ελάτε 
στα ίσα σας. Άλλο παραμύθια, και άλλο βο-
ήθεια, γιατί χάνομαι.

Ο μόνος θεός για τον άνθρωπο, είναι 
η λογική μας. Όταν κάποιος άνθρωπος 

υποτάσσει τα βιολογικά του ένστικτα, σί-
γουρα γίνεται καλύτερος, εκπολιτίζεται. 
Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την λογική 
μας.

Δεν γνώρισα ποτέ κανέναν πατέρα εν 
τοις ουρανοίς, που να μου έστειλε τον 

άρτον τον επιούσιον να μεγαλώσω. Γνώρισα 
μόνο τον πατέρα μου, που με το φιλότιμο 
του, τον κόπο του, μέρα και νύχτα, πάλευε 

για να με μεγαλώσει, να με 
αναθρέψει. Όλα τα υπόλοι-
πα ποτέ δεν τα κατάλαβα. Τί-
μα τον πατέρα σου και την 
μητέρα σου, γιατί δεν θα 
βρεις κανέναν άλλον να 
νοιαστεί για σένα.  Πείτε μου 
εάν είμαι λάθος.

Αντί οι ιερείς μας να 
αναμασούν τα παρα-

μύθια της θρησκείας μας, 
προσπαθώντας να τα 

ωραιοποιήσουν, εξυπνότερο είναι να με-
λετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, 
προσπαθώντας να την κάνουν λιγότερο 
απάνθρωπη.   Δεν αγαπάμε αυτόν που 
μας έβλαψε, ούτε συγχωρούμε αυτόν που 
προσπαθεί να μας σκοτώσει.  Αυτά είναι 
φρόκαλα και μπούρδες.

Έχω ένα φίλο που πηγαίνει στην Μύκο-
νο, για διακοπές. Εγώ του λέγω. Μάκη, 

εκεί που πας στην Μύκονο, πρόσεξε λίγο, 
γιατί δεν ξέρει ο μπροστινός 
σου,  τι ποιεί ο πισινός σου. 
Πολλά ακούγονται.

Οι Ασιάτες εδώ και χι-
λιάδες χρόνια, έχουν τα 

μάτια τους με την βουλιμία, 
όρεξη για την Ευρώπη. Εάν η 
Δύση σήμερα υποχωρήσει 
στον εκβιασμό της Ρωσίας, 
αύριο θα έχουμε χειρότερα.

Χάνοντας το ηθικό μέρος μιας πράξης σου, 
ότι και να κάνεις εκ των υστέρων, οι άνθρω-

ποι δε σου το συγχωρούν.  Η ανηθικότητα είναι 
στίγμα.

Σε ένα διάλογο η τέχνη είναι να ξέρεις πό-
τε να σταματάς και να αποχωρείς. Όταν 

γαυγίζουν τα κομματόσκυλα, σημαίνει ότι επι-
ζητούν την διαιώνιση ενός προβλήματος.

Πες μου ένα τραγούδι τρυφερό και ας το 
έχω ακούσει εκατό φορές.   Θύμισε μου κά-

τι χαρούμενο και όχι λυπημένο.  Πες μου πως αύ-
ριο θα είναι καλύτερη μέρα. Η ζωή μας δεν έρχε-
ται όπως εμείς την θέλουμε, αλλά προσαρμοζό-
μαστε όπως αυτή κυλάει. 

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»

Διαφορετικότητα. 
Δεν ζούμε όλοι τα 
ίδια χρόνια. Δεν πε-

θαίνουμε όλοι από την ίδια 
αιτία. Δεν χαιρόμαστε όλοι 
με τα ίδια πράγματα, δεν 
γελάμε με το ίδιο αστείο. 
Δεν ελπίζω τα ίδια, ούτε 
επιδιώκουμε τα ίδια.

Διαχρονικά, πάντα 
ο Ρωσικός λαός, 
ήταν χωρισμένος 

στους φιλοασιάτες και 
τους  φιλοδυτικούς. Οι φι-
λοασιάτες είχαν πάντα ένα 
αίσθημα κατωτερότητας 
για τους φιλοευρωπαίους.

Στον αγώνα μας για 
να αποκτήσουμε ένα 
μικρό κομμάτι εξου-

σίας, αυτοεξευτελιζόμαστε 
τόσο πολύ, που είναι άξιον 
απορίας.
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Σπύρος   Βρεττός  Δήμαρχος Αχαρνών :«Προ-
χωράμε ένα βήμα παρακάτω στην ανακύ-
κλωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εγκα-

τάσταση του πρώτου ολοκληρωμένου κέντρου 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην πλατεία Θρακο-
μακεδόνων. Σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ και την Πε-
ριφέρεια πρόκειται για λειτουργήσουμε 4 κέντρα 
πλήρους ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ενεργά στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί το περιβάλλον 
και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας».

Με  επιτυχία οι Κινηματογραφικές βραδιές : 
«Tα παιδικά χαμόγελα, οι γεμάτες πλατείες, 
το ζεστό και αυθόρμητο χειροκρότημα των 

δημοτών στις «Βραδιές Κινηματογράφου» που για 
δεύτερη χρονιά διοργάνωσε ο Δήμος Αχαρνών 
ήταν η καλύτερη επιβράβευση για όλους εμάς που 
πιστεύουμε ακράδαντα πως ο πολιτισμός μπορεί 
να αλλάξει τον τόπο μας. Με το βλέμμα στραμμέ-
νο στη νέα γενιά οραματιζόμαστε μια πιο χαμογε-
λαστή πόλη για όλους.

Δ έ κ α 
χρόνια 
χωρ ί ς 

τον άρχοντα 
του λαϊκού 
τραγουδιού 
ΜΙΧΑΛΗ ΜΕ-
ΝΙΔΙΑΤΗ τον 
δικό μας άν-
θ ρ ω π ο . . . 
Ήταν 21 Αυ-
γούστου του 2012, όταν ένας από τους σπουδαιό-
τερους ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού ο Μι-
χάλης Μενιδιάτης ή Καλογράνης, ύστερα από 
σκληρή μάχη με τον καρκίνο, άφησε την τελευταία 
του πνοή. Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, Μιχά-
λης Μενιδιάτης άφησε πίσω του ως παρακαταθή-
κη μια μεγάλη καριέρα με τις μεγάλες και αξέχαστες 
ερμηνείες του. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, πέθανε σε 
ηλικία 80 ετών. Την οικογενειακή παράδοση στο 
τραγούδι συνεχίζει ο γιος του, Χρήστος Μενιδιάτης.
«Μην περιμένεις πια», «Περιφρόνα με, γλυκιά 
μου», «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις», «Πετραδά-
κι-πετραδάκι», «Ξημέρωσε, καλή μου», «Αγωνί-
ες», «Πήραν τα στήθια μου φωτιά», «Η καρδιά της 
ανήκει αλλού», «Ένα τραγούδι πες μου ακόμα», 
«Είδα τα μάτια σου κλαμένα, καλή μου»κλπ. Ήταν 
μερικά από τα τραγούδια του...

