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«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, η  μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών»

Όχι άλλες καθυστερήσεις 
στον δρόμο της  Χελιδονούς 

Για όσους παρα-
κολουθούν την 
πορεία του Δή-

μου Αχαρνών τα τε-
λευταία χρόνια δεν 
προξενεί εντύπωση η 
κακή οικονομική του 
κατάσταση αλλά το 
θέμα της οργάνωσης, 
της στελέχωσης των 
σημαντικών θέσεων 
από ορισμένα άτομα, 
που για διάφορους 
λόγους απέδειξαν και 
αποδεικνύουν ότι 
έχουν έλλειμμα επαγ-
γελματικής ευσυνει-
δησίας και γνώσεων. 

Γι’ αυτό τα όσα 
φέρνει στο φως ο έλεγ-
χος που πραγματοποι-
είται από τον αρμόδιο του Γραφείου Ενστάσεων για τους 
δασικούς χάρτες Μιλτιάδη Μερκούρη, προξενούν οργή 
για όλους εκείνους που επέτρεψαν στους επιτήδειους να 
λεηλατήσουν την ακίνητη και όχι μόνο περιουσία του Δή-
μου Αχαρνών. 

Περιληπτικά (γιατί αν αναλυθεί κάθε περίπτωση θα 
χρειαστούν πάρα πολλές σελίδες) αναφέρουμε ότι: 

Α) Δημοτικό κτήμα Λεκάνες: Διαπιστώθηκε πως οι 
προηγούμενες διοικήσεις δεν είχαν δηλώσει στο Κτημα-
τολόγιο το Δημοτικό Κτήμα Λεκάνες. Οι αρμόδιοι που 
ρωτήθηκαν υποστήριξαν πως δεν το δήλωσαν γιατί δεν 
υπήρχαν στον Δήμο τίτλοι και τοπογραφικά σχέδια! Ο 
έλεγχος όμως έφερε στην επιφάνεια τίτλους και τοπογρα-
φικά που βρισκόντουσαν ερμητικά κλειστά σε ντουλάπια 
του Δήμου. 

Β) Δημοτικό κτήμα Αμυγδαλέζα: Αν και με οριστικές 
δικαστικές αποφάσεις, υπ’ αριθμ. 849/1991 απόφαση του 
Εφετείου Αθηνών και 1404/1998 απόφαση του Αρείου Πά-

γου κύριος του Κτήμα-
τος Αμυγδαλέζας έκτα-
σης 2.6000 στρεμμάτων 
είναι ο Δήμος Αχαρ-
νών, στο Εθνικό Κτημα-
τολόγιο, δεν δόθηκαν 
στοιχεία και απαιτούμε-
να έγγραφα. Δηλώθηκε 
απλά χωρίς τίτλο και το-
πογραφικό (ενώ υπήρ-
χε) κι έτσι ο Δήμος 
Αχαρνών εμφανίζεται 
σαν να κάνει χρησικτη-
σία του δημοτικού κτή-
ματος! Ακόμη και η αρ-
μόδια υπηρεσία του 
Δήμου όταν διαπίστω-
σε καταπατήσεις υπέβα-
λε ενστάσεις και από τις 
πάμπολλες εκδικάσεις 
(περίπου 200) ο Δήμος 

Αχαρνών κέρδισε μόνο τις τρεις (!!!) αν και στα αρχεία του 
Δήμου υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία που αποδείκνυαν την 
κυριότητα του Δήμου στο κτήμα Αμυγδαλέζα. 

Στα αξιοσημείωτα: το δασαρχείο έστελνε στον Δήμο 
πρωτόκολλα αποβολής για χορτολιβαδικές εκτάσεις που 
τις χαρακτήριζε δασικές με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει 
χρεωθεί μέχρι σήμερα με πρόστιμα. Όμως… το Δασαρ-
χείο δεν έστελνε ταυτόχρονα πρωτόκολλα αποβολής στο 
Τελεφερίκ, στην Αστυνομία, στο Φυτώριο (χρησιμοποι-
είται από το δασαρχείο) αν και είναι χαρακτηρισμένα ως 
δασικά!!! Εντύπωση ακόμη προκαλεί το γεγονός πως 
ΟΛΟΙ όσοι παρουσιάστηκαν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων του 
Δημοτικού Κτήματος Αμυγδαλέζας γνώριζαν ποιες εκτά-
σεις δεν είναι δασικές! Για όλες τις περιπτώσεις, θα κατα-
τεθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τον Δήμο Αχαρνών 
αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες ζητώντας τον απο-
χαρακτηρισμό του κτήματος από δασικό.

Με χρηματοδότηση
της Περιφέρειας, δύο 
από τα μεγαλύτερα  έργα
αντιπλημμυρικής  
θωράκισης στον Δήμο 
Αχαρνών προϋπολογισμού 
30 εκ. ευρώ  

Νόμος του κράτους
η μετατροπή του Γυμνασίου 
της Αυλίζας σε Διοίκηση 
Αστυνομικών Υπηρεσιών  Εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό Φροντιστήριο

του Δήμου Αχαρνών
Χωρίς κανένα κόστος 280 μαθητές απολαμβάνουν διδασκαλία υψηλού 
επιπέδου. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αχαρνών, πρωτοβου-
λία και προσωπικό στοίχημα του Δημάρχου Αχαρνών, Σπύρου Βρεττού, 
παρέχει καθημερινά στους μαθητές όλες εκείνες τις πολύτιμες γνώσεις 
που χρειάζονται ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
και να πετύχουν, τόσο στις προαγωγικές και απολυτήριες όσο και στις Πα-
νελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στις Πανεπιστημιακές Σχο-
λές της χώρας μας. Η διασφάλιση της παιδείας για κάθε μαθητή και ειδι-
κά μέσα σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο παραμένει μια από τις 
βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ : Πολλές οι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν
προβλήματα και θα κατατεθούν άμεσα αντιρρήσεις 

ΑΓΩΝΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΔΙΝΕΙ  Ο  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ
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Στην ζωή που ζούμε τα πάντα ρυθμίζονται από 
την πολιτική. Η κατάσταση των Πανεπιστημίων 

μας, δείχνει πολύ καθαρά το ποιόν.
Η υποκρισία στην πολιτική, είναι το καύσιμο 
για να μην σταματήσει  το όχημα της εξουσίας 

να προχωρεί.
Είναι γνωστό ότι ένας πόλεμος με πυρηνικά 
όπλα, θα φέρει πόνο και δυστυχία. Όχι ήρωες  ή 

στρατηλάτες.
Στην διεθνή πολιτική μιλάει 
αυτός που έχει το χρήμα, 

δηλαδή την ισχύ. Όλοι οι υπό-
λοιποι ακούμε.

Ο Εθνικός  σοβινισμός και τα 
ιδιαίτερα οικονομικά συμφέ-

ροντα των κρατών της Ενωμένης 
Ευρώπης, θα διαλύσει την Ένωση, 
αργά ή γρήγορα.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε 
στον κύριο Ερντογάν την 

Τουρκική παροιμία. Όταν καίγε-
ται το σπίτι του ψεύτη, κανείς δεν 
τον πιστεύει.

Όταν ο καπιταλισμός αρρω-
σταίνει, ανθίζει ο φασισμός, 

ο λαϊκισμός.
Κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, λειτουρ-
γούν με την ίδια νοοτροπία. Δηλαδή επιβολή 

με καταναγκασμό. Παπαδόπουλος , Πολάκης  και 
λοιποί.

Όταν δύο πολιτικοί αντίπαλοι συζητούν μιλώ-
ντας ακατάπαυστα και οι δύο, υποκρίνονται ότι 

δεν γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά προσπαθούν να επι-
βάλλουν την δική τους αλήθεια.  Όταν όμως σκορπί-
ζεις αγκάθια, μην περπατάς ξυπόλυτος.

Στην πολιτική λέμε ψώνιο κάποιον πολιτευό-
μενο που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον 

κόσμο. Το μόνο που πρέπει να αλλάξει είναι η πε-
ποίθηση του αυτή, δηλαδή τον εαυτό του.

Όταν αντιπολιτεύεσαι την κοινή λογική, μπορεί 
να διατηρείς  τους κομματικούς σου οπαδούς, 

δεν μπορείς όμως να αποκτήσεις νέους. 

Όταν ένας πολιτικός προσπαθεί να ανατρέψει 
κάτι το αυτονόητο, το μόνο που επιτυγχάνει εί-

ναι να γελοιοποιείται.
Την ελευθερία μας και την ευημερία μας την κερ-
δίζουμε με κόστος και τις περισσότερες φορές με 

σκληρές θυσίες. Όμως τίποτε στην ζωή δεν δίδεται δω-
ρεάν.

Στην ζωή μας υπάρχει η απλή λογική, η τετρά-
γωνη λογική  και η εξάγωνη λογική. Όλες εί-

ναι ωφέλιμες, αλλά με διαβάθμι-
ση.  Από το καλώς έως και το άρι-
στα. 
 Άνοιξε το παράθυρο να μπει 

μέσα το  φως, σαν συλλογι-
έσαι φωτεινά θα γίνεις και σοφός.  
Πριν ομιλήσεις σκέψου το, πριν 
πράξεις  μέτρησε το.

Στην ζωή σου είσαι ελεύθε-
ρος να κάνεις τα πάντα, εάν 

αντέχεις να υποστείς τις συνέπει-
ες. Όλα έχουν ένα αντίτιμο.

Θεωρητικά  το άσπρο μπο-
ρείς να το κάνεις, μαύρο, 

κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο. Στην 
πράξη αυτό δεν γίνεται, γιατί δεν 

έχουν όλοι οι άνθρωποι  αχρωματοψία.
Ένας  φίλος γεροντόμαγκας 
που δούλευε όλη την ζωή 

του στην πιάτσα, με ρώτησε. Βρε 
Καραμήτρο, γνώρισες  ποτέ στην 
ζωή σου, αριστερό χωρίς λεφτά, 
χοντρή κυρία χωρίς γκόμενο και 
γύφτο με γυαλιά μυωπίας; Παι-
διά με έπιασε αδιάβαστο. Τι να 
του πω;  Γιατί γίνονται αυτά.

Όλα  τα έμβια όντα παρά-
γουν λύματα, απόβλητα, κο-

πριές, που είναι  δύσοσμα και αηδι-
αστικά.  Και οι ανθρώπινες κοινωνίες παράγουν αν-
θρώπινα λύματα, που είναι εκνευριστικά και αθερά-
πευτα, που δεν θα αποφύγουμε. Έτσι λειτουργεί η 
μητέρα φύση. Τι να κάνουμε.

Υποκρισία είναι,  να λες στον κόσμο, καραμπι-
νάτες ψευτιές, για να υφαρπάξεις την ψήφο 

του, με δόλιο ύπουλο τρόπο.  Ηλιθιότητα είναι, να 
μην  το καταλαβαίνεις.

Το παρελθόν μας φαίνεται σή-
μερα ωραίο, γιατί έχουμε ξεχά-
σει τις αγωνίες του. 
Είναι απογοητευτικός ο κό-

σμος μας, όπως ισχυρίζονται οι ιε-
ρείς, ότι τον έπλασε ο θεός.
Δεν σεβόμαστε την μητέρα 

φύση, αλλά φοβόμαστε τον φα-
νταστικό θεό, που τον κατασκευά-
σαμε για να εξουσιάζουμε τους συ-
νανθρώπους  και να ζούμε από τον 

κόπο τους.
Το να διαιωνίζουμε ένα ψέ-

μα, έστω με το πρόσχημα ότι το κάνουμε για καλό, 
δεν είναι τίποτε άλλο από συνειδητή ατιμία.

