
Την πρώτη τους «Λευκή Νύχτα» έζησαν οι 
Αχαρνές από το βράδυ της Παρασκευής 30 Σε-
πτεμβρίου μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες 
του Σαββάτου.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες χορηγί-
ες προς τα σχολεία της πόλης με άμεση και θε-
τική συνέπεια στην καθημερινότητα των μι-
κρών μαθητών οι οποίοι μπορούν να παίζουν 
στα καινούργια όργανα κατά τον ελεύθερο 
χρόνο τους.
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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Νέες σύγχρονες Παιδικές  Χαρές 
σε 12 Νηπιαγωγεία των Αχαρνών, 
δωρεά του κ. Αθανάσιου  Μαρτίνου 

Το  π ρ ο η -
γ ο ύ μ ε ν ο 
Δημοτικό 

Συμβούλιο ήταν 
αποκαλυπτικό 
για το τι μπορούν 
να περιμένουν οι 
συνδημότες μας.  
Σε μια αυθόρμη-
τη κίνηση ο Σπύ-
ρος Βρεττός μι-
λώντας χωρίς ση-
μειώσεις θεώρη-
σε σωστό να 
ενημερώσει το 
Σώμα αλλά και 
ολόκληρη την 
πόλη για τον 
προγραμματισμό 
των επόμενων μηνών. 

Είναι ενδεικτικό πως οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντι-
πολίτευσης παρακολουθούσαν με ιδιαίτερη προσοχή τα 
όσα έλεγε για περίπου μισή ώρα, ενώ σε πηγαδάκια κά-
ποιων εξ αυτών λίγο αργότερα τονιζόταν πως ακόμη και 
τα μισά να γίνουν, θα αλλάξει η εικόνα της πόλης. 

Ας δούμε περιληπτικά τι ανέφερε ο Δήμαρχος στην 
τοποθέτησή του. 

Για πάρκα και χώρους αναψυχής: Το πάρκο που θα 
δημιουργηθεί στη Λαθέα Α’ έχει χρονοδιάγραμμα δώδε-
κα μηνών για την ολοκλήρωσή του και περιλαμβάνει επι-
πλέον μια παιδική χαρά και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. 
Παράλληλα υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή 
πάρκου στο σταθμό του τρένου, ενώ μία ακόμη σύμβα-
ση είναι αυτή που αφορά το πάρκο στον Κόκκινο Μύλο.

Για τα αντιπλημμυρικά έργα: Η διευθέτηση και οριο-
θέτηση του ρέματος της Εσχατιάς και το έργο της Καναπί-
τσας. Δύο έργα του υπουργείου υποδομών προϋπολο-
γισμού 120 εκατ. ευρώ. Το τρίτο μεγάλο έργο είναι της 
Περιφέρειας και αφορά το Κεντρικό Μενίδι με Δεξαμενή 
Ανάσχεσης και Συλλεκτήριο Αγωγό. Τέλος υπάρχει και 

το έργο που αφο-
ρά τα όμβρια της 
Αγίου Διονυσίου.

Για αθλητι-
κούς χώρους και 
αναπλάσεις: Ξεκι-
νούν έργα για να 
αλλαχθούν τα πε-
ζοδρόμια στη Δε-
κελείας και την 
Πάρνηθος, με νέ-
ου τύπου και πρό-
βλεψη για ράμπες 
και μονοπάτια 
ατόμων με δυσκο-
λίες μετακίνησης. 
Σε φάση ολοκλή-
ρωσης βρίσκονται 
οι ανακατασκευές 

των τριών κλειστών γυμναστηρίων, ενώ σύντομα θα ξε-
κινήσουν και οι εργασίες για νέο χλοοτάπητα στο γήπεδο 
της Αγίας Άννας και την κατασκευή δύο ανοιχτών γήπε-
δων μπάσκετ σε Αγία Άννα και Νεάπολη. 

Για οδοποιίες: Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός ανέφερε 
πως ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στη Φιλαδελφεί-
ας και θα ακολουθήσει άμεσα και η Δημοκρατίας. Επίσης 
άλλες οδοποιίες είναι εκείνες της Πάρνηθος, της Δεκελεί-
ας και αυτή που εξελίσσεται στην Αγριλέζα. Υπάρχουν και 
άλλες πέντε για να συνεχιστεί το πρόγραμμα, ενώ όλες εί-
ναι με ιδίους πόρους. Τέλος υπάρχει και ένα έργο της πε-
ριφέρειας, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδο-
χο για Πανόραμα-Μπόσκιζα- Αγία Παρασκευή.  

Για κοινωνικές δομές: Τέλος στον τομέα της κοινωνι-
κής ενίσχυσης ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην ενίσχυση 
των υπαρχουσών και τη δημιουργία νέων. Αναμένεται 
σύντομα να ενισχυθεί το κοινωνικό παντοπωλείο, αλλά 
και να δημιουργηθεί μία ακόμη δομή από τον Δήμο. Πα-
ράλληλα λειτουργεί πλέον το κοινωνικό φροντιστήριο 
με 280 περίπου μαθητές, ενώ άμεσα θα λειτουργήσουν 
και τα κοινωνικά ιατρεία. 

Με τα φτερά του Erasmus+ το 
14ο Δημοτικό Σχολείο στην Ιταλία 

Με  μεγάλη  επιτυχία
πραγματοποιήθηκε  η  πρώτη  
«Λευκή Νύχτα»  στις Αχαρνές

5η Κινητικότητα στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Erasmus+ με τίτλο: TLOWP- Teach 
and LearnOutside the WallsthroughPlaying

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του ιστορικού και 
ερευνητή Δημήτρη Γιώτα «Το Δερβένι του Μενιδίου» 
Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών 
«Μάριος - Δημήτριος Σουλούκος»  παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του 
ιστορικού-ερευνητή και συγγραφέα Δημήτρη Γιώτα, το «Δερβένι του 
Μενιδίου», τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022. Ένα ιστορικό ντοκουμέντο 
για τις νέες γενιές της πόλης μας που εκδόθηκε από το Δήμο Αχαρνών, 
με την υποστήριξη της ΔΗ.ΚΕ.Α και τη φροντίδα της Ιστορικής και 
Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών (ΙΛΕΑ). 

Από τα αποτελέσματα του προγράμματος που αποκάλυψε 
ο Σπύρος Βρεττός θα κριθεί η επόμενη μέρα των Αχαρνών

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΘΑ  ΚΡΙΘΕΙ  ΣΤΟ  ΕΠΟΜΕΝΟ  ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ!
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Για  να επιβιώσει η ανθρωπότητα έπειτα 
από χιλιάδες καταστροφικούς  και φονι-

κούς  πολέμους, σημαίνει ότι το καλό νικά την 
κακία και ο πολιτισμός την βαρβαρότητα.  Γι αυ-
τό  στον πόλεμο της Ρωσίας – Ουκρανίας, η Δύ-
ση δεν πρέπει να βγει νικημένη.

Ένα πολίτευμα είτε είναι 
δημοκρατικό, είτε απο-

λυταρχικό, δεν μπορεί να λει-
τουργήσει χωρίς την υπηρε-
σία των μυστικών υπηρεσιών. 
Απολύτως αναγκαία. Γι αυτό 
μην πυροβολείτε τον πιανί-
στα.

Όλοι μας έχουμε μια γνώ-
μη για τους αναρχοαλή-

τες. Όμως δεν είναι δυνατόν να 
την εκφράζουμε δημόσια ελεύ-
θερα. Αυτό εκμεταλλεύονται οι 
αντιεξουσιαστές.

Ο μεγάλος κωμωδιογράφος μας Αριστο-
φάνης, συμβούλεψε  τους επίδοξους κυ-

βερνήτες, να κόψουν τον αέρα σε οικόπεδα και 
να υποσχεθούν ότι θα τον μοιράσουν στους 
ψηφοφόρους.

Οι αριστεριστές είναι συνήθως καλοί στην 
υποκριτική τέχνη. Οι δεξιοί είναι περισσό-

τερο ρεαλιστές.
Δεν θα λείψουν ποτέ από την ζωή μας τα 
απολυταρχικά πολιτεύματα, γιατί δεν θα 

αλλάξουν ποτέ τα βιολογικά μας ένστικτα.
Ένα είναι βέβαιο. Με τον πόλεμο  που άνοι-
ξε ο Ρώσος ηγέτης, σκότωσε την κότα που 

γεννά χρυσά αυγά. Η ζωή δεν είναι άσχημη, εμείς 
την κάνουμε άσχημη. 

Εμείς οι Έλληνες από φύση είμαστε άν-
θρωποι παρορμητικοί. Θυμώνουμε εύκο-

λα, κάνουμε ζημιές, κατόπιν το μετανιώνουμε. 
Όμως η ζημιά έχει γίνει. Αυτό είναι το θανάσι-
μο ελάττωμα μας.

Όταν προσπαθείς να παρουσιάσεις το μαύ-
ρο άσπρο, απλά ενισχύεις την υποψία, ότι 

είσαι ένας αναξιόπιστος τυχοδιώκτης. 

Θεμέλιο της αρετής είναι οι άγραφοι νό-
μοι. Πόσο αντέχει μια πράξη χωρίς ηθική. 
Αυτή την ορίζει η συμπεριφορά μας και 

όχι κάποιος νόμος.
Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πί-
σω, αλλά μπορούμε να μην επαναλάβου-

με τα λάθη μας. Αυτό χρειάζεται 
πολύ μυαλό και σωφροσύνη. 

