
Κάθε μέρα και 
έ νας  δρό -
μος… κάπως 
έτσι φαίνεται 
ότι περιγρά-
φεται η κατά-
σταση που 
επικρατεί αυ-
τή τη στιγμή 
σ τ ο  Δ ή μ ο 
Αχαρνών. Το 
Μενίδι – που είχε να δει καινούρια άσφαλτο πά-
νω από μια δεκαετία – σταδιακά βλέπει να υπάρ-
χει δράση και μάλιστα έντονη.

Μια τεράστια γιορτή  που έφερε τις Αχαρνές 
στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής,ολοκλη-
ρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 18 Σεπτεμβρί-
ου 2022 υπό τους ήχους του συμπολίτη μας, 
μουσικοσυνθέτη Θανάση Πολυκανδριώτη και 
με ομοβροντία βεγγαλικών να φωτίζουν τον 
ουρανό των Αχαρνών. 
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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Αυλαία στις Βραδιές Πολιτισμού
– Πάνω από 12.000 θεατές
παρακολούθησαν τις παραστάσεις 

Στο μυαλό 
πολλών η 
πόλη μας, 

το Μενίδι είναι 
ταυτόσημη με την 
παραβατικότητα 
και την εγκλημα-
τικότητα. Εδώ και 
πολλά χρόνια 
υπάρχει ένα σο-
βαρό και διαπι-
στωμένο από 
όλους πρόβλημα, 
το οποίο δίχως 
άλλο την εμποδί-
ζει να αναπτυχθεί. 
Οι καταγγελίες χι-
λιάδες κάθε χρο-
νιά και τα περιστατικά ανάλογου μεγέθους. Η διακίνη-
ση ναρκωτικών, οι κλοπές και οι ληστείες, τα μεμονω-
μένα περιστατικά βίας, οι διαρκείς επισκέψεις ναρκο-
μανών για… ψώνια είναι εδώ και χρόνια στην 
ημερήσια διάταξη. 

Κάθε Δημοτική Αρχή υπόσχεται πως θα πατάξει τα 
φαινόμενα αυτά και θα οδηγήσει σταδιακά την πόλη στη 
νομιμότητα. Όλοι όμως γνωρίζουμε πως αυτό δεν μπορεί 
να συμβεί εύκολα και απλά, δεν μπορεί να γίνει με ευχο-
λόγια, δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει βούληση από 
τις κυβερνήσεις. Και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από τη 
μία μέρα στην άλλη. Η παρούσα «Δημοτική Αρχή» και ο 
Σπύρος Βρεττός είναι η αλήθεια πως έχουν πραγματοποι-
ήσει πολλές προσπάθειες και γνωρίζουμε πως οι συναντή-
σεις και οι προτάσεις προς όλους τους συναρμόδιους φο-
ρείς είναι δεκάδες. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, αλ-
λά σίγουρα δεν είναι τα επιθυμητά. 

Η «Αχαρναϊκή» με μια μεγάλη έρευνα κατάφερε να 
βρει τα στοιχεία που περιγράφουν τις προσπάθειες της 
Αστυνομίας στην κατεύθυνση της πάταξης του εγκλήμα-
τος. Για πρώτη φορά με στοιχεία ενημερώνουμε τους ανα-
γνώστες μας όχι με θεωρίες και φήμες, αλλά με ουσιαστι-

κά στοιχεία, τα 
οποία προέρχονται 
από το αρχηγείο 
της  Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

Μόλις πριν λί-
γες μέρες και με 
αφορμή τη νέα συ-
νάντηση του Δη-
μάρχου Σπύρου 
Βρεττού με τον 
Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη 
Τάκη Θεοδωρικά-
κο, από  το Υπουρ-
γείο εκδόθηκε δελ-
τ ίο  Τύπου,  το 
οποίο ανέφερε συ-

γκεκριμένα στοιχεία για την αστυνομική δράση. 
Σύμφωνα με αυτά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

(1/6-31/8/2022)  πραγματοποιήθηκαν συνεχείς ειδικές επι-
χειρήσεις στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, που είχαν 
ως αποτέλεσμα 11.166 ελέγχους αυτοκινήτων, 24.068 
ελέγχους ατόμων, 3.557 προσαγωγές και 396 συλλήψεις. 

10 άτομα ελέγχονταν κάθε ώρα
και γίνονταν 28 προσαγωγές κάθε μέρα 
Πρόκειται για στοιχεία που από τη μία πλευρά προκαλούν 
σοκ για τον αριθμό των προσαγωγών και των συλλήψε-
ων και από την άλλη εντυπωσιάζουν με την κινητοποίη-
ση των αρχών. Πάνω από 260 άτομα ελέγχονταν κάθε μέ-
ρα, δηλαδή περισσότεροι από 10 έλεγχοι την ώρα. Αυτοί 
οι έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα 38 άτομα να προσαγάγο-
νται καθημερινά και από αυτές τις προσαγωγές 4,3 μετα-
τρέπονταν σε συλλήψεις. Βέβαια όλη αυτή η κινητοποίη-
ση μπορεί να μην έχει βελτιώσει άρδην την κατάσταση, σί-
γουρα όμως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας θα κριθεί 
βέβαια από τη συνέχεια και τη διάρκεια, καθώς οτιδήποτε 
άλλο θα σημαίνει ότι ήταν απλά ένα πυροτέχνημα. 

Εγκαινιάστηκε το υπογειοποιημένο 
έργο δίπλα από το γήπεδο 
«Αγιά Σοφιά OPAP Arena» 

Με ταχύτατους ρυθμούς
συνεχίζεται το πρόγραμμα
ασφαλτοστρώσεων του Δήμου μας

Σε μια πανηγυρική εκδήλωση, παρουσία του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, Υπουργών, 
Βουλευτών, Αντιπεριφερειαρχών,  του Δημάρ-
χου Ν. Φιλαδελφείας, Δημάρχων, του μεγαλομε-
τόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ Δ. Μελισσανίδη,  έγιναν  τα 
εγκαίνια του υπερτοπικού έργου της Περιφέρειας 
Αττικής, της υπογειοποίησης της οδού Πατριάρ-
χου Κωνσταντίνου δίπλα από το γήπεδο «Αγιά 
Σοφιά OPAP Arena». 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Οι αναγνώστες της «Αχαρναϊκής» σίγουρα 
θυμούνται το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που είχε 
δημοσιευτεί μετά την προηγούμενη συνάντηση 
του Δημάρχου Αχαρνών με τον κ. 
Θεοδωρικάκο λίγο μετά την ανάληψη της 
ηγεσίας του υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. Τότε είχατε 
ενημερωθεί για την εφαρμογή ενός νέου 
σχεδίου δράσης, ειδικά διαμορφωμένο για τις 
ιδιαιτερότητες της πόλης μας. Αυτό 

περιλάμβανε διαρκείς ελέγχους, κινητοποίηση 
ειδικών αστυνομικών δυνάμεων και 
επεμβάσεις σε σημεία όπου η παραβατικότητα 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη. 

Αυτό τέθηκε σε εφαρμογή στα τέλη της 
άνοιξης και ήδη υπάρχουν μετρήσιμα 
αποτελέσματα. Σύμφωνα δε με τις πληροφορίες 
μας το πλάνο θα συνεχιστεί και μάλιστα θα 
ενταθούν οι έλεγχοι το προσεχές διάστημα. 

2 Εκτεταμένο το  ρεπορτάζ  έρευνας  στις σελίδες  8 και 9

Η «Αχαρναϊκή» εξασφάλισε και δημοσιεύει τα στοιχεία της αστυνομικής δράσης
στην περιοχή των Αχαρνών – Πάνω από 24000 οι  έλεγχοι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ …
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Η  έλλειψη ελευθερίας και δημοκρατικών 
διαδικασιών, οδηγεί ένα λαό σε εμφύλιο 

πόλεμο, ή πόλεμο με γειτονικούς λαούς.  Αυ-
τό διδάσκει η πείρα των αιώνων. 

Οι Έλληνες έχουμε υπερανεπτυγμένο 
το εγώ μας, την ατομικότητα, όχι την 

συλλογικότητα. Κρατάμε το 
σπίτι μας καθαρό, αλλά πε-
τάμε στους δρόμους κάθε εί-
δους σκουπίδι.

Χρήμα και  εξουσία 
έχουν αμοιβαία αισθή-

ματα, γι αυτό δεν τα εχθρευό-
μαστε, αλλά προσαρμοζόμα-
στε ανάλογα με την συμπερι-
φορά τους. Χρειάζεται φρό-
νηση ο χειρισμός τους. 

Η διχόνοια είναι η αρ-
ρώστια της φυλής μας 

από αρχαιοτάτων χρόνων.  
Ίσως αυτός ο ατομικισμός 
και το πείσμα να είναι κινητήριος δύναμη 
για τα επιτεύγματα μας, αλλά και η αυτοκα-
ταστροφή μας. 

Η απόρριψη από χέρι άρνηση πολλών 
Ελλήνων είναι μόνιμη θέση που δεν τους 

επιτρέπει να δεχτούν την πρόοδο. 
Όταν εξοντώνεις τους πολιτικούς 
σου αντιπάλους με φόνους, απλά 

ετοιμάζεις την δική σου κρεμάλα άφρο-
να άνθρωπε.

Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν μπο-
ρεί να ξεχωρίσει το ποθητό από το εφικτό. 

Δηλαδή αυτό που ποθούμε από αυτό που μπο-
ρούμε. Από εδώ ξεκινούν όλα τα λάθη μας.

Μελετώντας  την αντίθετη γνώμη, βελ-
τιώνεις την δική σου συμπεριφορά, για 

να μην κάνεις τα ίδια λάθη. 
Κρίνουμε κάποιον ή κάποιους από τις 
πράξεις τους και όχι από τις θεωρίες τους.  

Γνωρίζουμε από τα πεπραγμένα τους, τον φο-
νταμενταλισμό, δηλαδή τον θρησκευτικό φα-
νατισμό, τον ολοκληρωτισμό, τον πολιτικό 

φανατισμό, τον άκρατο πλουτισμό, τους χρη-
ματοφονιάδες. Μην πιστεύετε εύκολα ότι 
ακούτε και από αυτά που βλέπετε τα μισά, για-
τί πάντα υπάρχουν στημένα σικέ.

Συνήθως οι άνθρωποι ξεκινούν με αγα-
θή πρόθεση, αλλά ενεργούν με λάθος 

τρόπο και σε λάθος  δρόμο.
Να μην διστάζεις να εκ-
φράζεις άφοβα την γνώ-

μη σου, όταν η πρόθεση σου 
είναι έντιμη.  Αλλιώς καλύτε-
ρα να σιωπάς. 

Είναι όνειδος, ντροπή 
για τον σημερινό πολι-

τισμό μας, να κυριαρχούν οι 
κανίβαλοι.

Μπορείς να νουθετείς 
τους συνανθρώπους 

σου, χωρίς να τους προσβά-
λεις.   Η ευγένεια ανοίγει πόρ-
τες και δεν κοστίζει τίποτε.