Πιο έξυπνο είναι να κρύβει κάποιος την ημιμά-
θεια του και να σιωπά, από το να την εκφράζει 

και να γίνεται ρόμπα.
Η δύναμη χωρίς παιδεία είναι πάντα επικίνδυ-
νη. Την δύναμη πρέπει να την ορίζει η σωφρο-

σύνη και η γνώση.
Μάθημα  αυτογνωσίας.  Ο λύκος όταν είδε τον γιό του 
να παίζει με τα τρία γουρουνάκια, του έβαλε  τιμωρία 

να γράψει εκατό φορές, είμαι κακός, είμαι κακός, είμαι κακός.

Ο εγγονός  μου  με την ζέστη, βγάζει τις κάλ-
τσες του και κυκλοφορεί ξυπόλυτος στα πλα-

κάκια του σπιτιού. Τον βλέπει η γιαγιά του και του 
λέγει. Φόρεσε τις κάλτσες σου γιατί θα  κρυώσεις.  
Μα γιαγιά τις φοράω.  Μπα δεν το βλέπω. Μα για-
γιά είναι αόρατες σαν το πουρτ που κάνω. Άντε πες 
όχι.  Διαόλου κάλτσα.

Το μόνο που λυπάμαι όταν φύγω από αυτή τη ζωή, 
είναι ότι δεν θα βλέπω πια όμορφες κοπέλες…
Η μόρφωση σπρώχνει την ευφυΐα, η πείρα την 
σωφροσύνη. Χρειάζεται θέληση και υπομονή.
Αν δεν χτυπήσεις τον πηλό, δεν γίνεται λαγήνι ( 
Στάμνα).

 Η γυναίκα μου έκοψε τρία τέσσερα κρίνα από 
τον κήπο μας και τα έβαλε στο βάζο. Εγώ την 

συμβούλεψα, να μην, τα μυρίσει και πάθει κανένα 
χουνέρι τώρα στα γεράματα μας, και γίνουμε  ρεζί-
λι.  Το τι άκουσα, δεν μπορώ να σας το πω. Απλά δεί-
χνω κατανόηση.  Τι να κάνω βρε παιδιά.

Δεν ξέρω εάν με αγαπά η γυναίκα μου και πόσο. 
Όμως εγώ εάν δεν την πειράξω να ψιλοτσαντι-

στεί και να μου πετάξει τα ενδόμυχα της, δεν μου περ-
νάει η ώρα. Το μυστήριο είναι ότι δεν ξεκολλάει από 
εμένα.

Λέγω στην γυναίκα μου. Το δελτίο καιρού, λέ-
γει ότι αύριο θα κάνει πολύ ζέστη και θα έχου-

με και Αφρικανική σκόνη.  Και τι 
μου απάντησε η κακούργα. Δεν 
μας παρατάς ρε Μήτσο. Η μόνη 
Αφρικανική σκόνη εδώ μέσα εί-
σαι εσύ.  Τι ήθελα ο μάπας να το 
πω.

Η γυναίκα μου είναι σαν την 
ταραντούλα.  Μαύρη αρά-

χνη. Ότι και να της πω, έχει πάντα 
ένα αντί.  Μαύρη αντίδραση. Το μυ-
στήριο είναι, ότι δεν ξεκολλάει από 
πάνω μου. Θέλει να τα ακούει. 

Άβυσσος η ψυχή της γυναίκας.
Ο  Χριστός, στο θαύμα του γάμου της Κανά, 
δεν έκανε το νερό τσίπουρο ή ούζο.  Έκανε το 

νερό κρασί.  Αυτό είναι ευλογημένο, όχι το Ουίσκι 
και η Βότκα. Να ξέρουμε τι κάνουμε δηλαδή..

Λέμε έναν συνάνθρωπο Λέτσο, όταν είναι κακο-
ντυμένος και βρώμικος. Η λετσαρία δεν είναι ευ-

χάριστο θέαμα. Γιατί να μην είμαστε καθαροί καλοντυ-
μένοι με προσεγμένα ρούχα.  Δεν 
είναι ζήτημα πλούτου, αλλά ευπρέ-
πειας. Ο πλούτος είναι επίδειξη, η 
ευπρέπεια είναι σεμνότητα.

Αμάν βρε, γυναίκα είσαι κα-
λή και άγια. Εάν δεν είχες 

αυτή σου την γκρίνια, θα ήσουν 
άγγελος.  Αυτή μου τραγουδά, 
δεν υπάρχουν άγγελοι σου λέω, 
με σγουρά και ξανθά μαλλιά.  
Τώρα που τα λέμε, δεν έχει και 
άδικο. Άλλο το φανταστικό, άλ-
λο το πραγματικό.

Βρε γυναίκα τα χεράκια σου είναι άγια. Αλλά αυ-
τό το στόμα σου δεν υποφέρεται. Κάνε μια προ-

σπάθεια να βελτιωθείς. Δεν βλέπεις εμένα που δεν μι-
λάω. Νισάφι πια, αμάν

Μάστορα, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι 
ας πέσει χάμο. - Συγνώμη φίλε μου, δεν σε 

πρόσεξα. - Είναι γιατί κοιτάς μόνο ψηλά. Υπάρχουν 
άνθρωποι και στα χαμηλά.

Οι νέοι έχουν το πάθος και την ορμή. Οι γέροι 
έχουν την εμπειρία και την γνώση. Εάν δεν πάθεις, 

δεν θα μάθεις. Αυτό κάνει την σοφία. Απλά πράγματα.
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ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κωδικός Εντύπου: 8618 - Έτος 13ο
Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011

Γραφεία: Οδυσ.  Ελύτη  3 – Αχαρνές 
Τ.Κ.:  13672   -  Τηλ.:  210 2445658

E-mail: acharnaiki@gmail.com  και nioras@gmail.com 

Διεύθυνση - Έκδοση : Ιωάννης Νιώρας
Σύμβ.  Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας .  Τηλ. : 697 2426684

Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γιώργος Νιώρας
Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης

Δημιουργικό: Ιωάννης  Νιώρας
Εκτύπωση: Print Pack

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου   Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων,
με απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Αποκλείονται οι πάσης φύσεως

 καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία τύπου
εκφράζουν την άποψη του γράφοντος. 

Ετήσιες Συνδρομές:
Ιδιώτες: 30 € - Σύλλογοι: 50 € - Δήμοι: 100 €

Λογ. κατάθεσης : 569 - 002101- 034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ
IBAN : GR21 0140 5690 5690 0210 1034 648
και 0026/ 0611-03-0102111826 ΕUROBANK

IBAN : GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή.
Σημεία Διανομής: Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο
το δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ»(Κεντρική  Πλατεία).  

Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης. 
Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου.
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684. Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

Μίλα λιγότερο, σκέ-
ψου περισσότερο. Τα 
λόγια ξεχνιούνται. Τα 

γραπτά μένουν. Εάν αυτά εί-
ναι λογικά, σωστά και ειλικρι-
νά, γίνονται διαχρονικές αξίες. 
Όπως τα αρχαία ελληνικά δι-
δάγματα.  Έχουμε χρέος να τα 
κατανοήσουμε και να προ-
σπαθήσουμε να τα βελτιώ-
σουμε με τις σημερινές γνώ-
σεις και την παραδοσιακή φι-
λοσοφία μας.

Το αληθινό είναι απλό 
και κατανοητό. Το πε-
ρισπούδαστο και δυ-

σνόητο, προσπαθεί να σκεπά-
σει την δολιότητα και να πα-
ρουσιάσει σαν ομορφιά και 
εξυπνάδα. Πέρα για πέρα 
ανήθικο.

Ο φόβος είναι ένα βιο-
λογικό συναίσθημα 
για να φυλάξουμε την 

ζωή μας. Όταν έχεις ένα ορατό 
εχθρό, προμηθεύεσαι τα όπλα 
σου για να αμυνθείς.  Όταν ο 
εχθρός είναι αόρατος, φρόνι-
μο είναι να κρυφτείς για να 
μην σε βρει.
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Ο  Δή-
μαρχος 
Α χ α ρ -

νών, Σπύρος 
Βρεττός, βρέ-
θηκε προχθές 
στο Μεσονύχι, 
προκειμένου 
να δει από κο-
ντά τις εργασί-
ες ασφαλτό-
στρωσης των 
λεωφορείων καθώς και την διάνοιξη της οδού Χρι-
στόδ. Γκέκα. «Γνωρίζουμε ότι οι δρόμοι της πόλης 
μας χρειάζονται συντήρηση και γι΄αυτό από πέρυσι 
ξεκινήσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδοποιίας με 
ιδίους πόρους που έγινε ποτέ και συμπεριλαμβάνει 
όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου», δήλωσε ο 
Δήμαρχος Αχαρνών.

Σύμφωνα με ανάρτηση,  του Γιάννη Σκρέκη, 
στο FB,  που δεν διαψεύστηκε :  “Τέλος βά-
ζει στην αυτοδιοικητική του πορεία, ο κ. ΠΕ-

ΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ. Δεν θα είναι και πάλι υποψήφιος 
Δήμαρχος. Προσωπικοί και επαγγελματικοί λόγοι 
δεν του το επιτρέπουν. Τη σχετική δήλωση στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο θα την κάνει (όπως ο ίδιος μου 
είπε) σε εύλογο χρόνο. Ασφαλώς αποτελεί πλήγ-
μα για τη πορεία της πόλης στο μέλλον, η απουσία 
ενός ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΟΥ , από πάσης απόψεως πολι-
τικού άνδρα”.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα κατασκευής και συντήρησης οδο-
στρωμάτων με ιδίους πόρους, στις συνοικίες 

του Δήμου Αχαρνών. Τα συνεργεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου εργάζονται εντατικά ώστε να 
στρωθούν οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στο τε-
χνικό πρόγραμμα και αφορούν ένα δίκτυο πολλών 
χιλιομέτρων. 

Ξεκίνησαν από την περιοχή του Πανοράμα-
τος οι εργασίες διάνοιξης, διαμόρφωσης και 
ασφαλτόστρωσης δρόμων οι οποίες προ-

βλέπονται στην εργολαβία της Περιφέρεια Αττικής 
και αφορούν επιπλέ-
ον τις περιοχές της Αγί-
ας Παρασκευής & της 
Μπόσκιζας. Το σημα-
ντικό αυτό έργο πραγ-
ματοποιείται με τη με-
λέτη και επίβλεψη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Αχαρνών 
και προβλέπει την κα-
τασκευή 9.000 και 
πλέον μέτρων δρόμων. Στο έργο περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, εργασίες κατασκευής βάσης, κρα-
σπεδορείθρων, όπου απαιτούνται, διανοίξεων κα-
θώς και πλακόστρωσης των πεζοδρομίων.

Η συνάντησή του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού 
με το Δ. Σ.   του Συλλόγου Πελοποννησίων 
Αχαρνών ήταν μια ευκαιρία όχι μόνο για εθι-

μοτυπική γνωριμία, αλλά και για μια ουσιαστική συ-
ζήτηση για θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και 
την πόλη μας. Οι συνθήκες λειτουργίας, ο προγραμ-
ματισμός κοινών δράσεων και η συνεργασία σε κά-
θε τομέα συνθέτουν τα όρια ενός δρόμου που μπο-
ρεί να οδηγήσει την πόλη μας και τους συλλόγους 
της στην εξωστρέφεια και την πολιτιστική προβολή. 