Μην γίνεσαι πολύ μεγά-
λος στα ελάχιστα και πο-

λύ μικρός στα μέγιστα. Οι ευ-
θύνες έχουν διαβάθμιση, 
ανάλογα με το ύψος της εξου-
σίας.

Ο πληθωρισμός και τα 
αυξημένα δανειστικά επι-

τόκια, είναι φαύλος κύκλος, 
δηλαδή πρόβλημα χωρίς διέ-
ξοδο. Είναι όπως λέμε. Όσο 

στεναχωριέμαι τόσο μου ανεβαίνει η πίεση μου. 
Και όσο ανεβαίνει η πίεση μου, τόσο στεναχωριέ-
μαι.

Συν Αθήνα και χείρα κίνει. Εάν δεν έχεις 
νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις να σε ξύ-

σει άλλος. Κανείς δεν θέλει να κάνει τον πόλε-
μο κάποιου άλλου.  Φοβού 
τους Δαναούς και δώρα φέ-
ροντες. Για να έχεις ειρήνη 
πρέπει να σε υπολογίζουν. 
Αυτά διδαχτήκαμε από τους 
ατέλειωτους πολέμους που 
αναγκαστήκαμε να κάνουμε 
στα χιλιάδες χρόνια της ύπαρ-
ξης μας σαν λαός.

Μια  σωστή πρακτική θα 
ήταν, όταν το περσινό 

Α.Ε.Π. είναι μικρότερο του πλη-
θωρισμού, οι αυξήσεις μισθών 
να είναι χαμηλότερες του πλη-
θωρισμού. Η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρ-
μογή, είναι πέρα για πέρα λάθος ή απάτη.

Εάν στρίψεις στην οδό αναπαύσεως, αρ-
γά ή γρήγορα θα φθάσεις για να κοιμη-

θείς. Προσπάθησε μην στρίψεις πρόωρα.
Κάποιος αγανάκτησε να δώσει σε κάποιον 
φίλο του να καταλάβει κάτι. Δεν άντεξε πια 

και του λέγει. Αμάν ρε φίλε μου πόντιος είσαι; 
Ναι, αλλά κάνω θεραπεία και 
πάω καλά. 

Κάποιος ασθενής πρότει-
νε φακελάκι σε ένα για-

τρό για γρηγορόσημο. Ο για-
τρός τον θεράπευσε πέρα για 
πέρα, με το πρόβλημα του. 
Φεύγοντας, λέγει ο ασθενής. 
Γιατρέ μου ευχαριστώ αυτό 
που έκανες, είναι νίκη, με γιώ-
τα ήτα, όχι με όμικρον γιώτα.

Το χρήμα όταν διακινεί-
ται, αφήνει ίχνη. Είναι σε 

όλους γνωστό ότι διακινείται 
χρήμα για πολιτικές δωροδοκί-
ες. Δεν γνωρίζουμε τους αποδέ-
κτες. Θυμηθείτε τον θόρυβο για 
την ονομασία των Σκοπίων σε 
Μακεδονία και τους πρωταγω-
νιστές εκείνης της εποχής. 

Δημοκρατία είναι το δικαίωμα του πολί-
τη, πρώτον να είναι ελεύθερος και δεύτε-

ρον να εκλέγει τον κυβερνήτη του, που αυτός 

επιθυμεί.  Όταν τηρείς με σεβασμό τους νό-
μους του κράτους, κανείς δεν μπορεί να σου 
απαγορεύσει να παράγεις χρήματα.

Ξεκίνησε προεκλογική περίοδος, και οι κά-
θε είδους υποψήφιοι μιλούν ακατάπαυστα 

χωρίς να λένε τίποτε. Δεν έχουν καταλάβει, ότι ο 
κόσμος μας γυρίζει γρήγορα οικονομικά, κοινω-
νικά, γεωστρατηγικά . Χρειάζεται άλλου είδους 
σκέψεις και γρήγορη προσαρμογή.

Το κριτήριο της ανωτερότητας δεν είναι 
απόλυτα το χρήμα. Υπάρχουν διαχρονι-

κά συνάνθρωποι, σοφοί, ηθικοί, έντιμοι, δίκαι-
οι, αγωνιστές της ελευθερίας μας, ευπατρίδες, 
που πέθαναν πάμπτωχοι.  Αυτούς όμως τους 
θυμόμαστε γιατί ήταν αληθινοί. Ποιός θυμάται 
τους πολιτικούς τυχάρπαστους

Το κόμπλεξ της ανικανότητας κάποιων συ-
μπολιτών μας, μετατρέπεται σε μίσος και 

καταστροφική μανία, σε ότι ωφέλιμο και δημι-
ουργικό προσπαθούμε να κάνουμε σαν άνθρω-
ποι.  Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες με-
ταξύ μας. Γι αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε η 
ανάγκη της δικαιοσύνης στις κοινωνίες μας.

Άλλο πράγμα είναι η χαμηλή αντίληψη, 
άλλο πράγμα είναι η κατευθυνόμενη η 

χαμηλή εκπαίδευση, άλλο 
πράγμα είναι η κατευθυνόμε-
νη εκπαίδευση για λόγους 
καπελώματος.  Όλα αυτά μας 
ταλαιπωρούν, το κάθε ένα με 
τον τρόπο του. Για να αμυν-
θείς σε όλα αυτά, πρέπει 
πρώτα να διακρίνεις τον δό-
λο, την απάτη και μετά την 
ευεργεσία.

Εάν όλο τον κόσμο κερ-
δίσεις, αλλά χάσεις, το 

συναίσθημα, την λογική, την 
ηθική, τον αυτοσεβασμό, την 

αξιοπρέπεια, έφτασες στην ηλιθιότητα. Όλες οι 
κοινωνίες επιβιώνουν με τους άγραφους ηθι-
κούς νόμους. Ηθική λέμε, να μην κάνεις στους 
συνανθρώπους σου, αυτό που δεν θέλεις να 
σου κάνουν αυτοί. Ήθος είναι η συμπεριφορά, 
η διαγωγή.

Ποιος λογικός άνθρωπος μας είπε πο-
τέ, ότι ένας άθρησκος άνθρωπος είναι 

ένας κακός άνθρωπος. Η 
καλοσύνη είναι αρετή που 
γεννιέται από το είναι μας, 
από την ψυχή μας. Δεν κα-
τασκευάζεται από την υπο-
κρισία μας και από δόλιες 
συμπεριφορές.  Απλοϊκά 
καλός άνθρωπος είναι αυ-
τός που λυπάται και συμμε-
ρίζεται ειλικρινά τον πόνο 
για τις ατυχίες του συναν-
θρώπου του.

Ο φανατισμός είναι αρ-
ρώστια που δύσκολα θε-

ραπεύεται. Χρειάζεται ωριμό-
τητα και κρίση για να απαλλα-
χτείς από αυτόν. Δύσκολα να 
τα αποκτήσεις όταν κουβαλάς 
τις δεισιδαιμονίες του παρελ-

θόντος. Όμως η ζωή μας και η νοημοσύνη μας 
εξελίσσονται με τις νέες γνώσεις και δεν είναι 
καθόλου έξυπνο να επιμένουμε σε δοξασίες ξε-
περασμένες.
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
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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»

Όσοι άνθρωποι γεν-
νιούνται σε αυτή την 
ταλαίπωρη γη, περ-

νούν και φεύγουν. Ελάχι-
στοι αφήνουν το ίχνος 
τους, είτε πνευματικό, είτε 
με τις πράξεις τους. Αυτοί 
μένουν αθάνατοι στην μνή-
μη της ανθρωπότητας.

Έσο ψύχραιμος, 
ήρεμος, έτοιμος, εκ-
παιδευμένος. Μην 

είσαι μοιρολάτρης, αλλά 
δημιούργησε μόνος σου 
την μοίρα σου. Ακολούθη-
σε την γνώση και το ένστι-
κτό σου. Ο κάθε άνθρωπος 
έχει μέσα του ένα ταλέντο 
που δεν το γνωρίζει.

Σαν Έλληνας δεν 
μπορώ να μην απο-
δεχτώ την ιδιαιτερό-

τητα των Ελληναράδων. Εί-
μαστε αυτοκαταστροφικοί 
αλλά και Σατανάδες. Όποια 
πέτρα και αν σηκώσεις έναν 
Έλληνα θα βρεις. Στις επι-
στήμες, στις τέχνες, στο 
πνεύμα. Κάποιοι, Δυτικοί, 
φιλόσοφοι, λέγουν. Είμαστε 
όλοι Έλληνες. Γεγονός είναι 
ότι εάν επιβιώνουμε σαν λα-
ός μέσω των χιλιάδων ετών, 
οφείλεται στο πνεύμα μας.
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Από την 
ανάληψη  
των καθη-

κόντων της  η Δι-
οίκηση του Δή-
μου, διαπίστωσε  
πόσο μεγάλο 
πρόβλημα υπήρ-
χε με την έλλειψη 
μέσων και οχημάτων. Με μπροστάρη τον Δήμαρχο 
χρειάστηκε να επιμείνουν  πολύ για να τα καταφέ-
ρουν  να ανανεώσουμε και να εκσυγχρονίσουν τον 
στόλο μας. Γι’ αυτό και κάθε παραλαβή νέου οχή-
ματος αποτελεί και  μια μικρή νίκη στη μάχη για να 
αλλάξουμε την πόλη μας, σημειώνει ο Δήμαρχος  
Σπύρος Βρεττός.