Η ομορφιά είναι υπέροχο δώρο της φύ-
σης.  Εξαρτάται πως θα την χρησιμοποι-

ήσεις.  Είναι θέμα εντιμότητας.
Ένας  εχθρός που είναι καλόψυχος άν-
θρωπος, θα σε λυπηθεί. Ένας φίλος που 

είναι κακός άνθρωπος όχι.
Για να πάρουμε μέτρα 
προφύλαξης για κά-

ποια σοβαρή ζημιά, πρώτα 
πρέπει να πάθουμε για να 
μάθουμε.  Όμως κάλλιο αρ-
γά, παρά ποτέ.

Για να πουλήσει ένας 
καλλιτέχνης, πρέπει να 

είναι ή αριστερός ή ομοφυλό-
φιλος.  Είναι άραγε ο Ελληνι-
κός πολιτισμός, ο πολιτισμός 
του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, των 
αναρχικών; Αυτό δεν το αντέχει η λογική μου.

Όταν ένα άνθρωπο άλλα τον ρωτάς 
και άλλα σου απαντάει, απλά εκφρά-

ζει την πραγματικότητα. Δηλαδή ότι είναι 
απατεώνας.

Ο εγγονός μου ο μικρούλης, είναι πολύ 
σκανταλιάρης. Από την ώρα που θα ξυ-

πνήσει, μέχρι να ξανακοιμηθεί, δεν κάθεται 
ήσυχα.  Τελευταία λέγει της μάνας του. Πεινάω 
τόσο πολύ μαμά, θέλω λίγο 
τρούφα. Δεν έχουμε παιδί 
μου. Λίγο παγωτό, Μας τελεί-
ωσε παιδί μου. Λίγο γιαουρ-
τάκι. Το έφαγες πριν παιδί 
μου. Τρώγω και γκοφρέτα.  
Την έφαγε η αδελφή σου.  
Μα δεν έχεις τίποτε παιδικό 
εδώ μέσα; Τι τραβάνε κι αυτές 
οι μητέρες.

Η υλική μας υπόσταση 
βιολογικά, κάποτε σβή-

νει γιατί πεθαίνουμε. Όμως 
τα ίχνη της σκέψης, κά-
ποιων, δεν σβήνουν αλλά ζουν διαχρονικά, 
γιατί είναι αιώνιες αλήθειες.  Αυτά τα ίχνη 
οδηγούν την εξέλιξη του ανθρώπινου γέ-
νους του ανθρώπινου είδους.

Ο πιο απλός και ανώδυνος τρόπος, οι 
συμπολίτες σου να μένουν ενάμιση μέ-

τρο από σένα για λόγους ασφαλείας, είναι 
μακριά κάθε πρωί με το καφέ να τρως δύο 

τρεις σκελίδες σκόρδο. Τι να την κάνεις την 
μάσκα. Άσε που σκοτώνει όλα τα παράσιτα 
του εντέρου.

Μασκαράς είναι ένας άνθρωπος που 
φοράει μάσκα. Τέτοιους ανθρώπους εί-

χαμε και έχουμε στο Κοινοβούλιο. Αναρω-
τιέμαι, όταν βγάζουν την μάσκα, τι να λένε 
στον καθρέφτη τους.

Ποιος  προκαλεί τον διωγμό; (πο-
γκρόμ). Ο θύτης ή το θύμα; Εάν κρίνου-

με από τους Ρομά ή τους λαθρομετανάστες, 
μάλλον το θύμα. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν 
τα ήμερα.

Τώρα το καλοκαίρι, με τη πολύ ζέστη 
και ιδρώτα, καλό να εφοδιαστούμε από 

το Φαρμακείο, σαπούνι, με θειάφι, για τους 
μύκητες και τα διάφορα εξανθήματα. Είναι 
δοκιμασμένο και αποτελεσματικό.

Σαν έντιμοι πολίτες, σεβόμαστε την πίστη 
και τους τόπους λατρείας των συμπολι-

τών μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε 
το δόγμα της πίστης τους.  Οι ακρότητες ένθεν 
και ένθεν μόνο εχθρότητα παράγουν. Απαρά-
δεκτο.

Όταν ένας άνθρωπος άδειος, χωρίς πε-
ριεχόμενο θέλει να κάνει αισθητή, την 

παρουσία του, φωνάζει, 
κραυγάζει και χτυπιέται.  
Όπως όταν δένουμε ένα 
ντενεκεδάκι με σπάγγο και 
τον σέρνουμε για να κάνει 
θόρυβο.

Όταν η γυναίκα μου εί-
ναι νευριασμένη, της 

λέω ένα αστείο για να καλμά-
ρει.  Το πρόβλημα είναι, ότι 
της το λέω την Πέμπτη και γε-
λάει το Σάββατο.

Γυναίκα με την συμπεριφορά σου, με 
θλίβεις και με λυπείς.  Επειδή πήγες στο 

σούπερ μάρκετ και ξέχασες το πορτοφόλι 
σου, σε εμένα θα ξεσπάσεις; Αφού ξέρεις ότι 
είμαι ευαίσθητο παιδί. Μη με τυραγνάς.

Γυναίκα, να σου πω την απορία μου.   
Εσύ για να με σπρώχνεις έτσι ή με μισείς, 

ή με ζηλεύεις.  Για το πρώτο αδυνατώ να το πι-
στέψω. Για το δεύτερο το ψάχνω.  Μέχρι τα δι-
σέγγονα έχουμε ακόμα καιρό. Που θα πάει, θα 

το βρω.
Βρε γυναίκα, έχεις μια 
επιτηδειότητα να πλέ-

νεις τα πιάτα, σαν καλλιτέ-
χνης.  Φρου – φρου- φρου 
δεν προλαβαίνω να τα δω. 
Σαΐνι είσαι. Εγώ το ομολογώ 
δεν θα τα κατάφερνα.

Ένας γιατρός στην πα-
ρέα μας, όταν είναι η 

σειρά του να κεράσει, αρχίζει 
τις συμβουλές, για το πόσο 
ζημιά κάνει το αλκοόλ στον 
οργανισμό μας. Βέβαια έχει 

ήδη φαρμακώσει, δύο – τρία τσίπουρα. Δά-
σκαλε που δίδασκες.

Όποια πέτρα και εάν σηκώσεις ένα 
Έλληνα θα δεις. Είναι γιατί κάτω από 

την πέτρα, υπάρχει γόνιμο χώμα, που γεν-
νά ωφέλιμους καρπούς. Αυτή είναι η σκέ-
ψη, ο λογισμός, η  ιδιαιτερότητα,  της φυ-
λής μας.
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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»

Μετά από μια απότο-
μη αλλαγή στην ζωή 
μας, φυσικό είναι ότι 

αντιδρούμε παρορμητικά. 
Μετά από μια συμφορά, 
αναλογιζόμαστε το λάθος 
μας και πόσο μας κόστισε.  
Σωστό είναι να μελετούμε 
το αύριο, με τα δεδομένα 
του σήμερα, όπως αυτά δι-
αμορφώνονται.

Άλλη η λογική του 
μυαλού και άλλη η 
λογική της καρδιάς. 

Δηλαδή το συναίσθημα.  
Το συναίσθημα συνήθως 
μας παρασύρει και μας 
υποδουλώνει στους εκμε-
ταλλευτές μας. 

Όταν δύο σκέψεις 
συμφωνούν, ταυτίζο-
νται, σημαίνει ότι βρί-

σκονται στο ίδιο επίπεδο, 
στην ίδια στάθμη νοημοσύ-
νης. Αυτό προϋποθέτει, εκ-
παίδευση, χαρακτήρα και 
εμπειρία. Αυτά δεν μας χαρί-
ζονται, αλλά κοπιάζουμε για 
να τα αποκτήσουμε.
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Ενόψει της 
νέας σχο-
λικής χρο-

νιάς, ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός επισκέ-
φτηκε την Πέμπτη 
8 Σεπτεμβρίου 
μαζί με τους συ-
νεργάτες του, πά-
νω από δέκα σχο-
λεία της πόλης μας και ενημερώθηκε για την άρτια 
εικόνα των κτιριακών εγκαταστάσεων συνομιλώ-
ντας με εκπαιδευτικούς και διευθυντές. Κατά την επί-
σκεψή του στις εκπαιδευτικές μονάδες ο Δήμαρχος  
διαπίστωσε ότι όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των 
μαθημάτων ενώ οι σχολικές εγκαταστάσεις, χάρη 
στη μέριμνα των σχολικών επιτροπών του Δήμου 
Αχαρνών, πληρούν όλες της προδιαγραφές για την 
ασφάλεια των μαθητών και την ομαλή διεξαγωγή 
των μαθημάτων.

Το γήπεδο ποδοσφαίρου της Αγίας Άννας επι-
σκέφτηκε, το απόγευμα της Δευτέρας 19 Σε-
πτεμβρίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 

Βρεττός μαζί με μέλη της Δημοτικής Αρχής. Είχε την 
ευκαιρία να συνομιλήσει με δημότες αλλά και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της ομάδας και να τους ενημε-
ρώσει σχετικά με την αναβάθμιση του γηπέδου πο-
δοσφαίρου και του γηπέδου μπάσκετ που υπάρχουν 
στην περιοχή.

Τον Σύλλογο κατοίκων της Αυλίζας επισκέ-
φτηκε, το απόγευμα της Δευτέρας 19 Σεπτεμ-
βρίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 

συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία της 
δημοτικής αρχής προκειμένου να  ενημερώσει σχε-
τικά με τις ενέργειες που γίνονται διαρκώς προς 
όλους τους αρμόδιους φορείς όπως και για τις πα-
ρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί για τη βελτίω-
ση της καθημερινότητας στην περιοχή αλλά και για 
την αντιμετώπιση της παραβατικότητας

Με  τον καθιερωμένο αγιασμό που τέλεσε ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρ-
νών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας  το 

πρωί της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε, επίση-
μα, η νέα χρονιά για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Αρωγή» Δήμου 
Αχαρνών. Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός εξήρε, γι΄ άλλη μια φορά το έρ-
γο του κέντρου, της Προέδρου και των εργαζομένων 
του, τονίζοντας  ότι  η «Αρωγή»  και το «Βαμβακά-
ρειο» αποτελούν  πραγματικό κόσμημα όχι μόνο για 
τον Δήμο αλλά και για τη χώρα.“

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κοινωνική 
δράση που πραγματοποίησαν, την Παρα-
σκευή 16 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αχαρνών σε 

συνεργασία με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, με σκο-
πό τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τους μαθη-
τές του Δήμου Αχαρνών που έχουν ανάγκη. Δεκά-
δες δημότες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δή-
μου και προσήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία όπου 
πρόσφεραν καινούργια αλλά και ελαφρώς μεταχει-
ρισμένα σχολικά είδη, τσάντες, τετράδια, μολύβια, 
στυλό και μαρκαδόρους.  

Με τον  μοναδικό ΓΙΩΡΓΟ ΖΕΡΒΑΚΗ   το Σάβ-
βατο 10 Σεπτέμβρη στη ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 
2022 που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κρητών 

Αχαρνών στον προαύλιο χώρο του συλλόγου στον 
λόφο του Προφήτη Ηλία Αχαρνών, ξεκίνησε την νέα 
χρονιά δραστηριοτήτων των. Κέφι, γλέντι, χορός, 
άφθονοι μεζέδες και πιοτό. Οι παραβρισκόμενοι πα-
ρακολούθησαν  την διαδικασία απόσταξης της έτσι-
κουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου και δια-
σκέδασαν μέχρι το πρωί, με καλή κρητική μουσική. 