Ήθελε δεν ήθελε 
έγινε Μενιδιάτης 
…Ο φακός μας 

έπιασε τον βουλευτή Βα-
σίλη Οικονόμου την ώρα 
που κουρσευόταν από 
την γνωστή επαγγελμα-
τία της πόλης μας Μαρί-
να Τασίδου.... Τελικά 
εδώ και ένα χρόνο που έχει ανοίξει το γραφείο του ήθε-
λε δεν ήθελε έγινε Μενιδιάτης και πολύ χαιρόμαστε γι’ 
αυτό!!!

Υπερκομματική!!! Είδαμε την Ευρώπη Κοσμίδη 
να δίνει το παρών στα εγκαίνια των νέων γραφεί-
ων του ΠΑΣΟΚ στο Μενίδι και μάλιστα να κάθε-

ται δίπλα δίπλα με τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, γραμμα-
τέα του κόμματος. Προφανώς η περιφερειακή σύμβου-
λος δεν άλλαξε κόμμα, αλλά το Μενίδι το βάζει πάντα 
πάνω από παρατάξεις για αυτή στις τελευταίες εκλογές 
κατάφερε να 
έρθει πρώτη. 
Και όπως έλε-
γε η ίδια με 
όποιον μιλού-
σε στα εγκαί-
νια «το Μενίδι 
μας ενώνει».

Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και συ-
γκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Σχο-
λείο Δεύτερης Ευκαιρίας στις Αχαρνές, 

Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς. Στο Σχολείο η φοίτηση είναι δύο χρόνια, 
ενώ συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικής στά-
σης προς τη μάθηση, στην ενίσχυση της προσω-
πικότητας και τέλος, στην πρόσβαση στην αγο-
ρά εργασίας. Με ευχές για μια παραγωγική και 
δημιουργική σχολική χρονιά, καλωσόρισαν 
τους “Νέους Μαθητές” ο Διευθυντής του ΣΔΕ 
κ. Πάλλης Μιλτιάδης, ο υποδιευθυντής κ. Κοκ-
κίνης Γιώργος και η κ. Γεωργία Ευθυμιάδου.

Σε αρκετές οικογένειες, λόγω της δου-
λειάς των γονιών, ένα μεγάλο κομμάτι 
της ημέρας τα παιδιά το περνούν με τον 

παππού ή την γιαγιά, αποκομίζοντας τεράστια 
οφέλη. Η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοι-
νωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας 
αλλά ιδιαίτερα της δικής μας, είναι πολύ σημα-
ντική, όπως έχει αποδειχθεί στη σύγχρονη επο-
χή. Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός 
με την Πρόεδρο της ΔΗΦΑ, Αγγελική Ζαχαριά-
δη παραβρέθηκαν σε εκδήλωση του ΚΑΠΗ 
του Κόκκινου Μύλου, τιμώντας της γιαγιάδες 
και τους παππούδες για την προσφορά τους 
στην κοινωνία μας.

Η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών συνεχίζει 
δυναμικά, μετά από σχεδόν δύο χρόνια 
απαγορεύσεων εκδηλώσεων-συνα-

θροίσεων, να στηρίζει τις Τέχνες και τον Πολι-
τισμό στις Αχαρνές. Με πολύ μεγάλη χαρά 
πραγματοποίησε την πρώτη της εκδήλωση για 
το ξεκίνημα μιας νέας δημιουργικής χρονιάς. 
Και αυτή ήταν η παρουσίαση των τριών ποιη-
τικών συλλογών του Ευάγγελου Μελετέα, οι 
οποίες ήταν προγραμματισμένες να παρουσι-
αστούν προ της πανδημίας.

Φωτορεπορτάζ
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Εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό
Φροντιστήριο του Δήμου Αχαρνών
Χωρίς κανένα κόστος 280 μαθητές απολαμβάνουν διδασκαλία υψηλού επιπέδου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, στις Δημοτικές Κοινότητες Αχαρνών και Θρα-
κομακεδόνων. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το πρωί με την τέλεση Δο-
ξολογίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδας όπου εκφωνήθηκαν οι Πανηγυρικοί της ημέρας 
από τις αριστούχες μαθήτριες Τσιρούκη Λίνα και Τραχαλάκη 
Μαρκέλα.

Στη συνέχεια υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου 
οι επίσημοι κατευθύνθηκαν πεζή στο μνημείο Πεσόντων, στην 
πλατεία Ηρώων όπου κι πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων 
από τον Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό, τους εκπροσώπους 
του Κοινοβουλίου και κοινωνικούς φορείς της πόλης.Τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Φέ-
τος, για πρώτη φορά, ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός έδωσε το «πα-
ρών» και στις δύο παρελάσεις που λαμβάνουν χώρα στον Δήμο, 
σε Θρακομακεδόνες και Αχαρνές.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση 
της μαθητιώσας νεολαίας,εκπροσώπων πολιτιστικών και αθλη-
τικών συλλόγων του Δήμου.Οι μαθήτριες, οι μαθητές και τα μέ-
λη των συλλόγων παρέλασαν με σθένος και έστειλαν μήνυμα 
εθνικής υπερηφάνειας και ψυχικής ανάτασης.

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αχαρνών τονίζει:» Η Εθνική Επέ-
τειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940 αποτελεί ημέρα μνήμης και 
τιμής για τον Ελληνισμό και τους απανταχού Έλληνες. Τιμούμε 
τους Ήρωες μας με κατάθεση Στεφάνου στο Μνημείο Ηρώων του 
Δήμου Αχαρνών λέγοντας «ΟΧΙ» στο φασισμό και τη μισαλλο-
δοξία. Η αυτοθυσία και ο πατριωτισμός που επέδειξαν είναι η πο-
λιτιστική κληρονομιά και η παρακαταθήκη μας που οφείλουμε 
να γνωρίζουμε και να μεταδίδουμε από γενιά σε γενιά. Τα παιδιά 
μας βιώνουν την ιστορική μνήμη με την σημερινή τους παρέλα-
ση σηκώνοντας την ελληνική σημαία μας ψηλά».

Τους εορτασμούς παρακολούθησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Νάσος Αθανασίου και Πάνος Σκουρολιάκος, του ΜέΡΑ25, 
Μαρία Απατζίδη και της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης.

Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Αχαρνών

T ο σύγχρονο Δημοτικό Φροντι-
στήριο του Δήμου Αχαρνών, το 
οποίο λειτουργεί στα πρότυπα 

των ιδιωτικών φροντιστηρίων και είναι 
δωρεάν για τους μαθητές εγκαινιάστηκε 
το απόγευμα της Πέμπτης 27 Οκτωβρί-
ου, παρουσία επισήμων, πλήθους μα-
θητών και γονέων.

Η νέα, αυτή, δομή για την πόλη μας 
στοχεύει στη δωρεάν παροχή εκπαιδευ-
τικής αρωγής και εξυπηρετεί χωρίς κα-
νένα κόστος 280 μαθητές και μαθήτριες 
ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών 
που απολαμβάνουν διδασκαλία υψη-
λών προδιαγραφών, από έμπειρο, άρ-
τια καταρτισμένο και έμμισθο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό. Η στήριξη της Δημοτι-
κής Αρχής σε όλους τους δημότες και 
στον τομέα της Παιδείας, αποδεικνύεται 
στην πράξη.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του 
Δήμου Αχαρνών, πρωτοβουλία και 
προσωπικό στοίχημα του Δημάρχου 
Αχαρνών, Σπύρου Βρεττού, παρέχει 
καθημερινά στους μαθητές όλες εκεί-
νες τις πολύτιμες γνώσεις που χρειά-
ζονται ώστε να ανταποκριθούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και να πετύ-
χουν, τόσο στις προαγωγικές και 
απολυτήριες όσο και στις Πανελλαδι-
κές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους 
στις Πανεπιστημιακές Σχολές της χώ-
ρας μας.

Η διασφάλιση της παιδείας για κά-
θε μαθητή και ειδικά μέσα σε μια τόσο 
δύσκολη οικονομική περίοδο παρα-
μένει μια από τις βασικές προτεραιό-
τητες της Δημοτικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο 

του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (Παύ-
λου Μελά 47 & Παγκάλου) ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός και ο 
Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΕ.Α Γιάννης Νίκας 
καλωσόρισαν τους μαθητές και τις οι-
κογένειές τους και τους ευχήθηκαν 
καλή και δημιουργική σχολική χρο-
νιά.Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος 
Αχαρνών τόνισε ότι υλοποιείται η 
προεκλογική του δέσμευση για τη λει-
τουργία Δημοτικού (κοινωνικού) 
Φροντιστηρίου και ευχαρίστησε 
όσους εργάστηκαν για την υλοποίησή 
του. Ως εκπαιδευτικός, όπως είπε, εί-
ναι ιδιαίτερα περήφανος γι΄αυτή τη 
δομή κοινωνικής αλληλεγγύης προς 
τη νεολαία της πόλης.

«Ο Δήμος μας προχωρά σε ένα 
ακόμη βήμα έμπρακτης στήριξης των 
ευάλωτων οικογενειών της πόλης 

μας. Ένα ακόμη βήμα για να σταθεί 
ουσιαστικά δίπλα στους μαθητές των 
Αχαρνών με τη λειτουργία του Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου. Σε μια δύσκολη 
συγκυρία αποδεικνύουμε πως στηρί-
ζουμε κάθε συνδημότη μας, επεκτεί-
νουμε τις κοινωνικές μας παροχές σε 
κάθε επίπεδο και συμβάλλουμε στην 
εκπαιδευτική εξέλιξη των ωφελούμε-
νων μαθητών», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά.

Τον Αγιασμό των εγκαινίων τέλε-
σε ο Αρχιμανδρίτης του Ιερού Ναού 
Αγίου Βλασσίου Ιωάννης Ράπτης και 
στην εκδήλωση παρέστησαν: οι Βου-
λευτές Γιώργος Βλάχος και Βασίλης 
Οικονόμου, ο Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Θανάσης Κατσιγιάννης, Αντι-
δήμαρχοι, μέλη του Δ.Σ καθώς και εκ-
πρόσωποι συλλόγων του δήμου.

SEL 04-05.indd   4SEL 04-05.indd   4 3/11/22   12:01 AM3/11/22   12:01 AM



5Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

Σ ε εξέλιξη βρίσκεται το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα κατασκευής και συντή-
ρησης οδοστρωμάτων με ιδίους 

πόρους, στις συνοικίες του Δήμου Αχαρ-
νών. Τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσί-
ας του Δήμου εργάζονται εντατικά ώστε 
να στρωθούν οι δρόμοι που περιλαμβά-
νονται στο τεχνικό πρόγραμμα και αφο-
ρούν ένα δίκτυο πολλών χιλιομέτρων. 