Ένα ακόμη καινούργιο μηχάνημα για τον εξο-
πλισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας των 
Αχαρνών.   Πρόκειται  για ένα μηχάνημα έρ-

γου (JCB) που θα καλύψει ουσιαστικές και λειτουρ-
γικές ανάγκες προστέθηκε στον στόλο του δήμου 
μας. Συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε τον Δήμο Αχαρ-
νών με σύγχρονα μέσα και να κάνουμε πιο εύκολη 
τη δουλειά των υπηρεσιών μας”

Σπύρος  
Βρεττός : 
« Κ ά θ ε 

μέρα στους δρό-
μους και τις γει-
τονιές των Αχαρ-
νών είναι μια 
όμορφη μέρα. 
Την περασμένη 
Τετάρτη  στη λα-
ϊκή της Αγίας Τριάδας, το μόνο που θέλω είναι να ευ-
χαριστήσω όλους τους συνδημότες μας για τις καλές 
τους κουβέντες και τους συνεργάτες μου που αντέ-
χουν ακόμη τη σκληρή δουλειά. Το ότι θα συνεχί-
σουμε είναι δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο, γιατί τα 
καλύτερα ακόμη δεν έχουν έρθει».

Μία ακό-
μη ασφαλ-
τόστρωση 

με ιδίους πόρους, 
αυτή τη φορά 
στην Αγριλέζα με 
διάνοιξη νέων 
δρόμων, κατα-
σκευή κρασπέδων και πλακόστρωση πεζοδρομιών. Εί-
μαστε αποφασισμένοι να ρίξουμε πίσσα σε δρόμους 
που ήταν παρατημένοι και επικίνδυνοι προκειμένου να 
καλύψουμε ελλείψεις δεκαετιών. Συνεχίζουμε τα έργα 
χωρίς διακοπή και μέχρι να κάνουμε τις Αχαρνές μια 
πόλη που αξίζει να ζεις.

Ύστερα από μία δύσκολη περίοδο για την 
Ενορία Αγίου Δημητρίου Αχαρνών,  έφτασε 
η στιγμή να τοποθετηθεί με απόφαση  της Σε-

βασμιωτάτου Μητροπολίτη, Ιλίου Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου,  ως μόνιμος ιερέας 
του ομώνυμου  Ιερού Ναού, ο  εξαίρετος  Εφημέρι-
ος, πάτερ Βασίλειος  Πλιάτσικας.

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων η  4η  Οκτωβρίου 
2022   και η διαχείριση αδέσποτων και δε-
σποζόμενων ζώων δεν αποτελεί υπόθεση 

μιας παγκόσμιας ημέρας αλλά της καθημερινότητάς 
μας. Ως Δη-
μοτική Αρχή 
παραμένουμε 
σταθερά προ-
σηλωμένοι 
στην προσπά-
θεια της προ-
στασίας των 
ζώων  που 
ζουν στην πό-
λη μας και τη διασφάλιση των αναγκών σίτισης και 
στέγασης τους. 

Λέσχη Πο-
ντίων Κα-
πετάν Ευ-

κλείδης:   Σε κλίμα 
συγκίνησης πραγ-
ματοποιήθηκε σή-
μερα 28/9 στην αί-
θουσα εκδηλώσε-
ων της Λέσχης 
μας, ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σεζόν που 
ξεκινά.  Ευχόμαστε υγεία κι ευλογία σε εσάς και τις 
οικογένειες σας και σας περιμένουμε να ενισχύσετε 
με την παρουσία σας τα τμήματα που λειτουργούν 
στη Λέσχη μας καθώς και τις δράσεις μας.

Στον Αγιασμό της ποδοσφαιρικής ομάδας 
της πόλης μας  Α.Ο. Δόξα Ποντίων Αχαρ-
νών, παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος  Σπύρος 

Βρεττός με στελέχη του. «Εύχομαι καλή ποδοσφαι-
ρική χρόνια στους μικρούς και μεγάλους αθλητές, 
χωρίς τραυματισμούς και καλή δύναμη στο Δ.Σ. 
του συλλόγου» . 

Η Τ.Ο. 
ΠΑΣΟΚ 
Κίνημα 

Αλλαγής στη-
ρίζει τις μικρές 
και μικρομε-
σαίες επιχειρή-
σεις. Στην 1η 
Λευκή Νύχτα που διοργάνωσε ο  Δήμος Αχαρνών 
έμπρακτα ο κόσμος της πόλης μας στήριξε την προ-
σπάθεια. Ψωνίζουμε απ' τα μαγαζιά της πόλης μας. 
Δίνουμε την ανάσα για την τόνωση της τοπικής αγο-
ράς. Βοηθάμε τον συντοπίτη μας επιχειρηματία να 
αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών στο ενεργεια-
κό κόστος που θα ακολουθήσει.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε ο  «37ος  
Γύρο Πάρνηθας» που διοργάνωσε ο ΕΟΣ 
Αχαρνών με την υποστήριξή μας. Όλοι μαζί, 

τιμήσαμε τη φύση, τον αθλητισμό, την αξία της ευ-
γενούς άμιλλας, την ίδια τη ζωή. Η Πάρνηθα, το 
όμορφο στολίδι του τόπου μας χαίρει του σεβα-
σμού και της 
φ ρ ο ν τ ί δ α ς 
μας. Ο αγώνας 
για καλύτερη 
ποιότητα ζωής 
δε σταματά 
ποτέ.

Με τις ευλογίες της εκκλησίας και τον καθιε-
ρωμένο Αγιασμό που τέλεσε ο σεβαστός πα-
τέρας Μιχαήλ Τσιρώνης, αρχίζει η νέα χο-

ρευτική χρονιά για τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλ-
λογο Αχαρνών «Ο Κόκκινος Μύλος». Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στις 24 
Σεπτεμβρίου στο ανοιχτό θέατρο ΣΟΦΟΚΛΗΣ του 
Δήμου Αχαρνών και όπως όλα τα προηγούμενα 
χρόνια συμπεριελάμβανε τις τιμητικές βραβεύσεις 
των παιδιών του Συλλόγου που πέτυχαν την εισα-
γωγή τους σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και παρουσίαση παραδο-
σιακών χορών της Μικράς Ασίας.

Φωτορεπορτάζ

Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξε η αυ-
λαία της νέας πολιτιστικής περιόδου για το 
σύλλογο Ένωσης Γυναικών Ελλάδας παράρ-

τημα Αχαρνών. Ευχαριστούμε την πρόεδρο  Λίτσα 
Αλεξάνδου Πανά και το διοικητικό συμβούλιο για 
την πρόσκληση που δεχτήκαμε να παρευρεθούμε 
δίπλα σας.
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Νέες σύγχρονες Παιδικές  Χαρές σε 12 Νηπιαγωγεία 
των Αχαρνών, δωρεά του κ. Αθανάσιου  Μαρτίνου 

Την πρώτη τους «Λευκή Νύχτα» έζησαν οι Αχαρνές 
από το βράδυ της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 
και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Η διορ-

γάνωση του Δήμου Αχαρνών και της ΔΗΚΕΑ ξεπέρα-
σε κάθε προσδοκία.

 Εκατοντάδες κόσμου κατέκλυσαν το εμπορικό 
κέντρο της πόλης μας και η πλατεία του Αγίου Βλα-
σίου γέμισε με προσφορές, μουσική, κέφι και χαρά. 
Μια μεγάλη γιορτή που μας έφερε πιο κοντά και τό-
νωσε την τοπική αγορά των Αχαρνών δίνοντας πα-
ράλληλα την ευκαιρία στους δημότες μας και τους 
επισκέπτες να επωφεληθούν των μεγάλων προσφο-
ρών. Τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου άνοι-
ξαν τις πόρτες τους από νωρίς, το απόγευμα της Πα-
ρασκευής ενώ στην κεντρική πλατεία και τους δρό-
μους οι εκπλήξεις δε σταματούσαν:  Μουσική από 
Dj’s αλλά και μια ξεχωριστή συναυλία με το συ-
γκρότημα 48 ώρες ξεσήκωσε τον κόσμο. Ξυλοπό-
δαροι, face painting και πολλά ακόμα events σκόρ-
πισαν τη χαρά σε μικρούς και μεγάλους. 

Η επόμενη ημέρα βρήκε τόσο τους καταναλω-
τές όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο των Αχαρνών 
παραπάνω από ικανοποιημένους από τη «Λευκή 
Νύχτα». 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός ευχαρί-
στησε όλους τους δημότες και τους καταστηματάρχες 
για τη συμμετοχή τους στην πρώτη «Λευκή Νύχτα» 
και τόνισε  τη σημασία που έχει για την πόλη μας μια 
τέτοια διοργάνωση: «Δίνουμε χρώμα και ζωή στην 
πόλη μας με την 1η «Λευκή Νύχτα» στις Αχαρνές. Εί-
ναι μια ακόμη ευκαιρία να στηρίξουμε την τοπική 
αγορά και να δώσουμε σε όλους τους συνδημότες 
μας τη δυνατότητα να διασκεδάσουν και να περά-
σουν όμορφα».