Το  βρά-
δυ, της 
17  Σε -

πτεμβρίου , ο 
Δήμαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός μαζί 
με τους συνερ-
γάτες του στο 
Μωραΐτικο γλέ-
ντι του συλλό-
γου Πελοπον-
νησίων Αχαρ-
νών. «Κάνουμε πράξη αυτό που είχαμε δεσμευθεί 
από την αρχή, να στηρίζουμε όλους τους συλλόγους 
της πόλης μας», σημείωσε στον χαιρετισμό του.

Το βράδυ της  Παρασκευής  9 Σεπτεμβρίου 
2022  πραγματοποιήθηκε η έναρξη της νέας πο-
λιτιστικής χρονιάς, ο καθιερωμένος αγιασμός 

και φυσικά γνήσιο ηπειρώτικο γλέντι. 600 και πλέον 
φίλοι της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών έδωσε το πα-
ρόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες συματοδοτώντας 
την εκκίνηση όλων των πολιτιστικών δράσεων μας.

Εξαιρετική η πρώτη ατομική  έκθεση με πάνω 
από 200 έργα της  που πραγματοποίησε   η συ-
μπολίτισσα  μας,   ζωγράφος  Μαρία  Συνάνη  

στην αίθουσα Εκθέσεων  του Δημαρχείου Αχαρνών, 
από  το απόγευμα του Σάββατο  17 έως  19 Σεπτεμβρί-
ου 2022. Στα εγκαίνια της έκθεσης  η σεμνή  καλλιτέ-
χνης  υπο-
δ έ χ τ η κ ε  
συγγενείς   
γνωστούς 
και φίλους, 
με συγκίνη-
ση , αγάπη 
και πολλές 
ευχαριστί-
ες. Όπως εί-
πε η ίδια 
όταν ευχαρίστησε τον Δήμο Αχαρνών  και  όσους πα-
ραβρέθηκαν στα εγκαίνια «ήταν ένα όνειρο να πραγ-
ματοποιήσω αυτή την έκθεση το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε και για αυτό σας ευχαριστώ όλους».

Στη συνάντησή του Δημάρχου Σπύρου Βρετ-
τού  με τον Πρέσβη του Καζακστάν Yerlan 
Baudarbek-Kozhatayev επιβεβαιώσαμε, γι 

άλλη μια φορά, τους στενούς δεσμούς που μας συν-
δέουν και παράλληλα συζητήσαμε για τη διοργάνω-
ση εκδηλώσεων αφιερωμένων στη 30η επέτειο της 
σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Καζακστάν 
και Ελλάδας.

Φωτορεπορτάζ
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Το  δικαστήριο έκρινε ότι η ενέργεια της τρά-
πεζας να προβεί κατά τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων μεταξύ των διαδίκων και 

ενόσω προχωρούσαν οι διαδικασίες για τη σύντα-
ξη σχεδίου εξυγίανσης όπως είχε συμφωνηθεί σε 
δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και να προβεί 
σε επίσπευση αυτού αντιβαίνει ευθέως στην καλή 
πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Το Πρωτοδικείο Πειραιώς (τμήμα ασφαλιστι-
κών μέτρων) με την υπ’ αριθμόν 1232/2022 από-
φαση του, έκρινε ότι η επισπεύδουσα τραπεζική 
εταιρεία κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ προ-
έβη σε δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού εν 
μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας και ακύρω-
σε την πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού 
της συμβολαιογράφου Αθηνών. 

Εκ των προσκομιζόμενων αποδεικτικών στοι-
χείων κρίθηκε ότι η συμπεριφορά της τράπεζας, 
που προηγήθηκε της δήλωσης συνέχισης πλειστη-
ριασμού σε συνδυασμό με την πραγματική κατά-
σταση που διαμορφώθηκε στο μεσοδιάστημα, δη-
μιούργησαν στην οφειλέτρια την εύλογη πεποίθη-
ση ότι η τράπεζα δεν θα ασκούσε το δικαίωμα της 

για συνέχιση πλειστηριασμού στο χρόνο που το 
άσκησε, με αποτέλεσμα η άσκηση του κατά τον ως 
άνω χρόνο να προκαλεί επαχθείς συνέπειες στην 
οφειλέτρια, καθόσον αποκλείει την πιθανότητα δι-
άσωσης της επιχείρησης της  και αξιοποίησης των 
ακινήτων της και εμφανίζεται έτσι ως αδικαιολόγη-
τη και καταχρηστική. 

Επίσης έκρινε ότι στο στάδιο αυτό των διαπραγ-
ματεύσεων και ενόψει του ότι έχει ήδη προχωρήσει 
η σύνταξη της σχετικής έκθεσης για τη συμφωνία 
εξυγίανσης, οι αρχές της καλόπιστης και σύμφωνα 
με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς 
από την πλευρά της τράπεζας επιβάλλει σε αυτήν 
την υποχρέωση να ανεχθεί μια εύλογη καθυστέρη-
ση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαι-
τούνται για την σύνταξη σχεδίου εξυγίανσης και την 
κατάθεση της αίτησης επικύρωσης ενώπιον του δι-
καστηρίου, ιδίως όταν η επιδίωξη της εκπλειστηρί-
ασης της ακίνητης περιουσίας της οφειλέτριας πρό-
κειται να οδηγήσει σε πλήρη οικονομική καταστρο-
φή της, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την ίδια, ή σε 
κέρδος μικρότερο απ’ αυτό που θα επιτευχθεί σε 
περίπτωση ικανοποίησης της μέσω του σχεδίου 

εξυγίανσης, που αποτέλεσε ως πιθανολογείται και 
τον λόγο που συμφώνησε κατά τα ανωτέρω.

Με βάση   όλα τα παραπάνω πραγματικά περι-
στατικά, κρίθηκε ότι η ενέργεια της τράπεζας να 
προβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των διαδίκων και ενόσω προχωρούν μάλι-
στα οι διαδικασίες για τη σύνταξη του σχεδίου εξυ-
γίανσης ως είχε συμφωνηθεί σε δήλωση συνέχισης 
πλειστηριασμού και να προβεί σε επίσπευση αυτού    
αντιβαίνει ευθέως στην καλή πίστη και τα χρηστά 
συναλλακτικά ήθη. 

Ακύρωση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού και επίσπευσης αυτού από Τράπεζα 

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

ΛΥΚΕΙΟ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Το Λύκειο των Ελληνίδων  ξεκινά  τη νέα χορευτική του χρονιά 
Το Λύκειον των Ελληνίδων παράρτημα, Αχαρνών, ανοί-
γει και πάλι την αγκαλιά του για μικρούς και μεγάλους μα-
θητές. 

Η συμβολή του Λυκείου στα πολιτιστικά δρώμενα, 
τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και Πανελλαδικά είναι πολύ 

σημαντική! Το Λύκειον των Ελληνίδων αποτελεί καύχη-
μα και σημείο αναφοράς για την Πόλης μας.

Περιμένουμε τα παιδιά σας αλλά και μεγαλύτερες ηλι-
κίες γιατί το Λύκειο είναι ο θεματοφύλακας της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς και παραδόσεις και όλοι οφείλουμε 

να την διατηρήσουμε και να την μεταλαμπαδεύσουμε

Εγγραφές από 26 Σεπτεμβρίου 2022
Τα μαθήματα αρχίζουν  την  1η Οκτωβρίου 2022
Πληροφορίες :  697 240 3040
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Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τ ό ς  μ ε  τ η ν  υ π ’ α ρ ι θ μ ό ν 
649/07.09.2022 απόφασή του ορί-

ζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους 
ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αχαρνών, με 
θητεία από 07/09/2022 μέχρι 31/12/2023, 
εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου 
καθώς και την ανάθεση υπογραφών και 
τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες για την επο-
πτεία, οργάνωση και συντονισμό των κάτω-
θι:
Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
1. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδή-
μαρχο για τη Δημοτική Ενότητα ΑΧΑΡΝΩΝ.

2. τον κ. Κωφό Δημήτριο κατά τόπον Αντι-
δήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα ΘΡΑΚΟ-
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Β. ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ
1. Τον κ. Αραμπαντζή Ευάγγελο καθ’ ύλην 
Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυ-
ξης και Επιχειρηματικότητας και Δημοτικού 
Κοιμητηρίου.
2. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ καθ’ ύλην Αντιδή-
μαρχο Οικονομικών, Πολιτικού Σχεδιασμού 
& Δημοτικής Αστυνομίας
3. Τον κ. Δαμάσκο Νικόλαο καθ’ ύλην Αντι-
δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Την κ. Κατσανδρή Χριστίνα καθ’ ύλην 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού & Νέας Γενιάς
5. Τον κ. Κόνταρη Χρύσανθο καθ΄ύλην Αντι-
δήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
6. Την κ. Κοσμίδου Λουΐζα καθ΄ύλην αντιδή-
μαρχο Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρ-
μογών
7. Τον κ. Κωφό Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδή-
μαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και Κέντρων Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη
8. Τον κ. Ξαγοράρη Νικόλαο καθ’ ύλην Αντι-
δήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 
Αστικής Ανάπτυξης

9. Τον κ. Πετάκο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδή-
μαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισό-
τητας & Δημόσιας υγείας
10. Τον κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο καθ’ ύλην 
Αντιδήμαρχο Έργων Αυτεπιστασίας & Πολι-
τικής Προστασίας
11. Τον κ. Τοπαλίδη Ευστάθιο καθ’ ύλην 
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
& Διαχείρισης απορριμμάτων
12. Τον κ. Αβραμίδη Ιωάννη, άμισθο αντιδή-
μαρχο Φυσικών Καταστροφών σε Θέματα 
Χωροταξίας, Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Υποδομών περιοχών που επλήγησαν από 
τις Φυσικές Καταστροφές.

Ορισμός Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό 

1
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Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ στις 20/9 : «Την 
εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 
36.146 κρούσματα COVID-19 (3.465 ανά 

εκατομμύριο πληθυσμού: 7% εβδομαδιαία με-
ταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφο-
ρούν το 24% των λοιμώξεων. Το σύνολο των ει-
σαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την 
εβδομάδα αναφοράς ήταν 818 ασθενείς (7μερος 
μ.ό.: 117, 4% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το 
σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 754 ασθενείς 
(7μερος μ.ο.: 108, -13% εβδομαδιαία μεταβολή). 

Ξεκίνησε  την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, 
η «Σχολή Γονέων» του Δήμου Αχαρνών 
η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά 

τη λειτουργία της, μετά την περυσινή πετυχη-
μένη πορεία της. Η δράση πραγματοποιείται 
από τους Ψυχολόγους της Κεντρικής Δομής 
του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας και τον 
Αντιδήμαρχο Γιώργο Πετάκο σε συνεργασία 
με την Αντιδήμαρχο Χριστίνα Κατσανδρή και 
τη Δ/νση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλη-
τισμού & Νέας Γενιάς. Η συμμετοχή των γονέ-
ων δεν θα είναι υποχρεωτική και θα είναι ΔΩ-
ΡΕΑΝ. Για περαιτέρω πληροφορίες και δήλω-
ση συμμετοχής οι υπεύθυνοι επικοινωνίας εί-

ναι οι ανωτέρω Ψυχολόγοι του Διευρυμένου 
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αχαρνών, τηλ.επι-
κοινωνίας.: 2132123121.

Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αχαρνών και η 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρ-
νών προσκαλούν τις γυναίκες ηλικίας 40 - 

69 ετών να γίνουν μέλη τους και να κάνουν ψη-
φιακή μαστογραφία στο Κέντρο Μαστού στην Τί-
ρυνθος 2 , στα Άνω Πατήσια με κόστος 5 ευρώ 
για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων. Αναχώ-
ρηση πούλμαν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 
στις 08:30 από τον ανοιχτό χώρο πάρκινγκ στην 
διασταύρωση Αρχαίου Θεάτρου και Λιοσίων 
απέναντι από τα ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών.

Το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας του Δήμου Αχαρνών συνεχί-
ζει την καινοτόμο προσπάθεια, που 

αφορά στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτι-
κούς στο χώρο του σχολείου μέσω μουσειο-
σκευών. Η μουσειοσκευή - μουσειοβαλίτσα 
συνοδεύει  και το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
«Το παιχνίδι στην αρχαιότητα» που απευθύ-
νεται σε μαθητές της Τετάρτης Δημοτικού. Το 
πρόγραμμα και το συνοδευτικό υλικό πλη-

ροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προ-
διαγραφές και είναι κατάλληλο για τις σχολι-
κές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
του Δήμου Αχαρνών  «Διέξοδος» ενημε-

ρώνει ότι, στα πλαίσια του Προγράμματος Υπο-
στήριξης της Οικογένειας, πρόκειται να υλοποιή-
σει μία Ομάδα Γονέων 10 συναντήσεων 2 ωρών 
με γονείς παιδιών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συ-
ναντήσεις  θα  πραγματοποιηθούν στο χώρο του 
Κέντρου κατά τις εξής ημερομηνίες: 04, 11, 18, 25 
Οκτωβρίου, 01, 08, 15, 22, 29 Νοεμβρίου και 06 
Δεκεμβρίου. Ώρα 18:00 – 20:00.  

Μια νέα δράση του Δήμου Αχαρνών 
που φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιό-
τητα ζωής των δημοτών, δίνοντας προ-

τεραιότητα στη ψυχική υγεία, ξεκινά αυτή την 
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά 
στην πόλη μας, θα λειτουργήσει Ομάδα προ-
σωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης με ει-
δικευμένο και πλήρως καταρτισμένο επιστη-
μονικό προσωπικό που θα δίνει κάθε εβδο-
μάδα πολύτιμες συμβουλές, χωρίς κανένα 
κόστος. Το ραντεβού με τους ειδικούς της 
ομάδας θα δίνεται κάθε Πέμπτη από τις 19:00 
έως τις 20:30 και κάθε Παρασκευή από τις 
10:30 έως τις 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι δημό-
τες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα 
τηλέφωνα 2132072482-6989099991 (Αντιδή-
μαρχος Χριστίνα Κατσανδρή).

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Αυλαία στις Βραδιές Πολιτισμού – Πάνω από 12.000  θεατές παρακολούθησαν τις φετινές παραστάσεις 

Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Αχαρνών 

Μια τεράστια γιορτή  που έφερε τις 
Αχαρνές στο επίκεντρο της πολιτιστικής 
ζωής,ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυ-
ριακής 18 Σεπτεμβρίου 2022 υπό τους 
ήχους του συμπολίτη μας, μουσικοσυν-
θέτη Θανάση Πολυκανδριώτη και με 
ομοβροντία βεγγαλικών να φωτίζουν 
τον ουρανό των Αχαρνών. 

 Οι «Βραδιές Πολιτισμού» ταξίδεψαν 
επί 25 ολόκληρες ημέρες σε τρία σημεία 
των Αχαρνών, εκεί που βρίσκονται τα 
ανοικτά αμφιθέατρα της πόλης  και  φι-
λοξένησαν τις πιο σημαντικές θεατρικές 
και μουσικές παραστάσεις του φετινού 
καλοκαιριού.

Το φεστιβάλ που διοργανώνεται για 
τέταρτη φορά από τον Δήμο και τη ΔΗ-
ΚΕΑ κέρδισε τις καρδιές των θεατώνκαι 
προσέλκυσε πάνω από 12 χιλιάδες άτο-
μα- όχι μόνο από τις Αχαρνές - αποτελώ-
ντας  πλέον θεσμό για την πόλη και ένα 
από τα πιο σημαντικά και μεγάλα φεστι-

βάλ της Αττικής. 
Για πρώτη φορά, φέτος, οι παραστά-

σεις εξαπλώθηκαν σε όλη την έκταση 
της πόλης μας. Τα Αμφιθέατρα «Μίκης 
Θεοδωράκης» στον Προφήτη Ηλία, 
«Σοφοκλής» στον Κόκκινο Μύλο  και το 
Δημοτικό Αμφιθέατρο Θρακομακεδό-
νων πλημμύρισαν από κόσμο, «γέμι-
σαν» με γέλια, μελωδίες, ωραίες ερμη-

νείες και χαρά. Όλα ανακαινισμένα και 
άρτια εξοπλισμένα υποδέχτηκαν τους 
θεατές. Επιπλέον, ήταν η πρώτη φορά 
που οι περισσότερες παραστάσεις ήταν 
δωρεάν για το κοινό γεγονός που εκτι-
μήθηκε από τον κόσμο που έτσι είχε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσει  λαμπερά  
ονόματα της καλλιτεχνικής σκηνής 
όπως ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ο 

Σαράντης και ο Βασίλης Σαλέας, η Σοφία 
Βόσσου, η Λήδα Πρωτοψάλτη, ο Αιμίλι-
ος Χειλάκης και πολλοί άλλοι.  Και αυ-
τή τη φορά ιδιαίτερη ήταν η συνεισφο-
ρά της Περιφέρειας Αττικής. 

Δεν έλειψαν όμως και εκπρόσωποι 
της νέας γενιάς  όπως η Μαρία Κίτσου, ο 
Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο Αλέξαν-
δρος Τσουβέλας, ο Θανάσης Τσαλτα-
μπάσης. Οι συντελεστές των παραστά-
σεων εντυπωσιάστηκαν από την αρτιό-
τητα της διοργάνωσης όπως και  την ποι-
ότητα του καλλιτεχνικού προγράμματος. 

Τέλος, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός ευχαρίστησε όλους τους 
καλλιτέχνες που τίμησαν την πόλη 
μας με την παρουσία τους στις «Βρα-
διές Πολιτισμού», τον κόσμο για την 
αθρόα συμμετοχή του και τους εργα-
ζόμενους του Δήμου και της ΔΗΚΕΑ, 
ενώ ανανέωσε το ραντεβού για το 
επόμενο καλοκαίρι.

Κάθε μέρα και ένας δρόμος… κάπως έτσι φαίνεται ότι 
περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγ-
μή στο Δήμο Αχαρνών. Το Μενίδι – που είχε να δει και-
νούρια άσφαλτο πάνω από μια δεκαετία – σταδιακά βλέ-
πει να υπάρχει δράση και μάλιστα έντονη. Φιλαδελφεί-
ας στο τμήμα της στις αρχές του Κόκκινου Μύλου,  Αγί-
ου Κωνσταντίνου και Ελένης (Κόκκινος Μύλος), 
Δεκελείας, Δεκελείας, Πάρνηθος στους Θρακομακεδό-
νες, Επταλόφου πλησίον Ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι οι 
οδοί που ασφαλτοστρώθηκαν το τελευταίο χρονικό δι-
άστημα. Πρόκειται για εργασίες που πραγματοποιούνται 
με ιδίους πόρους και πραγματοποιούνται από τον Δή-
μο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αχαρναϊκής υπάρχουν 
ήδη έτοιμες μελέτες για πολλές ακόμη περιοχές και δρό-
μους της πόλης, που θα ξεκινήσουν το προσεχές χρονι-

κό διάστημα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο προγραμ-
ματισμός της Δημοτικής Αρχής προέβλεπε και ασφαλ-
τοστρώσεις μέσω της Περιφέρειας, αλλά η πανδημία 
έφερε σημαντικές αλλαγές. 

Παρόλα αυτά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο 
το γεγονός πως επιτέλους, ύστερα από πολλά χρόνια οι 
δρόμοι αλλάζουν, καθώς αυτό είναι από τα σημαντικό-
τερα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Με μια μα-
τιά στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί εύκολα κανείς να δια-
πιστώσει την ικανοποίηση των δημοτών. Μόνο που έτσι 
ανοίγει η… όρεξη και όλοι πλέον ζητάνε ασφαλτοστρώ-
σεις. Γι’ αυτό και ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός έχει δώ-
σει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες και τους συνεργάτες 
του, προκειμένου να επιδιώξουν να εντάξουν στον προ-
γραμματισμό όσο το δυνατόν περισσότερους δρόμους. 
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7Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Στη δωρεάν διανομή σχολικών ειδών για τη στή-
ριξη μαθητών και μαθητριών ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων του δήμου Αχαρνών, προχώρησε το 
πρωί της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου, το τμήμα Κοινω-
νικής Πολιτικής του δήμου με επικεφαλής τον αρ-
μόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Πετάκο. Από τη σημα-
ντική συνεισφορά του Συλλόγου Εργαζομένων του 
Δήμου Αχαρνών ο οποίος έχει αποδείξει εμπρά-
κτως τη στήριξη στους συμπολίτες που διαβιούν 
δύσκολα συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη – σχολι-
κές τσάντες  - κασετίνες - γραφική ύλη,  τα οποία  δόθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες του Δήμου 
που προέρχονται από ευπαθείς οικογένειες. Εκτός από την πολύτιμη συνεισφορά του Συλλόγου 
Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών αξιοσημείωτη είναι και η γενναιόδωρη προσφορά σχολικών 
ειδών της κ. Ελένης Μαργέτη.   Ο Δήμος Αχαρνών και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής εύχεται κα-
λή, δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά σε όλο το σχολικό πληθυσμό της πόλης μας.

Σ ήμερα  (12  Σεπτεμβρίου 2022)  
χτυπάει το πρώτο κουδούνι της 
νέας σχολικής χρονιάς. Μιας 

χρονιάς που βρίσκει τους μαθητές μας 
σε μια τάξη μεγαλύτερη, που βρίσκει 
πολλούς να μπαίνουν σε ένα νέο σχο-
λικό περιβάλλον.

Τα πρωτάκια του Δημοτικού είστε 
πάντα στο μυαλό μας, σας σκεφτόμα-
στε με χαμόγελο και σας καλωσορί-
ζουμε. Καλωσορίζουμε όμως και εσάς, 
τα παιδιά της Α’ Γυμνασίου και της Α’ 
Λυκείου που αρχίζετε μια νέα εκπαι-
δευτική περιπέτεια. Αυτή η πορεία 
όμως – το ξέρετε - είναι μια πορεία δι-
αρκής και αδιάκοπη, μια πορεία προς 
την ολοκλήρωση όχι μόνο της εκπαί-
δευσης, αλλά κυρίως της παιδείας.