Ειδικότερα, αυτή την περίοδο πραγ-
ματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρω-
σης στο Μεσονύχι, στον τερματικό σταθ-
μό των λεωφορείων ενώ πραγματοποι-
ήθηκε-μετά από πολλά χρόνια-η διάνοι-
ξη της οδού Χριστοδ. Γκίκα στην έξοδο 
προς την Λεωφόρο Καραμανλή. Οι ερ-
γασίες, σε λίγες ημέρες, θα συνεχιστούν 
στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από το 
ύψος της Αττικής οδού μέχρι το μνημείο 
πεσόντων, στην Πλατεία Ηρώων. Ο Δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος Νίκος Δαμά-
σκος επισκέφτηκαν τα έργα στο Μεσονύ-
χι απ΄όπου ο Δήμαρχος προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση:

«Γνωρίζουμε ότι οι δρόμοι της πόλης 
μας χρειάζονται συντήρηση και γι’αυτό 
από πέρυσι ξεκινήσαμε το μεγαλύτερο 

πρόγραμμα οδοποιίας με ιδίους πόρους 
που έγινε ποτέ και συμπεριλαμβάνει όλες 
τις δημοτικές ενότητες του Δήμου.Σκοπός 

μας είναι να στρώσουμε όσους περισσό-
τερους δρόμους μπορούμε και αυτό δεν 
είναι κάτι παροδικό, θα συνεχιστεί και τα 

επόμενα χρόνια ώστε να μπορέσουμε να 
αποκαταστήσουμε όλους τους δρόμους 
στον Δήμο Αχαρνών».

Συνεχίζεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
οδοποιίας του Δήμου Αχαρνών

Αποκατάσταση του φωτισμού
σε κεντρικούς δρόμους των Αχαρνών 

Ο Δήμος Αχαρνών εκσυγχρονίζει τα ΚΕΠ του. 
256.535 χιλιάδες ευρώ η χρηματοδότηση τους.
Στην αποδοχή ποσού 
256.535,76 ευρώ από το 
Υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης για την ανα-
βάθμιση των ΚΕΠ, προχώ-
ρησε ο Δήμος Αχαρνών, 
στο πλαίσιο του έργου «Εκ-
συγχρονισμός των ΚΕΠ». 
Με τη χρηματοδότηση, που 
εγκρίθηκε και από την οικο-
νομική επιτροπή του Δήμου 
εξασφαλίζεται τόσο τη λειτουρ-
γική όσο και η αισθητική ανα-
βάθμιση των ΚΕΠ Αχαρνών και 
η μετάβαση σε έναν πιο σύγ-
χρονο και άμεσο τρόπο εξυπη-
ρέτησης.

Το πρόγραμμα «Εκσυγχρο-
νισμός των ΚΕΠ» προβλέπει για 
τα ΚΕΠ της πόλης μας, προμή-

θεια ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, εκτυπωτών και tablet, 
σύστημα προτεραιότητας των 
επισκεπτών που θα απλοποιή-
σει τη διαδικασία της εξυπηρέ-
τησης και θα μειώσει το χρόνο 
αναμονής καθώς  και ανακαίνι-
ση κτηριακών εγκαταστάσεων 
ώστε οι χώροι υποδοχής να 
πληρούν όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές και να εξυπη-
ρετούν αποτελεσματικά τους 
πολίτες.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, 
Σπύρος Βρεττός και ο αρμό-
διος Αντιδήμαρχος Δημή-
τρης Κωφός συνεργάστηκαν 
στενά με τον Υπουργό Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, Κυριά-
κο Πιερρακάκη και τον Υφυ-
πουργό Θεόδωρο Λιβάνιο 

για την άμεση υλοποίηση ενός 
μεγάλου έργου που εισάγει 
σύγχρονες και απλοποιημένες 
διαδικασίες στα ΚΕΠ. «Θέλου-
με οι πολίτες μας να διευκολύ-
νονται στην καθημερινότητά 
τους και στις συναλλαγές τους 
με τις δημόσιες υπηρεσίες», τό-
νισε ο Δήμαρχος Αχαρνών.

Νέοι λαμπτήρες τοποθετήθη-
καν στις κολώνες φωτισμού κε-
ντρικών δρόμων των Αχαρνών 
που έμεναν χωρίς επαρκή φωτι-
σμό το προηγούμενο διάστημα. 
Συγκεκριμένα, τα συνεργεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
αντικατέστησαν τους παλιούς 
και καμένους λαμπτήρες όπως 
και τα καλώδια που είχαν κατα-
στραφεί κατά μήκος των Λεωφό-
ρων Καραμανλή, Θρακομακε-
δόνων και σ΄ένα τμήμα της οδού 
Λιοσίων και της Δεκελείας.

Παράλληλα, εξασφάλισαν 
την ηλεκτροδότηση σε κολώνες 
που αντιμετώπιζαν πρόβλημα 
είτε με τα καλώδια είτε με την 
παροχή, με αποτέλεσμα να έχει 
ενισχυθεί ο φωτισμός του οδι-
κού δικτύου. Αξίζει να αναφερ-

θεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ερ-
γασίες συντήρησης του ηλε-
κτροφωτισμού του οδικού δι-
κτύου και σε άλλες περιοχής της 
πόλης ενώ αναμένεται από την 
Περιφέρεια η εργολαβία για την 
αντικατάσταση του συνόλου 
των λαμπτήρων με σύγχρονες 

λάμπες Led. Στόχος του Δημάρ-
χου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού 
και της Δημοτικής Αρχής είναι 
να αποκτήσουν οι Αχαρνές την 
εικόνα που τους αξίζει, με σύγ-
χρονο φωτισμό σε κάθε γωνιά 
της πόλης και για όλους τους 
δημότες.

Νόμος του κράτους η μετατροπή του 
Γυμνασίου της Αυλίζας σε Διοίκηση 
Αστυνομικών Υπηρεσιών  
Ένα μεγάλο και ίσως το πιο σημαντικό βήμα για την καταπολέ-
μηση της παραβατικότητας στο Δήμο Αχαρνών, πραγματοποι-
ήθηκε μετά και την επίσημη και δια νόμου μετατροπή του εγκα-
ταλελειμμένου γυμνασίου της Αυλίζας σε έδρα αστυνομικών 
διοικητικών υπηρεσιών και επιχειρησιακών δράσεων για ολό-
κληρη τη Δυτική Αττική. 

Η επίμονη και πολυετής προσπάθεια του Δημάρχου Αχαρ-
νών, Σπύρου Βρεττού ευδοκίμησε και πλέον βάσει του άρθρου 
70 Ν. 4986/202 μέρος του οικοδομικού τετραγώνου 104 που 
είχε χωροθετηθεί ως τόπος σχολείου αλλάζει και ορίζεται πλέ-
ον για: «Διοίκηση – Αστυνομικές Υπηρεσίες». 

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ο σχετικός νόμος που συ-
μπεριλαμβάνεται το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύθηκε σε 
ΦΕΚ.   Η αλλαγή χρήσης του σχολείου της Αυλίζας είναι ένα πο-
λύ σημαντική εξέλιξη για την πόλη μας και για την καθημερινό-
τητα των δημοτών, μιας και η παρουσία και η επιχειρησιακή 
δράση των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή θα συμβάλ-
λει καθοριστικά στη μείωση της παραβατικότητας και θα ενισχύ-
σει το αίσθημα ασφάλειας σε όλη την επικράτεια των Αχαρνών. 

Ήταν προτεραιότητα και ένα μεγάλο στοίχημα τόσο για τη 
Δημοτική Αρχή όσο και για την Επιτροπή Αντεγκληματικής Πο-
λιτικής που ο Σπύρος Βρεττός σύστησε και μετείχαν ο Αντιδή-
μαρχος Στάθης Τοπαλίδης και ο εκλιπών Γιώργος Κουλόγιαν-
νης ο οποίος για χρόνια είχε δουλέψει σκληρά, αφιλοκερδώς 
και με προσωπικές θυσίες για το μεγάλο του όραμα που σήμε-
ρα, έχουμε τη χαρά να βλέπουμε να γίνεται πράξη.  

Οι στοχευμένες ενέργειες της νυν διοίκησης του δήμου 
και της επιτροπής του, που ξεκίνησαν το 2019 με την εκπόνη-
ση επιστημονικής μελέτης, συνεχίστηκαν με αλλεπάλληλες 
επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς και οδήγησαν στην 
παραχώρηση του σχολικού κτηρίου στο Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη ολοκληρώνονται, με την επίτευξη ενός σπου-
δαίου στόχου για τις Αχαρνές που θα αλλάξει την ποιότητα 
ζωής στην πόλη μας.

Ήταν 26 Μαΐου 2021 
όταν ο Δήμαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός και τα μέλη 
της Αντιεγκληματικής 
Πολιτικής μεταξύ των 
οποίων ο εκλιπών Γιώρ-
γος Κουλόγιαννης υπο-
δέχτηκε τον τότε υπουρ-
γό κ. Χρυσοχοΐδη στο 
κτήριο της Αυλίζας.  
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Συνέχεια  από την  πρώτη σελίδα

Γ) Δημοτικό κτήμα 40 Μάρτυρες: Άλλη 
μία μεγάλη έκταση ιδιοκτησίας του Δή-
μου Αχαρνών δηλώθηκε με παραλεί-
ψεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Συ-
μπληρωματικά στοιχεία θα κατατεθούν 
εντός των προσεχών ημερών ώστε να 
μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
Οι πιο πάνω δημοτικές εκτάσεις θα εί-
χαν χαθεί οριστικά για τον Δήμο, προ-
καλώντας τεράστια οικονομική, ανα-
πτυξιακή και περιβαλλοντική ζημιά. Η 
μη οργανωμένη και άμεση αντίδραση 
του Δήμου Αχαρνών επέτρεπε αυτές οι 
εκτάσεις να περιέλθουν είτε στο Δημό-
σιο είτε στα χέρια ιδιωτών. 
Όμως… Η Δημοτική Αρχή ξεκινά αυτές 
τις ημέρες διαδικασίες για την εγγραφή 
κι αναγνώριση των πιο πάνω δημοτι-
κών εκτάσεων στο Εθνικό Κτηματολό-
γιο, καταθέτοντας ολοκληρωμένους 
φακέλους με τοπογραφικά, δικαστικές 
αποφάσεις, τίτλους και άλλα νομοποι-
ητικά έγγραφα που αποδεικνύουν το 
ιδιοκτησιακό δικαίωμα του Δήμου 
Αχαρνών. 

