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Η  χρονιά που  φεύγει  σφράγισε την επανεκκίνηση του ∆ήµου Αχαρνών 

Οδεύουµε στο 
τ έ λ ο ς  τ ο υ 
2022 και τέ-

τοιες εποχές είθισται 
να πραγµατοποιού-
νται κάθε είδους απο-
λογισµοί. Οικογενεια-
κοί, προσωπικοί, οι-
κονοµικοί απολογι-
σµοί µας απασχολούν 
όλους µας.

 Η ∆ηµοτική Αρχή  
επιχειρεί τον δικό της 
απολογισµό στα πε-
πραγµένα της πόλης 
µας. Είναι δεδοµένο 
πως η πορεία βελτίωσης συνεχίστηκε και φέτος. Εί-
χαµε µάλιστα την ευκαιρία να δούµε να παίρνουν 
µπροστά οι µηχανές και να γίνονται έργα, τα οποία 
καθυστερούσαν εδώ και χρόνια. 

Ένα µεγάλο µέρος αυτών πιστώνεται δίχως αµ-
φιβολία στον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό. ∆εν πρέπει 
να ξεχνάµε πως τα προηγούµενα δύο χρόνια η παν-

δηµία προκάλεσε σω-
ρεία προβληµάτων και 
έθεσε διαφορετικές 
προτεραιότητες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Στον τρίτο χρόνο 
της θητείας του όµως ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών 
κατάφερε να βάλει τη 
σφραγίδα του σε µια 
σειρά από έργα. Βέ-
βαια ούτε εµείς θα πα-
ραλείψουµε να δώ-
σουµε τα του Καίσα-
ρος τω Καίσαρι, καθώς 
τα αντιπληµµυρικά έρ-

γα – υψίστης σηµασίας για την πόλη µας – πραγµα-
τοποιούνται κατά κύριο λόγο από το Υπουργείο 
Υποδοµών και από την Περιφέρεια. Άλλωστε και ο 
ίδιος δεν παραλείπει µε κάθε ευκαιρία να τους ευ-
χαριστήσει και να επισηµάνει την πολύ µεγάλη 
τους συνδροµή για την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος. 

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Ε∆ΩΣΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ
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Έτοιµο το νοµοσχέδιο για
τα καταπατηµένα -Τι προβλέπει...

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Οι Αχαρνές γιορτάζουν
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Η ∆ηµοκρατία δεν είναι ένα επίτευγµα µε το οποίο πρέ-
πει να αισθανόµαστε ασφαλείς, αλλά ένας συνεχής αγώ-

νας, για την διατήρηση της
Να υπενθυµίσουµε στους πολιτικούς που προτείνουν 
αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή, ότι αυτό που 

λένε είναι µπούρδα. ∆ηλαδή µε πληθωρισµό δέκα τοις εκα-
τό χρειαζόµαστε 20 δις ευρώ επί πλέον χαρτονόµισµα. Αλ-
λά εµείς δεν µπορούµε να κόψουµε ευρώ. 
Εάν το βρούµε, µόνο µε αύξηση του ΑΕΠ 
δηλαδή αύξηση εξαγωγών προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Συνήθως οι δηµοσιογράφοι των κανα-
λιών και των εφηµερίδων, προσφέ-

ρουν δωρεάν σανό( τριφύλλι). Όµως πάντα 
πίσω από το σανό, κρύβεται κάποιος δόλιος 
σκοπός.

Ένας µεγάλος κυβερνήτης έλεγε.  
Όταν ένα έθνος είναι ισχυρό, δεν εί-

ναι δίκαιο. Όταν ζητά δικαιοσύνη, δεν εί-
ναι πια ισχυρό.

Οι πολιτικοί µαθαίνουν ότι στην δου-
λειά τους, γίνονται πράγµατα που δεν 

λέγονται και λέγονται πράγµατα που δεν γί-
νονται, όπως έλεγε και ο Εθνάρχης.

Στο παρόν στάδιο, ο εκνευρισµός του Τούρκου προ-
έδρου γεννιέται από το γεγονός ότι αεροπλάνα και 

πολεµικά πλοία, είναι Αµερικάνικης κατασκευής και εάν οι 
Αµερικανοί κατασκευαστές σταµάτησαν να του στέλνουν 
ανταλλακτικά αυτά θα µείνουν κολληµένα στο έδαφος. Θα 
χρειαστούν πολλά δις δολάρια για να τα αντικαταστήσει µε 
ρώσικα. Αυτό σηµαίνει πολλά χρόνια, να δουλεύει ο τουρ-
κικός λαός για την Ρωσία.

Οι οικονοµολόγοι πρέπει να υιοθετήσουν ότι δεν αρκεί 
να ευηµερούν µόνο οι αριθµοί αλλά και οι άνθρωποι.  

∆ηλαδή,  η ηλιακή και Αιολική ενέργεια είναι δωρεάν. Εάν 
όµως τα πιστοποιητικά και οι προδιαγραφές για να λειτουρ-
γήσουν είναι ανυπέρβλητα, τότε είναι δώρο άδωρο.

Ο ντόπιος γηγενής αυταρχισµός καταπιέζει τα δύο τρί-
τα του πληθυσµού της γης µας.  ΕυρωΑσία, Αφρική. 

Χρειάζονται πολλά χρόνια εκπαίδευση και 
αποµυθοποίηση των πλανερών προτύ-
πων µας.

Άσχετα από το τι εµείς θεωρούµε έντιµο 
ή άτιµο, κάποιοι κάνουν αυτό που τους 

ευχαριστεί, γιατί είναι στον χαρακτήρα τους.  
Αλίµονο όµως εάν η ανθρωπότητα πάψει να 
ελπίζει σε µια πιο φιλάνθρωπη συµπεριφορά,

Οι σηµερινοί σοφοί ερµηνεύονται 
ανάλογα µε την ιδιοσυγκρασία, τον 

χαρακτήρα κάθε πολίτη. ∆εν συγκλεί-
νουν όλοι.

Στην ζωή µας  υπάρχουν πολλά πράγµα-
τα που φαίνονται εύκολα, αλλά δεν 

µπορούµε να τα κάνουµε.  Όπως οι Ρώσοι που 
λένε. Και ο αγκώνας µας είναι πολύ κοντά, αλ-
λά δεν µπορούµε να τον δαγκώσουµε.

Εάν οι ροµά δεν βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, να 
µην ελπίζουν ποτέ ότι κάποιος θα τους βοηθήσει. Και 

εάν κάποιοι υποκρίνονται ότι θέλουν να τους βοηθήσουν, 
απλά τους εκµεταλλεύονται.

Το πρόβληµα µε τους αναρχικούς, τους αριστερούς, τους 
ακροδεξιούς, είναι ότι θέλουν να επιβάλλουν το δικό τους 

σωστό, µε την βία. Πράγµα εντελώς απαράδεκτο για έναν απλά 
λογικό πολίτη.
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Εάν οποιαδήποτε 
κυβέρνηση θέλει να 
βοηθήσει τα νέα ζευγάρια 

να αποκτήσουν δικό τους σπίτι, 
τότε µόνο µε αυστηρά κριτήρια 
σταθερό οικιστικό δανειστικό 
επιτόκιο, που δεν µπορεί να 
µεταβληθεί µέχρι την λήξη του 
δανείου δηλαδή τουλάχιστον 15 
έτη.  Οι φυσιολογικές αυξήσεις 
των αποδοχών κατά την διάρκεια 
της δεκαπενταετίας κάνουν το 
χρεολύσιο λιγότερο οδυνηρό 
χρόνο µε το χρόνο.  

Τετραπλών αν θεωρήσει κάποιος δεδοµένο 
πως οι εθνικές εκλογές την πρώτη Κυριακή δεν 
θα βγάλουν κυβέρνηση και θα έχουµε έναν 
«δεύτερο γύρο» µετά από έναν περίπου µήνα. 

Την ίδια ώρα το φθινόπωρο του 2023 θα έχου-
µε και περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές. Εί-
ναι η γιορτή της ∆ηµοκρατίας, η στιγµή που όλοι 
σωπαίνουν για να µιλήσει ο κυρίαρχος λαός και 
να βγάλει τους άρχοντες του.