Διαπρέπει, ο συμπολίτης Ιερέας  Αναστά-
σιος  Σαργιέντης, στην Ιερά Μητρόπολη  
Λήμνου και Τενέδου. Η εκεί διακονία του 

αναγνωρίζεται από τους πιστούς, γεγονός που  δι-
καιώνει  τον  Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Ιε-
ρόθεο,  για την στήριξη που του πρόσφερε. Πα-
ράλληλα, η παρουσία  του πατήρ Αναστάσιου,  
στην  Μητρόπολη της Λήμνου, άνοιξε  για τους 
Μενιδιάτες πιστούς  φίλους, δίοδος  για προσκη-
νυματικές εκδρομές και παραθεριστικές αποδρά-
σεις στο ακριτικό νησί της Λήμνου. 

Σ υ -
νερ-
γε ία 

των Τεχνι-
κών Υπη-
ρεσιών και 
της Πολιτι-
κής Προ-
σ τ α σ ί α ς 
π ρ ο β α ί -
νουν σε δι-
αρκείς κα-
θαρισμούς φρεατίων και απομάκρυνση φερτών 
υλικών σε διάφορα σημεία της πόλης.

Γνωστοποίηση από τον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών Μιχάλη Βρεττό: «Δεκά-
δες υποθέσεις (κυρίως υπαλλήλων) 

των πτωχευμένων και μη δημοτικών επιχει-
ρήσεων που ήταν δέσμιες τα τελευταία 15 
χρόνια καταφέραμε να τις διεκπεραιώσου-
με έπειτα 
από επί-
πονες δια-
δικασίες. 
Οι τελευ-
ταίες υπο-
γ ρ α φ έ ς 
πέφτουν 
κ α ι  τ ι ς 
επόμενες 
ημέρες οι 
δ ικα ιού-
χ ο ι  θ α 
δουν τους 
λογαρια-
σμούς τους να γεμίζουν με τα χρήματα που 
τους οφείλονται έπειτα από τη χρηματοδό-
τηση που εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών μέσω της Προγραμματικής 
Συμφωνίας».

Ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηνα-
γόρας χοροστάτησε το απόγευμα της Κυ-

ριακής 14 Αυγούστου  2022, στον Πανηγυρικό 
Εσπερινό της Κοιμήσεως Θεοτόκου  στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό στις Αχαρνές. Τον Σεβασμιώ-
τατο πλαισίωναν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Ιλίου, ενώ προσήλθε και πλήθος πιστών από 
την περιοχή για να προσευχηθούν κατά την ακο-
λουθία του εσπερινού. Πολλές οι αρτοκλασίες 
και φέτος, όπως πολύ είναι και η αγάπη των πι-
στών προς την μητέρα του Θεού. 
Με κάθε λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη, 
ακολούθησε  η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας πέριξ 
των δρόμων του Ιερού Ναού, συνοδεία της Φι-
λαρμονικής  του Δήμου μας. Στην λιτανεία πα-
ρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλί-
ου κ. Θέμις Οικονόμου, η Περιφερειακή Σύμβου-
λος κα  Γεωργία Βλάχου, και η πρόεδρος του 
Ν.Π. «Αρωγή» κα Μαρία Μπούκη και ο σύμβου-
λος Δημάρχου για θέματα παιδείας κ. Ιωάννης 
Κατσανδρής.

Την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Δι-
ονυσίου του θαυματουργού, τιμά η εκκλη-
σία μας στις 24 Αυγούστου. Παραμονή της 

Εορτής, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου της πόλης 
μας,  τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 
προεξάρχοντος του Πανοσιολογιότατου Αρχιμαν-
δρίτου του Οικουμενικού Θρόνου και αδελφού 
της Ιεράς Μονής Βλαταδων Θεσσαλονίκης Π. 
Κωνσταντίνου συμπαραστατουμενος από αρκε-
τούς Ιερείς των Αχαρνών και ο οποίος κήρυξε τον 
θείον λόγον. Στο τέλος του Εσπερινου έγινε η λι-
τάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου μας. Η μπά-
ντα του Δήμου μας πλαισίωνε την Ιερά Λιτανεία. 
Τους ύμνους απέδωσαν πολύ ωραία η χορωδία 
του Μουσικοδιδάσκαλου και φίλου της ενορίας 
μας κ. Δημητρίου Καλομοίρη. Την Ιερά Εικόνα του 
Αγίου βάστασαν Άνδρες του Πυροσβεστικου Σώ-
ματος καθώς και εκπρόσωπος του Αρχηγού του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Παρόν στην εορτή και  
ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός με την στελέχη  του. 
Στο τέλος της όλης τελετής και μπροστά στα προ-
πύλαια του Ναού τελέσθηκε η Ιερά αρτοκλασία. 

Φωτορεπορτάζ



4 Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

Από την Τετάρτη 24 Αυγούστου έως την 
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αχαρνών 
και η ΔΗΚΕΑ υπόσχονται να χαρίσουν στο 
κοινό ένα συναρπαστικό πολιτιστικό ταξίδι 
γεμάτο μουσικά αφιερώματα, θεατρικές πα-
ραστάσεις και συναυλίες, προσφέροντας 

ένα πλούσιο πολιτιστικό και ψυχαγωγικό 
υπερθέαμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
όλους να απολαύσουν ΔΩΡΕΑΝ τις περισ-
σότερες εκδηλώσεις του προγράμματος. Το 
αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
έχει ως εξής: (

Βραδιές Πολιτισμού στο Δήμο Αχαρνών  για τέταρτη χρονιά!!!
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«Βραδιές Πολιτισμού»:  Ο  Θεσμός που έβαλε 
τις  Αχαρνές στο Κέντρο του Πολιτισμού
Στο επίκεντρο της Πολιτι-

στικής Σκηνής βρίσκο-
νται οι Αχαρνές από την 

Τετάρτη 24 Αυγούστου έως 
την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 
με το φεστιβάλ «Βραδιές Πολι-
τισμού». 

Το φετινό Πρόγραμμα είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο, καθώς εμπε-
ριέχει μια σειρά εξαιρετικών πα-
ραστάσεων οι οποίες είναι ιδιαί-
τερα 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 ελεύ-
θερη είσοδο, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα στους δημότες σε 
μια δύσκολη εποχή να ψυχαγω-
γηθούν και να διασκεδάσουν. 

Το αμφιθέατρο «Μίκης Θε-
οδωράκης» αποκτά πλέον τη δι-
κή του θέση στην ατζέντα των 
θεατρόφιλων, που γνωρίζουν 
πως κάθε Σεπτέμβρη θα το επι-
σκεφτούν αρκετές φορές. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το ότι 
φέτος είναι περισσότερες από 
κάθε άλλη φορά οι παράλλη-
λες εκδηλώσεις που θα πραγ-
ματοποιηθούν στα άλλα δύο 
Θέατρα της πόλης, του Κόκκι-
νου Μύλου και των Θρακομα-
κεδόνων. 