Ένα δύσκολο και μοναδικό έργο, 
ένα λειτούργημα που έχουν αναλάβει 
οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σας. 
Ακούστε τους και ακολουθήστε τις 

συμβουλές τους, είναι πολύτιμες και 
μπορούν να σας οδηγήσουν ως τον 
τελικό σας σκοπό. Αποτελούν ένα 
πρότυπο για τα παιδιά μας, είναι οι άν-
θρωποι που μπορούν να μεταδώσουν 
με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες της 
μάθησης, της αλληλεγγύης, του 
ήθους και της συνεργασίας.

Εμείς από την πλευρά μας ήμα-
σταν, είμαστε και θα είμαστε διαρκώς 
δίπλα σας. Προσπαθήσαμε και φέτος 
το καλοκαίρι να κάνουμε ό,τι περνάει 
από το χέρι μας για να βρείτε τα σχο-
λεία όμορφα, ασφαλή και έτοιμα να 
σας υποδεχτούν. Είναι όμως και η δι-
κή μας προσπάθεια διαρκής. Δεν στα-

ματάμε, παλεύουμε καθημερινά, πα-
ραμένουμε σε εγρήγορση για να αντι-
μετωπίσουμε όποια δυσκολία παρου-
σιαστεί. Όλοι στη Δημοτική Αρχή 
είμαστε αποφασισμένοι να διατηρή-
σουμε το πνεύμα συνεργασίας και κοι-
νής προσπάθειας με την εκπαιδευτική 
κοινότητα, γιατί αυτός είναι ο ασφαλέ-
στερος τρόπος για να πετύχουμε τον 
κοινό στόχο, την άρτια λειτουργία 
όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Εύχομαι σε όλους μέσα από την 
καρδιά μου η φετινή χρονιά να είναι 
γεμάτη υγεία, όρεξη για μάθηση, δύ-
ναμη για προσπάθεια και πρόοδο. 
Εγώ θα είμαι πάντα εδώ, δίπλα σας και 
θα προσπαθώ με τους συνεργάτες 
μου για να λύνουμε κάθε πρόβλημά 
σας. Εσείς πρέπει να ασχολείστε μόνο 
με τα μαθήματά σας. Και να το κάνετε 
κάθε μέρα με χαρά.

Καλή Σχολική χρονιά σε όλους.

Αναβαθμίζονται τρία ανοικτά γήπεδα 
των Αχαρνών. Υπογράφηκε η σύμβαση.
Υπογράφηκε 
την Πέμπτη 15 
Σεπτεμβρίου η 
σύμβαση μετα-
ξύ του Δημάρ-
χου Αχαρνών 
Σπύρου Βρετ-
τού και του 
αναδόχου ερ-
γολάβου για 
την αναβάθμιση και συντήρηση τριών ανοικτών γηπέδων του Δή-
μου υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις αναβάθμισης και βελτίωσης θα πραγ-
ματοποιηθούν στα:
1)    Ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίας Άννας
2)    Ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης Αγίας Άννας
3)    Ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης Αγίου Διονυσίου
Οι δράσεις αναβάθμισης και συντήρησης αφορούν στην αντικατά-
σταση του χλοοτάπητα του Γηπέδου Αγίας Άννας, στην αντικατάστα-
ση των δαπέδων των αγωνιστικών χώρων των Γηπέδων καλαθο-
σφαίρισης και στην εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε αυτά καθώς 
και στην αντικατάσταση της περίφραξης του Γηπέδου καλαθοσφαί-
ρισης Αγίας Άννας. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνονται στην ενταγμένη 
Πράξη «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αχαρνών» 
στο πλαίσιο του Προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και ο προϋπο-
λογισμός τους  ανέρχεται στο ποσό των 251.530,19 €.
Στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος τόνισε: "Υλοποιούνται το ένα μετά 
το άλλο τα έργα που εντάξαμε σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αν και 
δεν είχαμε βρει καμία έτοιμη μελέτη.
Υπογράψαμε με τον ανάδοχο εργολάβο τη σύμβαση για την ανα-
βάθμιση και συντήρηση τριών ανοικτών γηπέδων σε Αγία Άννα και 
Άγιο Διονύσιο. Φτιάχνουμε τα ανοικτά γήπεδα της πόλης μας, βελ-
τιώνουμε τις συνθήκες άθλησης των παιδιών μας. Και γι’ αυτό άμε-
σα θα μπουν ρε φάση υλοποίησης και άλλα έργα που αφορούν 
ακόμη περισσότερους αθλητικούς χώρου".

Δωρεάν διανομή σχολικών ειδών σε 
μαθητές ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

Μήνυμα του Δημάρχου Αχαρνών Σπ. Βρεττού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

Συνεχίζονται τα δρομολόγια της Δωρεάν 
Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αχαρνών
Συνεχίζονται απρόσκοπτα τα 
δρομολόγια της Δωρεάν Δη-
μοτικής Συγκοινωνίας Αχαρ-
νών από το Δημαρχείο προς 
τον Άγιο Ιωάννη Ρώσο και αντί-
στροφα. Οι δημότες μπορούν 
να ενημερωθούν για τα δρο-
μολόγια και τις στάσεις από τις 
οποίες θα μπορούν να επιβιβά-
ζονται στα λεωφορεία μέσω 
της ιστοσελίδας και των κοινω-
νικών δικτύων του Δήμου.

Εργασίες ανακατασκευής της Πλατείας Καλλιά 
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατα-
σκευής της Πλατείας Καλλιά η οποία 
εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολι-
κότερου σχεδιασμού της Δημοτικής 
Αρχής για την ανάπλαση των κοινό-
χρηστων χώρων. Πρόκειται για μία 
πλατεία που γειτνιάζει με την παιδι-
κή χαρά που φτιάχτηκε με σύγχρο-
νες προδιαγραφές και παραδόθηκε, 
πέρυσι, στα παιδιά της περιοχής. Οι 

εργασίες που πραγματοποιούνται 
περιλαμβάνουν αντικαταστάσεις πε-
ζοδρομίων, επιστρώσεις, φυτεύσεις 
και ενίσχυση πρασίνου.

Για την έναρξη των εργασιών, ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός δήλωσε: «Η Πλατεία Καλλιά εί-
ναι μια όμορφη συνοικιακή πλατεία 
η οποία αναβαθμίζεται από την Τε-
χνική μας Υπηρεσία υπό την επίβλε-

ψη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Νί-
κου Δαμάσκου. Οι κοινόχρηστοι 
χώροι του Δήμου μας και ιδίως εκεί-
νοι όπου ψυχαγωγούνται τα παιδιά 
αποτελούν προτεραιότητα της Δη-
μοτικής Αρχής, με γνώμονα την 
ασφάλεια και λειτουργικότητά τους. 
Αναδεικνύουμε την πόλη μας, δια-
μορφώνουμε ασφαλή περιβάλλο-
ντα, φιλικά και σύγχρονα».

………………………………………..
Με φωτό  34

………………………………………………

Με φωτό  35

……………………………………………………………..
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E δώ και πολλά χρόνια υπάρχει 
ένα σοβαρό και διαπιστωμένο 
από όλους πρόβλημα, το οποίο 

δίχως άλλο την εμποδίζει να αναπτυ-
χθεί. Η παρούσα «Δημοτική Αρχή» και 
ο Σπύρος Βρεττός είναι η αλήθεια πως 
έχουν πραγματοποιήσει πολλές προ-
σπάθειες και γνωρίζουμε πως οι συνα-
ντήσεις και οι προτάσεις προς όλους 
τους συναρμόδιους φορείς είναι δεκά-
δες. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, 
αλλά σίγουρα δεν είναι τα επιθυμητά. 

Βέβαια όλη αυτή η κινητοποίηση 
μπορεί να μην έχει βελτιώσει άρδην 
την κατάσταση, σίγουρα όμως είναι ένα 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η 
αποτελεσματικότητα αυτής της προ-
σπάθειας θα κριθεί βέβαια από τη συ-
νέχεια και τη διάρκεια, καθώς οτιδήπο-
τε άλλο θα σημαίνει ότι ήταν απλά ένα 
πυροτέχνημα. 

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα πως μόνο 
το τελευταίο διάστημα έχουν εξαρθρω-
θεί τρεις διαφορετικές συμμορίες που 
είχαν έδρα στις Αχαρνές, χωρίς πάντως 
να είναι η πόλη μας το μοναδικό ση-
μείο δράσης τους. 

Η συνάντηση του Δημάρχου 
Αχαρνών με τον Υπουργό κ. 
Θεοδωρικάκο 
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε 
σήμερα (14/9) με τον Δήμαρχο Αχαρ-
νών Σπύρο Βρεττό. Η συζήτηση επικε-
ντρώθηκε στην αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας και στις ειδικές επι-
χειρήσεις της Αστυνομίας στην περιο-
χή.  Πιο συγκεκριμένα κατά το διάστη-
μα από την 1/6/2022 έως και 31/8/2022 
η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίη-
σε συνεχείς ειδικές επιχειρήσεις στην 
περιοχή του Δήμου Αχαρνών, ελέγχο-
ντας 11.166 οχήματα και 24.068 άτομα, 
ενώ προσήχθησαν 3.557 άτομα και έγι-
ναν 276 συλλήψεις για διάφορες παρα-
βάσεις και 120 για ναρκωτικά.

Η συμμορία των ανηλίκων με 
τις ε ληστείες και κλοπές στην 
Αγίας Σωτήρας 
Συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμέ-
νης οργανωμένης επιχείρησης που έλα-
βε χώρα πρωινές ώρες της 15-9-2022 
στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρ-
νών, από αστυνομικούς της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, του 
Τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών και της 
Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ατ-
τικής, πέντε ανήλικοι ημεδαποί ηλικίας 
από 12 έως 15 ετών μέλη της εγκλημα-
τικής ομάδας που προέβαινε συστηματι-
κά σε ληστείες και κλοπές στην περιοχή 
της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών.

Σε βάρος των συλληφθέντων και 
τεσσάρων ταυτοποιημένων μελών της 
συμμορίας που αναζητούνται, ηλικίας 

από 11 έως 15 ετών, σχηματίστηκε δικο-
γραφία για σύσταση συμμορίας τα μέλη 
της οποίας διαπράττουν κλοπές και λη-
στείες κατά συρροή και κατ’ εξακολού-
θηση, καθώς και παράβαση της νομοθε-
σίας περί αποδεικτικής ισχύος των αστυ-
νομικών ταυτοτήτων. Ακόμη, ταυτοποι-
ήθηκαν επιπλέον πέντε ημεδαποί που 
συνέδραμαν την εγκληματική δράση της 
συμμορίας ως συνεργοί.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης 
τους, τα μέλη της συμμορίας στοχοποι-
ούσαν και ακινητοποιούσαν διερχόμε-
νους οδηγούς οχημάτων, είτε εμφανιζό-
μενοι αιφνιδιαστικά στη μέση του δρό-
μου, έχοντας προηγουμένως αναπτυ-
χθε ί  αθέατα στο σημείο,  ε ί τε 
τοποθετώντας διάφορα εμπόδια στο 
οδόστρωμα.