Για εµάς στο Μενίδι οι εκλογές που έρχονται, 
όλες οι εκλογές, αποτελούν ένα µεγάλο στοίχη-
µα. Κρίσιµο. Μετά από πολλά χρόνια που έχου-
µε ακούσει πολλά λόγια, έχουµε δει πως τα πε-
ρισσότερα έχουν µείνει στα χαρτιά.  Όχι όλα για 
να είµαι δίκαιη, αλλά πολλά. 

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση στην µεγάλη 
εικόνα, έχει προσπαθήσει να βελτιώσει πολλά 
πράγµατα, τα οποία οφείλω να πω δεν φτάνουν 
πάντα σε όλους τους κατοίκους. Είτε αφορούν 
την ασφάλεια, είτε την στήριξη των πιο ασθενών. 
Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Αττικής, που έχω την 

τιµή να είµαι εκλεγµένη σύµβουλος, έχει πάει 
πολλά βήµατα εµπρός σε µικρά και µεγάλα έρ-
γα, αλλά ταυτόχρονα ακούω και την κριτική για 
λάθη και παραλείψεις και όσα δεν προλάβαµε 
να κάνουµε.

Προσωπικά προσπάθησα, ακόµα και σε τοµείς 
που δεν έχω αρµοδιότητα, να βοηθήσω όσο 
µπορώ τον τόπο µου, το Μενίδι και όλη την Αν. 
Αττική. Ακούω, καταγράφω, είµαι παρούσα. Και 
µαζί προβληµατίζοµαι για το τι µπορούµε όλοι 
µαζί να κάνουµε καλύτερα.

Τα µεγάλα στοιχήµατα για το Μενίδι και την Ατ-
τική µας είναι µπροστά µας. Και θέλω να συνεχί-
σουµε να καταγράφουµε µαζί και να δίνουµε 
όσες λύσεις περισσότερες γίνεται. 

Πριν 4 χρόνια σας είχα πει πως δεν θα λύσου-
µε όλα τα προβλήµατα, αλλά θα προσπαθήσου-
µε να λύσουµε όσο το δυνατόν περισσότερα. 
Με µεγάλη υπερηφάνεια σήµερα σας λέω  πως 
το κάναµε πράξη. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. 
Από όποιο µετερίζι και αν χρειαστεί.

Ε∆Ω ΘΑ ΛΕΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ...!!! Της Ευρώπης Κοσµίδη

Το επόµενο στοίχηµα: Μπαίνουµε σε έτος τριπλών εκλογών
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«Πράσινο φως» για την ανέγερση
νέου κτιρίου στο 18ο Δημοτικό
Σχολείο Αχαρνών

Νέα σχολική µονάδα για το 18ο Δηµοτικό Σχολείο θα απο-
κτήσει ο Δήµος Αχαρνών… Ειδικότερα, προχωρά η κατα-
σκευή νέου σύγχρονου σχολικού κτιρίου στις Αχαρνές, µε-
τά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης για την ανάθεση µε-
λέτης ωρίµανσης, από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της «Κτι-
ριακές Υποδοµές Α.Ε.» Θ. Γιάνναρη και τους εκπροσώπους 
των αναδόχων, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττι-
κής Θανάση Αυγερινού. Ο Δήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός δήλωσε σχετικά: «Η εξέλιξη, αυτή, αποτελεί δικαίωση 
των προσπαθειών µας για την κατασκευή σύγχρονων κτιρι-
ακών µονάδων στην πόλη µας. Με την ΚΤ.ΥΠ. βρισκόµαστε 
σε στενή συνεργασία για την ανέγερση κι άλλων σχολικών 
υποδοµών και όπως αποδεικνύεται η συνεργασία αυτή απο-
δίδει. Το ίδιο και µε την Περιφέρεια Αττικής, που αναλαµβά-
νει τη χρηµατοδότηση της µελέτης. Ευχαριστώ τον Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη για την απόφαση ένταξης, 
όπως επίσης τον διευθύνοντα σύµβουλο της ΚΤΥΠ Αθανά-
σιο Γιάνναρη για την αποφασιστική τους συνδροµή».

Επίσκεψη εργασίας στον Κηφισό
από τους Δημάρχους Αχαρνών
και Μεταμόρφωσης 
Επίσκεψη εργασίας στον Κηφισό ποταµό και συγκεκριµένα 
στα διοικητικά 
όρια των Δή-
µων Αχαρνών 
και Μεταµόρ-
φωσης πραγ-
µατοποίησαν 
την Παρασκευή 
2 Δεκεµβρίου 
οι Δήµαρχοι 
Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός και 
Μεταµόρφωσης Στράτος Σαραούδα αντίστοιχα. Συνοδευόµε-
νοι από την Αντιπεριφερειάρχη του Βορείου Τοµέα Αττικής, 
Λουκία Κεφαλογιάννη, τον εντεταλµένο σύµβουλο της Περι-
φέρειας σε θέµατα χωρικού σχεδιασµού και τεχνικών έργων, 
Θανάση Κατσιγιάννη, τον αντιδήµαρχο Καθαριότητας και Πε-
ριβάλλοντος Μεταµόρφωσης Στέλιο Σαριδάκη και τον πρόε-
δρο του τοπικού Συλλόγου «Μποφίλια» Θανάση Αλωνιστι-
ώτη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Δήµαρχος Αχαρνών 
ενηµερώθηκε από τον Δήµαρχο Μεταµόρφωσης και τον Πρό-
εδρο του Συλλόγου για τα προβλήµατα της περιοχής, τις κα-
τά καιρούς καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων και φυσικά 
την ανάπτυξη και αξιοποίηση του Κηφισού. Στη σύσκεψη που 
ακολούθησε αποφασίστηκε να εξεταστούν και να διαπιστω-
θούν οι πιθανές παρανοµίες στον ποταµό (πχ τα αίτια της κα-
τά καιρούς µόλυνσης των υδάτων του), ενώ τον χώρο θα επι-
σκεφθούν άµεσα µελετητές της Περιφέρειας Αττικής για την 
προστασία και ανάδειξή του.

Μεγάλη η ανταπόκριση
του κόσμου στη δράση
του Δήμου Αχαρνών και
του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των δηµοτών στο κάλεσµα 
του Δήµου και του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για τη συ-
γκέντρωση χριστουγεννιάτικων δώρων και παιχνιδιών για 
τα παιδιά των ευπαθών οικογενειών της πόλης. Το πρωί 
του Σαββάτου 10 Δεκεµβρίου στο Δηµαρχείο προσήλθαν 
δεκάδες πολίτες προσφέροντας παιχνίδια και άλλα δώρα, 
καταφέρνοντας έτσι να συγκεντρωθούν 20 κούτες µε παι-
χνίδια για τα παιδιά των ωφελούµενων οικογενειών του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ο Δήµαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός  δήλωσε σχετικά: «Σηµαντική ήταν για άλλη 
µια φορά η προσέλευση των συµπολιτών µας στη Δράση 
του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συνεργασία µε το Δήµο 
µας και την Κοινωνική µας Υπηρεσία. Τους ευχαριστούµε 
θερµά όλους για την συνεισφορά τους και την έµπρακτη 
αλληλεγγύη τους στις κοινωνικά και οικονοµικά ευπαθείς 
οµάδες  του Δήµου µας!».

Συνάντηση εργασίας για
τον αγωγό ομβρίων και τη δεξαμενή 
ανάσχεσης Πλ.  Καράβου.
Ένα, ακόµη, αντιπληµµυρικό έργο στον παλαιό οικισµό 
των Αχαρνών που έχει ωριµάσει και το επόµενο διάστη-
µα θα δηµοπρατηθεί βρέθηκε στο επίκεντρο της συνά-
ντησης του Δηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού µε τον 
Περιφερειακό σύµβουλο Θανάση Κατσιγιάννη, τον Αντι-
δήµαρχο Νίκο Δαµάσκο και υπηρεσιακούς παράγοντες. 
Πρόκειται για την κατασκευή αγωγού οµβρίων και δεξα-
µενής ανάσχεσης Σ1-Δ1, στην περιοχή του Καράβου που 
θα χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια 
µε προϋπολογισµό 25 εκ. ευρώ. Οι µελέτες έχουν ολο-
κληρωθεί και συντονισµένα οι υπηρεσίες τακτοποιούν 
διάφορες εκκρεµότητες ώστε να δηµοπρατηθεί αυτό το 
σηµαντικό έργο για τη θωράκιση της πόλης των Αχαρ-
νών που αποτελεί χρόνιο αίτηµα των κατοίκων της περι-

οχής. Μετά τη συνάντηση ο Δήµαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δροµολογούµε την 
κατασκευή ενός, ακόµα, αντιπληµµυρικού έργου στον 
παλαιό οικισµό τω ν Αχαρνών, στην περιοχή του Καρά-
βου, µε κατασκευή του αγωγού οµβρίων και της δεξαµε-
νής ανάσχεσης Σ1- Δ1.Οι µελέτες έχουν, ήδη, ολοκλη-
ρωθεί και µαζί µε την Περιφέρεια Αττικής και τους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες συντονίζουµε τις ενέργειες για την 
όσο πιο γρήγορη δηµοπράτηση του έργου που θα χρη-
µατοδοτηθεί από την Περιφέρεια».