Επίσης, μια διαφορετική νό-
τα θα δώσουν οι Μουσικές Πα-
ραστάσεις που συμπληρώνουν 
το Πρόγραμμα. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός από την αρχή της 
θητείας του έχει επιλέξει να στη-
ρίξει τον πολιτισμό καθώς θεω-
ρεί πως μέσω αυτού μπορεί να 
γίνουν σημαντικά βήματα εξω-
στρέφειας για την πόλη.  Ότι, 
δηλαδή, προσφέρουν απλόχε-
ρα οι «Βραδιές Πολιτισμού». 
Ένα ταξίδι από τις Αχαρνές προς 
τα λιμάνια της Τέχνης, του Θεά-
τρου και της Μουσικής.

Στην συνάντηση που είχε ο 
Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος 
Βρεττός με το ΔΣ του Συλλόγου 
Εργαζομένων του Δήμου, ο 
ίδιος είχε την ευκαιρία να πλη-
ροφορηθεί σχετικά με τις απο-
φάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Δήμαρχος, όμως ήχε και 
ο ίδιος την ευκαιρία να τους 
ενημερώσει και αυτός για τις δι-
κές τους ενέργειες σε όλα τα θέ-
ματα που τους αφορούν, κυρί-
ως όμως για τη σταθερή στάση 
του να στέκονται στο πλευρό 
τους και να προσπαθούν συνε-
χόμενα για την επίλυση των 
προβλημάτων που οι ίδιοι αντι-
μετωπίζουν.

Την ίδια ώρα,  έγινε ξεκάθα-
ρο πως η Δημοτική Αρχή στηρί-
ζει όλες τις νόμιμες διεκδικήσεις 
τους, αλλά δεν έχει ευθύνη για 
τις όποιες δικαστικές αποφά-

σεις. Οι εργαζόμενοι του Δήμου 
Αχαρνών άλλωστε ακολου-
θούν στην προσπάθεια που 
έχουνε ξεκινήσει να βελτιωθεί ο 
Δήμος Αχαρνών σε κάθε τομέα.

«Στηρίζουμε τα δίκαια αιτή-
ματά τους και είμαι απόλυτα πε-
πεισμένος πως με τη συνεργα-

σία μας μπορούμε να επιλύ-
σουμε κάθε ζήτημα που τους 
απασχολεί, ούτως ώστε όλοι 
μαζί να συνεχίσουμε να εργαζό-
μαστε απρόσκοπτα για το καλό 
της πόλης μας», δήλωσε ο Δή-
μαρχος Αχαρνών σε σχετική 
δημοσίευση του.

Ο Αύγουστος μπορεί να εί-
ναι ο μήνας των διακοπών, τα 
σχολεία της πόλης μας όμως 
παραμένουν πάντα βασική 
προτεραιότητα. 

Οι εργασίες είναι συνεχείς 
και θα διαρκέσουν για όλο το 
μήνα, ούτως ώστε τον Σε-
πτέμβρη όλες οι σχολικές μο-
νάδες να είναι έτοιμες να υπο-
δεχθούν τους μαθητές για τη 
νέα σχολική χρονιά. Σημαντικές εργασίες πραγμα-
τοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες τόσο στο 1ο  

όσο και στο 8ο  Δημοτικό, κα-
θώς έγιναν οι απαραίτητες 
επισκευές, αλλά και μεγάλης 
κλίμακας βαψίματα τόσο 
εξωτερικά όσο και εσωτερι-
κά. Ο Δήμαρχος  Σπύρος  
Βρεττός έχει θέσει στην κορυ-
φή της λίστας των εργασιών 
τα σχολεία της πόλης και σε 
αυτή την κατεύθυνση κινείται 
καθημερινά η Πρωτοβάθμια 

Σχολική Επιτροπή με τον πρόεδρο Χαράλαμπο Ορ-
φανίδη και τον αντιπρόεδρο Γ. Περρή. 

Εποικοδομητική  η συνάντηση του Δημάρχου 
 με το Δ.Σ. του Συλλόγου εργαζομένων

Μήνυμα Δημάρχου  
Σπύρου Βρεττού για 
τα  αποτελέσματα των 
πανελλήνιων εξετάσεων
Αγαπητοί φοιτητές, πλέον, μετά από με-
γάλη προσπάθεια πολλές και πολλοί από 
εσάς βιώνετε το δυνατό, απερίγραπτο και 
απόλυτο συναίσθημα της επιτυχίας.

Σας συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς 
μου. Οι κόποι και οι θυσίες σας ανταμεί-
φθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Μια νέα 
σελίδα ανοίγεται στη ζωή σας, ένα ταξίδι 
γνώσεων και εμπειριών χρήσιμων τόσο για 
την προσωπική όσο και για την επαγγελμα-
τική σας ζωή.

Για εσάς που τα αποτελέσματα δεν ήταν 
αυτά που προσδοκούσατε, υπενθυμίζω ότι 
η ζωή, σας ανήκει και δίνει πάντα ευκαιρί-
ες. Συγχαίρω, επίσης, τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς της πόλης μας που σας 
στήριξαν σε αυτή τη δοκιμασία με όλες 
τους τις δυνάμεις, προσφέροντας αγόγγυ-
στα την αγάπη και την υποστήριξή τους.

 Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά και Καλή 
Πρόοδο σε όλους».

Για ασφαλή  και  ανακαινισμένα Σχολεία φροντίζει ο Δήμος Αχαρνών 

Σε ανακατασκευή αθλητικού 
χώρου στον Κόκκινο Μύλο 
Σε πλήρη ανακατασκευή ενός αθλητικού χώρου 
προχωράει ο Δήμος Αχαρνών.  Ήδη στο γήπεδο 
μπάσκετ της οδού Φωτήλα αντικαταστάθηκαν οι 
μπασκέτες και πολύ σύντομα θα γίνει και τοποθέ-
τηση νέου τάπητα. Ένας ασφαλής αθλητικός χώρος 
θα φιλοξενεί πλέον τα παιδιά του Κόκκινου Μύ-
λου.  Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν και οι εργασί-
ες αναμόρφωσης και αποκατάστασης και άλλων 
αθλητικών χώρων των Αχαρνών. 
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Νέες ανατιμήσεις προϊόντων το Σεπτέμβριο. 
Από το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου ξεκίνησε 
ένας ακόμη κύκλος αυξήσεων, που θα έχει συ-

νέχεια και τον Σεπτέμβριο και θα πλήξει τους κατανα-
λωτές. Αναμένεται αύξηση τιμών σε πάνω από 500 
προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφι-
μα, θα έρθουν στο ράφι τον Σεπτέμβριο.

Στα 1,9 δισ. ευρώ θα ανέλθει η επιδότηση 
ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο υπουρ-

γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 
Σύμφωνα με το υπουργείο, θα απορροφηθεί το 
94% της αύξησης στα νοικοκυριά με την επιδότη-
ση να φθάνει τα 639 ευρώ/MWh. Η μέση μηνιαία 
ενίσχυση για το ΚΟΤ ανέρχεται στα 677 ευρώ τον 
Σεπτέμβριο απορροφώντας σχεδόν το 100% της 
αύξησης. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα 
νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο, ανέρχεται στα 748 
εκατ. ευρώ.