Στη συνέχεια, τα μέλη της συμμορί-
ας περικύκλωναν το όχημα και με χρή-
ση βίας αφαιρούσαν από τον εκάστοτε 
οδηγό προσωπικά αντικείμενα και χρη-

ματικά ποσά.
Σε κάποιες περιπτώσεις θύματα της 

εγκληματικής τους δραστηριότητας έπε-
σαν θύματα οδηγοί ταξί, τους οποίους 
καλούσαν, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω 
εφαρμογών, καθώς και διερχόμενοι δι-
ανομείς.

Την ίδια μεθοδολογία της αιφνιδια-
στικής επίθεσης ομάδας μελών της συμ-
μορίας ακολουθούσαν και σε βάρος δι-
ερχόμενων πεζών πολιτών.

Από την προανακριτική έρευνα της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Ατ-
τικής, εξιχνιάστηκαν:
-17- ληστείες σε βάρος διερχόμενων 
οδηγών οχημάτων,
-7- ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί,
-3- ληστείες σε βάρος διερχόμενων πε-
ζών,
-1- ληστεία σε βάρος μαθητών έξωθεν 
σχολικού συγκροτήματος,
-8- κλοπές από οδηγούς ταξί και οχημά-
των,

-3- κλοπές από διερχόμενους πεζούς,
-1- κλοπή από οικία και
-1- κλοπή από σχολικό κτίριο
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. 
Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

Κι άλλη εγκληματική οργάνωση   
Εξιχνιάσθηκε, από την Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύ-
θυνσης Ασφαλείας Αττικής, η δράση 
εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της 
οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές 
σε βάρος οδηγών οχημάτων, πεζών και 
κλοπές από οικίες και οχήματα, σε διά-
φορες περιοχές της Αττικής. Ταυτοποι-
ήθηκε η συμμετοχή -8- ημεδαπών στην 
ανωτέρω οργάνωση και σε βάρος τους 
σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για 
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης 
που διαπράττει ληστείες και διακεκριμέ-
νες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ως προς τον τρόπο δράσης, όπως 
διαπιστώθηκε τα μέλη της οργάνωσης 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ»
Η «Αχαρναϊκή» εξασφάλισε και δημοσιεύει τα στοιχεία της Αστυνομικής δράσης στην περιοχή των Αχαρνών 
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1 2

SEL 08-09 NEW.indd   8SEL 08-09 NEW.indd   8 21/9/22   6:54 PM21/9/22   6:54 PM
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παρακολουθούσαν και στοχοποιού-
σαν άτομα που προσέγγιζαν, είτε πεζή, 
είτε με τα οχήματα τους υποκαταστήμα-
τα τραπεζών και επρόκειτο να πραγμα-
τοποιούσουν συναλλαγές, έχοντας 
στην κατοχή τους μετρητά.

Το εύρος της εγκληματικής τους 
δράσης, πέραν των ανωτέρω αναφερό-
μενων ληστειών, εκτεινόταν και σε δι-
αρρήξεις-κλοπές σε οικίες, κλοπές Ι.Χ.Ε. 
οχημάτων και κλοπές από οχήματα.

Από την προανακριτική έρευνα εξι-
χνιάστηκαν -16- αξιόποινες πράξεις, εκ 
των οποίων -11- κλοπές και -5- ληστεί-
ες με λεία άνω των -138.000- ευρώ. Τα 
μέλη της συμμορίας έχουν κατηγορη-
θεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν για 
κλοπές και ληστείες. Η σχηματισθείσα 
δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγ-
γειλε τη διενέργεια κύριας ανάκρισης 
και -4- εκ των κατηγορουμένων κρίθη-
καν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι συναντήσεις 
του Δημάρχου 
Τους τελευταίους μήνες συχνά πυκνά 
ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός δημοσιο-
ποιεί μέσω των κοινωνικών δικτύων τις 
συναντήσεις που πραγματοποιεί για 
την πάταξη της εγκληματικότητας. Ανα-
τρέχοντας στο αρχείο της «Αχαρναϊ-
κής» διαπιστώνουμε πως μόνο τους τε-
λευταίους μήνες ο Δήμαρχος έχει συ-
ναντηθεί: 
1) Στις 29 Μαρτίου με τον Αν. Υπουργό 
Λευτέρη Οικονόμου
2) Την 1η Ιουνίου με τον Γενικό Αστυ-
νομικό Διευθυντή Αττικής κ. Δουρβε-
τάκη
3) Στις 20 Ιουνίου με τον Υπουργό Επι-
κρατείας κ. Γεραπετρίτη
4) Την 1η Ιουλίου με τον νέο αρχηγό 
της ΕΛΑΣ κ. Κων/νο Σκούμα
5) Στις 11 Ιουλίου παρευρέθηκε στη 
συνάντηση των 13 Δημάρχων της Ανα-
τολικής Αττικής με τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα από τα θέ-
ματα ήταν η εγκληματικότητα
6) Στις 15 Ιουλίου με τον Αστυνομικό 
Διευθυντή κ. Παναγιώτη Συρμαλή.
7) Στις 19 Ιουλίου με τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρι-
κάκο
8) Στις 6 Σεπτεμβρίου με τους νέους δι-
οικητές της Αστυνομικής Ακαδημίας 
και της Σχολής Αξιωματικών  Υποστρά-
τηγο Σοφία Λαμπροπούλου και Ταξί-
αρχο Βασίλειο Ρόκκο.
9) Και τέλος στις 14 Σεπτεμβρίου ξανά 
με τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο αλλά 
και επιτελικά στελέχη της Αστυνομίας.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία 
(διαγρ.1) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που σας πα-
ρουσιάζουμε σήμερα μπορείτε να δεί-
τε πως είναι ισχυρή η αστυνομική πα-
ρουσία. Ενδεικτικά για μία ημέρα την 
ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών καλύ-
πτουν 101 αστυνομικοί και 49 οχήμα-
τα για χρονικό διάστημα 24 ωρών χω-
ρισμένα σε τρεις βάρδιες. Μάλιστα η 

πλειονότητά τους ανήκουν στη ΔΙΑΣ 
και την ΟΠΚΕ, οι οποίες είναι αποτελε-
σματικότερες, αλλά και πιο εύκολες 
στο να μετακινηθούν. Τους τελευταίους 
μήνες η παρουσία των ανδρών της 
ομάδας ΔΙΑΣ είναι έντονη στην πόλη, 
καθώς κινούνται διαρκώς στους δρό-
μους της. 

Αυξημένη σε σχέση με πέρσι 
(διαγρ.4) 
Στα παρακάτω διαγράμματα μπορείτε 
να δείτε πόσο αυξημένη είναι η αστυνο-
μική παρουσία σε σχέση με πέρσι. Στο 
συνολικό διάγραμμα φαίνεται ότι φέτος 
για τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν γί-
νει 24.068 έλεγχοι, ενώ πέρσι στο ίδιο 
διάστημα είχαν γίνει 17.469. Αντίστοιχα 
ενώ φέτος ελέγχθησαν 11166 οχήματα 
πέρσι είχαν ελεγχθεί τα μισά. Αυξημέ-
νες κατά 1000 ήταν και οι προσαγωγές. 
Το γεγονός αυτό πιστοποιεί δίχως άλ-
λως πως η αυξημένη αστυνομική πα-
ρουσία που προέρχεται από το νέο επι-
χειρησιακό πλάνο έχει αυξήσει και την 
αποτελεσματικότητα στην καταπολέμη-
ση της παραβατικότητας.  

Πάνω από 400 έλεγχοι κάθε 
μέρα (διαγρ.2)
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται 
σε αριθμούς η αστυνομική παρουσία σε 

μια τυχαία μέρα. Συγκεκριμένα από τις 
6 το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου έως της 
6 το πρωί της 14ης πραγματοποιήθη-
καν 252 έλεγχοι ατόμων, 155 έλεγχοι 
οχημάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα 
34 προσαγωγές. Είναι κι αυτό ένα παρά-
δειγμα του πόσο οι τυχαίοι έλεγχοι 
μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια θε-
τικά αποτελέσματα και να αποτρέψουν 
την απρόσκοπτη κίνηση εντός της πό-
λης μας των παραβατικών στοιχείων. 

1.000 προσαγωγές μόνο τον 
Ιούλιο (διαγρ.5 &3) 
Στο σχετικό διάγραμμα μπορείτε να δι-
απιστώσετε τα αποτελέσματα των ειδι-
κών επιχειρησιακών δράσεων στις 
Αχαρνές. Πραγματοποιήθηκαν 973 
προσαγωγές από τις οποίες οι 63 μετα-
τράπηκαν σε συλλήψεις. Διαπιστώθη-
καν 486 τροχονομικές παραβάσεις και 
53 διαταράξεις από οικείες και κατα-
στήματα ή οχήματα. Έγιναν 2 έρευνες 
σε οικίες, ενώ ακινητοποιήθηκαν 38 
οχήματα. Σίγουρα ένας απολογισμός 
που δείχνει τόσο το εύρος της παρου-
σίας της Αστυνομίας όσο και την απο-
τελεσματικότητα. Τι αφορούσαν όμως 
αυτές οι συλλήψεις; 23 είναι για ναρ-
κωτικά, 11 για κλοπές, 3 για ληστείες, 
2 για όπλα, 1 για εμπρησμό και 23 για 
άλλα αδικήματα. 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ»
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Πολλοί είναι αυτοί που διαψεύστηκαν σχετι-
κά με τον χρόνο των εκλογών. Από νωρίς 
είχαν προδιαγράψει την ημερομηνία τέλε-

σής τους και την είχαν προσδιορίσει για τον Οκτώ-
βριο που έρχεται, με το σκεπτικό ότι ο Πρωθυ-
πουργός θα έτρεχε να προλάβει την ενεργειακή 
λαίλαπα και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο, όπως φαίνεται αυτό ήταν που τον απέ-
τρεψε από την λήψη της σχετικής απόφασης. Η ανα-
γνώριση του κινδύνου τον έκανε να μαζέψει πανιά 
αντί να τα ανοίξει. Φοβούμενος τη δικαιολογημένη 
αντίδραση του κόσμου, αποφάσισε να τραβήξει μέ-
χρι την τελευταία μέρα την πρωθυπουργία του. 
Γνωρίζει ότι θα χάσει και παρατείνει τον χρόνο.

Αν προσέξατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
στη Βουλή, ζήτησε όποιος αμφιβάλλει για την κυ-
βερνητική συνοχή να καταθέσει πρόταση μομφής. 
Έτσι επεδίωξε να παγιδεύσει την κοινοβουλευτική 
του ομάδα, γιατί έχει διαπιστώσει ότι πολλοί απο-
φεύγουν να μιλήσουν για το θέμα των υποκλο-
πών, αλλά και να αφαιρέσει από την αντιπολίτευ-
ση το δικαίωμα για νέα πρόταση μομφής, εάν οι 
εξελίξεις - μην ξεχνάτε έχουμε επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας και Εξεταστική - δημιουργήσουν 

σοβαρότερα προβλήματα στην κυβέρνηση. 
Ο σχεδιασμός που είχε κάνει, διαλύθηκε από το 

σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά ακόμα και τώρα 
δεν είμαι σίγουρος ότι θα φθάσει στο τέλος της τετρα-
ετίας.

Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 
τη μάχη που θα δικαιώσει την ιστορία μας και τις θέ-
σεις μας. Κριθήκαμε για τα λάθη του παρελθόντος, 

προχωρήσαμε στην αυτοκριτική μας και στη συνέ-
χεια ανανεώθηκε ολόκληρος ο μηχανισμός του Κι-
νήματος με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων, που εί-
ναι σε θέση να υλοποιήσουν τη σοσιαλδημοκρα-
τία, η οποία στο επίκεντρο της έχει τον άνθρωπο και 
τις ανάγκες του, σε αντίθεση με το φιλελεύθερο 
πρότυπο του κ. Μητσοτάκη που όλοι βιώνουμε 
στην καθημερινότητά μας. 

Γιώργος Χιώτης: Εκλογές και Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί τις αποφεύγει;

Για τη σύσταση Εξεταστικής
για τις παρακολουθήσεις
 «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη». Η σύσταση εξεταστικής 
επιτροπής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων δικαι-
ώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νίκο Αν-
δρουλάκη και εκθέτει, άλλη μια φορά, τον Πρωθυπουρ-
γό και το σινάφι του.

Σε άλλες εποχές, η υπόθεση των υποκλοπών θα τρά-
νταζε γερά τις σαθρές βάσεις της κυβέρνησης καθώς με 
τις ενέργειές της κατέλυσε δημοκρατικές αρχές και θεσπι-
σμένες έννοιες της προστασίας των προσωπικών δεδο-
μένων. Όμως, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να «κρύψει» το 
σκάνδαλο, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, επικαλού-
μενους λόγους εθνικής ασφάλειας. Είθε να δοθούν απα-
ντήσεις στη Εξεταστική και όπως του διεμήνυσε ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ «ελπίζει να συναντηθούν εκεί». 

Για την επικίνδυνη μείωση του πληθυσμού της χώρας
Μια βραδυφλεγής ωρολογιακή βόμβα βρί-
σκεται στα θεμέλια της Ελλάδας και δεν είναι 
άλλη από την εικόνα που παρουσιάζουν οι δη-
μογραφικοί δείκτες  στην χώρα μας. 

Μείωση πληθυσμού καταγράφει η στατι-
στική υπηρεσία που διενήργησε και την απο-
γραφή, τουλάχιστον κατά 350 χιλιάδες άτομα 
σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή. Οι 
επιπτώσεις από το εθνικό αυτό πρόβλημα εί-
ναι πολύπλευρες και καλύπτουν ένα ευρύ φά-
σμα δραστηριοτήτων που ξεκινούν από την 
οικονομία και φτάνουν μέχρι την γεωπολιτι-
κή θέση της χώρας.

Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχουμε  εκ-
πονήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα, που πε-

ριέχει την κοινωνική κατοικία, την πρόσβαση 
όλων των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς, διεύρυνση των επιδομάτων για τα παι-
διά, εργασιακές διευκολύνσεις, καθώς και  κα-
θιέρωση Εθνικού Αποταμιευτικού Λογαρια-
σμού για κάθε παιδί με συμμετοχή τόσο του 
γονέα όσο και της Πολιτείας.

• Ο Γιώργος Χιώτης είναι μέλος της Τοπικής 
Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στις 
Αχαρνές και έχει καταθέσει την υποψηφιότητά 
του για βουλευτής. Από νεαρή ηλικία 
εντάχθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και από 
τότε διατηρεί ζωντανή αυτή τη σχέση μέσα από 
την ενασχόλησή του με τα κοινά. 
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Σ ε μια πανηγυρική εκδήλωση, πα-
ρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη, Υπουργών, Βουλευ-

τών, Αντιπεριφερειαρχών,  του Δημάρ-
χου Ν. Φιλαδελφείας, Δημάρχων, του 
μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ Δ. Μελισ-
σανίδη, Εντεταλμένων Περιφερειακών 
Συμβούλων, Αντιδημάρχων, αιρετών και 
εκπροσώπων φορέων, πραγματοποιή-
θηκαν σήμερα τα εγκαίνια του υπερτοπι-
κού έργου της Περιφέρειας Αττικής, της 
υπογειοποίησης της οδού Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια δί-
πλα από το γήπεδο «Αγιά Σοφιά OPAP 
Arena». 

Το έργο το οποίο δημοπρατήθηκε το 
2019 από την προηγούμενη διοίκηση της 
Περιφέρειας, είχε προϋπολογισμό 17,7 
εκ. ευρώ και ολοκληρώθηκε από την πα-
ρούσα διοίκηση της Περιφέρειας και μά-
λιστα σε μικρότερο χρονικό διάστημα 
από το αρχικώς προβλεπόμενο στη σχε-
τική σύμβαση. 

Την Πολιτεία εκπροσώπησαν ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής 
Χατζηδάκης, ο υπουργός Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης και η υφυπουργός Υγεί-
ας Ζωή Ράπτη, ενώ παρόντες ήταν και οι 
βουλευτές της Ν.Δ. Γιώργος Κουμουτσά-
κος και Δημήτρης Καιρίδης, καθώς επί-
σης και η βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.
ΑΛ. Νάντια Γιαννακοπούλου. 

Των εγκαινίων προηγήθηκε αγια-
σμός από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, 
Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδό-
νος Γαβριήλ. 

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού 
του ο Υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης 
εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό με-
τέφερε την ευαρέσκειά του κ. Μητσοτά-

κη  για το γεγονός ότι αυτό το σημαντικό 
έργο προτεραιοποιήθηκε και πρόσθεσε 
ότι «αυτό έγινε και είναι σημαντικό γιατί ο 
Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο 
δήμαρχος της πόλης αντελήφθησαν τη 
σημασία του». «Δίπλα από σημαντικά 
έργα που αποτελούν το κέντρο και τις βα-
σικές επιλογές όπως το γήπεδο της ΑΕΚ 
για να είναι λειτουργικά και να μη λει-
τουργούν σε αντίθεση με την αναπτυξια-
κή πορεία μιας πόλης, είναι σημαντικό να 
υπάρχουν τα συνοδά έργα.» τόνισε ο 
Υπουργός Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας Γ. Βούρος, αφού  αναφέρ-
θηκε αναλυτικά στα χαρακτηριστικά του 
έργου, τα οφέλη και την αισθητική του, 
ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Γ. Πα-
τούλη και συνολικά όλους τους φορείς 
που συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του 
επισήμανε μεταξύ άλλων: 

 «Αυτή τη στιγμή το πιο εμβληματικό 

έργο που πραγματοποιείται στον Δήμο 
και την ευρύτερη περιοχή, δεν είναι άλ-
λο από το γήπεδο «Αγία Σοφία», στο 
οποίο θα βρει ξανά στέγη μετά από ταλαι-
πωρία πολλών ετών η ΑΕΚ. Είμαστε πε-
ρήφανοι, γιατί χρηματοδοτήσαμε και 
χρηματοδοτούμε συνολικά με περισσό-
τερα από 35 εκ. ευρώ έργα που αφορούν 
στη δημιουργία και τον εξοπλισμό του 
γηπέδου, συνοδά έργα, (υπογειοποίηση 
Πατριάρχου Κων/νου, πεζοδρομήσεις, 
αναπλάσεις, κ.α.). Η  συνδρομή μας σε 
αυτό το έργο δεν είναι αποσπασματική 
ούτε τυχαία. Αντιθέτως, αποτελεί μέρος 
του προγραμματικού σχεδιασμού μας να 
καταστήσουμε την Αττική πρωταθλήτρια 
περιφέρεια, με ισχυρά αθλητικά σωμα-
τεία, σύγχρονες κι ασφαλείς αθλητικές 
υποδομές και με τη νέα γενιά να πλημμυ-
ρίζει τις υποδομές αυτές».

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι αυτή τη 
στιγμή στη Ν. Φιλαδέλφεια και Χαλκηδό-
να έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φά-
ση υλοποίησης έργα συνολικού προϋ-

πολογισμού περίπου 40 εκ. ευρώ. 
 «Το μεγάλο έργο της υπογειοποίη-

σης της Πατριάρχου Κωνσταντίνου που 
εγκαινιάζουμε σήμερα στον Δήμο Ν. Φι-
λαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, είναι ένα 
χαρακτηριστικό δείγμα της προσπάθειας 
που κάνουμε τα τρία τελευταία χρόνια για 
να υπηρετήσουμε τον βασικό μας στόχο: 
να αλλάξουμε την Αττική. Είμαστε αισιό-
δοξοι ότι αυτά τα έργα και θα συνεχιστούν 
και θα επεκταθούν, καθώς στα χέρια μας 
έχουμε πλέον ένα σημαντικό χρηματοδο-
τικό εργαλείο» επισήμανε ο Γ. Πατούλης. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι 
Αντιπεριφερειάρχες, Οικονομικών Ν. 
Πέππας, Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπου-
λος,  Βορείου Τομέα Λ. Κεφαλογιάννη, 
οι Δήμαρχοι Ιλίου Ν. Ζενέτος, Αχαρνών 
Σ. Βρεττός, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι 
Σ. Μελάς,  Γ. Αγγελόπουλος,  Ε. Μπαρ-
μπαγιάννη, Ε. Κοσμίδη, Μ. Βιδάλη, Γ. 
Βλάχου, Μ. Αγγελοπούλου, Θ. Κατσι-
γιάννης, Χ. Αλεξανδράτος, Σ. Ευσταθό-
πουλος. 

Εγκαινιάστηκε το υπογειοποιημένο έργο δίπλα από 
το γήπεδο  «Αγιά Σοφιά OPAP Arena» στη Νέα Φιλαδέλφεια
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  08  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 9.00 π.μ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 
Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου 

μας, Αδελφού, Εξαδέλφου και Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΦΙΛ. ΜΠΟΥΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρίνα  και  Γεώργιος Εξαρχόπουλος

Ο ΑΝΙΨΙΟΣ : Φίλιππος
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 
στο κυλικείο του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 02  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

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

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  ΘΩΜΑ  ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :  Αικατερίνη  και  Βασίλειος Καραγιαννάκος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια
στο καφέ  «IN VIVO» (Κεντρική Πλατεία Αχαρνών)

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τελούμε την Κυριακή 16  Οκτωβρίου 2022 και 
ώρα 09:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεο-
τόκου, Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, 

Προγιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας.