Σ ύγχρονες και ασφαλείς παιδικές 
χαρές, με πιστοποιημένα όργα-
να παιχνιδιού, απέκτησαν δώδε-

κα (12) νηπιαγωγεία του Δήμου 
Αχαρνών με τη δωρεά της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Πολιτι-
στικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙ-
ΓΕΑ, του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου. 

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύ-
τερες χορηγίες προς τα σχολεία της 
πόλης με άμεση και θετική συνέπεια 
στην καθημερινότητα των μικρών μα-
θητών οι οποίοι μπορούν να παίζουν 

στα καινούργια όργανα κατά τον 
ελεύθερο χρόνο τους.

Τη σημαντική προσφορά της ΑΙ-
ΓΕΑ ΑΜΚΕ χαιρέτισε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός ο οποίος 
ευχαρίστησε τον κ. Αθανάσιο  Μαρτί-
νο για το συνεχές ενδιαφέρον του για 
την πόλη. «Ο Δήμος Αχαρνών κι εγώ 
προσωπικά ευχαριστούμε την εται-
ρεία «Αιγέας» και τον εφοπλιστή κ. 
Αθανάσιο Μαρτίνο που για ακόμα μια 
φορά αποδεικνύουν στην πράξη το 
ενδιαφέρον τους για την πόλη και δι-

αχρονικά στέκονται δίπλα μας, στην 
συνεχή προσπάθειά μας για πόλη φι-
λική και ανθρώπινη για τα παιδιά του 
δήμου μας. Η νέα σχολική χρονιά ξε-
κινά και οι παιδικές χαρές των νηπια-
γωγείων είναι έτοιμες για να προσφέ-
ρουν χαρά, δημιουργικό και ασφαλές 
παιχνίδι».

Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες 
που απέκτησαν παιδικές χαρές είναι: 
Το 4ο  Νηπιαγωγείο (οδός Αθανασίου 
Διάκου), το 6ο  Νηπιαγωγείο (Μιαού-
λη και Κατάρα), το 9ο Νηπιαγωγείο 

(11η στάση Αγ. Άννα), το 15ο  Νηπια-
γωγείο (Κορίνθου 4, Λεωφόρος Θρα-
κομακεδόνων ), το 26ο  Νηπιαγωγείο 
(Μονεμβασιάς Λαθέα), το 27ο  Νηπι-
αγωγείο (Πτολεμαΐδος  50), το 28ο  
Νηπιαγωγείο (Θεσσαλίας 3), το 29ο  
(Μπινη Ταιγανίδη στο Ολυμπιακό χω-
ριό , το 30ο  Νηπιαγωγείο (Κακλαμα-
νάκη- Ολυμπιακό χωριό), το 31ο  Νη-
πιαγωγείο (Κων/νου Κεντέρη Ολυ-
μπιακό χωριό), το 34ο  Νηπιαγωγείο 
(Δανιήλ Βρεττού) και το 2ο  Νηπιαγω-
γείο Θρακομακεδόνων.

Με  μεγάλη  επιτυχία
πραγματοποιήθηκε  

η  πρώτη  «Λευκή 
Νύχτα»  στις Αχαρνές
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Μ ε αθρόα προσέλευση κό-
σμου ολοκληρώθηκαν οι εκ-
δηλώσεις μνήμης για τα 100 

χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή, σε ένα διήμερο εκδηλώσεων τιμής 
και μνήμης που διοργάνωσε ο Δήμος 
Αχαρνών, σε συνεργασία με τη 
ΔΗ.ΚΕ.Α και τους Πολιτιστικούς Συλλό-
γους της πόλης.

Για δυο ημέρες, το Σάββατο 1 και 
την Κυριακή 2 Οκτωβρίου οι Αχαρνές 
ζωντάνεψαν τη μικρασιατική παράδο-
ση, με μουσικά και χορευτικά δρώμε-
να, στην κεντρική πλατεία του Αγίου 
Βλασίου. Ο χρόνος γύρισε πίσω, στο 
παρελθόν, με ομιλίες, εκθέσεις για τις 
αλησμόνητες πατρίδες και το μικρα-
σιατικό πολιτισμό αλλά και για τη με-
γάλη τραγωδία που σημάδεψε ολό-
κληρο τον ελληνισμό.  

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τα 
εγκαίνια έκθεσης φωτογραφικού υλι-
κού στη Δημοτική Πινακοθήκη Αχαρ-
νών, «Στη χαραμάδα του μυαλού, 
κρύβω τη Μικρασία».  

Ο Όμιλος Φίλων της Δημοτικής 

Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς» πα-
ρουσίασε σπάνιο αρχειακό υλικό από 
τη Σμύρνη, τα μικρασιατικά παράλια, 
την Καππαδοκία, τον Πόντο. 

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής, τα 
ήθη και τα έθιμά των Μικρασιατών 
αλλά και να δουν φωτογραφικά ντο-
κουμέντα από τη δραματική κατα-
στροφή, την εξόντωση των Ελλήνων, 
το διωγμό και την προσφυγιά. Η συ-
γκίνηση ήταν διάχυτη και βέβαια, δεν 
έλλειψε και ο προβληματισμός: Η 
ομιλία της ιστορικού, συγγραφέως 
και ερευνήτριας κυρίας Αγγελικής 
Καραβίτη, έριξε φως στις άγνωστες 
πτυχές της ιστορίας με αναφορές στις 
μεγάλες αλήθειες, τους μύθους και τα 
λάθη που έγιναν.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των 
Αχαρνών, παρουσίασαν ένα πλού-
σιο χορευτικό πρόγραμμα που ζω-
ντάνεψε επί σκηνής το μεγαλείο του 
πολιτισμού και της παράδοσης της 
Μικράς Ασίας. 

Την πρώτη μέρα των εκδηλώσε-

ων το χορευτικό πρόγραμμα άνοιξε 
η χορευτική Ομάδα του Ομίλου Φί-
λων Δημοτικής Πινακοθήκης «Χρή-
στος Τσεβάς».

Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομα-
κεδόνων παρουσίασε χορούς από τη 
Σμύρνη και την Πόλη ενώ ακολούθη-
σαν χορευτικά δρώμενα από την 
Προποντίδα, την Καππαδοκία, τη 
Χερσόνησο Ερυθραία, την Κωνστα-
ντινούπολη από το Λαογραφικό-Χο-
ρευτικό Σύλλογο Αχαρνών «Ο Κόκ-
κινος Μύλος». 

Τη δεύτερη ημέρα, Κυριακή 2 
Οκτωβρίου το Λύκειο Ελληνίδων - 
Παράρτημα Αχαρνών πραγματοποί-
ησε ένα ξεχωριστό δρώμενο, με ομι-
λία της φιλολόγου, κυρίας Μαρίας 
Παπαδάκη και εντυπωσιακούς χο-
ρούς της Καππαδοκίας. Η Εύξεινος 
Λέσχη Αχαρνών και Αττικής «Ο Κα-
πετάν Ευκλείδης» συνέχισε το πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων μνήμης, 
με απαγγελία ποιημάτων του Κων-
σταντίνου Καβάφη ενώ στη σκηνή 
ανέβηκε χορευτικό συγκρότημα που 

σύστησε στο κοινό μοναδικούς χο-
ρούς από τον Πόντο με συνοδεία της 
ορχήστρας 1919.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος 
Βρεττός τίμησε τη μνήμη των 100 
ετών από τη Μικρασιατική καταστρο-
φή και ευχαρίστησε τόσο τον κόσμο 
για τη συμμετοχή του όσο και τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους των Αχαρ-
νών. «Η ιστορική μνήμη δεν ξεθωριά-
ζει. Η εικόνα της Σμύρνης να φλέγεται 
και των προσφύγων να τρέχουν στην 
προκυμαία και στα καράβια για να 
σωθούν δεν σβήνει ποτέ. Οι πατρίδες 
παραμένουν αλησμόνητες και αλύ-
τρωτες συνάμα. Ζουν όμως στις καρ-
διές μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης κ. Αθηναγόρας, οι βουλευτές 
Γιώργος Βλάχος και Πάνος Σκουρο-
λιάκος,  ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέ-
τρος Φιλίππου, Αντιδήμαρχοι,  ο Πε-
ριφερειακός σύμβουλος Γιάννης Σμέ-
ρος, τα μέλη της Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ,  ο 
πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας. 

Εκδηλώσεις μνήμης του Δήμου Αχαρνών για
τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Συνάντηση Σπύρου Βρεττού με 
τη βουλευτή Μαρία Απατζίδη
Τη βουλευ-
τή Ανατολι-
κής Αττικής 
του    «Μα-
ρία Απατζί-
δη»  υποδέ-
χτηκε  την 
Πέμπτη 29 
Σεπτεμβρίου 
ο Δήμαρχος 
Α χ α ρ ν ώ ν , 
Σπύρος Βρεττός, στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Κα-
τά τη συνάντησή τους είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν για τα τρέχοντα ζητήματα της πό-
λης, για τα έργα που ήδη έχουν πραγματοποι-
ηθεί και έχουν δώσει νέα πνοή στην καθημε-
ρινότητα του δημότη αλλά και για εκείνα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να αλλά-
ξουν ουσιαστικά την εικόνα και την ποιότητα 
ζωής, στις Αχαρνές.

Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύ-
ρος Βρεττός ενημέρωσε τη βουλευτή, Μαρία 
Απατζίδη για την ασφαλτόστρωση των δρό-
μων στις γειτονιές των Αχαρνών, ένα μεγαλό-
πνοο έργο που έχει ήδη αλλάξει την εικόνα της 

Συνάντηση  Σπύρου Βρεττού 
με τον Πρόεδρο της ΜΟΔ  
Γ. Παπαδημητρίου
Τον  Πρόεδρο 
τ η ς  Μ ο ν ά δ α ς 
Οργάνωσης της 
Διαχείρισης Ανα-
πτυξιακών Προ-
γ ρ α μ μ ά τ ω ν 
(ΜΟΔ)  Γιώργο 
Παπαδημητρίου 
υποδέχτηκε στο 
Δ η μ α ρ χ ε ί ο ,  ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, την Τρίτη 27 
Σεπτεμβρίου. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν οι 
δυνατότητες συνεργασίας και η αξιοποίηση κάθε 
χρηματοδοτικού εργαλείου για την υλοποίηση 
σημαντικών αναπτυξιακών έργων για την πόλη. 
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Δήμαρχος 
Αχαρνών δήλωσε: «Μας επισκέφτηκε σήμερα 
ο πρόεδρος της ΜΟΔ Γιώργος Παπαδημητρίου 
με τον οποίο συζητήσαμε για τα αναπτυξιακά 
προγράμματα που μπορούμε να φέρουμε και 
να εφαρμόσουμε στον Δήμο μας. Ως Δημοτική 
Αρχή αξιοποιούμε κάθε συνεργασία και κάθε 
διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για να υλο-
ποιήσουμε έργα πνοής στον Δήμο μας».

Αιτήσεις για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών
Ξεκίνησε   η διαδι-
κασία υποβολής 
των  αιτήσεων για 
ένταξη νέων ωφε-
λούμενων στο Κοι-
νωνικό Παντοπω-
λείο «Ελένη Σαχσα-
νίδη» του Δήμου 
Αχαρνών. Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορί-
στηκε από 3/10/2022/ έως και 31/10/2022 και κα-
τά τις ώρες 9:00πμ- 13:30. Οι αιτήσεις θα συμπλη-
ρώνονται και θα κατατίθενται μαζί με όλα τα πλή-
ρη δικαιολογητικά από τους ίδιους τους ενδιαφε-
ρόμενους, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη 
Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών, επί των οδών 
Αχαρνέων  Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στον 
Προφήτη Ηλία.

Τα έντυπα των δικαιολογητικών  και των αιτή-
σεων  μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε ηλεκτρο-
νικά από την σελίδα του Δήμου Αχαρνών  στο πα-
ρακάτω σύνδεσμο: http://www.acharnes.gr ,  κα-
τά τις ώρες 9:00 πμ- 13:00. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 
2102463543 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
koinpantopolio@acharnes.gr .   
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 Μια νέα δράση του Δήμου Αχαρνών που 
φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
των δημοτών, δίνοντας προτεραιότητα στη 

ψυχική υγεία, ξεκίνησε από την Πέμπτη, 22 Σε-
πτεμβρίου.   Η ομάδα θα μαθαίνει στους συμμε-
τέχοντες τεχνικές διαχείρισης του στρες, θα δίνει 
χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των δια-
προσωπικών σχέσεων και για την καλλιέργεια 
των θετικών συναισθημάτων και θα παρουσιάζει 
μεθόδους επίτευξης των προσωπικών στόχων 
και ονείρων. 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. 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του Δήμου Αχαρνών  «Διέξο-

δος» ενημερώνει ότι, στα πλαίσια του Προ-
γράμματος Υποστήριξης της Οικογένειας, πρό-
κειται να υλοποιήσει μία Ομάδα Γονέων 10 συ-
ναντήσεων 2 ωρών με γονείς παιδιών Π/βάθ-
μιας Εκπαίδευσης. Οι συναντήσεις  θα  
πραγματοποιηθούν στο χώρο του Κέντρου κα-
τά τις εξής ημερομηνίες: 04, 11, 18, 25 Οκτω-

βρίου, 01, 08, 15, 22, 29 Νοεμβρίου και 06 Δε-
κεμβρίου. Ώρα 18:00 – 20:00.   Για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στη συντονίστρια του Προγράμματος κ. Κευγά 
Αργυρώ, Ψυχολόγο, Στέλεχος Πρόληψης στο 
τηλέφωνο του Κέντρου: 210- 2409015  καθη-
μερινά από τις 09.00-14.00

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και σε 
καθημερινή βάση οι καθαρισμοί, αποψι-
λώσεις και απομακρύνσεις ξερών χόρ-

των-πευκοβελόνων από τη Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου σε διάφορα σημεία της πό-
λης. Συγκεκριμένα, τις προηγούμενες ημέρες 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον κοινόχρηστο 
χώρο μπροστά από τα Γραφεία της Αντικαρκινι-
κής στο Ολυμπιακό Χωριό, στην Πλατεία Βεργί-
νας στον Προφήτη Ηλία καθώς και στην αλάνα 
επί της Αγίου Διονυσίου.

Η Μικτή Χορωδία Συλλόγου Γυναικών 
Θρακομακεδόνων άρχισε τις συναντή-
σεις της στο Πνευματικό Κέντρο Θρακο-

μακεδόνων κάθε Τετάρτη και ώρα 7 - 9. Όσοι 
άντρες και γυναίκες επιθυμούν να έχουν 2 
ώρες χαλάρωσης, αλλά και δημιουργίας να 

έρθουν στην ομάδα μας. Ο μαέστρος μας Σταύ-
ρος Πιοτόπουλος θα σας ακούσει, θα σας κα-
θοδηγήσει και σε λίγο χρονικό διάστημα θα 
ενταχτείτε στο σύνολο. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, υπεύθυνη Χορωδίας Ελένη Τζίνη 
τηλ 6972749161.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ο Δήμαρχος 
Χρήστος Παππούς συνάντησε τον Υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδω-

ρικάκο και τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ Μιχάλη Καρα-
μαλάκη, με αντικείμενο την καταπολέμηση της 
παραβατικότητας στο Δήμο Φυλής. Στη συνάντη-
ση παρέστη ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανά-
σης Μπούρας και ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαυ-
ροειδάκος. Ο Δήμος Φυλής έχει προσφέρει δύο 
κτίρια και οκτώ περιπολικά  NAVARA στην ΕΛΑΣ. 
Ο Δήμος Φυλής νοιάζεται για την ασφάλεια των 
δημοτών του. Η ΕΛΑΣ νοιάζεται;

Υλοποιούνται δύο σημαντικά έργα από 
το υπουργείο Υποδομών. Συγκεκριμέ-
να η διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέ-

ματος της Εσχατιάς και το έργο της Καναπίτσας 
Δύο έργα που ο προϋπο-λογισμός τους ξεπερ-
νάει τα 120 εκατ. Ευρώ και θα δώσουν οριστι-
κά τέλος στοπ μεγάλο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι Αχαρνές εδώ και δεκαετίες.  Το τρί-
το μεγάλο έργο είναι της Περιφέρειας και αφο-
ρά το Κεντρικό Μενίδι με την Δεξαμενή 
Ανάσχεσης και Συλλεκτήριο  Αγωγό.  Παράλ-
ληλα γίνονται μικρότερα έργα όπως είναι αυ-
τό των όμβριων στην Αγίου Διονυσίου.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΤΗΛ.  : 210 24 62 085   - Email: lykeionellinidonacharnon@gmail.com   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  «Έναρξη μαθημάτων Λυκείου, περιόδου 2022-2023.»

Σας γνωστοποιούμε ότι ύστερα από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτημα

Αχαρνών, οι εγγραφές στο Λύκειο θα γίνονται καθημερινά
από Δευτέρα 26 Σεπτέμβριου έως και Παρασκευή

30 Σεπτέμβριου 2022 και ώρες 18:00 με 20:00.

Τα μαθήματα στα επιμέρους τμήματα θα ξεκινήσουν την 01 Οκτω-
βρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 με 13:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
Έφορο Εθνικών Χορών και Μουσικού Τμήματος κ. Λιβανού Μαρία 

και στα τηλ. 210 - 2462085 & 6972403040.
Όσον αφορά στα υγειονομικά μέτρα ισχύει

για τους μαθητές ότι και στα σχολεία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

 Η     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ                                                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΗ

Μία όμορφη εκδήλωση για 
την ονοματοδοσία της πλατείας 
της  Αντικαρκινικής Εταιρείας

Το Παράρτημα Αχαρνών & Φυλής 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας συνεχίζει να διοργανώνει 
όμορφες μουσικές εκδηλώσεις χα-
ρίζοντας συγκινητικές στιγμές αλλά 
και διασκεδάζοντας τους κατοίκους 
της περιοχής. Με αφορμή την ονο-
ματοδοσία της πλατείας όπου βρί-
σκονται τα γραφεία του, πλήθος κό-
σμου συγκεντρώθηκε την Παρα-
σκευή 23 Σεπτεμβρίου για να γιορ-
τάσει το γεγονός. 