Κορονοϊός: 55.769 κρούσματα, 258 θάνα-
τοι,132 διασωληνωμένοι σύμφωνα με την 
εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ. Την  εβδομά-

δα αναφοράς καταγράφηκαν 55.769 κρούσματα 
COVID-19 (5.346 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 
-25% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επα-
ναλοιμώξεις αφορούν το 22% των λοιμώξεων. Ο συ-
νολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της 
πανδημίας ανέρχεται σε 4.712.025 εκ των οποίων 
51.9% γυναίκες. Το σύνολο των εισαγωγών, στα νο-
σοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς 
ήταν 1.527 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 218, -22% εβδομα-
διαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρ-
χεται σε 1.474 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 211, -29% εβδο-
μαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νο-

σηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδο-
μάδας αναφοράς είναι 132 (65.2% άνδρες) με 
διάμεση ηλικία 70 έτη και το 95.5% να έχει υποκείμε-
νο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Άνοιγμα σχολείων: Η έναρξη της νέας χρο-
νιάς θα σημάνει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 
2022. Εκείνη την ημέρα, όλες οι Σχολικές μο-

νάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και 
λύκεια) θα ανοίξουν τις πύλες τους για να υποδε-
χθούν τους μαθητές.  Η μεγάλη αγωνία γονιών και 
εκπαιδευτικών είναι με ποια υγειονομικά πρωτό-
κολλα θα γίνει η επιστροφή στα σχολεία. 

Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών :  Ξεκινάμε όπως 
κλείσαμε!!! Με Ηπειρώτικο γλέντι την Παρα-
σκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 στα γραφεία μας, 

Μελπομένου & Αχαρνέων Ιππέων στις Αχαρνές. Με την 
εξαιρετική ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα.. Κάντε τις κρατή-
σεις σας εγκαίρως στο 6948896427  Σας περιμένουμε!!!
Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών θα επανέλθει δυνα-
μικά από Σεπτέμβρη με όρεξη για δουλειά, πολλές 
δραστηριότητες και μεγάλο γλέντι το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 θα ξαναζήσουμε παρό-
μοιες στιγμές, όπως και πριν 3 χρόνια, στο 
μεγάλο γλέντι του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ με το ΓΙΩΡΓΟ ΖΕΡΒΑΚΗ. Λεπτομέρειες 
προσεχώς !!!
Σε πλήρη  ετοιμότητα βρίσκεται  ο μηχανισμός του Δή-
μου Αχαρνών, με αυξημένες περιπολίες στο πλαίσιο 
των προληπτικών μέτρων δασοπροστασίας.  Η Πολιτι-

κή Προστασία του Δήμου Αχαρνών σε συνερ-
γασία με τις εθελοντικές ομάδες που δραστηρι-
οποιούνται έχουν καταστρώσει ένα πλάνο, το 

οποίο καλύπτει τις υψηλές ανάγκες της περιοχής. 

Καθημερινοί καθαρισμοί, αποψιλώσεις και απομα-
κρύνσεις ξερών κηπαίων-πευκοβελόνων από τα 
συνεργεία του Δήμου Αχαρνών. Σε συντονισμό 
βρίσκονται καθόλη τη διάρκεια οι Υπηρεσίες Πολι-
τικής Προστασίας, Πρασίνου και Καθαριότητας! Δι-
αρκώς σε επιφυλακή φροντίζουν επί καθημερινής 
βάσεως σε συνεργασία με συνεργεία άλλων διευ-
θύνσεων για τον καθαρισμό και την αποκομιδή 
των κλαδιών και κηπαίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ «ΑΡΩΓΗ» : Προσκαλούνται όσοι 

ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προγράμματα (πρω-
ινό ή απογευματινό) του Κέντρου Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Ατόμων με Αναπηρία να υποβάλλουν το 
σχετικό αίτημα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 
και νέους με νοητική υστέρηση. Οι ενδιαφερόμενοι 
πριν την υποβολή της αίτησης, αλλά και για οποιαδή-
ποτε πληροφορία καλούνται να επικοινωνούν στο τη-
λέφωνο: 210 2404444 Ώρες: 8:00-14:00 (Δευτέρα 
έως Παρασκευή). 

Οι  κακές ειδήσεις κατακλύζουν την πόλη 
μας, τον τελευταίο καιρό, από τα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης της Ανατολικής Αττικής, 

που αμέσως αναμεταδίδουν, οι Ομάδες  FB, της πό-
λης μας και μάλιστα, παραφουσκωμένες και κά-
ποιες φορές προσβλητικές για τον Δήμο μας.   Οι ει-
δήσεις αυτές, μπορεί να αφορούν :  ληστείες, κλο-
πές, παραβατικές ενέργειες ντόπιων και περαστι-
κών, παρμένες από τα αστυνομικά δελτία, και 
ακόμα  καταγγελίες  δημοτών για διάφορα προβλή-
ματα, που αφορούν την καθημερινότητα  καθώς και 
τα  Δελτία τύπου  του Δήμου.  Μπορεί να έχουν μια 
δόση  αλήθειες, αλλά τις εμφανίζουν διογκωμένες, 
χωρίς πλήρη στοιχεία, συμβάντος ή περιστατικού,  
που δημότες μας σχηματίζουν την εντύπωση, ότι η 
πόλη μας βρίσκεται σε πόλεμο, όπως η Ουκρανία. 
Και το ερώτημα που προκύπτει  είναι:  Αυτή είναι η 
ελεύθερη και υπεύθυνη  Ενημέρωση για την ανά-
πτυξη και την πρόοδο του Δήμου μας;

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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Για πρώτη φορά Βρεφονηπιακά Τμήματα ηλι-
κίας 6 έως 30 μηνών από τον Δήμο Αχαρνών 
και τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, για τη νέα 
σχολική χρονιά 2022 - 2023.

Η συνεχής προσπάθεια μας για την βελτίω-
ση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Προσχο-
λικής Αγωγής αποδίδει καρπούς με την δημι-
ουργία για πρώτη φορά στο Δήμο μας, Βρεφο-
νηπιακών τμημάτων για παιδιά από 6 έως 30 
μηνών.

Το εξαιρετικό προσωπικό των Βρεφονηπι-
ακών Σταθμών μας αποτελεί εχέγγυο ότι η Προ-
σχολική Αγωγή του Δήμου μας, δύναται πλέ-
ον να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρε-
σίες στα παιδιά μας.

Με απόλυτη επιτυχία ολο-
κληρώθηκε την Παρα-
σκευή 29 Ιουλίου το κα-

λοκαιρινό camp «Καλοκαίρι στην 
Πόλη 2022»  που διοργάνωσε η 
Δημοτική Φροντίδα του Δήμου 
Αχαρνών. Από τις 20 Ιουνίου μέχρι 
τις 29 Ιουλίου εκατοντάδες παιδιά 
από 6 έως 12 ετών συμμετείχαν σε 
ψυχαγωγικές, δημιουργικές και εκ-
παιδευτικές δράσεις και δραστηρι-
ότητες.