Συμπέρασμα: Ο έλεγχος για τη δημοτι-
κή περιουσία μόλις ξεκίνησε. Θα προ-
χωρήσει σε βάθος και προς όλες τις κα-
τευθύνσεις. Θα εξεταστούν όλες οι πε-
ριπτώσεις που αφορούν την ακίνητη 
περιουσία του Δήμου. Να είναι βέβαιοι 
ορισμένοι πως τα στοιχεία που προ-
σπάθησαν να εξαφανίσουν δυστυχώς 
γι’ αυτούς τα περισσότερα ευρέθησαν 
και θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες 
που προβλέπονται, ώστε η ακίνητη πε-
ριουσία του Δήμου Αχαρνών που μέ-
χρι σήμερα δεν εμφανιζόταν είτε στα βι-
βλία του Δήμου είτε στο Κτηματολόγιο, 
να περιέλθει και πάλι στην κυριότητά 
του. 
Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός μετά την 
παρουσίαση των πιο πάνω στοιχείων 
έκανε τη σχετική δήλωση: 
«Η δημοτική περιουσία είναι από τα πιο 
σοβαρά θέματα για την πόλη μας. Απο-
τελεί τεράστιο οικονομικό και αναπτυ-
ξιακό κεφάλαιο, κληρονομιά των προ-
γόνων μας στις σημερινές και επόμενες 
γενιές. Αποφάσισα την πραγματοποίη-
ση ελέγχου γιατί διαπίστωσα παραλή-
ψεις των υπηρεσιών αλλά και ανεξήγη-
τα αρνητικές δικαστικές αποφάσεις που 

είχαν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια. 
Η σύσταση Ειδικού Γραφείου Ενστάσε-
ων για τους Δασικούς Χάρτες είχε στό-
χο, αφενός την εξυπηρέτηση δημοτών, 
αφετέρου τον ενδελεχή έλεγχο όλων 
των υποθέσεων που αφορούσαν και 
αφορούν τη δημοτική περιουσία. Το 
αποτέλεσμα αυτής της απόφασης – αν 
και είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα – με δι-
καιώνει. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα 
προκαλούν συναισθήματα οργής αλλά 
και θλίψης για το πώς ορισμένοι διαχει-
ρίστηκαν την περιουσία του Δήμου, την 
περιουσία των δημοτών. Όμως εμείς εί-
μαστε εδώ όχι μόνο για να βάλουμε 
ένα τέλος σε αυτή τη λεηλασία αλλά 
και για να επανακτήσουμε όλα όσα από 
αμέλεια ή σκόπιμα χάθηκαν. 
Ο σεβασμός και η προστασία της δημο-
τικής περιουσίας αποτελεί ιερό καθή-
κον για εμάς και θα την προστατέψου-
με με κάθε νόμιμο τρόπο. Το οφείλου-
με στην ιστορία της πόλης και των κα-
τοίκων της. Κυρίως όμως το οφείλουμε 
στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές. Θα 
δώσουμε αγώνες για τη διασφάλιση 
ακόμη και του τελευταίου τετραγωνι-
κού μέτρου περιουσίας που ανήκει 

στους δημότες. Η περιφρούρηση και η 
αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων, 
πρέπει να γίνει επ’ ωφελεία της πόλης 
με πρόγραμμα και σχεδιασμό για τις 
ανάγκες της επόμενης εικοσαετίας, 
προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανά-
γκες των δημοτών σε ελεύθερους χώ-
ρους, πρασίνου, αναψυχής και για την 
εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών. 
Ως Δημοτική Αρχή αγωνιζόμαστε ώστε 
όλη η Δημοτική Περιουσία να περιέλ-
θει και πάλι στον Δήμο Αχαρνών όπου 
και ανήκει. Γνωρίζουμε ότι σε αυτή την 
απόφασή μας κάποιοι θα αντιδράσουν, 
θα χρησιμοποιήσουν θεμιτά και αθέμι-
τα μέσα για να μας σταματήσουν, να 
μας εμποδίσουν γιατί απλά θίγονται τα 
συμφέροντά τους, γιατί θα αποκαλυ-
φθεί το αληθινό τους πρόσωπο. 
Σε αυτόν τον αγώνα, που είναι δύσκο-
λος και χρονοβόρος θέλουμε τους δη-
μότες δίπλα μας. Πρέπει όλοι να γίνου-
με μια γροθιά απέναντι στα οργανωμέ-
να συμφέροντα. Η προάσπιση και η 
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
ας γίνει υπόθεση όλων μας. Το οφεί-
λουμε στα παιδιά μας. Το αξίζει η πόλη 
μας».        
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Σε 53.436 ανέρχονται τα κρούσματα κορονο-
ϊού που κατεγράφησαν την εβδομάδα 24 
Οκτωβρίου – 30 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα 

με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 
Την ίδια εβδομάδα κατεγράφησαν 164 θάνατοι, με 
τους διασωληνωμένους να ανέρχονται σε 85 και το 
Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων να εκτι-
μάται σε 0.99.  Μία εβδομάδα πριν (17 Οκτωβρίου – 
23 Οκτωβρίου 2022) είχαν ανακοινωθεί 52.966 
κρούσματα και 138 θάνατοι, με το Rt για την επικρά-
τεια βάσει των κρουσμάτων να εκτιμάται σε 0.96 και 
τους διασωληνωμένους να ανέρχονται σε 82.

«Όχι» μικρομεσαίων στην αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών από 1η Ιανουαρί-
ου 2023. Αναγκαία νέα ρύθμιση οφειλών 

σε έως 120 δόσεις. Το «πάγωμα» της αύξησης των 
ασφαλιστικών εισφορών για 1,2 εκατομμύρια μη 
μισθωτούς, τουλάχιστον για το 2023, ζητάει η διοί-
κηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, με 
επιστολή της στον υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη. 

Στη μεγαλύτερη μείωση δημοτικών τελών με-
τά από 15 ολόκληρα χρόνια, προχωρεί ο Δή-
μος Αθηναίων, μετά τη σχετική εισήγηση που 

έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάν-
νης. Η οριζόντια μείωση στα τέλη, ύψους 5%, αφορά 
το σύνολο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
του Δήμου της Αθήνας.

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτε-
ρης ενημέρωσης των Δημοτών δημοσιο-
ποιεί το νέο πρόγραμμα αποκομιδής ογκω-

δών αντικειμένων, για το διάστημα από 31 Οκτω-
βρίου έως 13 Νοεμβρίου. Επτά  ημέρες την εβδο-
μάδα τα συνέργεια του Δήμου μας δίνουν τον δικό 
τους αγώνα με γνώμονα την εξασφάλιση ενός βι-
ώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος.

Σε σύσταση το νέο ΔΣ του Συλλόγου Θεσσα-
λών.Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωσιωρής, 
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Γκιάτας, Γενική 

Γραμματέας: Αλεξάνδρα Μιχαήλ, Ταμίας: Ελευθερία 
Νάκου, Αναπλ. Ταμίας: Γκούντας Βασίλειος, Υπεύθυ-
νοι εκδηλώσεων: Γεώργιος Νάκος, Βασιλική Ρουσιά-
κη, Υπεύθυνοι χορευτικών τμημάτων: Χαράλαμπος 
Γκιάτας, Ευάγγελος Μαλλιαρός, Υπεύθυνοι εκδρο-
μών: Αριστείδης Τσερκέζος, Δημήτριος Μπιλάλης 
(βοηθός), Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης: Αλίκη Παπαβασιλείου, Ελευ-
θερία Νάκου (βοηθός) Ευάγγελος Μαλλιαρός (βοη-
θός), Αλεξάνδρα Μιχαήλ (βοηθός), Υπεύθυνος παι-
δικών τμημάτων: Αλίκη Παπαβασιλείου, Σύμβουλος 
προέδρου Μασσιμος Τσαλούχος

Την περίοδο της πανδημίας τα Κ.Α.Π.Η. στη-
ρίξαν τα ωφελούμενα μέλη αλλά και τους 
δημότες μας με ποιοτικές ιατρικές υπηρεσί-

ες. Παρείχαμε πλήρη συνταγογράφηση σε όλους 
και αποστολή των φαρμάκων στους ίδιους. Πλαι-
σιώσαμε και ακούσαμε τις ανάγκες των μελών και 
κατευθύναμε με το προσωπικό της δομής των 
Κ.Α.Π.Η. στα χρόνια της πανδημίας. Όμως οι και-
ροί αλλάζουν και τα Κ.Α.Π.Η. συνεχίζουν να προ-
σφέρουν με ποιότητα υπηρεσίες για την ψυχαγω-
γία και ενημέρωση των μελών προγραμματίζοντας 

εκδρομές – θεατρικές επισκέψεις περιπάτους κ.α. 
Οι ενδιαφερόμενοι ας ενημερωθούν από τα ΚΑΠΗ 
της περιοχής των.

Η νέα έδρα των αστυνομικών επιχειρησιακών 
δράσεων για ολόκληρη τη Δυτική Αττική θα 
γίνει στο εγκαταλελειμμένο γυμνάσιο της Αυ-

λίζας, σύμφωνα με το ν/σ του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας που ψηφίστηκε στις 26 Οκτωβρί-
ου 2022. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Δή-
μαρχο Σπύρο Βρεττό και την Επιτροπή Αντεγκληματι-
κής Πολιτικής με πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Στάθη 
Τοπαλίδη και αντιπρόεδρο τον Γιώργο Κουλόγιαννη 
ο οποίος κατάφερε να εμπνεύσει με τις ιδέες του όλα 
τα υπόλοιπα μέλη και να επιτευχθεί το όραμα του.

Τις επόμενες μέρες ξεκινούν τα έργα για να 
αλλαχθούν τα πεζοδρόμια στη Δεκελείας 
και την Πάρνηθος με νέου τύπου και πρό-

βλεψη για ράμπες και μονοπάτια ατόμων με δυ-
σκολίες μετα-κίνησης. Σε φάση ολοκλήρωσης βρί-
σκονται οι ανακατασκευές των τριών κλειστών γυ-
μναστηρίων, ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν και οι 
εργασίες για νέο χλοοτάπητα στο γήπεδο της Αγί-
ας Άννας και την κατασκευή δύο ανοιχτών γηπέ-
δων μπάσκετ σε Αγία Άννα και Νεάπολη.

ΤΟ Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Αχαρ-
νών τιμώντας την μαρτυρική επέτειο των 100 
Χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή 

θα παρουσιάσει μεγάλη Μουσικοχορευτική Παρά-
σταση στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, στις 12 Νοεμβρίου 
2022 και ώρα 19.00.  

Στο προχθεσινό υπουργικό συμβούλιο έγι-
ναν γνωστές οι ημερομηνίες των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών 2023. Όπως ανακοινώ-

θηκε από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό 
Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές του 2023 πρόκειται να διεξαχθούν στις 8 
και 15 Οκτωβρίου. 
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Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του κύριου συλ-
λεκτήρα ομβρίων Σ2 και της υπόγειας δεξαμενής ανάσχε-
σης Δ2. Ο συλλεκτήρας ομβρίων Σ2 αποστραγγίζει την 
επιφανειακή απορροή του βορειοδυτικού τμήματος του 
Παλαιού Οικισμού Αχαρνών και πιο συγκεκριμένα την 
περιοχή μεταξύ των οδών: Αγ. Τριάδος, Αριστοτέλους 
και Κολοκοτρώνη.  • Ο συλλεκτήρας Σ2 οδεύει στην 
οδό Αγίας Τριάδος και οδό Κολοκοτρώνη και θα εκβάλ-
λει στον αγωγό διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς στη 

διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Βαρελά. 
• Η δεξαμενή ανάσχεσης Δ2 έχει όγκο αποθήκευσης 
7.400m3 και το ωφέλιμο ύψος της είναι 7.0m. Είναι το-
ποθετημένη στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 1227 μεταξύ 
των οδών Κολοκοτρώνη, Φυλής και του ρέματος της 
Εσχατιάς. Η δεξαμενή ανάσχεσης θα τροφοδοτείται από 
πλευρικό υπερχειλιστή από το Συλλεκτήρα Σ2 και θα εκ-
κενώνεται με αντλιοστάσιο προς τον αγωγό διευθέτησης 
του ρέματος Εσχατιάς. 

O Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης πραγματοποίησε την Δευτέρα 
31 Οκτωβρίου 2022, για  επίβλεψη 

στα αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο Αχαρ-
νών που υλοποιούνται και χρηματοδοτού-
νται από την Περιφέρεια Αττικής. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Γ. Πατού-
λης ενημερώθηκε από τον Εντεταλμένο Πε-
ριφερειακό Σύμβουλο Μητροπολιτικών 
Υποδομών, Χωρικού Σχεδιασμού και Αντι-
πλημμυρικών Έργων Αθ. Κατσιγιάννη για 
την πορεία κατασκευής του κυρίου συλλε-
κτήρα ομβρίων Σ2 και της υπόγειας δεξαμε-
νής ανάσχεσης Δ2 στο βορειοδυτικό τμήμα 
του Παλαιού Οικισμού Αχαρνών στην περι-
οχή μεταξύ των οδών: Αγ. Τριάδος, Αριστο-
τέλους και Κολοκοτρώνη. 