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων 
παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος της 
ΕΑΕ Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο 
Αντιδήμαρχος Αχαρνών Νίκος Ξα-
γοράρης, ο Αναπληρωτής Δήμαρ-
χος Φυλής Γιώργος Αντωνόπουλος 
, η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Υγείας Φωτεινή Κουλούρη, ο βου-
λευτής Γεώργιος Βλάχος, ο πρόε-

δρος της ΔΗΚΕΑ Ιωάννης Νίκας, 
πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλό-
γων και φορέων της περιοχής, η Βέ-
τα Γεωργιάδου, πρόεδρος ΝΙΦΗΜ, 
εκπρόσωποι κομμάτων και υποψή-
φιοι βουλευτές και δήμαρχοι. Στο 
τέλος των ομιλιών ο Πρόεδρος του 
Παραρτήματος Παναγιώτης Καζα-
νάς βράβευσε τον κ. Ανδρέα Λελε-
δάκη, μεγάλο χορηγό σε όλες τις 
εκδηλώσεις και τον Κωνσταντίνο 
Αβαρικιώτη τον «πρωταθλητή» αι-
μοδότη στις αιμοδοσίες που έχουν 
διοργανωθεί έως σήμερα. Η βραδιά 
έκλεισε με μία υπέροχη συναυλία 
από την ορχήστρα της Φιλότεχνης 
Λέσχης Αχαρνών που παρά τις κα-
κές καιρικές συνθήκες διασκέδασε 
τον κόσμο που τίμησε με την πα-
ρουσία του την εκδήλωση της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
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Ξεκίνησε  από την Τετάρτη 
21 Σεπτεμβρίου, η «Σχολή 
Γονέων» του Δήμου Αχαρ-
νών η οποία συνεχίζεται 
για δεύτερη χρονιά τη λει-
τουργία της, μετά την περυ-
σινή πετυχημένη πορεία 
της.  Η δράση πραγματο-
ποιείται από τους Ψυχολό-
γους της Κεντρικής Δομής 
του Διευρυμένου Κέντρου 
Κοινότητας και τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Πετάκο σε συνεργασία με την Αντιδήμαρ-
χο Χριστίνα Κατσανδρή και τη Δ/νση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & 
Νέας Γενιάς. Στόχος της δράσης είναι η συμβουλευτική και εκπαίδευση κάθε γονέα 
στο σύνθετο γονεϊκό ρόλο όπως διαμορφώνεται από τις σύγχρονες κοινωνικοοικο-
νομικές συνθήκες. Απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, παρέχει χρή-
σιμες γνώσεις, για το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον καθώς και ανταλλα-
γή εμπειριών και ευκαιρίες για προβληματισμό.  Οι γονείς που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις της «Σχολής Γονέων», θα προσέρχονται στην Αί-
θουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών κάθε Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. έως 
11.30π.μ.. Η συμμετοχή των γονέων δεν θα είναι υποχρεωτική και θα είναι ΔΩΡΕ-
ΑΝ. Για περαιτέρω πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, Τηλ.: 2132123121.

Τ ον,  πλήρως, ανακαινισμένο 6ο  
Παιδικό Σταθμό, στην περιοχή 
του Αγίου Πέτρου, επισκέφθηκε 

την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός συνο-
δευόμενος από κλιμάκιο αντιδημάρ-
χων και την πρόεδρο του ΝΠΔΔ της 
ΔΗΦΑ.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ξεναγήθηκε 
στους χώρους του παιδικού σταθμού ο 
οποίος διαθέτει, πλέον, έναν ανανεωμέ-
νο εξωτερικό χώρο, με ασφαλή και σύγ-
χρονα όργανα παιδικής χαράς και χλο-
οτάπητα. Παράλληλα, στο εσωτερικό 

του πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργα-
σίες συντήρησης και αποκατάστασης 
όπως και αισθητικές παρεμβάσεις.

Αμέσως μετά την επίσκεψη ο Δή-
μαρχος ανέφερε: «Η επίσκεψή μου στον 
6ο Παιδικό Σταθμού του  Αγίου Πέτρου 
ήταν μια έκπληξη για όλους μας. Γνωρί-
ζαμε πως γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, 
αλλά η τελική εικόνα της ανακαίνισης 
μας αποκάλυψε ένα πραγματικό στολί-
δι για την πόλη μας. Ένα στολίδι που θα 
το χαρούν τα παιδιά μας. Κάθε μέρα 
προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα πιο 
μπροστά την πόλη μας».

Με επιτυχία η διανομή ειδών πρώτης
ανάγκης και ένδυσης από
το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Την τακτική διανομή στους ενταγ-
μένους ωφελούμενους Β’ Εξαμή-
νου 2022 της Δομής Παροχής Βα-
σικών Αγαθών  πραγματοποίησε 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου Αχαρνών «Ελένη Σαχσα-
νίδη», την Παρασκευή 23 Σεπτεμ-
βρίου. Γι άλλη μια φορά, το Τμή-
μα Κοινωνικής Πολιτικής με τον 
αντιδήμαρχο Γιώργο Πετάκο «αγκάλιασαν» τους δημότες που έχουν ανάγκη και 
είναι εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Τρόφιμα μακράς διαρκείας, 
φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα και είδη καθαρισμού προσφέρθηκαν δωρε-
άν στους δικαιούχους ωφελούμενους. Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με την τα-
κτική διανομή, πραγματοποιήθηκε και προσφορά μεταχειρισμένων ειδών ένδυ-
σης και υπόδησης καθώς και καινούριων παιδικών παπουτσιών. Η δράση της 
διανομής αγαθών υλοποιήθηκε  στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος «Αττική 2014-2020» σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους μας 
που η αλληλεγγύη και η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών 
μας κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ.  Στην προσπάθεια του Δήμου Αχαρνών πο-
λύτιμη ήταν και η στήριξη εταιρειών που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
για την ενίσχυση του έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Πολλές ευχαριστί-
ες από την πλευρά του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ξεκίνησε  η «Σχολή Γονέων» του Δήμου Αχαρνών

Περιοδεία   Σπύρου Βρεττού  στον  ανακαινισμένο 6ο  Παιδικό Σταθμό 

Σεμινάρια Ψηφιακού Εγγραμματισμού 
τον Οκτώβριο στο Δήμο Αχαρνών
H Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία 
με το Δήμο Αχαρνών ξεκινάει τον 
Οκτώβριο στον Δήμο Αχαρνών (Φι-
λαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα) τα δια 
ζώσης σεμινάρια, στο πλαίσιο του έρ-
γου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευ-
σης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» 
(Ε.Π. «Αττική 2014-2020») σύμφωνα 
πάντα με τις οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ. 
κατά του COVID-19. Η πρόσκληση 
παραμένει ανοικτή, για όλες και 
όλους τους ενήλικες δημότες ανεξαι-

ρέτως και κυρίως δωρεάν, ενώ αφο-
ρά τις υπηρεσίες, τα εργαλεία και τις 
μεθόδους για την ασφαλή και αποτε-
λεσματική χρήση του διαδικτύου. Οι 
δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματο-
ποιούνται κάθε Τετάρτη, αρχής γενο-
μένης την 05/10/2022 και ώρα 12.00 
π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων 
«Μάριος Σουλούκος» του Δήμου 
Αχαρνών επί της οδού Φιλαδελφείας 
87 Αχαρνές, Τ.Κ. 13671, στο κτήριο 1 
του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Επίσκεψη  του  Σπύρου Βρεττού στον Σύλλογο Αγ. Παρασκευής
Με το Δ.Σ του Συλλόγου Αγίας 
Παρασκευής συναντήθηκε την 
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου ο Δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός συνοδευόμενος από τους 
αντιδημάρχους Γιάννη Αβραμί-
δη, Μιχάλη Βρεττό, Νικόλαο 
Δαμάσκο, Γιώργο Σιδηρόπου-
λο, τον πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ 
Γιάννη Μίχα και τον Δ/ντα Σύμ-
βουλο της Αναπτυξιακής Γιάν-
νη Μίχα αλλά και δημοτικούς 

συμβούλους. Ο Δήμαρχος είχε 
την ευκαιρία να συζητήσει με τα 
μέλη του Συλλόγου για μια σει-
ρά θεμάτων που απασχολούν 
τους κατοίκους της περιοχής, 
όπως η οδοποιία για την οποία 
ο κ. Σπ. Βρεττός είπε πως έχει 
υπογραφεί η σύμβαση με τον 
εργολάβο και άμεσα θα ξεκινή-
σει η ασφαλτόστρωση. Επιπλέ-
ον, συζήτησαν για τη λειτουρ-
γία του παιδικού σταθμού 

όπου έχουν δρομολογηθεί 
ενέργειες προκειμένου να λει-
τουργήσει.Ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών άκουσε με προσοχή τις 
ανάγκες του Συλλόγου, ενημέ-
ρωσε τους παρευρισκομένους 
για τις ενέργειες του Δήμου και 
τόνισε πως η στήριξη του Δή-
μου είναι δεδομένη γιατί και ο 
στόχος είναι κοινός: Μια αν-
θρώπινη πόλη για εμάς και τα 
παιδιά μας.
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Σε πολυπληθές κοινό παρουσιάστηκε  το νέο  βιβλίο  του 
συγγραφέα Δημήτρη Γιώτα  «ΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

Στην κατάμεστη αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου Αχαρνών «Μάριος - 

Δημήτριος Σουλούκος»  παρου-
σιάστηκε το νέο βιβλίο του ιστο-
ρικού-ερευνητή και συγγραφέα 
Δημήτρη Γιώτα, το «Δερβένι του 
Μενιδίου», τη Δευτέρα 3 Οκτω-
βρίου 2022.