Με τη συμμετοχή του Δ. Αχαρνών,
η πρώτη άσκηση της  Εθελοντικής   
Δασοπυροπροστασίας 
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη άσκηση-εκπαί-
δευση της Εθελοντικής Δύναµης Δασοπυροπροστασίας, 
Ε.ΔΥ.ΔΑ. η οποία περιλάµβανε δασοπυρόσβεση, διάσω-
ση και µεταφορά τραυµατία από το σηµείο κατάσβεσης.
Στην επιτυχή διεξαγωγή της άσκησης συνέβαλε καθορι-
στικά ο Δήµος Αχαρνών δια του Αντιδηµάρχου Πολιτικής 
Προστασίας Γιώργου Σιδηρόπουλου ο οποίος διέθεσε 
δύο πυροσβεστικά οχήµατα της Πολιτικής Προστασίας κα-
θώς και προσωπικό.

Με  επιτυχία και φέτος
το Bazaar αγάπης στη   «Αρωγή»
Με µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε για ακόµα µια χρονιά, 
το χριστουγεννιάτικο Bazzar του ΚΔΑΠ ΑµεΑ «Αρωγή» 
και του Βαµβακάρειου Ξενώνα, το Σάββατο 3 Δεκεµβρί-
ου, ανήµερα της Παγκόσµιας Ηµέρας των Ατόµων µε Ανα-
πηρία. Μια γιορτή αγάπης, χαράς και δηµιουργίας που 
αποτελεί πλέον, θεσµό για την πόλη και στοχεύει στην ενί-
σχυση των προσπαθειών των παιδιών, των εθελοντών και 
του προσωπικού. Παρουσία του Δηµάρχου Αχαρνών, 
Σπύρου Βρεττού, της προέδρου της «Αρωγής» και του 
Βαµβακάρειου Ξενώνα, Μαρίας Μπούκη και των Αντιδη-
µάρχων, τα παιδιά εξέθεσαν  τα χριστουγεννιάτικα δώρα 
που τα ίδια δηµιούργησαν και γέµισαν το χώρο µε φως 
και χαρά: Πρωτότυπες κατασκευές, γούρια, γλυκίσµατα 
και πολλά χριστουγεννιάτικα δώρα αποτέλεσαν πόλο έλ-
ξης πολλών επισκεπτών που έσπευσαν να στηρίξουν ου-
σιαστικά την προσπάθειά τους.
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Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένα από το ∆ήµο Αχαρνών 

Τ ο φως των Χριστουγέννων έφτασε 
στις Αχαρνές και έλουσε µε αγάπη 
και χαρά την κεντρική πλατεία του 

Αγίου Βλασίου. Το βράδυ της Παρασκευ-
ής   9 ∆εκεµβρίου 2022,  σε µια παραµυθέ-
νια και γιορτινή ατµόσφαιρα, ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, άναψε το Χρι-
στουγεννιάτικο ∆έντρο και σήµανε και επί-
σηµα, την έναρξη των εορτών.

Η συµµετοχή των δηµοτών, στη µεγά-
λη γιορτή της πόλης µας, φέτος, ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία ενώ το συγκρότηµα 
Οnirama που πρωταγωνίστησε µε τη συ-
ναυλία του στη βραδιά της φωταγώγησης, 
κέρδισε το πιο ζεστό χειροκρότηµα του κό-
σµου.

«Σήµερα η πόλη έβαλε τα καλά της, τα 
γιορτινά της και είµαστε όλοι εδώ να γιορ-
τάσουµε το άναµµα του χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου που σηµατοδοτεί την έναρξη 
της εορταστικής περιόδου. Ευχαριστώ 
όλους τους ανθρώπους του ∆ήµου Αχαρ-
νών που δούλεψαν πολύ για να γίνει αυτή 
η εκδήλωση» τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών, Σπύρος Βρεττός στο καλωσόρισµά 
του προς τους δηµότες και ευχήθηκε σε 
όλους χρόνια πολλά. «Τις επόµενες ηµέρες 
και καθ΄όλη τη διάρκεια των εορτών, στην 
πλατεία µας θα υπάρχουν καθηµερινά 
δραστηριότητες για τα παιδιά µας αλλά και 
για µεγάλους. Εύχοµαι να έχετε υγεία, να 
είµαστε όλοι καλά. Ο ∆ήµος Αχαρνών εί-
ναι ο καλύτερος δήµος της Αττικής και πά-
µε µπροστά. Είµαστε υπερήφανοι για την 
πόλη στην οποία ζούµε, για την πόλη όπου 
µεγαλώσαµε και όπου ζουν τα παιδιά µας», 
δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αχαρναϊκός ουρανός έλαµψε από τις 
φωτεινές πινελιές των βεγγαλικών ενώ οι 
µελωδίες της ∆ηµοτικής Ορχήστρας Αχαρ-
νών συνόδεψαν τη φαντασµαγορική φω-
ταγώγηση του δέντρου.

Στη συνέχεια της βραδιάς µικροί και µε-
γάλοι ξεσηκώθηκαν µε την µοναδική συ-
ναυλία των ΟNIRAMA που ερµήνευσαν επί 
σκηνής, τις µεγάλες τους επιτυχίες. Από την 
µεγάλη γιορτή δεν έλειψαν και οι εκπλή-
ξεις, µε ζεστό κρασί και εδέσµατα για 
όλους. 

Το πλούσιο πρόγραµµα που ο ∆ήµος 
Αχαρνών και η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επι-
χείρηση Αχαρνών έχουν επιµεληθεί, µόλις 
ξεκίνησε και θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρ-
κεια των εορτών: Ξυλοπόδαροι face 
painting και πολλά άλλα δρώµενα θα δια-
σκεδάζουν τους δηµότες ενώ το carousel 
και το jumping που στήθηκε στην κεντρική 
πλατεία θα ξετρελάνει τα παιδιά.

Αξίζει να σηµειωθεί πως  φωταγώγηση 
δέντρου και εορταστικές εκδηλώσεις θα 

πραγµατοποιηθούν και στους Θρακοµακε-
δόνες.

Προσδοκία της δηµοτικής αρχής είναι 
να προσφέρει χαρά και αισιοδοξία σε 
όλους τους δηµότες, ειδικά σε µια τόσο δύ-
σκολη συγκυρία, όπως η σηµερινή. Πα-

ράλληλα, στοχεύει και στην ενίσχυση της 
τοπικής αγοράς και της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας στην πόλη.

Τη  φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου των Αχαρνών, τίµησαν µε την 
παρουσία τους ο βουλευτής Ανατολικής 

Αττικής της Ν.∆. Βασίλης Οικονόµου, ο 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέ-
µης Οικονόµου, ο Περιφερειακός Σύµβου-
λος, Θανάσης Κατσιγιάννης, Αντιδήµαρχοι, 
Πρόεδροι Ν. Π. ο ∆/νων Σύµβουλος της 
Αναπτυξιακής και πλήθος κόσµου.
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Σ τον τρίτο χρόνο της θη-
τείας του όµως ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών κατάφερε 

να βάλει τη σφραγίδα του σε 
µια σειρά από έργα. Βέβαια 
ούτε εµείς θα παραλείψουµε 
να δώσουµε τα του Καίσαρος 
τω Καίσαρι, καθώς τα αντι-
πληµµυρικά έργα – υψίστης 
σηµασίας για την πόλη µας – 
πραγµατοποιούνται κατά κύ-
ριο λόγο από το Υπουργείο 
Υποδοµών και από την Περι-
φέρεια. Άλλωστε και ο ίδιος 
δεν παραλείπει µε κάθε ευκαι-
ρία να τους ευχαριστήσει και 
να επισηµάνει την πολύ µεγάλη τους συνδροµή για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε πως πολλοί ήταν αυτοί 
που προσπάθησαν να τα ξεκινήσουν αλλά δεν τα κατάφε-
ραν, αλλά αυτό είναι µια άλλη συζήτηση. 