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμέ-
νου έργου είναι  8.350.158 €.  Κατά την επί-
βλεψη του έργου ο Γ. Πατούλης συνοδευό-
ταν από τον κ. Κατσιγιάννη, την Εντεταλμέ-
νη Περιφερειακή Σύμβουλο Γ. Βλάχου, τον 
διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Γ. 
Ασπρουλάκη και το σύμβουλο σε θέματα 
οδικής ασφάλειας Κ. Λογοθέτη. 

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Γ. Πα-
τούλης είχε συνάντηση στο δημαρχείο Αχαρ-
νών με τον Δήμαρχο Σ. Βρεττό, αντιδημάρ-
χους, δημοτικούς συμβούλους και στελέχη 
του δήμου. Στο επίκεντρο της συνάντησης 
βρέθηκε, εκτός από το συγκεκριμένο έργο το 
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και η πορεία ωρί-
μανσης ενός σημαντικού έργου που αφορά 
στην αντιμετώπιση των έντονων πλημμυρι-
κών φαινομένων τα οποία προέρχονται κα-

τά κύριο λόγο από τις ανάντη εκτεταμένες λε-
κάνες απορροής της Πάρνηθας. Κατά τη δι-
άρκεια της συνάντησης υπήρξε αναφορά και 
σε μια σειρά από άλλα έργα που αφορούν 
στον οδοφωτισμό και στη συντήρηση του 
οδικού δικτύου. 

Τόσο ο Περιφερειάρχης  Γ. Πατούλης, 
όσο και ο Δήμαρχος Σ. Βρεττός αναφέρθη-
καν στο καλό κλίμα συνεργασίας που υπάρ-
χει μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου, 
ενώ επισήμαναν ότι τα έργα που υλοποιού-
νται και χρηματοδοτούνται από την Περιφέ-
ρεια είναι ιδιαίτερα σημαντικά και έρχονται να 
επιλύσουν προβλήματα που ταλαιπωρούν 
την περιοχή εδώ και δεκαετίες. 

Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης  Γ. Πατού-
λης επισήμανε μεταξύ άλλων: 

«Στρατηγικός στόχος που κατευθύνει 
κάθε προσπάθειά μας είναι να καταστεί η 
Περιφέρεια Αττικής ανθεκτική απέναντι σε 
πλημμυρικά φαινόμενα και ασφαλής για 
όλους τους πολίτες της. Τόσο το έργο που 

επισκεφθήκαμε σήμερα και είναι προϋπο-
λογισμού άνω των 8 εκ. ευρώ, όσο και το 
έργο προϋπολογισμού 21,6 εκ. ευρώ το 
οποίο βρίσκεται στη φάση της ωρίμανσης 
και αφορά στην προστασία της περιοχής 
από πλημμυρικά φαινόμενα από τις λεκά-
νες απορροής της Πάρνηθας, θα θωρακί-
σουν την περιοχή και θα επιλύσουν ζητήμα-
τα που ταλαιπωρούν εδώ και πολλές δεκα-
ετίες τους κατοίκους της περιοχής. Με τη 
συνδρομή των υπηρεσιών μας και τη συ-
νεργασία με το δήμο η πορεία υλοποίησης 
των έργων θα είναι απρόσκοπτη. Η Περιφέ-
ρεια Αττικής συνεχίζει το έργο της για την 
ασφάλεια των πολιτών και μεριμνά, στο 
πλαίσιο αυτό, για την απορροή των υδάτων 
στις γειτονιές της Αττικής».

Από την πλευρά του ο  Δήμαρχος   Σπύ-
ρος Βρεττός, τόνισε τα εξής: «Η σημερινή 
επίσκεψη του Περιφερειάρχη  Γιώργου Πα-
τούλη, στον  Δήμο μας, είναι ια ευτυχής συ-
γκυρία, καθώς μας δόθηκε η ευκαιρία αφε-

νός να ακούσουμε από τον ίδιο την εξέλιξη 
των δύο σημαντικών έργων που πραγματο-
ποιούνται στην πόλη μας και αφετέρου να 
επισημάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας 
τη στήριξη της Περιφέρειας. Ο Δήμος Αχαρ-
νών έχει στερηθεί εδώ και πολλά χρόνια ση-
μαντικά έργα, τα οποία πλέον αποτελούν 
προτεραιότητα και θα δώσουν ώθηση στην 
ανάπτυξη της πόλης. 

Με τη συνδρομή της Περιφέρεια  Αττι-
κής, μπορούμε να προχωρήσουμε κάποια 
από αυτά, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα 
που πραγματοποιούνται (συλλεκτήριος 
αγωγός, δεξαμενή ανάσχεσης και αντι-
πλημμυρική προστασία στον παλαιό οικι-
σμό Αχαρνών) και με την ολοκλήρωσή 
τους θα δώσουν σημαντικές λύσεις σε χρό-
νια προβλήματα. 

Ευχαριστώ τον κ. Πατούλη για το ενδια-
φέρον που δείχνει για τις Αχαρνές και είμαι 
σίγουρος πως μπορούμε να προχωρήσουμε 
και σε άλλα σημαντικά έργα».

Έργο «Κατασκευή Συλλεκτήρα και Δεξαμενής 
Ανάσχεσης προϋπολογισμού 8.352.158,00 ευρώ»

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας,  δύο από τα μεγαλύτερα  έργα 
αντιπλημμυρικής θωράκισης στον Δήμο Αχαρνών προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ  

Έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ευρύτερης Περιοχής 
Παλαιού Οικισμού Αχαρνών και κατασκευής Δεξαμενών 
Ανάσχεσης προϋπολογισμού 21.600.000,00 ευρώ
Η κατασκευή του έργου θα αντιμετωπίσει τα έντο-
να προβλήματα που οφείλονται στα πλημμυρικά 
φαινόμενα της ευρύτερης περιοχής του παλαιού 
οικισμού Αχαρνών. Η  μελέτη αντιπλημμυρικής 
προστασίας αφορά σε:
• Οριστική υδραυλική μελέτη δεξαμενής ανά-
σχεσης όγκου 25.085 m3 και των έργων προσα-
γωγής, υπερχείλισης, προσαγωγής και εκβολής 
στο Ρέμα Εσχατιάς.
• Επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης των έρ-
γων αποχέτευσης ομβρίων συνολικού μήκους 
8,260 km της κεντρικής και νότιας ζώνης της ευρύτερης περιοχής παλαιού οικισμού Αχαρνών.
• Η κεντρική ζώνη αποχετεύεται στον συλλεκτήρα Σ3 που προβλέπεται στις οδούς Εθνικής Αντι-
στάσεως και Παγκάλου και η νότια ζώνη αποχετεύεται στον συλλεκτήρα Σ1 στις οδούς Λιοσί-
ων και Δεκελείας.
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Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή  
και Οδική Ασφάλεια» από τη Δημοτική Αστυνομία 
Ξεκίνησε για ακόμα μια χρονιά το εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα του Δήμου Αχαρνών «Κυκλοφοριακή 
Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» που έχει σχεδιαστεί 

εξ' ολοκλήρου και υλοποιείται από τη Δημοτική Αστυ-
νομία στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της πό-
λης μας.

Το πετυχημένο πρόγραμμα που έχει λάβει την 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, έχει ως στόχο να 
ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά 
των Αχαρνών στους κανόνες της σωστής και ασφα-
λούς συμπεριφοράς, στο οδικό δίκτυο.

Πρώτος σταθμός, για τη φετινή χρονιά ήταν το 
18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών και ακολούθησαν 
το 1ο Ειδικό Σχολείο και το 25ο Δημοτικό Αχαρνών. 
Οι μαθητές υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό το 

εξειδικευμένο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομί-
ας και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους 
κανόνες που όλοι μας οφείλουμε να τηρούμε.

Τα παιδιά απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις για τα 
μέτρα προστασίας μέσα στο αυτοκίνητο, για τη χρή-
ση της ζώνης ασφαλείας ενώ παρακολούθησαν και 
ειδικές παρουσιάσεις για τις πινακίδες σήμανσης και 
τη σημασία τους. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να 
θέσουν και τις δικές τους απορίες. Η δράση θα συνε-
χιστεί και σε άλλα σχολεία της πόλης μας.

Βασική προτεραιότητα του Δημάρχου Αχαρνών 
Σπύρου Βρεττού και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, 
Μιχάλη Βρεττού είναι η οδική ασφάλεια των δημο-
τών αλλά και η εκπαίδευση των παιδιών μας, στις βα-
σικές αρχές και τους κανόνες της κυκλοφοριακής 

αγωγής. Ο σεβασμός και το αίσθημα ευθύνης στο 
δρόμο αποκτώνται από μικρή ηλικία και είναι εφόδια 
που η νέα γενιά των Αχαρνών, αξίζει και πρέπει να 
αποκτήσει.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορεί-
τε να βρείτε στο τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυνομί-
ας: 210-2415472 και στο email: info@acharnes.gr

ΠΑΣΟΚ: Εγκαίνια των νέων γραφείων στις Αχαρνές. Με ομιλητή τον Γραμ. του Κινήματος Ανδρέα Σπυρόπουλο
Μία ημέρα μετά την επέτειο της 

ιστορικής νίκης της παράταξης του ΠΑ-
ΣΟΚ με 48,07%, έγιναν τα εγκαίνια της 
Τ. Ο. ΠΑΣΟΚ Αχαρνών- Θρακομακεδό-
νων, παρουσία του Γραμματέα του 
κόμματος, Ανδρέα Σπυρόπουλου.

Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Τε-
τάρτης 19 Οκτωβρίου έξω από ένα τα 
πιο κεντρικά σημεία των Αχαρνών, ο 
ύμνος του ΠΑΣΟΚ ακουγόταν από με-
γάφωνα, ο κόσμος άρχισε να συγκε-
ντρώνεται, ενώ τα διερχόμενα αμάξια 
άρχισαν να κορνάρουν για την επιστρο-
φή του ΠΑΣΟΚ σε ένα δήμο στον οποίο 
τα ποσοστά του «ζάλιζαν» σε κάθε 
εκλογική αναμέτρηση, αφήνοντας κα-
τά πολύ πίσω μεγάλα κόμματα και 
υποψηφίους.

 «Μαζί χτίζουμε τις συνθήκες ενός 
μεγάλου προοδευτικού ρεύματος ξανά 
στην ελληνική κοινωνία που θα φέρει 
την ανατροπή. Εντυπωσιακή η ανταπό-
κριση και η συμμετοχή μελών και φί-
λων στα εγκαίνια της Τ.Ο. Αχαρνών – 

Θρακομακεδόνων όπου είχα τη χαρά 
να είμαι ομιλητής.», σημείωσε ο Ανδρέ-
ας Σπυρόπουλος.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε 
ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας 
Σπυρόπουλος μαζί με τον γραμματέα 
της Τ.Ο Διομήδη Καρακωνσταντή, με 
τον τελευταίο να ανοίγει την εκδήλω-
ση, μιλώντας για την νέα εποχή του ΠΑ-
ΣΟΚ στην τοπική κοινωνία.