Το εξειδικευμένο προσωπικό σε 
συνεργασία με τη Διοίκηση της Δη-
μοτικής Φροντίδας Αχαρνών και την 
αρωγή του Δημάρχου Αχαρνών 

Σπύρου Βρεττού και των Υπηρεσιών 
του Δήμου Αχαρνών, υλοποίησαν 
και φέτος με αξιοπιστία τη συγκεκρι-
μένη δράση, καταρτίζοντας ένα εξαι-
ρετικό Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
για τις 3 περιόδους του καλοκαιρι-
νού camp.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε με-
ταξύ άλλων, αθλητικές και καλλιτε-
χνικές δραστηριότητες, δημιουργική 
απασχόληση, μπάνιο στη θάλασσα, 
προβολές ταινιών αλλά και εκπαι-
δευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρ-
χαιολογικούς χώρους και πάρκα. Με 
την ευκαιρία ολοκλήρωσης του κα-
λοκαιρινού camp  η πρόεδρος της 
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Αγ-

γελική Ζαχαριάδη, ευχαρίστησε το 
προσωπικό της Δημοτικής Φροντίδας 
για τον επαγγελματισμό, την ευσυνει-
δησία και το ζήλο που επέδειξαν 
ώστε να ολοκληρωθεί με απόλυτη 
επιτυχία το "Καλοκαίρι στην Πόλη" 
για μια ακόμη χρονιά. Ευχαρίστησε 
επίσης τον ΔήμαρχοΑχαρνών κ. Σπύ-

ρο Βρεττό, ο οποίος υποστήριξε τόσο 
ο ίδιος προσωπικά, όσο και μέσω των 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, το 
επιτυχημένο καλοκαιρινό camp και 
τέλος ευχαρίστησε τους γονείς, οι 
οποίοι εμπιστεύθηκαν τις υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου που προσέφερε η 
ΔΗΦΑ στα παιδιά.

Τοποθετήθηκε πυροσβεστικός κρουνός 
στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής
Ένας ακόμη πυροσβεστικός κρου-
νός τοποθετήθηκε σε ένα πολύ καί-
ριο σημείο του Δήμου Αχαρνών. 
Μετά από συνεχείς πιέσεις του Δη-
μάρχου Σπύρος  Βρεττός και της Πο-
λιτικής Προστασίας, η ΕΥΔΑΠ αντα-
ποκρίθηκε και ικανοποίησε το αίτη-
μα της Δημοτικής Αρχής, τοποθετώ-
ντας έναν κρουνό στην οδό 
Αετόπετρας στην Αγία Παρασκευή. 
Ένα σημείο στρατηγικής σημασίας, 
που θα διευκολύνει το έργο της Πυροσβεστικής για την πλήρωση 
των οχημάτων της. 
Η πυροπροστασία είναι μια σύνθετη υπόθεση, η οποία απαιτεί τη 
συνεργασία όλων.

Συνεχίζεται η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων από τη Δημοτική Αστυνομία 
Με εντατικούς ρυθ-
μούς συνεχίζει και τον 
Αύγουστο, η Δημοτι-
κή Αστυνομία του Δή-
μου Αχαρνών την 
απομάκρυνση των 
εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων από διάφο-
ρα σημεία της πόλης.

Η Δημοτική Αστυνομία Αχαρνών συνεχίζει κατά τη διάρκεια του 
Αυγούστου να απομακρύνει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που βρί-
σκονται εντός του Δήμου αφήνοντας περισσότερο ελεύθερο χώρο 
στάθμευσης και συντελώντας στην καθαριότητα του οδικού δικτύ-
ου. Για μία ακόμη φορά υπογραμμίζεται ότι τα εγκαταλελειμμένα 
οχήματα εκτός του ότι επιδρούν αρνητικά στην αισθητική και ομορ-
φιά του Δήμου, καταλαμβάνουν ζωτικές θέσεις στάθμευσης, ενώ αν 
παραμείνουν για πολύ καιρό μπορεί να μετατραπούν σε εστίες μό-
λυνσης.

Βρεφονηπιακά Τμήματα ηλικίας  6 έως 30 μηνών στις Αχαρνές

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
«Καλοκαίρι στην Πόλη 2022» της Δ.Η.Φ.Α. 

Ο αποχαιρετισμός 
του Δημάρχου  Αχαρνών 
στον Γιώργο Κουλόγιαννη
Σήμερα αποχαιρετήσαμε με θλίψη και πό-
νο έναν φίλο, τον Γιώργο Κουλόγιαννη. Μια 
θλιβερή μέρα, γιατί όλοι συνειδητοποιήσα-
με την μεγάλη απώλεια.

Τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πό-
νο της οικογένειάς του και των δικών του αν-
θρώπων. Δεν θα ήθελα όμως να τους πω 
απλά μερικά λόγια παρηγοριάς. Θα ήθελα 
να τους πω ότι η παρουσία του θα είναι πά-
ντα δυνατή και στη δική μας μνήμη. Γιατί ο 
Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που με το πά-
θος, τον δυναμισμό του και τη διαρκή του 
προσπάθεια, κατάφερε κάτι πολύ μεγάλο. 
Να υπηρετήσει ένα όραμα και να μας κάνει 
κι εμάς να τον ακολουθήσουμε.

Ο αγώνας που έδωσε και μας ένωσε σε 
κοινά μονοπάτια θα είναι αγώνας για όλους 
μας. θα είναι ένας αγώνας στη μνήμη του και 
του υπόσχομαι πως θα τον συνεχίσουμε μέ-
χρι τέλους.  Καλό ταξίδι Γιώργο…

Στην εκπομπή online του ΣΚΑΙ μίλησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  Γιώργος Σιδηρόπουλος 
Όλη την αντιπυρική περίοδο οι Υπη-
ρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Πρασί-
νου και Καθαριότητας καταβάλλουν 
καθημερινή προσπάθεια για μια κα-
θαρή και ασφαλή πόλη, διενεργώ-
ντας καθημερινά ακόμα και τα Σαββα-
τοκύριακα καθαρισμούς, αποψιλώ-
σεις και απομακρύνσεις ξερών κηπαί-
ων – πευκοβελόνων.

Ο κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος έκανε 
σαφές στους παρουσιαστές της εκπο-

μπής ότι οι καθαρισμοί είναι καθημερι-
νοί, ενώ καταγράφονται σε βίντεο που 
ανεβαίνουν στο κανάλι του Δήμου.