Ένα ιστορικό ντοκουμέντο 
για τις νέες γενιές της πόλης μας 
που εκδόθηκε από το Δήμο 
Αχαρνών, με την υποστήριξη της 
ΔΗ.ΚΕ.Α και τη φροντίδα της 
Ιστορικής και Λαογραφικής Εται-
ρείας Αχαρνών (ΙΛΕΑ). 

Ακούραστος υπηρέτης του 
πολιτισμού, ο συντοπίτης μας, 
συγγραφέας Δημήτρης Γιώτας 
που έχει διακριθεί για τις ιστορι-
κές και λαογραφικές μελέτες του 
με κέντρο αναφοράς την πόλη 
των Αχαρνών, αναλαμβάνει μέ-
σα από το νέο του σύγγραμμα να 
ξεδιπλώσει για ακόμα μια φορά, 

τις άγνωστες πτυχές του ένδοξου 
παρελθόντος της πόλης μας. Ένα 
ακόμα έργο που διακρίνεται για 
την αντικειμενικότητα, την ενδε-
λεχή έρευνα και την οξυδέρκεια 
τόσο στη γραφή όσο και στην 
επεξεργασία και την παρουσίαση 
των ιστορικών στοιχείων.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός τίμησε με την παρου-
σία του τον συγγραφέα και επίτι-
μο μέλος της ΙΛΕΑ αναφέροντας 
στην ομιλία του ότι: «Ο Δημή-
τρης Γιώτας έχει αγαπήσει πολύ 
αυτόν τον τόπο και έχει αφιερώ-
σει πολύ χρόνο από τη ζωή του 
για να ψάξει να ενημερωθεί και 
να φωτίσει ουσιαστικά την ιστο-
ρία του. Με την έκδοση του βι-
βλίου το «Δερβένι του Μενιδί-
ου» από τον Δήμο τιμάμε τον 
σπουδαίο ιστορικό-ερευνητή και 
παράλληλα προσφέρουμε ένα 
πολύτιμο εργαλείο στις νέες γε-
νιές. Προσωπικά, τον κ. Γιώτα τον 

γνωρίζω από τότε που ήμουν 
παιδί και νοιώθω ιδιαίτερη τιμή 
που μεγάλωσα με τις αφηγήσεις 
του για την πόλη μας, την ιστορία 
και τα έθιμά της».

Στο πάνελ της παρουσίασης 
συμμετείχαν και μίλησαν για το 
βιβλίο του συγγραφέα Δημήτρη 
Γιώτα,«Το Δερβένι του Μενιδί-
ου»,  ο Πέτρος Ι. Φιλίππου, Δή-
μαρχος Σαρωνικού και Αρχαιο-
λόγος,  η Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου- Καμηλάκη, τέως Δ/ντρια 
του Κέντρου Ερεύνης της Ελλη-
νικής Λαογραφίας της Ακαδημί-
ας Αθηνών και Ομότιμη Ερευνή-
τρια και η Μαργαρίτα Κλαδιά, 
Ιστορικός – Αρχαιολόγος Γενική 
Γραμματέας της ΙΛΕΑ. Ο πρόε-
δρος της ΙΛΕΑ Γεώργιος Φυτάς, 
συντόνισε τη συζήτηση. 

Το «παρών» στην παρουσί-
αση του βιβλίου «Το Δερβένι του 
Μενιδίου» έδωσαν ο Πάτερ Ιω-
άννης Ράπτης, Προϊστάμενος Αγ. 

Βλασίου Αχαρνών, οι βουλευτές 
Ανατολικής Αττικής της Ν.Δ. Βα-
σίλης Οικονόμου και Γιώργος 
Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολι-
κής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος 
Σκουρολιάκος, ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Θέμης 

Οικονόμου, αντιδήμαρχοι, περι-
φερειακοί Σύμβουλοι, πρόεδροι 
Νομικών Προσώπων, δημοτικοί 
σύμβουλοι και αντιπροσωπείες 
πολιτιστικών συλλόγων. «Πα-
ρών» ήταν και ο  Γ.Γ Δήμου Φυ-
λής Αργυρόπουλος Αργύρης.
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Η υπόθεση αφορούσε ανακοπή κατά πράξε-
ων ταμειακής βεβαίωσης Διευθυντή περι-
φερειακού ΚΕΑΟ με τις οποίες βεβαιώθη-

καν ταμειακά σε βάρος της ανακόπτουσας τα επίδι-
κα ποσά οφειλών. Η ανακοπή στρεφόταν κατά του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)», όπως μετονο-
μάστηκε, από 01.03.2020, το Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» 
(Ε.Φ.Κ.Α.) [άρθρο 51Α του Ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομί-
ας (Κ.Δ.Δ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν. 2717/1999 (Α’ 97), ορίζει, στο άρθρο 217, ότι «1. 
Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται 
στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλε-
σης και ιδίως, κατά : α) της πράξης της ταμειακής βε-
βαίωσης του εσόδου, β) ...». Επιπλέον με την επι-
φύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του 
Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις 
ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κα-
τά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε 
προσφυγή. 2. ... 3. Στις περιπτώσεις που από το νό-
μο προβλέπεται, κατά της πράξης ή παράλειψης, δι-
οικητική προσφυγή, η οποία ασκείται, μέσα σε ορι-
σμένη προθεσμία, ενώπιον του ίδιου ή ιεραρχικώς 
προϊσταμένου, ή άλλου ειδικώς κατεστημένου, ορ-
γάνου, και συνεπάγεται τον έλεγχο της πράξης ή της 
παράλειψης κατά το νόμο και την ουσία (ενδικοφα-
νής προσφυγή), το ένδικο βοήθημα της προσφυ-
γής ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της πράξης 
που εκδίδεται για την ενδικοφανή προσφυγή.

Στην προκειμένη περίπτωση, χορηγήθηκε, από 
08.11.2000, σύνταξη λόγω γήρατος στον πατέρα 

της ανακόπτουσας, με προσαύξηση λόγω οικογε-
νειακών βαρών για τη σύζυγο του. Μετά τον θάνα-
το, στις 23.03.2019, του ανωτέρω συνταξιούχου, 
διαπιστώθηκε ότι η σύζυγος του είχε εγγραφεί στα 
Μητρώα Ασφαλισμένων Αγροτών από 01.01.1998 
έως 31.12.2006 και είχε καταστεί συνταξιούχος του 
Ο.ΓΑ., λόγω γήρατος, από 01.07.2007, χωρίς το γε-
γονός αυτό να έχει δηλωθεί από τον εν λόγω συ-
νταξιούχο στον ως άνω συνταξιοδοτικό του φο-
ρέα. Κατόπιν τούτου, καταλογίστηκε εντόκως σε 
βάρος της ανακόπτουσας, ως κληρονόμου του 
αποβιώσαντος, το συνολικό ποσό των 10.028,37 
ευρώ (ήτοι, κεφάλαιο 7.751,40 ευρώ και τόκος 
2.276,97 ευρώ), το οποίο ο ανωτέρω συνταξιού-
χος είχε εισπράξει αχρεωστήτως, ως προσαύξηση 
λόγω οικογενειακών βαρών επί της σύνταξης του, 
για το χρονικό διάστημα από 01.02.2001 έως 
31.03.2019. 

Επί της προαναφερόμενης καταλογιστικής 
απόφασης γινόταν ρητή μνεία περί της δυνατότη-
τας της ανακόπτουσας να προσβάλλει την εν λόγω 
απόφαση με αίτηση θεραπείας ενώπιον της Τοπι-
κής Διοικητικής Επιτροπής εντός τρίμηνης προθε-
σμίας από την κοινοποίηση της. Η ανωτέρω δε κα-
ταλογιστική απόφαση κοινοποιήθηκε, στις 
05.11.2019, στην ανακόπτουσα με συστημένη επι-
στολή. Ακολούθως και ενόσω εκκρεμούσε η προ-
θεσμία άσκησης της ένστασης (ενδικοφανούς προ-
σφυγής) από την ανακόπτουσα ενώπιον της αρμό-
διας Τ.Δ.Ε., εκδόθηκαν οι πράξεις ταμειακής βεβαί-
ωσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο., 
με τις οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακώς σε βάρος της 
ανακόπτουσας, ως κληρονόμου του αποβιώσα-
ντος πατέρα της και για την ανωτέρω αιτία, τα προ-

αναφερόμενα ποσά, ήτοι το ποσό των 10.028,37 
ευρώ (άνευ προσθέτων τελών). 

Το δικαστήριο έκρινε ότι, κατά το χρόνο έκδο-
σης των προσβαλλόμενων πράξεων ταμειακής βε-
βαίωσης (31.12.2019), δεν είχε εισέτι ολοκληρω-
θεί η διοικητική διαδικασία προσβολής του νομί-
μου τίτλου, ήτοι της ανωτέρω καταλογιστικής από-
φασης, και επομένως, μη νομίμως συγκροτήθηκε 
σε βάρος της ανακόπτουσας εκτελεστός τίτλος ανα-
γκαστικής είσπραξης και έλαβαν χώρα οι ως άνω 
ταμειακές βεβαιώσεις. 