Στην ομιλία του, ο Γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε τις θέσεις του 
κόμματος, ενόψει και των επερχόμενων 

εθνικών εκλογών και επεσήμανε πως 
τα ψηφοδέλτια του κόμματος θα ανα-
κοινωθούν πολύ σύντομα, έτοιμα να 
διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη του λα-
ού της Ανατολικής Αττικής. 

O Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό 
στην εκδήλωση, επισημαίνοντας μάλι-
στα την μακρά ιστορία του κόμματος 
στην περιοχή.

Ακόμη, μετά από πρόσκλησή που 
τους έγινε, παρευρέθηκαν και μέλη των 
τοπικών οργανώσεων τόσο της Νέας 

Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ.
Με το πέρας της εκδήλωσης, τα μέ-

λη της Τοπικής συναντήθηκαν με τον 
Γραμματέα του κόμματος σε ένα παρα-
δοσιακό Μενιδιάτικο καλωσόρισμα.

Το ραντεβού τους ανανεώθηκε για 
το σύντομο προσεχές διάστημα προκει-
μένου ο Γραμματέας να διαπιστώσει τα 
προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. 
Μάλιστα, δεν είναι απίθανο να επισκε-
φθεί και πολύ σύντομα το Δήμο Αχαρ-
νών και ο Πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλά-
κης.
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Κρατάμε μικρό καλάθι, για το «καλάθι 
του νοικοκυριού» της κυβέρνησης…

Όχι άλλες καθυστερήσεις
στον δρόμο της  Χελιδονούς 

Άρθρο του Σπύρου Ντ. Βρεττού,  
Μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Καλάθι 51 προϊόντων (Παρατηρητήριο) λια-
νικής κατανάλωσης στις υπεραγορές προω-
θεί η κυβέρνηση, με την ελπίδα αυτό να κα-
ταγράψει από εδώ και πέρα μικρότερη αύξη-
ση τιμών εκείνης του πληθωρισμού.

Προφανώς η κυβέρνηση έχει την ευθύ-
νη της αποτελεσματικότητας για ό,τι εφαρμό-
ζει, αλλά θα πρέπει να δώσει πειστικές εξηγή-
σεις και για εκείνα που δεν εφαρμόζει, ενδει-
κτικά: Γιατί δεν μειώνει το Φ.Π.Α στα είδη 
πρώτης ανάγκης, ώστε να μειώσει οριζόντια 
τις τιμές και άρα τη βάση εκκίνησης οποιου-
δήποτε άλλου συμπληρωματικού μέτρου;

Γιατί δεν μειώνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα και γιατί 
δεν εφαρμόζει το πλαφόν στην ενέργεια που προτείνει το ΠΑΣΟΚ από την αρχή 
της κρίσης, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το βασικό πρόβλημα που επηρεάζει 
τον πληθωρισμό, το κόστος και την ποιότητα ζωής των νοικοκυριών; Γιατί αρνεί-
ται στην επιτροπή ανταγωνισμού να ελέγξει τους κλάδους της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών, σε αντίθεση με την πρακτική των περισσοτέρων χωρών του ΟΟ-
ΣΑ; Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος φτωχοποίησης στην Ελλάδα είναι από τους 
μεγαλύτερους στην Ευρώπη και η αγοραστική δύναμη από τις μικρότερες, η κυ-
βέρνηση δεν δείχνει να εξαντλεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να υπο-
στηρίξει την αξία του εισοδημάτων των πολιτών. 

Εκ των πραγμάτων λοιπόν μόνο μικρό μπορεί είναι το καλάθι που κρατάμε 
για το μέτρο της κυβέρνησης, το οποίο ας μην ξεχνάμε ότι έρχεται αργά και αφού 
έχουν διαμορφωθεί πολύ υψηλές τιμές στα βασικά αγαθά κατανάλωσης.

Επίσης, ας έχουμε υπόψιν μας για την τελική αξιολόγηση της δράσης ότι τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα οποία θα στηριχθεί το καλάθι είναι και τώρα φθη-
νότερα από τα υπόλοιπα και ότι για διάφορους εμπορικούς και εφοδιαστικούς λό-
γους, οι εκπτώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.

Άρθρο της  Ευρώπης Κοσμίδη,  
Περιφερειακής συμβούλου Αττικής

Είμαστε εδώ για να λέμε όσα έχουμε κατα-
φέρει, αλλά και για να κρούουμε τον κώδω-
να του κινδύνου στις καθυστερήσεις. Έτσι 
αντιλαμβάνομαι την θέση μου ως Περιφερει-
ακή  Σύμβουλος ώστε να τιμήσω την εμπιστο-
σύνη των πολιτών και τα όσα δεσμεύτηκα 
απέναντι τους. Και έρχομαι στα δια ταύτα. 

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη 
κριτική για τις καθυστερήσεις στο ρέμα της 
Χελιδονούς και τις εργασίες που γίνονται εκεί. 

Δίχως περιστροφές συντάσσομαι με την 
φωνή των πολιτών καθώς έχουν δίκιο να θέ-
λουν μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Για να τα πάρουμε από την αρχή. 
Πρόκειται για ένα έργο που η μελέτη του έχει ξεκινήσει το 2016.  Η διοίκηση του κ. Γιώρ-
γου Πατούλη από το 2019 κίνησε τις διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για ένα 
θέμα που παρουσίαζε διαρκώς νέα προβλήματα – όπως νέες διαβρώσεις – και άλλαζε 
τον αρχικό σχεδιασμό. 

Το πρόβλημα με το ρέμα της Χελιδονούς αφορά κυρίως την περαιτέρω διάβρωση 
του εδάφους όπως είπα αλλά και την καθυστέρηση μετακίνησης των δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας και του δικτύου μεσαίας τάσης της ΔΕΔΔΗΕ.  

Τα παραπάνω αποτελούν δικαιολογία, καθώς πράγματι το ρέμα της Χελιδονούς 
έπρεπε να είχε παραδοθεί, καθώς η ταλαιπωρία των πολιτών είναι πολύ μεγάλη και κα-
θημερινή. Σε επικοινωνία που είχα τις προηγούμενες ημέρες με τους αρμόδιους (Τεχνι-
κή Υπηρεσία και Πολιτικούς Προϊστάμενους τους) με διαβεβαίωσαν πως το έργο θα ολο-
κληρωθεί τον ερχόμενο Απρίλιο, χρόνος που σίγουρα δεν είναι αυτός που είχαμε δε-
σμευτεί.  Η δουλειά μας ως εκλεγμένοι σύμβουλοι είναι να αναδεικνύουμε τα θετικά, αλ-
λά να επισημαίνουμε και τις καθυστερήσεις. Αυτό πράττω καθώς αυτό έχω υποχρέωση 
να πράττω. Και με αυτή την λογική ως πυξίδα θα συνεχίσω να πολιτεύομαι για την Ανα-
τολική Αττική. Για τους πολλούς και για το συμφέρον τους.

• 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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Συγκεκριμένες διαδικασίες και έρευνες για τον χαρα-
κτηρισμό των χρεών προς την Εφορία ως ανεπίδε-
κτων είσπραξης, καθιερώνει ο νέος Κώδικας Εί-

σπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε από τη 
Βουλή. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσί-
ων Εσόδων, για να χαρακτηριστούν οφειλές ως «ανεπί-
δεκτες» είσπραξης θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά 
οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε 
πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της ΑΑΔΕ και δεν 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή απαιτήσεων αυτών ένα-
ντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οποιονδήποτε τρόπον 
εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπό-
κειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη και ειδικότερα διαπι-
στώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφει-
λέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή με διαδικα-
σία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευ-
σης, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
2. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, ή δεν είναι δυ-
νατή η υποβολή της.
3. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο 
ελεγκτή της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, 
ο οποίος πιστοποιεί, ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η εί-
σπραξη των οφειλών. 

Οι πράξεις του χαρακτηρισμού των επιδεκτικών ή 
ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτή-
σεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται με 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις που τη διέπουν.
• Εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω του 
1.500.000 ευρώ, οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην 
υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι 
αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων, από την 
οποία και ελέγχονται.
• Αν κρίνεται αναγκαίο, έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί και 
στις πράξεις, με τις οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ανεπίδε-

κτα είσπραξης, ακόμα και αν η συνολική βασική οφειλή 
κατώτερη του 1,5 εκατ. ευρώ.

Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανε-
πίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η κατα-
χώριση επέρχονται οι εξής συνέπειες:
• Αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της,
• Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρό-
σωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποια-
δήποτε αιτία ούτε άλλο νομίμως προβλεπόμενο πιστοποι-
ητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν 
πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για 
την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσι-
ακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον 
ίδιο σκοπό.
• Δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυ-
τικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε 
τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα των παραπάνω προ-
σώπων.

Επίσης ο νέος ΚΕΔΕ προβλέπει, πως το Δημόσιο δια-
τηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφει-
λής ή συμψηφισμό και μετά την καταχώρισή της στα ειδι-
κά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.

Οφειλή που έχει καταχωρισθεί, ως ανεπίδεκτη εί-
σπραξης, επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν 
από την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνα-
τότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον 
οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.

Ως προς τη διαγραφή των χρεών προς το δημόσιο, ο 
νέος ΚΕΔΕ προβλέπει τα ακόλουθα:
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και 
συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους που έχουν χαρα-
κτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, είναι δυνατό να κρι-
θούν διαγραπτέες και να διαγραφούν και πριν από την πα-
ρέλευση της προθεσμίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτι-
κά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
2. Έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες για τον χαρακτηρισμό 
τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

3. Έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλ-
λαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστι-
κής είσπραξης για τα κράτη με τα οποία υφίστανται αντί-
στοιχες συμφωνίες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
με τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
4. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατό-
πιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτή-
σεων αυτού έναντι τρίτων.
5. Έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των 
οφειλετών, εφόσον προβλέπεται, με την έκδοση αμετά-
κλητης δικαστικής απόφασης.

Ακόμη, ο νέος Κώδικας προβλέπει πως, ληξιπρόθε-
σμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμέ-
νες οφειλές προς τρίτους που δεν έχουν χαρακτηριστεί 
ανεπίδεκτες είσπραξης, είναι δυνατό να διαγραφούν, εφό-
σον εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες κα-
τηγορίες οφειλών:
• Οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδή-
ποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι 
αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά.
• Οφειλές ανά φορολογούμενο μικρότερες του ποσού 
του εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου (30 ευρώ) από την 
καταβολή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούμενος.
• Η διαγραφή των απαιτήσεων αυτών και η καταχώρισή 
τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνονται με απόφαση 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις που τη 
διέπουν.

ΕΦΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

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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Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών 
των ΚΑΠΗ για θέματα Υγείας και ευζωίας!
Στο πλαίσιο των διευρυμένων 
δράσεων που ξεκινούν στα 
ΚΑΠΗ του Δήμου μας, μετά 
και τη λήξη των περιοριστικών 
όρων λόγω της πανδημίας και 
την πλήρη επαναλειτουργία 
τους, προγραμματίζονται μια 
σειρά δραστηριότητες που 
έχουν στόχο την ενημέρωση 
και την ευαισθητοποίηση των 
μελών για θέματα υγείας και ευζωίας. Ενδεικτικά, θα πραγματοποιηθούν 
ομιλίες από εξειδικευμένους επιστήμονες (γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, ψυ-
χολόγους, κα) για προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας όπως η Άνοια, η οστεο-
πόρωση, ο διαβήτης, οι πτώσεις και τα κατάγματα, οι διαπροσωπικές σχέ-
σεις μέσα στην οικογένεια και παράλληλα θα διενεργούνται στον ίδιο χώ-
ρο διαγνωστικές εξετάσεις και πρωτογενής έλεγχος όπου απαιτείται.