«Κάθε μέρα οι υπηρεσίες του Δή-
μου δίνουν αγώνα για την ασφάλεια 
των πολιτών και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Τη φετινή περίοδο, 
κατά γενική ομολογία, η περιοχή του 
Βόρειου τομέα είναι πιο καθαρή από 
κάθε άλλη χρονιά και η αλήθεια δεν 
μπορεί να διαστρεβλωθεί μέσω απο-

σπασματικών εικόνων. Ο Δήμος 
Αχαρνών δεν περίμενε κανένα ρεπορ-
τάζ για να κάνει αυτό που πρέπει στον 
τομέα του καθαρισμού. Αδιάψευστοι 
μάρτυρες οι ίδιοι οι δημότες που ανα-
γνωρίζουν τα αποτελέσματα της δου-
λειάς άλλα και το οπτικό υλικό που 
δημοσιεύεται καθημερινά», τόνισε 
στην εκπομπή ο Αντιδήμαρχος Πολι-
τικής Προστασίας Αχαρνών Γιώργος 
Σιδηρόπουλος. 
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 
ΟΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ : 
«Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ»

Με ημερομηνία έναρξης την 27η Ιουνίου 2022 στην Ανατολική Αττική και τερμα-
τισμό την 29η Ιουλίου 2022 στο Βόρειο Τομέα ολοκληρώθηκαν οι επιτυχημένες 
ημερίδες της Περιφέρειας Αττικής που έλαβαν χώρα και στις 8 περιφερειακές ενό-
τητες, δηλαδή: 

Ανατολική Αττική (Κορωπί), Δυτική Αθήνα (Περιστέρι), Νότιος Τομέας (Παλαιό 
Φάληρο), Νήσων (Πειραιάς), Κεντρικού Τομέα (Αθήνα), Πειραιά (Πειραιάς), Δυτι-
κής Αττικής (Ελευσίνα) και Βόρειου Τομέα (Μαρούσι).

Και στις οκτώ ημερίδες ομιλητής ήταν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πα-
τούλης, οι τοπικοί δήμαρχοι, οι αντιπεριφερειάρχες, καθώς και οι υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες της Περιφέρειας, οι οποίοι ανέλυσαν τα έργα στα τρία χρόνια διοίκησης 
Πατούλη, καθώς και το τι έργα πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι το 2027 από το 
νέο ΕΣΠΑ. Τον άψογο συντονισμό και την παρουσίαση όλων των εκδηλώσεων εί-
χε αναλάβει ο διευθυντής του γραφείου του Περιφερειάρχη, Ανδρέας Μανίκας, 
μαζί με τον συνεργάτη του Περιφερειάρχη, Παναγιώτη Τσολιά, ενώ όσον αφορά 
θέματα Τύπου και τοπικές εφημερίδες είχε αναλάβει από το γραφείο Τύπου, ο Γε-
ώργιος - Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος. 

Συμπερασματικά, ήταν μια καθ' όλα επιτυχημένη παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ, 
λύθηκαν πολλές απορίες και μένει να δούμε την υλοποίηση όλων αυτών που 
εξαγγέλθηκαν. 

1ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» - Εβδομάδα Περιφέρειας Αττικής 
Ξεκινάει το πρώτο Φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής για τους πολίτες της στο 
Μητροπολιτικό Πάκο «Αντώνης Τρίτσης».  Από την Παρασκευή  26 Αυγούστου μέχρι την Πέ-
μπτη 1η Σεπτεμβρίου, στο θέατρο του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» θα έχου-
με την ευκαιρία να απολαύσουμε εξαιρετικές εκδηλώσεις, μουσικές και θεατρικές, από σπου-
δαίους καλλιτέχνες που θα μας προσφέρουν υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία.  

Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στο ανοιχτό θέατρο του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ξεκι-
νούν στις 21:00 μ.μ. και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στο ανοιχτό θέατρο του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ξεκι-
νούν στις 21:00 μ.μ. και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Επιγραμματικά το  πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει ως εξής:
– Παρασκευή, 26 Αυγούστου: Θεατρική παράστα-
ση με τίτλο «Νέα από το Θερβάντες», τέσσερις μο-
νόπρακτες κωμωδίες του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. 
– Σάββατο, 27 Αυγούστου: : Θεατρική παράσταση 
με τίτλο «Η Λεονί βιάζεται ή το όμορφο κακό» του 
Ζωρζ Φεντώ, σε σκηνοθεσία του Τάσου Πυργιέρη. 
– Κυριακή, 28 Αυγούστου: Θεατρική παράσταση 
με τίτλο «Στου Μποχώρη», σε σκηνοθεσία Βάνας 
Πεφάνη με τους Κώστα Αρζόγλου, Πέμυ Ζούνη 
κ.α.
– Δευτέρα, 29 Αυγούστου: Μουσική συναυλία – 
Αφιέρωμα στο σπουδαίο Γρηγόρη Μπιθικώτση, 
τον «Ερμηνευτή της Ρωμιοσύνης». 
– Τετάρτη, 31 Αυγούστου: Παραδοσιακό μουσικό 
και χορευτικό πανόραμα με τίτλο «Μουσική στις 
άκρες του Ελληνισμού». 
– Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με 
το Γιάννη Σαββιδάκη και το συγκρότημά του.
Παράκληση: Να ενημερώνεστε καθημερινά από 
την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.
patt.gov.gr /category/6- ενημέρωση/ εκδηλώσεις 
περιφέρειας), για την περίπτωση αναβολής της εκ-
δήλωσης λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού ή κινδύ-
νου πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας.
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Η «Αχαρναϊκή», αξίζει την  Εμπιστοσύνη σας. Εμπιστευτείτε την!!! Στηρίξτε την!!!

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
που έκρινε πως ο κανόνας της 
20ετούς παραγραφής αξιώσεων του 
e-ΕΦΚΑ κατά ασφαλισμένων και ερ-
γοδοτών για τη μη καταβολή ασφαλι-
στικών εισφορών που έθετε ο νόμος 
Κατρούγκαλου είναι αντισυνταγματι-
κός, το υπουργείο Εργασίας θα θε-
σμοθετηθεί νέα διάταξη, η οποία θα 
ρυθμίζει το ζήτημα της παραγραφής 
ασφαλιστικών οφειλών στη 10ετία.

Μελετάται στην παραγραφή να 
εντάσσονται οφειλές που δεν έχουν βε-
βαιωθεί εγκαίρως από το αρμόδιο 
ασφαλιστικό Ταμείο εντός 10ετίας ή/και 
δεν έχουν ασκηθεί εγκαίρως αναγκαστι-
κά μέτρα είσπραξης. Βασικό ζητούμενο 
είναι να έχει παρέλθει 10ετία πριν από τη 
βεβαίωση της οφειλής ή στη συνέχεια 
μέχρι την ενεργοποίηση των αναγκαστι-
κών μέτρων. Η νέα ρύθμιση θα αφορά 
την περίοδο 2006 – 2012.

Η νομοθετική διάταξη ανοίγει τον 
δρόμο της συνταξιοδότησης σε χιλιάδες 
ελεύθερους επαγγελματίες και απασχο-
λουμένους που λόγω των αυξημένων 
χρεών προς τον ΕΦΚΑ παραμένουν 
εγκλωβισμένοι. Δεκάδες χιλιάδες επαγ-
γελματίες (κυρίως ασφαλισμένοι του 
πρώην ΟΑΕΕ) θα δουν τα χρέη τους 
προς το Ενιαίο Ταμείο να ελαφρύνουν 

έως και 50%. Αυτό σημαίνει πρακτικά 
ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυ-
τοαπασχολούμενοι έχουν την ευκαιρία 
συνταξιοδότησης χάρη στην ελάφρυν-
ση των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ, 
υπό προϋποθέσεις.

Η παραγραφή των χρεών για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, επιφέρει και 
παραγραφή του χρόνου ασφάλισης. 
Δηλαδή, αν ο ελεύθερος επαγγελματί-
ας έχει οφειλές προς τον ΕΦΚΑ άνω της 
δεκαετίας, εφόσον παραγραφούν χάνει 
και τα έτη ασφάλισης που αφορούν οι 
παραγεγραμμένες εισφορές.