Από εκεί και πέρα δεν µπορούµε να ξεχάσουµε τη χα-
ρά των δηµοτών για τις ασφαλτοστρώσεις. Ύστερα από 
πολλά χρόνια είδαν να γίνονται έργα πολλών χιλιοµέτρων 
οδοποιίας σε κεντρικούς δρόµους. Κι όποιος λέει «σιγά το 
έργο» ας αναρωτηθεί γιατί δεν το είχαν κάνει και οι προη-
γούµενοι. Από εκεί και πέρα έµφαση στην κοινωνική πο-
λιτική, άνθιση του πολιτισµού µέσα από πρωτότυπες και 
ποιοτικές εκδηλώσεις, εξωστρέφεια, νέα δεδοµένα στην 
ενηµέρωση και την επικοινωνία είναι πράγµατα που έχουν 
καταγραφεί από κάθε δηµότη, άσχετα από το αν είναι ψη-
φοφόρος του ή όχι. 

Εκεί όµως που έχει γίνει η 
µεγάλη διαφορά είναι η καθα-
ριότητα. Γνωστά τα δεδοµένα 
όταν ανέλαβε η διοίκησή του, 
πλήρως αντιληπτή η διαφορά 
µε τη σηµερινή κατάσταση που 
ο ∆ήµος µας είναι ένας από 
τους πλέον καθαρούς στην Ατ-
τική. Ένας τοµέας στον οποίο ο 
∆ήµαρχος και η δηµοτική αρ-
χή παίρνει άριστα, δεδοµένων 
και των ιδιαιτεροτήτων των 
Αχαρνών. Η κατάσταση είναι 
τόσο καλή που έχει εκλείψει 
ακόµη και η συνηθισµένη 
γκρίνια στα Μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  Αυτά και πολλά άλλα ακόµη, αλλά κυρίως η 
συνέπεια λόγων και έργων δίνει πολλούς πόντους στην 
αξιολόγηση του δηµάρχου. Και εξηγεί ίσως και το γεγο-
νός πως στον ορίζοντα δεν διαφαίνονται αξιόλογοι διεκ-
δικητές του ∆ηµαρχιακού θώκου. 

Οι δηµότες µετά από πολλά χρόνια βλέπουν έναν δή-
µαρχο, ο οποίος κάνει περισσότερα από όσα λέει. ∆εν 
υπόσχεται, αλλά υλοποιεί. Μένει πιστός στις προγραµµα-
τικές του δεσµεύσεις και δουλεύει καθηµερινά. 

Με αυτά τα εχέγγυα ο Σπύρος Βρεττός ήδη θα µπο-
ρούσε να σκέφτεται τη δεύτερη θητεία του. Ο ίδιος 
όµως θεωρεί πως ακόµη είναι νωρίς γι’ αυτά, καθώς 
υπάρχει πολλή δουλειά ακόµη για να γίνει. Το σίγου-
ρο είναι πως το 2022 µε τις πολλές δυσκολίες έχει ση-
µατοδοτήσει την επανεκκίνηση του δήµου και την είσο-
δό του σε µια νέα εποχή. 

Η  χρονιά που  φεύγει  σφράγισε την επανεκκίνηση του ∆ήµου Αχαρνών 

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Ε∆ΩΣΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΜΕΡΑ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ

Στην παρουσίαση σχεδίου αξιοποίησης 
των Αθλητικών Εγκαταστάσεων  
Ολυµπιακού Χωριού ο Σπύρος Βρεττός
Στην παρουσίαση του Προγράµµατος Αξιοποίησης Ολυµπιακών 
Ακινήτων Αττικής, που πραγµατοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 13 
∆εκεµβρίου στο ΟΑΚΑ, από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, Λευτέρη Αυγενάκη και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος 
Βρεττός και ο Αντιδήµαρχος Στάθης Τοπαλίδης.

Το σχέδιο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού αφορά άµεσα 
το ∆ήµο των Αχαρνών, µιας και προβλέπεται µια σειρά παρεµβά-
σεων στις εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του Υφυ-
πουργού Αθλητισµού, Λευτέρη Αυγενάκη, το Προπονητικό Κέντρο 
του Ολυµπιακού Χωριού αναβαθµίζεται ουσιαστικά µε εργασίες 
αποκατάστασης όλων των φθορών που έχουν προκύψει κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριµένα, ο σχεδιασµός της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προβλέπει αποκατάσταση του 
ανοικτού σταδίου στίβου, των δύο κλειστών γυµναστηρίων αλλά 
και κατασκευή ενός νέου προπονητηρίου όπου θα µεταφερθούν 
οι δραστηριότητες των εθνικών οµάδων πάλης, τζούντο και πυγµα-
χίας από το ΕΑΚΝ Αγ. Κοσµά στο Ολυµπιακό.

«Η στενή συνεργασία µε τον Υφυπουργό Αθλητισµού, Λευτέ-
ρης Αυγενάκη έχει αποφέρει σηµαντικούς καρπούς για την αθλη-
τική ανάπτυξη των Αχαρνών», τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύ-
ρος Βρεττός µετά τη λήξη της εκδήλωσης.



Τ ις τελευταίες λεπτοµέρει-
ες διευθετεί το οικονοµι-
κό επιτελείο και αµέσως 

µετά θα καταθέσει στη Βουλή το 
σχέδιο νόµου για την απόδοση 
των 70.000 καταπατηµένων 
εκτάσεων. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες το σχέδιο νόµου θα ορί-
ζει ότι δικαίωµα εξαγοράς των 
εκτάσεων θα έχουν όσοι έχουν 
καταπατήσει τις εκτάσεις του ∆η-
µοσίου για περισσότερα από 40 
χρόνια. Παράλληλα το σχέδιο 
νόµου θα προβλέπει, µετά από 
100 χρόνια, την απόδοση τίτλων 
ιδιοκτησίας σε πρόσφυγες. 

Το νοµοσχέδιο θα προβλέ-
πει τη συγκρότηση επιτροπής 
στην οποία ο κάθε δικαιούχος 
θα καταθέτει τα δικαιολογητικά 

που διαθέτει έτσι ώστε να εξετα-
στεί η νοµιµότητα των ακινήτων. 

Κατά την εξέταση από την 
επιτροπή θα συνεκτιµηθεί και η 
δικαστική προσφυγή όποιων 
έχουν καταθέσει. 

Οι αυθαίρετοι κάτοχοι των 
δηµοσίων εκτάσεων (καταπατη-
µένων) θα µπορέσουν να απο-
κτήσουν, υπό αυστηρές προϋ-
ποθέσεις,  το δικαίωµα να εξα-
γοράσουν από το κράτος τις 
εδαφικές εκτάσεις που καταπά-
τησαν έναντι τιµήµατος που θα 
υπολογίζεται µε βάση τις αντικει-
µενικές αξίες των ακινήτων και 
µε ποσοστό έκπτωσης το οποίο 
θα κλιµακώνεται ανάλογα µε τη 
χρονική διάρκεια της καταπάτη-
σης και το είδος του ακινήτου. 

Ως έτος βάσης για την από-
δοση - έλεγχο καταπατηµένων  
θα είναι το 1980. ∆ηλαδή για να 
εγείρει κάποιος αξιώσεις εξαγο-
ράς καταπατηµένου ακινήτου 
θα πρέπει να το έχει τουλάχι-
στον 40 χρόνια στην κατοχή του, 
δηλαδή πριν από το 1980. Η λί-
στα µε τα 70.000 ακίνητα έχει 
αποσταλεί σε όλα τα υπουργεία 
προκειµένου να ελέγξουν ή 
ακόµα και να ζητήσουν την εξαί-
ρεση κάποιου ακινήτου από τον 
νόµο. 

Για παράδειγµα, το υπουρ-
γείο Αµυνας αναµένεται για λό-
γους ασφαλείας να θέσει βέτο 
στην παραχώρηση κάποιων ακι-
νήτων που γειτνιάζουν µε συ-
γκεκριµένα στρατόπεδα ή χώ-

ρων φύλαξης οπλικών συστη-
µάτων. Παράλληλα, το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και η Εταιρεία 
Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆) 
µπορούν να ζητήσουν κάποια 
από τα ακίνητα της λίστας για 
επενδυτικούς σκοπούς κ.λπ. 