Η έναρξη αυτού του κύκλου δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη, 26/10/2022, με την ομιλία-συζήτηση της Ψυχολόγου της ΔΗΦΑ 
Χρύσας Κετσετσίδου με θέμα «Οι σχέσεις των ηλικιωμένων μέσα στην οι-
κογένεια – Ο ρόλος τους στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών» στο ΚΑΠΗ 
του Κόκκινου Μύλου και θα συνεχιστεί με το ίδιο θέμα στο ΚΑΠΗ του Αγί-
ου Πέτρου την Πέμπτη 3/11/2022, στις 10:00 π.μ., όπως και σε όλα τα ΚΑ-
ΠΗ του Δήμου μας σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται εγκαίρως.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστη-
κε σήμερα, Τρίτη  25 Οκτωβρίου 
2022, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπε-
ρινός του Αγίου Δημητρίου του Μυ-
ροβλύτου στις Αχαρνές (Λεωφ.  Δη-
μοκρατίας 109).

Πλήθος πιστών, παραβρέθηκε 
στο Μέγα πανηγυρικό Εσπερινό,  
χοροστατούντος  του  Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτη  Ιλίου Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγό-
ρας,  πλαισιούμενος από τον προϊ-
στάμενο του Ιερού Ναού  Αρχιμαν-
δρίτη  π. Ιωάννη  Ράπτη, τον  νέο 
εφημέριο του Ναού, π. Βασίλη 
Πλιάτσικα  και αρκετών  κληρικών 
Ιερών Ναών του Δήμου Αχαρνών. 

Στο σύντομο  κήρυγμα του ο Σε-
βασμιώτατος, αναφέρθηκε στο βίο 
του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημη-
τρίου  και  ολοκλήρωσε με την απο-
νομή  στο νέο ιερέα του Ναού, π. 
Βασίλη Πλιάτσικα, το Οφίκιο, του 
Οικονόμου Σταυροφόρου, με ολό-
κληρο το εκκλησίασμα να αναφω-
νεί: Άξιος, Άξιος.

Ακολούθησε η λιτάνευσης της 
Ιεράς εικόνας του Αγίου, υπό τη συ-
νοδεία της Φιλαρμονικής Ορχή-
στρας, των ιερών Λαβάρων και εξα-

πτέρυγων, τού Ιερού Κλήρου και 
των πιστών.

Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος  
Σπύρος  Βρεττός, με στελέχη  της 
Δημοτικής Αρχής,  η Περιφερειακή 
σύμβουλος Ευρώπη Κοσμίδη, ο  
δημοτικός σύμβουλος  Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος, ο υποψήφιος 
δήμαρχος  Χρήστος Ηλιάδης με στε-
λέχη του. Ανήμερα της Εορτής, Τε-
τάρτη 26 Οκτωβρίου 2022,  τελέ-
σθηκε Πανηγυρική   Θεία Λειτουρ-
γία,  μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κη-
ρύγματος,  Ιερουργούντος του 
Πανοσιολογιότατου Αρχιμαμδρίτου  
π. Αγαθάγγελου  Κόκλα,  Ιεροκήρυ-

κος   της Ιεράς Μητροπόλεως μας.
Ενώ το  απόγευμα και ώρα 

17.00 μ.μ.,  μεθεόρτιος  Εσπερινός  

και Παράκλησις  του Αγίου  Μεγα-
λομάρτυρος  Δημητρίου του Μυ-
ροβλήτου.

Με λάμπρότητα  ο  Εορτασμός  του Αγίου Δημητρίου στις Αχαρνές 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑ: Διόρθωση επωνύμου του Τσάβου Χρήστου 

του Βασιλείου και της Φωτεινής.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Εγκρίνουμε την διόρθωση επωνύμου του ανωτέρω, έτσι ώστε στο εξής να εί-
ναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Κώ Νομός Δωδεκανήσου, 
καθώς και στα Δημοτολόγια του Δήμου Αχαρνών με τα κάτωθι στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΙΑΒΟΣ  - ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ : Χρήστος -   ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : Βα-
σίλειος -  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Φωτεινή  - ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1985 - ΤΟΠΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Αλίκο Αγιοι Σαράντα - Κατοικία: Σελασίας 25, Αχαρνές.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δημήτριος Κωφός
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ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27  Νοεμβρίου  2022 και ώρα 

09.30 π.μ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου, Αχαρνές για την ανάπαυση της ψυχής της 

πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Αδελφής και Θείας

ΕΥΑΝΘΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΝΙΚ. ΚΑΛΕΡΗ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΛΗ)

Ο ΥΙΟΣ:  Σωτήριος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Ελευθερία χήρα Ιωάννου Γκίκα,

Βασιλική χήρα Σπύρου Φυτά,
Δήμητρα χήρα Χρήστου Σαρλή,

Βασιλική χήρα Αναστασίου Σαρλή.
ΤΑ ΕΞΑΔΕΑΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο Καφέ  «ΛΟΥΤΣΗ»

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  12  Νοεμβρίου  2022 και ώρα 09.00 π.μ.  
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, 

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

ΕΛΕΝΗΣ   ΧΗΡΑΣ
ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :   Ειρήνη και Ευάγγελος  Μαρίνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Δημήτριος Μαρίνης, Αναστασία Μαρίνη

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ :  Κωνσταντίνα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού 

Εκοιμήθη
ο π. Αλέξανδρος Κεφαλής

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022  και  ώρα 09.30 π.μ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου,
Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΚΕΥΓΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κυριάκος και  Μαρία,  Αργυρώ 
και Γεώργιος Αιμιλία  και  Ιωάννης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Γεώργιος, Κων/νος, Βασιλική
Κων/να, Μαρία, Νεφέλη, Γεώργιος, Ειρήνη

Η ΑΔΕΛΦΗ: Χριστίνα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο 
«Κιτσαρώνα» Κεντρική Πλατεία Μενιδίου.

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

Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου 2022 εκοιμήθη ο ιερεύς Αλέξανδρος Κε-
φαλής, εφημέριος του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Αχαρνών. Ο μακαριστός 
πρεσβύτερος παρέμενε στην ενεργό διακονία, αν και είχε συμπληρώσει 
το 82ο έτος της ηλικίας του, ακούραστος στα εφημεριακά του καθήκο-
ντα. Η εξόδιος ακολουθία  τελέστηκε  στον ναό που υπηρετούσε (Ι.Ν. 

Αγίων Αποστόλων, Ρέθι Αχαρνών) το Σάββατο 29 Οκτωβρίου,
στις 10:00. Η ταφή  του έγινε  στη γενέτειρά του.

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

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

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 τοποθεσία 
Προφήτη Ηλία, Κοινότης ΟΜΑΛΩΝ, επί της 
Εθνικής οδού Αργοστολίου – Σάμης. Τιμή  
χαρακτηριστική 15.000 Ευρώ. Πληροφορί-
ες στο Τηλέφωνο : 6983 517625 . 5Δ307.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΚΑΛΕΣΜΑ 

Αγαπητές φίλες κάτοικοι Θρακομακεδόνων,
Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο το κοινωνι-
κό, φιλανθρωπικό ,πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, 
ψυχαγωγικό έργο, του Συλλόγου Γυναικών 
Θρακομακεδόνων που δραστηριοποιείται εδώ 
και 41 χρόνια.
Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την 
αντιμετώπιση διακρίσεων και της έμφυλης βί-
ας.
Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να 
βελτιώσουμε την διαβίωση στην περιοχή μας.
Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δι-
εκδικήσουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας 
και τις οικογένειές μας.
Ελάτε, στις 13 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή 
από τις 11.00 π.μ - 18.00μ.μ στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων να 
ενημερωθείτε για τις δράσεις - έργο του Συλλό-
γου μας και να καθορίσετε το μέλλον του Συλ-
λόγου , εκλέγοντας νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η δύναμη της Γυναίκας, μάνας, συζύγου, αδελ-
φής, κόρης, πυρήνας της Ελληνικής οικογένει-
ας, είναι μεγάλη και ανεξάντλητη..
Οι Γυναίκες μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα.
Ελάτε!!!! Όλες μαζί μπορούμε καλύτερα!!!!!
Όσες θα έρθουν να γνωρίσουν τον Σύλλογό 
μας μια πρώτη φορά, παρακαλούμε να προ-
σκομίσουν οποιοδήποτε λογαριασμό που θα 
αναφέρει την διεύθυνση διαμονής.

 
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.

Ο  ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και της  
ΜΑΡΙΓΩ  το γένος  ΚΑΤΖΟΓΙΑ  που γεννήθηκε στην  ΠΑΤΡΑ και 
κατοικεί στην ΠΑΤΡΑ    και  η   ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της  ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  το γένος  ΤΣΑΟΥΣΗ  
που γεννήθηκε στον ΧΟΛΑΡΓΟ – ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στους  
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

 Ο  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  του  και της  ΕΙΡΗΝΗΣ 
το γένος  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΣΤΡΑΤΗ   
ΔΗΜΗΤΡΑ  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ   το γένος  
ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει 
στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του  ΗΛΙΑ  και της 
ΒΙΟΛΕΤΑΣ  το γένος  ΚΟΤΙΔΗ  που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΛΕΟΝΕΝΚΟ  
ΑΝΓΚΕΛΙΝΑ   του  ΣΕΡΚΕΪ  και της ΟΛΓΑΣ   το γένος  
ΛΕΟΝΕΝΚΟ  που γεννήθηκε στην ΤΑΣΚΕΝΔΗ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση  οικίας,  διαμέρισμα ή 
μονοκατοικία, στις Αχαρνές,   με ενοίκιο  300  Ευρώ.  
Τηλ. 6981 035626. 4Δ307
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Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022 l ΛΥ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104.   
2102462282
Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022 l ΓΟΥΡ-
ΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ      Δ.Δέδε 
18. 2102467040
Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022 l ΒΑΝ-
ΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 
117. 2102442311
Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022 l ΠΟΡΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαμίνος 36. 
2102463245
Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2022 l ΤΣΑΝΙ-
ΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μόλας & Φα-
ναρίου 24. 2102463103
Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022 l ΛΟΥ-

ΤΣΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ Πάρνηθος 95. 
2102445975
Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022 l 
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.   Βαρελά 
23 & Κορδελιού. 2102476847
Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022 l ΧΡΟ-
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.(κληρ.) Αγ.
Κων/νου 4 Κ.Μύλος. 2102316673
Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022 l ΗΛΙ-
ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγ. Διονυσίου 4. 
2102407559
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022 l ΒΑΡ-
ΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 
2102407650
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022 l ΚΑ-
ΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεκελείας 10. 

2102460652
Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022 l ΛΑ-
ΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Κων/λεως 305.  
2102465208
Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022 l ΖΕΡΔΕ 
(ΚΑΡΡΑ Ε.-ΜΠΙΣΚΟΥ Α.) Αγ.Διονυσί-
ου 36. 2102441644
Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022 l 
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Πάρνη-
θος 102. 2102476440
Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022 l ΠΑ-
ΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγ. Πέτρου 27. 
2117000902
Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022 l ΠΑ-
ΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ Λ. Θρακομακεδόνων 
10. 2102443437

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 5/11/2022 ΕΩΣ 20/11/2022

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

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