Για τις περιπτώσεις αυτές, με το νο-
μοσχέδιο θα δοθεί στους ενδιαφερόμε-
νους η δυνατότητα επιλογής να ζητή-
σουν τη μη παραγραφή των οφειλών 
τους και να τις ρυθμίσουν ώστε να μη 
χάσουν ασφαλιστικό χρόνο, που είναι 
αναγκαίος για τη συνταξιοδότησή τους.

Αντίθετα, χρήση του μέτρου της δε-
καετούς παραγραφής θα κάνουν οι επι-
χειρήσεις, οι οποίες δεν θα έχουν συνέ-
πειες. Επιπλέον οι εργαζόμενοι έχουν δι-
καίωμα αναγνώρισης έως επτά ετών 
πλασματικής ασφάλισης , προκειμένου 
να θεμελιώσουν τις απαιτούμενες προ-
ϋποθέσεις και να βγουν με καλύτερους 
όρους στη σύνταξη. 

Η εξαγορά πλασματικών ετών, 
όπως είναι για παράδειγμα ο χρόνος για 

τις σπουδές, τα κενά ασφάλισης αλλά και 
η στρατιωτική θητεία των ανδρών, που 
εξακολουθεί να ισχύει, για εργαζομένους 
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ανέρχεται 
στο 20% του τρέχοντος μμισθού.

Μάλιστα, όπως έχει πλέον διευκρινι-
στεί από το υπουργείο Εργασίας, για 
όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ 
η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών 
ασφάλισης μπορεί να υποβληθεί οποτε-
δήποτε, προγενέστερα ή μμεταγενέστερα 
του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις 
επιθυμούν να κατοχυρώσουν.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως ο χρό-
νος που ζητάει να αναγνωρίσει ο ασφαλι-
σμένος με την αίτησή του μπορεί να αφο-
ρά οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, ώστε 

να θεμελιώσει ή και να κατοχυρώσει τις τό-
τε ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδό-
τησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
εξαγοράσουν πλασματικά έτη προκειμέ-
νου να θεμελιώσουν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις και να βγουν με καλύτε-
ρους όρους στη σύνταξη. Εφάπαξ, σε δό-
σεις ή με παρακράτηση της σύνταξης.

Παραγραφή Ασφαλιστικών Οφειλών στην 10ετία

ΝΟΜΙΚΑ 

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

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

 
Tel: 210-2469576,  6977625869, 6974886151 

e-mail : info@perrakistours.gr 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2022 
 26-29/8/22   4ΗΜΔΡΗ   ΔΚΓΡΟΜΗ 

ΛΔΤΚΑΓΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 
ΚΔΡΚΤΡΑ - ΜΔΣΟΒΟ 

Διζιηήριο  240 € με ημιδιαηροθή  
ζε 5* Ξενοδοτείο 

------------------------- 
ΔΠΣΔΜΒΡΗ  2022 

 4-5/9/22   2ΗΜΔΡΗ  ΣΗΝΟ.  Διζιηήριο  110 € 
 Παράζηαζη ζηο ΓΔΛΦΙΝΑΡΙΟ με ηον  

                            Μάρκο εθερλή.  Διζιηήριο :  20 € 
 7ΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ   5-11/9/2022 

ΙΔΡΟΟΛΤΜΑ-ΑΓΙΟΙ ΣΟΠΟΙ.   
Διζιηήριο:  950 € 

………………………………… 
ΘΑΛΛΑΙΑ  ΜΠΑΝΙΑ 

 Καθημερινά  εκηός Κσριακής 8.30 π.μ.-13.30 μ.μ. 
Παραλία Μαραθώνα(Σύμβο)   Διζιηήριο 7€ 

 
 
 

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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ:
Σάββατο, 27 Αυγούστου 2022
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
17:30 – Ιερά Αγρυπνία και η Ακολουθία του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτό-
κου κατά το Ιεροσολυμήτικο Τυπικό.
21:00 – Λιτανεία του Ιερού Επιταφίου της  Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 28 Αυγούστου  2022
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
07:00 – Πανηγυρική Θεια Λειτουργία.
19:00 – Μέγας Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και η Λιτάνευση της Ιεράς 
Εικόνος της Παναγίας Σουμελά και του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτό-
κου προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ
21:00 – Μεγάλη εορταστική συναυλία με την συμμετοχή των επώνυμων καλ-
λιτεχνών και των ποντιακών χορευτικών συγκροτημάτων.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ   ΣΟΥΜΕΛΑ   ΑΧΑΡΝΩΝ

Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί,  Τηλ.210 2465635,6977 627625, Φαξ 210 2465635

Δεκαήμερο Πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά 
από τις 20 έως 31 Αυγούστου 2022

Από  20 Αυγούστου
έως 26 Αυγούστου
θα τελούνται 
καθημερινά Δεήσεις
υπέρ υγείας στις 20:45.
Από τις 28 Αυγούστου
έως 31 Αυγούστου μετά
τον Εσπερινό στις 21:00
θα πραγματοποιούνται 
Εορταστικές  Συναυλίες. 

Θερμή υποδοχή των λειψάνων 
της Αγίας  Αικατερίνης
Μεγαλοπρεπείς η  έναρξη  των  θρησκευτικών  εκδηλώ-
σεων με την υποδοχή   των  λειψάνων  Αγίας  Αικατερίνης, 
το βράδυ του Σαββάτου 20 Αυγούστου 2022, παρουσία  
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη  Ιλίου Αχαρνών  και Πε-
τρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου και πλήθους  πιστών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά Αχαρνών εκτίθεται προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα με-
γάλων Ρώσων Αγίων: Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, Αγίας Ματρώνας της Αόμματης, Μόσχας,  
Αγίων Φιλαρέτου και Θεοδοσίου,  Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ,  Αγίου Λουκά  και  Αγίας Αι-
κατερίνης.  Καθώς επίσης  και  η  Ιερά  εικόνα  ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
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ΕΤΗΣΙΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ    ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ   18  Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.00  π.μ., ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Κοιμήσεως  Θεοτόκου - Αχαρνές,  για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, 
Αδελφού και Θείου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΚΡΕΟΥΖΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελένη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :  Σπυρίδων και Όλγα, Νικόλαος 
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  :  Παναγιώτης  και Μαρία, Ελένη, Αιμιλία
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : Σπυρίδων και Μαργαρίτα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Γεώργιος Κρεούζης, Ελένη Χρήστου Κρεούζη, 
Ελένη Χρήστου Φίλη, Αθηνά Γεωργίου Αθανασιάδου, 
Μαρία Νικολάου  Γκίκα, Μαργαρίτα και Δημήτρης Γκίνης, 
Μαρία Παναγιώτη Γκίκα.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια  καφέ στο  Καφέ  ΝΩΝΤΑ
Μιαούλη 1 Αχαρναί    

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ   28  Αυγούστου 2022 και ώρα 09.30 π.μ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό Αγίου Κοιμήσεως  Θεο-
τόκου - Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-