Όσα λοιπόν ακίνητα επιλε-
γούν µε επαρκή αιτιολόγηση 
από τα ενδιαφερόµενα υπουρ-
γεία δεν θα αποδοθούν στους 
καταπατητές, οι οποίοι θα απο-
βληθούν από τις εκτάσεις αυτές.

Παράλληλα, προκειµένου 
κάποιος να εγείρει αξιώσεις εξα-
γοράς της κατεχόµενης έκτασης, 
θα πρέπει µεταξύ άλλων να χρη-
σιµοποιείται είτε για πρώτη κα-
τοικία είτε για επαγγελµατική 
εγκατάσταση. Κλειδί για την εξα-

γορά είναι ο χρόνος καταπάτη-
σης του ακινήτου και συγκεκρι-
µένα εάν είναι πάνω από 40 χρό-
νια καθώς και η χρήση του ακι-
νήτου.

∆εν εξαγοράζονται
• ∆εν είναι δυνατή η εξαγορά 
ακινήτου, εφόσον συντρέχουν 
επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου 
συµφέροντος, αναγόµενοι απο-
κλειστικά σε ζητήµατα:
• Εθνικής άµυνας ή δηµόσιας 
ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας ή 
άλλης αιτιολογηµένης κρατικής 
ανάγκης.
• Επιπλέον εξαιρούνται της εξα-
γοράς ακίνητα ή τµήµατα αυτών 
τα οποία:
• εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής αποφάσεων που κηρύσ-
σουν απαλλοτρίωση ή επιβά-
λουν ρυµοτοµία.
• Εµπίπτουν στις απαγορευτικές 
διατάξεις της δασικής νοµοθεσί-
ας για την αντίστοιχη χρήση.
• Είναι εντός ζώνης αιγιαλού, 
παλαιού αιγιαλού και παραλίας.
• Εµπίπτουν σε χώρο που έχει 
κηρυχθεί ως αρχαιολογικός, 
σύµφωνα µε Βεβαίωση που έχει 
εκδώσει ή εκδίδει η αρµόδια Γε-
νική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού.
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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ 

Έτοιµο το νοµοσχέδιο 
για τα καταπατηµένα
-Τι προβλέπει...

Εθν. Αντιστάσεως 15 z Αχαρναί z Tnλ & Fax.: 2467043 z Κιν. 6940 405618 z e-mail: eurocosm@yahoo.com
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Καλές γιορτές
με υγεία και αγάπη,
και μία νέα χρονιά, διαφορετική,
με λιγότερα προβλήματα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτικής Προστασίας 
\και Πρόεδρος  Ε∆ΣΝΑ
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ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΓΕΘΗ - XXL ΑΝΤΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΙΑ
SUPER ΤΙΜΕΣ  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
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Απατζίδη Μαρία 
Βουλευτής
Α’ «Μέρα25»
Τοµέα Ανατολικής
Αττικής

Εγκάρδιες ευχές για 
το 2023 µε αγώνες

για έναν κόσµο
στο µπόι των ονείρων µας!!! 
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Ό ταν η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει "κόκκινο" σε όλη τη
χώρα. Όταν γειτονιές, πόλεις και χωριά έχουν αφεθεί να γί-
νουν γκέτο ανομίας. Όταν η αστυνομία δεν φτάνει, έχει ελ-

λείψεις προσωπικού, μέσων και εκπαίδευσης.

Τότε είναι επόμενο να υπάρχουν περιστατικά σαν αυτό της Θεσ-
σαλονίκης αλλά και ο πολίτης να αισθάνεται μόνος του απέναντι
στη βία κάθε λογής εγκληματία. Αυτό που δεν είναι και δεν πρέπει
να είναι φυσιολογικό, είναι να εκμεταλλεύεται η αριστερά καθε κοι-
νωνικό φαινόμενο και να δημιουργεί επεισόδια και βία. Αλλά ίσως
αυτό να συμφέρει προεκλογικά όσους θέλουν να κάνουν επαναστα-
τική γυμναστική και εκείνους που θυμούνται τον νόμο, όταν και
όποτε τους συμφέρει.

Δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην προστασία της περιουσίας του
έχει ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο οι υπαρκτές και ανύπαρκτες μει-
ονότητες.

Αυτό συμβαίνει και σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Αττικής
και ειδικά στο Μενίδι. Στο Μενίδι, που έχει φτάσει να πρωταγωνι-
στεί στα δελτία ειδήσεων σαν ένα γκέτο εγκλήματος, ναρκωτικών,
βίας και παρανομίας. Γιατί; Γιατί έτσι το θέλησαν οι πολιτικές ηγε-
σίες των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες θέλουν "ελεγχόμενους"
χώρους εγκλήματος. Αδιαφορώντας για την γνώμη των κατοίκων,
αδιαφορώντας για τη ζωή και την περιουσία τους.

Δικαίωμα έχει ο κάθε άνθρωπος που δεν θέλει να ζει με τον φόβο
της ληστείας στο σπίτι του. Δικαίωμα έχει η μάνα να μην φοβάται
για το αν και πως θα γυρίσει το παιδί της στο σπίτι. Δικαίωμα έχει
η γυναίκα να μην φοβάται να κυκλοφορεί μόνη στη γειτονιά της. Δι-
καίωμα έχει ο επαγγελματίας να μην φοβάται να δει το μαγαζί του
λεηλατημένο. Αυτά τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των κατοίκων
του Μενιδίου, αλλά και πόλης με ανάλογα προβλήματα, δεν τα σέ-
βονται. Ποίοι;

Τα συμφέροντα που κερδίζουν από το παράνομο χρήμα. Η αρι-
στερά που θέλει ένα στρατό μπαχαλάκηδων. Οι επαγγελματίες κομ-
ματάρχες που θέλουν ένα στρατό εξαγοράσιμων ψηφοφόρων. Γιατί
το πρόβλημα της εγκληματικότητας είναι πρωτίστως πολιτικό. Και
μόνο πολιτικά θα λυθεί από τους πολίτες που θα βάλλουν τις πα-
ραπάνω καταστάσεις στον κάλαθο των πολιτικών αχρήστων.

Η κοινωνία, οι Έλληνες, θέλουν το αυτονόητο. Μηδενική ανοχή

στην εγκληματικότητα. Ένα τέλος στα δήθεν άβατα και τα γκέτο
παρανομίας. Δικαίωμα στη προστασία της ζωής και της περιουσίας.
Στο χέρι μας είναι να το κερδίσουμε.

Ιωάννα Καραδήμα
υποψήφια Βουλευτής Αν. Αττικής

με το Εθνικό Κόμμα Έλληνες.

Σας περιμένω στο
πολιτικό μου γραφείο
στην οδό Πάρνηθος
116, 1ος όροφος, για
να γνωριστούμε και
να βρούμε μαζί λύ-
σεις στα προβλήματα
της κοινωνίας και της
περιοχής μας. 
τηλ. επικοινωνίας
6985917300

Δεν ξεχνάμε 
την Ιστορία, 
την Παράδοση, 
την Ορθοδοξία μας.
Μαζί θα 
αγωνιστούμε 
ενάντια στην 
ακρίβεια,τους 
πλειστηριασμούς, 
την εγκληματικότητα. 

Τέλος σε άβατα και γκέτο παρανομίας

Ό ταν η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει "κόκκινο" σε όλη τη
χώρα. Όταν γειτονιές, πόλεις και χωριά έχουν αφεθεί να γί-
νουν γκέτο ανομίας. Όταν η αστυνομία δεν φτάνει, έχει ελ-

λείψεις προσωπικού, μέσων και εκπαίδευσης.

Τότε είναι επόμενο να υπάρχουν περιστατικά σαν αυτό της Θεσ-
σαλονίκης αλλά και ο πολίτης να αισθάνεται μόνος του απέναντι
στη βία κάθε λογής εγκληματία. Αυτό που δεν είναι και δεν πρέπει
να είναι φυσιολογικό, είναι να εκμεταλλεύεται η αριστερά καθε κοι-
νωνικό φαινόμενο και να δημιουργεί επεισόδια και βία. Αλλά ίσως
αυτό να συμφέρει προεκλογικά όσους θέλουν να κάνουν επαναστα-
τική γυμναστική και εκείνους που θυμούνται τον νόμο, όταν και
όποτε τους συμφέρει.

Δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην προστασία της περιουσίας του
έχει ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο οι υπαρκτές και ανύπαρκτες μει-
ονότητες.

Αυτό συμβαίνει και σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Αττικής
και ειδικά στο Μενίδι. Στο Μενίδι, που έχει φτάσει να πρωταγωνι-
στεί στα δελτία ειδήσεων σαν ένα γκέτο εγκλήματος, ναρκωτικών,
βίας και παρανομίας. Γιατί; Γιατί έτσι το θέλησαν οι πολιτικές ηγε-
σίες των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες θέλουν "ελεγχόμενους"
χώρους εγκλήματος. Αδιαφορώντας για την γνώμη των κατοίκων,
αδιαφορώντας για τη ζωή και την περιουσία τους.

Δικαίωμα έχει ο κάθε άνθρωπος που δεν θέλει να ζει με τον φόβο
της ληστείας στο σπίτι του. Δικαίωμα έχει η μάνα να μην φοβάται
για το αν και πως θα γυρίσει το παιδί της στο σπίτι. Δικαίωμα έχει
η γυναίκα να μην φοβάται να κυκλοφορεί μόνη στη γειτονιά της. Δι-
καίωμα έχει ο επαγγελματίας να μην φοβάται να δει το μαγαζί του
λεηλατημένο. Αυτά τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των κατοίκων
του Μενιδίου, αλλά και πόλης με ανάλογα προβλήματα, δεν τα σέ-
βονται. Ποίοι;

Τα συμφέροντα που κερδίζουν από το παράνομο χρήμα. Η αρι-
στερά που θέλει ένα στρατό μπαχαλάκηδων. Οι επαγγελματίες κομ-
ματάρχες που θέλουν ένα στρατό εξαγοράσιμων ψηφοφόρων. Γιατί
το πρόβλημα της εγκληματικότητας είναι πρωτίστως πολιτικό. Και
μόνο πολιτικά θα λυθεί από τους πολίτες που θα βάλλουν τις πα-
ραπάνω καταστάσεις στον κάλαθο των πολιτικών αχρήστων.

Η κοινωνία, οι Έλληνες, θέλουν το αυτονόητο. Μηδενική ανοχή

στην εγκληματικότητα. Ένα τέλος στα δήθεν άβατα και τα γκέτο
παρανομίας. Δικαίωμα στη προστασία της ζωής και της περιουσίας.
Στο χέρι μας είναι να το κερδίσουμε.

Ιωάννα Καραδήμα
υποψήφια Βουλευτής Αν. Αττικής

με το Εθνικό Κόμμα Έλληνες.

Σας περιμένω στο
πολιτικό μου γραφείο
στην οδό Πάρνηθος
116, 1ος όροφος, για
να γνωριστούμε και
να βρούμε μαζί λύ-
σεις στα προβλήματα
της κοινωνίας και της
περιοχής μας. 
τηλ. επικοινωνίας
6985917300

Δεν ξεχνάμε 
την Ιστορία, 
την Παράδοση, 
την Ορθοδοξία μας.
Μαζί θα 
αγωνιστούμε 
ενάντια στην 
ακρίβεια,τους 
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Τέλος σε άβατα και γκέτο παρανομίας
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Τη λαϊκή παράδοση της πόλης µας, τίµησε το 
Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, 
Σπύρος Βρεττός µαζί µε την παρουσία του στον 

ετήσιο χορό του Οµίλου Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθή-
κης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» και στην εκδήλωση 
της Εύξεινης Λέσχης Αχαρνών & Αττικής «Ο Καπετάν 
Ευκλείδης» που πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη επι-
τυχία και αθρόα προσέλευση κόσµου.

Στην εκδήλωση του Οµίλου Φίλων ∆ηµοτικής 
Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών, οι Αντιδήµαρχοι καθώς 

και στελέχη της διοίκησης είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραµµα µε παρα-
δοσιακούς χορούς και µουσική που ο σύλλογος εί-

χε επιµεληθεί. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η πρό-
εδρος της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης, Ρένα Κουµπού-
ρη ανακοίνωσε τη συµµετοχή του τµήµατος χορού 
µε τον χοροδιδάσκαλο Σπύρο Βαρελά, στο Φεστιβάλ 
Χορού της ∆ράµας. Ο ∆ήµαρχος συνεχάρη τα µέλη 
συλλόγου γι’ αυτή τη µεγάλη επιτυχία αλλά και για 
την άρτια διοργάνωση της βραδιάς, τονίζοντας πως η 
δηµοτική αρχή παραµένει πάντα στο πλευρό του 
Οµίλου, αυτής της κοιτίδας πολιτισµού που διατηρεί 
την παράδοσή µας ζωντανή και δε σταµατά να προ-
σφέρει στην πόλη.

Ο ποντιακός ελληνισµός είναι άρρηκτα συνδε-
δεµένος µε τις Αχαρνές και η γιορτή της Εύξει-
νης Λέσχης Αχαρνών & Αττικής «Ο Καπετάν Ευ-

κλείδης» είναι για πολλούς δηµότες µια ευκαιρία για 
να τιµήσουν τις ρίζες τους και να γιορτάσουν όλοι µα-
ζί. Την παράσταση «έκλεψαν» οι νέοι και τα παιδιά της 
πόλης µας που συµµετείχαν στα χορευτικά, φορώντας 
παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές. Ο ∆ήµαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός παρακολούθησε µε µεγάλο ενδιαφέρον 
το πλούσιο πρόγραµµα ενώ συνεχάρη τον Πρόεδρο 
της λέσχης, Γιάννη Τοπαλίδη και τα µέλη της. «Χαίρο-
µαι πάντα και αισθάνοµαι ιδιαίτερη τιµή όταν βρίσκο-

µαι στις εκδηλώσεις της Εύξεινης Λέσχης Αχαρνών & 
Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης» . Ενός σηµαντικού 
συλλόγου για την πόλη µας που µε τις δράσεις του 
προάγει την ποντιακή παράδοση. Ως δηµοτική Αρχή 
στεκόµαστε δίπλα στον σύλλογο και στηρίζουµε κά-
θε προσπάθειά του που αναδεικνύει και προβάλλει 
την  πόλη µας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου 
Βρεττού, βουλευτών, µελών της ∆ηµοτικής Αρ-
χής, την Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου τελέστηκε η 

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ενοριακό Ιερό Ναό 
Αγίας Άννας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα. 
Αµέσως µετά ο ∆ήµαρχος µαζί µε τους συνεργάτες του 
επισκέφτηκαν το ΚΕΠ της περιοχής της Αγίας Άννας 
όπως και το ΚΑΠΗ όπου είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν µε τους κατοίκους, τα µέλη και το προσωπικό 
και να ανταλλάξουν ευχές για τις γιορτές.

Τα καταφέραµε να πραγµατοποιήσουµε µια 
όµορφη εκδροµή στην Ακρόπολη και στο 
Μουσείο της και να µάθουµε την ιστορία που 