Το δικαστήριο έκρινε ότι η ανακοπή είναι βάσι-
μη, διότι οι εν λόγω πράξεις βεβαίωσης εκδόθηκαν 
ενόσω διαρκούσε η προθεσμία άσκησης ένστασης 
(ενδικοφανούς προσφυγής), επομένως δεν είχε 
ακόμη ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία προ-
σβολής του νόμιμου τίτλου, ήτοι της επίμαχης κα-
ταλογιστικής απόφασης και ακύρωσε τις πράξεις 
ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-
λών ως μη νόμιμες ως ερειδόμενες επί μη οριστι-
κοποιηθέντος νόμιμου τίτλου των προσβαλλόμε-
νων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΕΑΟ

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

ζητήματα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

-  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί
Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510

e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 
δραστηριοποιείται σε ένα πλήθος 
προγραμμάτων στην ευρύτερη Ευ-

ρωπαϊκή Εκπαιδευτική Κοινότητα. Μετα-
ξύ αυτών και στο πλαίσιο της Δράσης 
ΚΑ2, του τομέα σχολικών συμπράξεων, 
συμμετείχε ως εταίρος και στο Ευρωπαϊ-
κό Πρόγραμμα  Erasmus+ με τίτλο: 
TLOWP- Teach and LearnOutside the 
WallsthroughPlaying, με συνεργάτες δη-
μοτικά σχολεία από την Πολωνία, τη 
Ρουμανία, την Ιταλία και την Τουρκία. Το 
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
ύστερα από την τελευταία διακρατική συ-
νάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών 
που πραγματοποιήθηκε τον μήνα Σε-
πτέμβρη στην Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, 
από τις 19 έως τις 25 Σεπτεμβρίου η ομά-
δα των εκπαιδευτικών που αποτελού-
νταν από τον διευθυντή κ. Κοσμετάτο 
Παύλο, και τις δασκάλες κ. Καλογερά Ευ-
τυχία, κ. ΜουσμούτηΠλουσία, κ. Ράπτη 
Μαρία και κ. Μαμάκου Αντωνία, συνό-
δεψαν μια  ομάδα πέντε μαθητών της Ε’ 
και ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας στην πό-
λη Vastoτης Ιταλίας, στο Δημοτικό Σχο-
λείο «ScuolaCattolicaParitariaMadonna 
deII’AsiIo» 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
μας, εκπαιδευτικοί και μαθητές, πε-
ριηγηθήκαμε στις αίθουσες διδα-
σκαλίας, στα σχολικά εργαστήρια 
και στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του σχολείου υποδοχής και γνωρί-
σαμε από κοντά τις συνθήκες εκπαί-
δευσης, μάθησης και άθλησης στην 
Ιταλία. Μας δόθηκε η δυνατότητα 
να συμμετέχουμε σε δράσεις ειδικά 
σχεδιασμένες για τους Ευρωπαίους 
μαθητές, που αναδεικνύουν την 
αναγκαιότητα να χτίσουμε ευκαιρί-
ες μάθησης που θα βγάλουν τα παι-
διά από την τάξη καθώς και την αξία 
υιοθέτησης τεχνικών που ενισχύουν 

τη μάθηση και εκτός αυτής.
Το πρόγραμμα, εκτός των εκπαι-

δευτικών δράσεων, περιείχε και μία 
σειρά πολιτιστικών επισκέψεων και 
περιηγήσεων. Ξεναγηθήκαμε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης και περ-
πατήσαμε στα καλοδιατηρημένα 
γραφικά σοκάκια του. Επισκεφτήκα-
με εντυπωσιακά μνημεία της αρχαι-
ότητας, όπως τον ρωμανικό καθε-
δρικό ναό του SanGiuseppe του 
13ου αιώνα, το παλάτι d’Avalos, αλ-
λά και το Trabucco, μια παλιά μηχα-
νή ψαρέματος τυπική της ακτής της 
περιοχής Abruzzi.

Τέλος, χαρήκαμε ιδιαίτερα και 

απολαύσαμε τη μονοήμερη εκδρομή 
μας στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη 
Ρώμη, η οποία αποτελεί  έναν απέρα-
ντο αρχαιολογικό χώρο με μνημεία. 

Με τη συμμετοχή του σχολείου 
μας σε αυτό το ταξίδι, μας δόθηκε η 
ευκαιρία να βιώσουμε, μαθητές και 
εκπαιδευτικοί,  μια μοναδική εμπειρία 
σε διαφορετικό, πολυπολιτισμικό 
σχολικό πλαίσιο, εμπλουτίζοντας τις 
γνώσεις μας και σε άλλους τομείς, πέ-
ρα από αυτούς του προγράμματος. 
Βελτιώσαμε τις δεξιότητες γλώσσας, 
ξεκινήσαμε δυνατές φιλίες και δημι-
ουργήσαμε γέφυρες επικοινωνίας και 
θετικής αλληλεπίδρασης.

Ολοκληρώσαμε μία ακόμη ση-
μαντική πρωτοβουλία εκτός του 
συμβατικού σχολικού προγράμμα-
τος, επιστρέψαμε πιο πλούσιοι σε 
ιδέες, εμπειρίες και γνώσεις, για τη δι-
αχείριση των πιο σύγχρονων και επι-
τακτικών προκλήσεων για την Εκπαί-
δευση. Στόχος μας, πλέον, αυτός ο 
“πλούτος” να μεταλαμπαδευτεί σε 
όλους τους συναδέλφους, αλλά και 
στο σύνολο της σχολικής μας κοινό-
τητας, εκπαιδευτικούς, γονείς και μα-
θητές, ώστε το Δημοτικό Σχολείο μας  
να γίνει ένα πρότυπο συμπερίληψης, 
ίσων ευκαιριών και αγάπης για τη 
μάθηση. 

Με τα φτερά του Erasmus+ το 14ο Δημοτικό Σχολείο στην Ιταλία 
TLOWP- Teach and LearnOutside the WallsthroughPlaying
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ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε  την ΚΥΡΙΑΚΗ   16  Οκτωβρίου  2022  και ώρα 
09.30 π.μ. ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου,  Αχαρνές  για την ανάπαυση της 
ψυχής του  πολυαγαπημένου μας Υιού,  Συζύγου, Πατέρα,   

Αδελφού,  Θείου και Εγγονού

ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΠΟΥΡΑΪΜΗ  
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευλαμπία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :    Σοφία και Χρήστος 

Η  ΜΗΤΕΡΑ :  Σοφία

Η  ΓΙΑΓΙΑ :  Αικατερίνη 

Η ΑΔΕΛΦΗ : Αικατερίνη 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο  κυλικείου του Ναού.

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  23  Οκτωβρίου  2022 και ώρα 9:30 
π.μ., Ετήσιο Μνημόσυνο, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-

κου – Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπη-
μένης 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»

Τελούμε την Κυριακή 16  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πο-

λυαγαπημένης 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)
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Ο  ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  ΑΘΗΝΑΣ  το γένος  
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΚΩΤΣΗ   ΙΩΑΝΝΑ  του  
ΠΥΡΡΟΥ  και της ΜΙΛΙΚΑ  το γένος  
ΚΟΥΣΤΑ    που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έλθουν σε γάμο που θα γίνει στους  
Θρακομακεδόνες - ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΧΑΡΑΤΙΑΝ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  του  
ΒΛΑΔΗΜΙΡΟΥ και της  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ   το 
γένος  ΚΑΖΑΡΙΑΝ   που γεννήθηκε στην  
ΓΕΩΡΓΙΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ   
ΕΛΕΝΗ  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΜΥΡΟΦΟΡΑΣ  το γένος  ΤΣΙΛΗΚΙΔΟΥ  που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  400 τ.μ. στην Χασιά  
Αττικής , εντός σχεδίου, περιοχή Καλό πηγάδι. 
Τηλ. 6989 387327. 5Δ306

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα, δυάρι και 
τριάρι επί της οδού Πάρνηθος 107, 
ανακαινισμένα. Τηλ. 6974 785449. 4Δ304.

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:

17  Στρέμματα αγροτεμάχιο, στην το-
ποθεσία Προφήτη Ηλία, Κοινότης 
ΟΜΑΛΩΝ, επί της Εθνικής οδού Αρ-
γοστολίου – Σάμης. Τιμή  χαρακτηρι-
στική 15.000 Ευρώ. Πληροφορίες στο 
Τηλέφωνο : 6983 517625 . 5Δ307.

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)  

  

 
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. 5Δ306

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για μόνιμη εργασία, για 
οικογενειακή Ταβέρνα στην Λεωφ Καραμανλή 
και Πάρνηθας. Τηλ. 6944 131415. 4Δ304

 
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. 4Δ304.
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισμούς, Μνημόσυνα, 
Ανθοστολισμούς, Στεφάνια»

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

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

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

ΤΕΛΕΤΑΙ  ΜΙΧΑΣ
Κηδείες – Μνημόσυνα – στολισμοί

Στεφάνια  - Αποτεφρώσεις 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ

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

Κιν. : 6944 500 701

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

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

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

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

Τροχείο Τροχείο 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ 
ΤΟΤΟ  19501950

n Χρυσών και Ασημένιων 
κοσμημάτων

n Χρυσών και Ασημένιων  
νομισμάτων

n Ασημικών

Στις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές της αγοράς.

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

Έναρξη το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 και κάθε Παρασκευή και Σάββατο
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