μένου μας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου
 

ΣΑΒΒΑ  ΒΙΟΛΑΚΗ  (Ετών  82)
 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Αγγελική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :  Ιωάννης και Ευαγγελία, Βασίλης και Βασιλική

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  : Αγγελική, Στέλλα – Μαρία, Στεφανία, Σάββας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια  
καφέ στο  Καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

40ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε  το ΣΑΒΒΑΤΟ  27  Αυγούστου 2022 και ώρα  

09.00 π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, για την ανάπαυ-

ση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΙΩΑΝ. ΝΤΑΣΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Ισιδώρα Ντάση
Αριστείδης και  Ευαγγελία Ντάση

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Γεωργία-Παναγιώτα, Πηνελόπη-Πελαγία
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

40ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε   ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα  09.30 
π.μ., 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, 

Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της Ψυχής του Πολυαγαπημέ-
νου μας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα Ρεμούνδου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μήνα, Άγγελος  και  Γεωργία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτα-Λυδία και  Χριστίνα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ   - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στο καφέ BROOKS (απέναντι από την εκκλησία)

Βαθιά  θλίψη για τον απροσδόκητο 
χαμό του Γιώργου Κουλόγιαννη 

Βαθιά θλίψη έχει προ-
καλέσει στην τοπική 
κοινωνία των Αχαρ-
νών ο θάνατος του 
Γιώργου Κουλόγιαν-
νη που έφυγε αιφνί-
δια από τη ζωή το 
Σαββάτο 06 Αυγού-
στου2022, βυθίζο-
ντας στο πένθος την 
οικογένεια, τους φί-
λους και την κοινωνία 
των Αχαρνών. Ο Γιώργος Κουλόγιαννης έδωσε επί σειρά ετών σκληρές μάχες 
για την πάταξη της παραβατικότητας, μέσα από τον Σύλλογο κατά της Εγκλη-
ματικότητας και της διακίνησης των ναρκωτικών, του οποίου ήταν ιδρυτικό 
μέλος.

Όραμα του υπήρξε, η μετεγκατάσταση του πολυδύναμου αστυνομικού 
τμήματος στο εγκαταλελειμμένο Γυμνάσιο της Αυλίζας με στόχο την πάταξη 
της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, στην πολύπαθη ομώνυμη συνοικία 
που αποτελεί «ορμητήριο» αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Οι παρεμβάσεις 
του μαζί με τα μέλη του Συλλόγου κατά της Εγκληματικότητας και τον Δήμο 
Αχαρνών προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν πολυετείς. Ο αγώ-
νας του ήταν συνεπής και διαρκής, χωρίς ωστόσο να τον δει να δικαιώνεται…

Τα συλληπτήρια μηνύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από 
φορείς της τοπικής κοινωνίας είναι πολλά και δείχνουν αν μη τι άλλο, πως τί-
ποτα δεν πάει χαμένο. Αναμφισβήτητα το καλύτερο μνημόσυνο για τον Γιώρ-
γο Κουλόγιαννη είναι η συνέχιση και η δικαίωση του αγώνα του.

Ανάρτηση:  HYPERLINK "https://menidiatis.blogspot.com" https://
menidiatis.blogspot.com 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ  
-  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Να  προτιμάτε  για  δημοσίευση της Αγγελίας του Θρησκευτι-
κού σας Γάμου, την Τοπική μας Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα   

«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  της  
και  γίνεσαι ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  του  τό-

που μας.  Τώρα με ένα Τηλεφώνημα  στο  697 2426684  
ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας στα  mail :  nioras@gmail.com   

και  acharnaiki@gmail.com
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ  

Έναρξη Μαθημάτων Χορού
Φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να ξεκινήσουν 
και φέτος τα μαθήματα εκμάθησης κρητικών 
χορών στον Σύλλογο Κρητών Αχαρνών, με 

χοροδιδάσκαλο τον Κώστα Κυριακάκη. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

και κάθε Σάββατο.
Παιδικό τμήμα: ώρα 6:00 μ.μ. 

- Τμήμα Ενηλίκων: ώρα 7:00 μ.μ. 
Τα γραφεία του συλλόγου (Κ. Γιαμπουδάκη  
98, Λόφος Προφήτη Ηλία Αχαρνών) θα πα-

ραμένουν ανοικτά κατά τις ώρες των μαθημά-
των για πληροφορίες - εγγραφές.

Τηλέφωνα πληροφοριών 6983-391357 (κα-
θημερινά) και 210-2465678 (μόνο τις παραπά-
νω ώρες που θα λειτουργεί ο σύλλογος προς 

το παρόν).  Σας περιμένουμε.  Καλή αρχή

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σοβαρή  κυρία, για περιποίηση  
ηλικιωμένης ( κατάκοιτης), σε καλή κατάσταση.  

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για μόνιμη εργασία, για 
οικογενειακή Ταβέρνα στην Λεωφ Καραμανλή 
και Πάρνηθας. Τηλ. 6944 131415. 4Δ301

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 
4ου ορόφου, 95 τ.μ. επί της οδού Σωκράτους 64, 
(όπισθεν ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑΣ). Τηλ. 6909 125510. 
4Δ301

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΡΕΪΛΕΡ. Για 
πληροφορίες καλέσατε 6977 396338. 4Δ301.

 
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. 4Δ301.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Βαρυμπόμπη ακίνητο 2,5 
στρεμμάτων με μεζονέτα (μπετά). Για 
πληροφορίες καλέσατε 6977 396338. 4Δ301.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία παλιά, επί της οδού 
Δημητρίου Δέδε. Τηλ. 6978 942453. 4Δ301.

Ο  ΑΛΕΠΟΥΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του  ΘΕΟΔΩΡΟΥ  και της  ΚΑΛ-
ΛΙΟΠΗΣ   το γένος  ΛΟΥΚΑΪΝΗ  που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   ΧΕΛΙΩΤΗ  ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γένος  ΣΚΙΖΑ  που 
γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  ΧΑΡΙΤΩΝ και της  ΣΟΦΙΑΣ το 
γένος   ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ  που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ  ΘΕΟΔΟΤΗ  του  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ  το γένος  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ  που 
γεννήθηκε στην  ΝΙΚΑΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στα ΣΠΑΤΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  
ΑΓΛΑΪΑΣ  το γένος  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στο  ΠΑΓΚΡΑΤΙ (ΑΘΗΝΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   ΣΤΕΡ-
ΓΙΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ  και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ 
το γένος  ΡΟΥΣΤΑΝΗ   που γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γά-
μο που θα γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ισόγειο στο 
κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6949 096597 και 210 
2402471. 4Δ301.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα, δυάρι και 
τριάρι επί της οδού Πάρνηθος 107, 
ανακαινισμένα. Τηλ. 6974 785449. 4Δ301.

Ο  ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ το γέ-
νος  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στο  ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και κατοικεί στον  ΚΟΛΩΝΟ (ΑΘΗΝΑ) – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   ΓΟΥΡΟΥ-
ΝΤΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ  του  ΙΩΑΝΝΗ  και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ  το γένος  ΣΙ-
ΟΥΤΗ  που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
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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 

ΤΑΚΟΥΝΙ 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



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



• 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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