ΦΑΝΗΣ  χήρας 
ΔΗΜ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ
(Το γένος Παρθενίου)

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ιωάννης και Μαίρη Σουρλαντζή,
Μαρία  και  Σαράντος Παγώνας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αργυρώ Παγώνα, 
Σπύρος και Αγγελική Παγώνα,

Δημήτριος  Σουρλαντζής,
Δημοσθένης  Σουρλαντζής

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Σπύρος, Μαρία,
Αμαλία, Σαράντης

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Σωτήριος Παρθενίου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια
στο καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»  (Πλατεία Μενιδίου)

Ευχαριστούμε  θερμά, όλους όσοι, μας συμπαραστά-
θηκαν στο  πένθος μας, για την  απώλεια του  πολυα-

γαπημένους μας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Φανή
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Ευάγγελος και  Κωνσταντίνα, 

Γεώργιος και  Κωνσταντίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Κωνσταντίνος, Άρτεμις, Φανή

ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  28  Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., 

Ετήσιο Μνημόσυνο, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 
Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης 

μας, Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας

ΑΙΜΙΛΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ   ΔΗΜ.  ΦΥΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Σωτήρης  και  Μαρία Φυτά

Παναγιώτης  και  Μαγδαληνή Φυτά
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Δημήτρης, Μαρίζα, Αιμιλία, Δημήτρης

Δημήτρης, Νάνσυ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο  «ΛΟΥΤΣΗ»

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 

ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗΣΣ  
 

• Παρασκευή 23/9    Δελφιναριο- ΣΣεεφφεερρλλήήςς, 
                θεατρική παράσταση , εισιτ 20-25Ε 

 

Οκτώβριος 

• Παρασκευή  7- 9/10     3 ήμερη εκδρομή στα  Κύθηρα, εισιτ 165€ 
 

§ Σάββατο 15/10 θέατρο Πειραιώς -«Ο Μπακαλόγατος» 
 

§ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/22  μονοήμερη εκδρομή  
στην Μεγαλόχαρη  Τήνο , εισιτ 75€ 

 

§ Κυριακή 23/10  μονοήμερη εκδρομή  
Τρίπολη-Ι.μονή Αγ. Νικολάου Βαρσών – 

Αγ. Πέτρος Αρκαδίας-Ι. μονή Παναγία Μαλεβή-Ναύπλιο  ((εειισσιιττ  2222€€))  
 

§ 28-31/10  4ήμερη εκδρομή ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ            
(εισιτήριο 215€) 

Νοέμβριος 
 

§ Εκδρομή στην ΣΥΜΗ -ΑΑρρχχάάγγγγεελλοοςς  ΜΜιιχχααήήλλ  
ΠΠααννοορρµµίίττηηςς, μονοήμερη αεροπορική 5 ή 6/11/22 (Σαββατο- Κυριακή)  
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ΕΓΕ Παράρτημα  Αχαρνών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Φίλες και φίλοι, το Δ.Σ της ΕΓΕ Παράρτημά Αχαρνών σας 
ενημερώνει ότι μετά από δύσκολα χρόνια της πανδημίας , 
καιρός είναι να συναντηθούμε:
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, θα πραγματοποιηθεί 
ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ της έναρξης, 7μμ το απόγευμα στα γραφείο 
μας, Μελπόμενου και Αχαρνέων Ιππέων.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
1. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ : ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ώρα 
το απόγευμα
2 .ΠΙΛΑΤΕΣ : ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 7 ώρα το απόγευμα
3. ΧΟΡΩΔΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6,30 ώρα το απόγευμα
(7 Οκτωβρίου)
Επίσης θα πραγματοποιηθούν:
1. ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Θεατρική Παράσταση στο Θέα-
τρο ΙΛΙΣΙΑ στην Παράσταση ΝΤΑ
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Εκδήλωση της Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας Αχαρνών και Φυλής, στο Ολυμπιακό Χωριό
3. ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημερήσια εκδρομή στην Ιερά 
Μονή Παναγιάς Κατακεκρυμμένης – Πορτοκαλούσας , στο 
Αργος
Σας περιμένουμε και με άλλες εκπλήξεις με την ελπίδα και 
αυτή την χρονιά να περάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη, ασφα-
λή και δημιουργική χρονιά.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε 
με τα τηλέφωνα . 6945608949 Λίτσα ή 69776983504. / 
2102404799 στη Σοφία.

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σοβαρή  κυρία, για περιποίηση  
ηλικιωμένης (κατάκοιτης), σε καλή κατάσταση.  
Τηλ. 6946 769345. 4Δ301

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ως εσωτερική για φροντίδα 
ηλικιωμένης -όχι κατάτοικης-
στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6932668756. 4Δ306

 
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.

 
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.

Στους πρόποδες της Πάρνηθας  
φιλοξενείται από τις αρχές 
του Νοεμβρίου μία Πρότυπη 
Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων.
Η «Belle Vue» άνοιξε την 
αγκαλιά της για
να υποδεχτεί τους ηλικιωμένους 
φίλους της 24ώρες/365 μέρες
τον χρόνο προσφέροντας 
υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου όπως
ακριβώς τους αρμόζει! 

Η μονάδα BELLE VUE παρέχει 
φιλοξενία σε Υπερήλικες: 
l Απώλεια μνήμης/ Γεροντική Άνοια/
l Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
l Ψυχοσύνδρομο / Κατάθλιψη
l Παθήσεις νευρικού συστήματος / Parkinson’s
l ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
l Δυσκολία στη σίτιση/ Δοσκαταποσία
l Τραχειοστομίες /Γαστροστσμίες/ Κολοστομίες
l Ασθενείς με levin

Κλείστε σήμερα ραντεβού για να δείτε από κο-
ντά τις εγκαταστάσεις και να ενημερωθείτε 
πλήρως από τους αρμόδιους που βρίσκονται 
στον συγκεκριμένο κλάδο εδώ και 30 χρόνια, 
προσφέροντας απεριόριστη αγάπη και φρο-
ντίδα στους ηλικιωμένους.

Διεύθυνση: Λεωφ. Παρνηθος 401 - Αχαρνές
Τηλ.  επικοινωνίας: 210 2442268  - 6973938300
E-MAIL:   kakoskostas35@yahoo.com

BELLE VUE - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ κάτοχος MASTER ΑΓΓΛΙΑΣ 
με μεγάλη Φροντιστηριακή πείρα παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα 
(Proficiency, Andance, Lower, Toefl, Jmb, Κρατικό 
πτυχίο γλωσσομάθειας κλπ), σε μαθητές, φοιτητές, 
αρχάριους και προχωρημένους, ειδικά μαθήματα 
σε υποψηφίους και επαγγελματίες.  Τηλ. 6907 
653300. 5Δ305

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:
19  Στρέμματα  αγροτεμάχιο, στην τοποθεσία 
Προφήτη Ηλία, Κοινότης  ΟΜΑΛΩΝ, επί της 
Εθνικής οδού Αργοστολίου – Σάμης.   Τιμή 
χαρακτηριστική  18.000  Ευρώ.  Πληροφορίες  
στο Τηλέφωνο :  6983 517625 .  5Δ307.

…………………………………………………………………………….
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ   ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΤΟΥΡΣ 

 Tel: 210-2469576,  6977625869, 6974886151  e-mail :info@perrakistours.gr  

……………………………………………………………..

ΣΕΛΙΔΑ   13. 
…………………………………………….

………………………………………

 

………………………………………….

ΕΔΩ  ΒΑΛΕ ΤΗΝ ΝΕΑ  ΚΑΡΤΑ ΙΑΤΡΟΥ -   ΦΙΛΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ -  ΈΝΑ ΟΓΔΟΟ  ΣΕΛΙΔΑΣ 

……………………………………………….
Στο κάτω μέρος    το   BELLE  VUE

…………………………………………………..

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (Χαρίζεται),  ΜΙΝΙ  ΜΑΡΚΕΤ, 60 χρόνων, 
στο κεντρικό Μενίδι.  Λόγω  Συνταξιοδότησης.  Τηλ. 
6978 064999. 5Δ307

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΩΝ  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Παραδοσιακοί χοροί με τον Σύλλογο Γυναικών Θρα-
κομακεδόνων, με Δάσκαλο τον Σταμάτη Βλάχο.
Τρίτη 4 Οκτώβρη στις 6.00μμ στο Πνευματικό Κέντρο 
Θρακομακεδόνων, ξεκινούν τα τμήματα παραδοσια-
κών χορών του Συλλόγου μας.
Το χορευτικό τμήμα ιδρύθηκε το 1983, διαθέτει 26 
παραδοσιακές στολές, απαρτίζεται από ερασιτέχνες 
χορευτές με αγάπη για τους παραδοσιακούς χορούς. 
Όσοι αγαπάτε τους παραδοσιακούς χορούς, την κα-
λή παρέα, ελάτε στην ομάδα παραδοσιακών χορών 
του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων,  με τη 
Διδασκαλία και καθοδήγηση του Σταμάτη Βλάχου.

SEL 12-13.indd   13SEL 12-13.indd   13 21/9/22   6:55 PM21/9/22   6:55 PM



14 Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισμούς, Μνημόσυνα, 
Ανθοστολισμούς, Στεφάνια»

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

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

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

ΤΕΛΕΤΑΙ  ΜΙΧΑΣ
Κηδείες – Μνημόσυνα – στολισμοί

Στεφάνια  - Αποτεφρώσεις 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ

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

Κιν. : 6944 500 701

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

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

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

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

Τροχείο Τροχείο 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ 
ΤΟΤΟ  19501950

n Χρυσών και Ασημένιων 
κοσμημάτων

n Χρυσών και Ασημένιων  
νομισμάτων

n Ασημικών

Στις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772
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15Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021ΠΑΓΩΝΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ορθοπεδικός  / Χειρουργός

Επιστημονικός  Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΛ.  Παλαιού Ψυχικού 
Άντερσεν 1. Π. Ψυχικό

DR’ HOSPITAL
Κεφαλληνίας 26 – Κυψέλη

Ιατρείο: Πλατ. Αγ. Νικολάου 8,
 Αχαρνές - Τ.Κ. 13674
(Είσοδος από Καποδιστρίου)
Τηλ.: 210 2460023
Κιν.: 6936 923731

E-mail: info@drpagonas.gr l www.drpagonas.gr 

Δευτ. και Παρ. 9.30 - 12.30 και 17.30 - 21.00.  
Τρίτη - Τέταρτη και Πέμπτη 17.30 - 21.00

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673  
(Έναντι Δημαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 06.00 έως 09.00 μ.μ.
& ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ

Ιατρείο: Πάρνηθος 14, Αχαρνές 
Τηλ. 210 2404004 και 6973 459389
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• ΑΓΟΡΕΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
• ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

& ΑΚΙΝΗΤΩΝ• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 

Το µεσιτικό γραφείο ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
µε την πολυετήεµπειρία στο χώρο του REAL ESTATE 

σε αγορές – πωλήσεις – ενοικιάσεις & επενδύσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, 
είναι στη διάθεσή σας να σας προσφέρει 

τις υπηρεσίες και τις συµβουλές του µε σοβαρότητα, αξιοπιστία και εχεµύθεια.

• ΑΓΟΡΕΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
• ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

& ΑΚΙΝΗΤΩΝ• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 

Το µεσιτικό γραφείο ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
µε την πολυετήεµπειρία στο χώρο του REAL ESTATE 

σε αγορές – πωλήσεις – ενοικιάσεις & επενδύσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, 
είναι στη διάθεσή σας να σας προσφέρει 

τις υπηρεσίες και τις συµβουλές του µε σοβαρότητα, αξιοπιστία και εχεµύθεια.
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