κρύβουν τα µνηµεία και τα αγάλµατα! Και επειδή ο 

Φωτορεπορτάζ

Εκδήλωση «Αχαρνικός Κισσός»  
«Αχαρνικός 
Κισσός» µε 
συνεργασία 
της Φιλότε-
χνης Λέσχης 
Α χ α ρ ν ώ ν 
και του Επι-
σ κ η ν ί ο υ . 
Την Κυριακή 
4 ∆εκεµβρί-
ο υ  2 0 2 2  
στην  κατά-
µεσ τ η  α ί -
θουσα της Στέγης της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών, πραγµατοποιήθηκε µε µεγά-
λη επιτυχία  εκδήλωση µε θέµα «ΑΧΑΡΝΙΚΟΣ ΚΙΣΣΟΣ»  µε συνεργασία της Φιλό-
τεχνης Λέσχης Αχαρνών και του Επισκηνίου. Η πρόεδρος της ΦΙΛΕΑ  Ευτυχία Πα-
ράσχου προλόγισε την εκδήλωση αναφερόµενη στην συµβολή των δύο φορέων 
στα πολιτιστικά δρώµενα των Αχαρνών  και στη σηµασία των συνεργειών. Από το 
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ η Μαρία Μίχα παρουσίασε µε διαφάνειες σειρά κειµένων αναφορι-
κά µε τον Αχαρνικό Κισσό,  από την  αρχαιότητα µέχρι τη σύγχρονη εποχή, τεκµή-
ρια της διαχρονικής παρουσίας του στην πολιτιστική κληρονοµιά  και την ταυτό-
τητα της πόλης των Αχαρνών .
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καλός θεούλης µας αγαπάει πολύ, µας έκανε δώρο 
µία µέρα µε πολύ ήλιο για να ευχαριστηθούµε και να 
έχουµε µία όµορφη ξενάγηση µε τις δύο ξεναγούς 
µας, που µας βοήθησαν πολύ να καταλάβουµε αυτά 
που βλέπουµε! Μαζί µε εµάς βέβαια, πέρασαν όµορ-
φα και οι γονείς µας που συµµετείχαν στην εκδροµή 
µας που τώρα κατάλαβαν ότι αν και είµαστε µικροί 
µπορούµε να καταφέρουµε µόνοι µας πολλά πράγ-
µατα µε µεγάλη επιτυχία! Επίσης να ξέρετε ότι διασκε-
δάσαµε πάρα πολύ και στη διαδροµή µέσα στο πούλ-
µαν αφού τραγουδήσαµε, είπαµε ανέκδοτα και δικές 
µας ιστορίες! Τώρα ετοιµάζουµε το µεγάλο πάρτυ του 
Συλλόγου Νεολαίας!

Η ΙΛΕΑ   το  Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου συµµετεί-
χε στην µεγάλη εκδήλωση της Περιφέρειας Ατ-
τικής για τη ∆ιεθνή Ηµέρα Εθελοντισµού.Πα-

ρουσιάσαµε τις δράσεις µας σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο όπου πλήθος εθελοντών είχαν την ευκαιρία να 
δουν µέρος των εκδόσεών µας και να γνωρίσουν τις 
δραστηριότητες του συλλόγου µας µέσα από µια σύ-
ντοµη παρουσίαση - οµιλία, που συνοδευόταν από 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό σε οθόνης προβολής. 
Από τους περίπου 250 συµµετέχοντες φορείς και συλ-

λόγους της Αττικής, οι Αχαρνές εκπροσωπήθηκαν από 
6 συλλόγους. Με το πέρας των παρουσιάσεων ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης χαιρέτησε 
όλους τους συµµετέχοντες ξεχωριστά.

Φωτορεπορτάζ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ...ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ 
Μια ακόµη αιµοδοσία 
πραγµατοποιήθηκε από 
το Παράρτηµα Αχαρνών 
& Φυλής της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας, 
µια πράξη αγάπης για τον 
συνάνθρωπο ενόψει των 
Άγιων Ηµερών που έρχο-
νται, ολοκληρώθηκε την 
Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 
2022, µε τη συµµετοχή 
πολλών εθελοντών αιµο-
δοτών. Η δράση που 
υλοποιήθηκε µε τη συµ-
βολή της ιατρού κας Τσαγκάρη και των νοσηλευτριών του Κωνσταντοπούλειου Νοσο-
κοµείου ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ, φιλοξενήθηκε στα γραφεία του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΧΑ-
ΡΩΝ. Ευχαριστούµε θερµά τους εθελοντές αιµοδότες για τη συµµετοχή τους και όλους 
όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση της δράσης αυτής. Ευχόµαστε ολόψυχα Υγεία σε 
όλους και Καλές Γιορτές.

Το  ∆ .Σ 
του Συλ-
λ ό γ ο υ 

Εργαζοµένων 
πραγµατοποίη-
σε συνάντηση 
χθες µε τον 
Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσω-
τερικών κ. Στυ-
λιανό Πέτσα καθώς και µε Στελέχη Επιχειρήσεων και 
Φορείς της Πόλης µας. Είχαµε την ευκαιρία να συζητή-
σουµε τα προβλήµατα των εργαζοµένων και της πό-
λης µας µε τον κ. Υπουργό και µε όλους τους παρευ-
ρισκόµενους. Ήταν ιδιαίτερη τιµή για τον Σύλλογο µας 
γιατί για πρώτη φορά Υπουργός αρµόδιος για τα θέ-
µατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης συναντιέται µε το ∆.Σ. 
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσµα του ∆.Σ και παρευρέθηκαν στην χθεσινή 
συνάντηση.

Ευθύνη έναντι
των πολιτών
Το τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Μενιδίου 
αποτύπωσε γιατί ο ∆ήµος µας δεν καταφέρνει να 
διεκδικήσει αυτά που του αναλογούν. Το παρών 
στην συνεδρίαση έδωσαν µόνο 18 από τους 45 
δηµοτικούς συµβούλους , όπως έγραψε δηµόσια 
και ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η 
σωστή λειτουργία ενός οργάνου απαιτεί πρώτα 
από όλα σεβασµό από αυτούς που ζητάνε την ψή-
φο των πολιτών. Και η αποχή άνω του 50% δεί-
χνει πως κάτι δεν πάει καλά στο Μενίδι. Προσωπι-
κά είµαι εδώ και θα δίνω την µάχη µου, σεβόµενη 
την ψήφο των πολιτών, δίνοντας µάχες και για την 
Αν. Αττική και για το Μενίδι.

Ευρώπη Κοσμίδη: Στην Περιφέρεια 
Αττικής συνεχίζουμε με έργα να αλλάζουμε 
την καθημερινότητα των πολιτών 
Υπέγραψα ως επικεφα-
λής της Κοινής Επιτρο-
πής παρακολούθησης 
του έργου, το πρακτικό 
για την πορεία της µε-
λέτης που αφορά  βελ-
τιώσεις στην οδική 
ασφάλεια  από #Βάρκι-
ζα έως #Σούνιο ύψους 
2.000.000 ευρώ. 

Μεταξύ άλλων 
αναφέρονται: 10 νέοι 
κυκλικοί κόµβοι,  νησί-
δα ασφαλείας, διαµόρ-
φωση πεζοδροµίων, 
βελτιωµένη χάραξη, Στηθαίο ασφαλείας και  Πρόταση για ποδηλατόδροµο.  Ενισχύου-
µε, έτσι, την Αθηναϊκή Ριβιέρα που αποτελεί πόλο ανάπτυξης για την #Αττική µας.  Συ-
νεχίζουµε µαζί βήµα - βήµα!
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Mε το άρθρο 8 του πρόσφατου Νόµου 
4997/2022, προβλέπεται ότι η πρώτη υπα-
γωγή οφειλών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ρύθµιση 

δεν θα έχει ως συνέπεια την αναστολή µόνο της ποινι-
κής δίωξης, αλλά την παραγραφή υφ’ όρον του αξιό-
ποινου του σχετικού αδικήµατος. 

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, οι 
σχετικές υποθέσεις τίθενται στο αρχείο και ανασύρο-
νται µε εισαγγελική διάταξη, σε περίπτωση που η ρύθ-
µιση δεν τηρηθεί, ενώ σε περίπτωση απώλειας της 
ρύθµισης, δεν παρέχεται το ευεργέτηµα της παραγρα-
φής υφ’ όρον του αξιοποίνου αδικήµατος, αλλά της 
αναστολής της ποινικής δίωξης. Εξαίρεση προβλέπε-
ται στην περίπτωση οφειλών προς το Ταµείο Επικου-
ρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), λόγω 
του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος λειτουργίας του 
Ταµείου και δεν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην 
παρούσα ρύθµιση αλλά εξακολουθεί να εφαρµόζε-
ται το άρθρο 44 του ν. 4826/2021 (Α΄ 126).

Αναλυτικά το άρθρο 8 του Ν. 4997/2022 προβλέ-

πονται τα εξής: Σε όλες τις περιπτώσεις ρύθµισης οφει-
λών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτή-
τως του ειδικότερου νοµοθετικού πλαισίου που τις δι-
έπει, επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, ως προς την 
ποινική µεταχείριση του οφειλέτη µε την υπαγωγή στη 
ρύθµιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της: α) παρα-
γράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη σε βά-
ρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του   α.ν. 86/1967 
(Α’ 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο 
µε πράξη του αρµόδιου Εισαγγελέα Πληµµελειοδι-
κών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθµισης, ο φορέας 
κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενηµερώσει 
αµελλητί, µε σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλει-
ας της ρύθµισης και του υπολειπόµενου οφειλόµενου 
χρέους, τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, 
ο οποίος µε πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από 
το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία. Ο δια-
νυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασί-
ας µέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθµισης, δεν υπο-
λογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά 

παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 
113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί 
αναστολής της παραγραφής. Σε περίπτωση ρύθµισης 
από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθµιση στο παρελ-
θόν, για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίω-
ξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 
86/1967, και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινι-
κού αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των χρονικών πε-
ριορισµών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, και 
β) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί 
ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  Ν. 4997/2022

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

-  ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

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

e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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Κατάστημα: Ελ. Φυτα 18, Αχαρναί, Εργοστάσιο: Κωνσταντινουπόλεως 166, Αχαρναί
T 2102465298, F 2102400680, E info@iliofar.gr

- 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο!
- Μοναδικός συνδυασμός ποιότητας - τιμής!

- Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες!

Αντλίες Θερμότητας
Ψύξης - Θέρμανσης 

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Ηλιακά Συστήματα
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και το 2023 να είναι 
το έτος των Ελλήνων

Ιωάννα Καραδήμα
υποψήφια Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

με το Εθνικό Κόμμα Έλληνες
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internet cafe — Games — Food and fun

Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ 167 • ΑΧΑΡΝΑΙ • τηλ 210,2440426

Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη παρουσία 
του ∆ηµάρχου Σπ. Βρεττού και πρώην ∆ηµάρχων του Μενιδίου

Στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου 
του πρώην Γενικού Γραµµατέα του 
ΠΑΣΟΚ και νυν υποψηφίου βουλευ-
τή Ανατ. Αττικής παρευρέθηκε, το 
βράδυ της Τετάρτης 14 ∆εκεµβρίου 
2022, επικεφαλής οµάδας συνεργα-
τών του, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός.

Η παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρ-

νών στη συγκέντρωση εντάσσεται στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του µε όλα 
τα πολιτικά στελέχη προς όφελος των 
Αχαρνών. Η τελετή των εγκαινίων εξε-
λίχθηκε σε µεγάλη πολιτική συγκέ-
ντρωση µε τη συµµετοχή των πρώην 
∆ηµάρχων Τάσου Μουστακάτου, Πα-
ναγιώτη Φωτιάδη και Σωτήρη Ντού-
ρου, πρώην ∆ηµοτικών Συµβούλων, 

γνωστών στελεχών του Κινήµατος και 
πλήθους κόσµου.

Η συµµετοχή του πρώην Γενικού 
Γραµµατέα στο ψηφοδέλτιο συσπει-
ρώνει τις δυνάµεις του Κινήµατος στις 
Αχαρνές, όπου διατηρεί ισχυρά ερεί-
σµατα, ενώ η ηλικία του (31 έτη) εκτι-
µάται ότι µπορεί να προσελκύσει νέ-
ους ψηφοφόρους.

Και  ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς,
τα εγκαίνια  του πολιτικού γραφείου
του Μανώλη Χριστοδουλάκη
Καλή επιτυχία ευχήθηκε στον πρώην Γενικό Γραµµα-
τέα του ΠΑΣΟΚ και νυν υποψήφιο βουλευτή Ανατ. Ατ-
τικής Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο ∆ήµαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής παρευρέθηκε, το βράδυ της 
Τετάρτης 14 ∆εκεµβρίου 2022, στην τελετή εγκαινίων 
του πολιτικού γραφείου του υποψήφιου βουλευτή, 
στις Αχαρνές, η οποία εξελίχθηκε σε µεγάλη πολιτική 
συγκέντρωση, µε τη συµµετοχή πολιτικών και αυτοδι-
οικητικών στελεχών και πλήθους κόσµου.

«Με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη µε συνδέει προ-
σωπική φιλία. Πιστεύω, όπως κι εκείνος, ότι η ενασχό-
λησή µας µε τα κοινά πρέπει να βασίζεται στον αλλη-
λοσεβασµό και στο δηµοκρατικό διάλογο. Είναι ένας 
νέος άνθρωπος που θήτευσε µε επιτυχία σε κορυφαία 
θεσµική θέση και τον αγαπά ο κόσµος, ανεξαρτήτως 
κοµµατικής τοποθέτησης», δήλωσε ο Χρήστος Παπ-
πούς.  
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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: 
● Απώλεια µνήµης/ Γεροντική Άνοια/
● Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
● Ψυχοσύνδροµο / Κατάθλιψη
● Παθήσεις νευρικού συστήµατος / Parkinson’s
● ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
● ∆υσκολία στη σίτιση/ ∆οσκαταποσία
● Τραχειοστοµίες /Γαστροστσµίες/ Κολοστοµίες
● 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.

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

BELLE VUE - ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 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. 5∆306

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  400 τ.µ. 
στην Χασιά  Αττικής, εντός 
σχεδίου, περιοχή Καλό πηγάδι. 
Τηλ. 6989 387327. 5∆306

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ, επαγγελµατικοί χώροι 
για Γραφεία, Ιατρεία, κλπ, στο κέντρο του 
Μενιδίου, επί της οδού ∆ηµοσθένους 46.  
Τηλ. 210 2402471 και 6949 096597. 4∆309.

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. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές & Λεωφ. ∆ηµοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ (Χαρίζεται), ΜΙΝΙ 
ΜΑΡΚΕΤ, 60 χρόνων, στο Κεντρικό 
Μενίδι. Λόγω Συνταξιοδότησης. 
Τηλ. 6978 064999. 5∆307

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για µόνιµη 
εργασία, για οικογενειακή Ταβέρνα 
στην Λεωφ Καραµανλή και 
Πάρνηθας. Τηλ. 6944 131415. 4∆304

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαµερίσµατα, 
δυάρι και τριάρι επί της οδού 
Πάρνηθος 107, ανακαινισµένα. 
Τηλ. 6974 785449. 4∆304.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
∆Ι∆ΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ και προς 
ΠΩΛΗΣΗ, οικόπεδο 340 τ.µ. στο 
Κεντρικό Μενίδι, επί της οδού 
∆ηµοσθένους. Τηλ. 6972 837565. 4∆309
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Πάνω από 35 χρόνια
κατασκευαστικής εμπειρίας στην ανέγερση:

• Οικιστικών συγκροτημάτων
• Σχολείων

• Εμπορικών & αθλητικών εγκαταστάσεων

Ειδικότητα μας η διαχείριση των έργων από την 
Οικονομική άδεια μέχρι την παράδοση στον πελάτη.

Εμ. Μπενάκη 25, Αθήνα, 10678
Τηλ: 210 3300473

Email: info@ergmasintechniki.gr
www.ergmasintechniki.gr
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ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΦΥΤΑΣ  ΗΛΙΑΣ   ΠΑΡΝΗΘΟΣ  
83.        2102468376
ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΚΟΛΛΙΑ  ΕΛΕΝΗ  ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
70.    2102445844
∆ΕΥΤΕΡΑ, 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 272. 2102310318
ΤΡΙΤΗ, 20 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ  ΡΩΞΑΝΗ   ∆Ε-
ΚΕΛΕΙΑΣ 75.  2102442742
ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΦΙΤΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ ΕΛ.ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 59. 2102448143
ΠΕΜΠΤΗ, 22 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΠΕΡΑΚΗ  ΑΣΗΜΙΝΑ ΦΙΛΩΤΑ 
50 ΘΡΑΚ/∆ΟΝΕΣ. 2102430183
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ  ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 132. 2102462255 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΜΕΛΙ∆ΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ       
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38-40. 2102446460
ΚΥΡΙΑΚΗ, 25 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  ∆ΙΟΝΥΣΗΣ    
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 185. 2102477442
∆ΕΥΤΕΡΑ, 26 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΓΚΑΤΖΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΝΗ-
ΘΟΣ 118. 2102403004
ΤΡΙΤΗ, 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε  ΕΙΡΗΝΗ ΑΓ.ΤΡΙΑ-
∆ΟΣ 1 2102440487
ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ    
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 239 Κ.ΜΥΛΟΣ 2102316737
ΠΕΜΠΤΗ, 29 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΣΑΜΠΑΝΗ  ΗΛΙΑΝΑ ΑΓ. 
ΤΡΙΑ∆ΟΣ 75 2102442655
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ Λ.ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 117  2102430204
ΣΑΒΒΑΤΟ, 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ✬ ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ  ΡΟΥΣΛΑΝ     
ΑΓ.∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 82  2102444771

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΠΟ 17/12/2022 ΕΩΣ 31/12/2022

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

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

∆ευτ. 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 ∆ηµαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282
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