
∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022 ● Έτος 12ο ● Αρ. Φύλλου: 283 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

Μια πολύ µεγάλη προσπάθεια κατέβαλε τις 
προηγούµενες µέρες ο ∆ήµος Αχαρνών και 
ιδιαίτερα η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής. 
Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Γιώργος Πετάκος 
υπό την καθοδήγηση του ∆ηµάρχου Σπύρου 
Βρεττού συντόνισε όλες τις αναγκαίες δρά-
σεις, προκειµένου να φτάσουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερα προϊόντα στο τραπέζι κάθε 
οικογένειας.   

Περιοδεία στις υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρ-
νών πραγµατοποίησε κλιµάκιο του ΚΚΕ, µε 
επικεφαλής την Γιούλη Αγγελοπούλου, µέ-
λος της ΤΕ Βορειοδυτικής Αττικής της ΚΟΑ 
του ΚΚΕ και δηµοτική σύµβουλο µε τη «Λαϊ-
κή Συσπείρωση».

Οµόφωνα αθώοι 
για την υπόθεση 
της ∆ηµοτικής Επι-
χείρησης Ανάπτυ-
ξης του ∆ήµου 
Αχαρνών (∆ΕΑ∆Α) 
κηρύχθηκαν στις  
15 ∆εκεµβρίου 
2021, ο πρώην 
∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Στριφτός και µέλη της τότε ∆ι-
οίκησης.

«Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, εύχεται  σε όλους Καλές γιορτές και ευτυχές το νέο έτος 2022»

∆ίπλα στις ευπαθείς
οµάδες τις γιορτινές
µέρες ο ∆ήµος Αχαρνών 

Περιοδεία στις Yπηρεσίες
του ∆ήµου, από κλιµάκιο  του ΚΚΕ

Οµόφωνα αθώοι ο Σπ. Στριφτός
και µέλη της ∆ΕΑ∆Α 
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«Έχουµε πάρα πολλά να κάνουµε ακόµη
και τα δύο χρόνια δεν  είναι αρκετός χρόνος. 
Ναι θα ζητήσω  ανανέωση της εµπιστοσύνης»
Την πρόθεσή του να διεκδικήσει ακόµη µία θητεία στις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές του 2023 εξέφρασε µιλώντας στην «Political» ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε στον 
προγραµµατισµό και σχεδιασµό των έργων, στην πανδηµία αλλά 
και στην αποκατάσταση των περιοχών που είχαν πληγεί το περασµέ-
νο καλοκαίρι.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ… ΦΟΡΑ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΩΝ 
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ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ  Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΣE  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΟΥ,  ΣΤΗΝ  «POLITICAL» 

Μια νέα χρονιά αρχί-
ζει και όλοι ευχόµα-
στε να είναι καλύτε-

ρη από την προηγούµενη. 
Συµπληρώνοντας δύο χρό-
νια στη δίνη της πανδηµίας, 
τα πράγµατα παραµένουν 
ακόµη πολύ δύσκολα και 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
από όλους. Βέβαια η ζωή συ-
νεχίζεται και δεν υπάρχει κα-
νένα περιθώριο για εφησυ-
χασµό ή για χάσιµο χρόνου. 
Αυτό φαίνεται πως αποτελεί 
και τη βάση σκέψης και ενερ-
γειών του ∆ηµάρχου Σπύ-
ρου Βρεττού, ο οποίος έχει 
ήδη καταρτίσει το πλάνο του 
για τη νέα χρονιά. Η  «ΑΧΑΡ-
ΝΑΪΚΗ» προσπάθησε µέσω 
του ρεπορτάζ να αλιεύσει κά-
ποια βασικά στοιχεία εν όψει 
του νέου έτους και στο σηµε-
ρινό µας φύλλο σας τα πα-
ρουσιάζουµε. 

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να 
επισηµάνουµε πως όλοι οι συνεργάτες του ∆ηµάρχου, 
όπως και ο ίδιος άλλωστε αυτές τις µέρες δεν σταµάτη-
σαν να δουλεύουν. Οι απουσίες τους από το ∆ήµο ήταν 
ελάχιστες, καθώς υπάρχει πληθώρα θεµάτων σε όλες 
τις διευθύνσεις που τρέχουν και δεν αφήνουν πολλά 
περιθώρια. Κάποιες µικρές ανάσες ξεκούρασης και µέ-
χρι εκεί, αφού ο χρόνος είναι αµείλικτος. 

Ο Σπύρος Βρεττός θεωρεί πως η φετινή χρονιά είναι 

αυτή που µπορεί να εκτοξεύσει 
τον ∆ήµο και να τον βάλει ουσι-
αστικά σε άλλο επίπεδο. Τι χρει-
άζεται; Απλά να συνεχιστεί ο 
ρυθµός των τελευταίων µηνών. 
Όλοι αναγνωρίζουν πως τους 
προηγούµενες τέσσερις µήνες 
έχουν γίνει όσα δεν είχαν γίνει 
εδώ και πολλά χρόνια. 

Με δεδοµένο ότι υπάρχουν 
πολλά έργα τα οποία πλέον εί-
ναι «ώριµα», έτοιµα δηλαδή 
από άποψη µελετών και χρηµα-
τοδότησης αυτό πουχρειάζεται 
είναι να περάσουν στο άλλο 
στάδιο και να αρχίσει η υλοποί-
ησή τους. Άλλωστε ο µεγάλος 
στόχος είναι να προχωρήσουν 
έργα εµβληµατικά για την πό-
λη. Έργα που καθυστερούν 
χρόνια ίσως και δεκαετίες. Έργα 
που θα πιστοποιήσουν πως οι 
Αχαρνές πλέον γυρίζουν ορι-
στικά και αµετάκλητα σελίδα 
και κάνουν άλµατα προόδου. 

Τέτοια έργα είναι για παρά-
δειγµα τα αντιπληµµυρικά, όπου οι εργασίες συνεχίζο-
νται σε Καναπίτσα και Εσχατιά µε τη συµβολή του 
υπουργείου και µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τη διετία. 
Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αναπλάσεις όπως της 
Καραµανλή, της Λ. Πάρνηθας, της Φιλαδελφείας, µεγά-
λα πάρκα όπως αυτό στη Λαθέα, αλλά και µικρότερα 
(τουλάχιστον τρία). 

Ολόκληρη η συνέντευξη  στην ΣΕΛ. 7

και τα δύο χρόνια δεν  είναι αρκετός χρόνος. 
Ναι θα ζητήσω  ανανέωση της εµπιστοσύνης»
Την πρόθεσή του να διεκδικήσει ακόµη µία θητεία στις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές του 2023 εξέφρασε µιλώντας στην «Political» ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε στον 
προγραµµατισµό και σχεδιασµό των έργων, στην πανδηµία αλλά 
και στην αποκατάσταση των περιοχών που είχαν πληγεί το περασµέ-

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ : ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ 
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022 !!!



2 Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

Η κάθε  κρίση, δηµιουργεί Κροίσους(πλού-
σιους), έλεγε ο µεγάλος Ωνάσης.  Το ζητού-

µενο είναι να εντοπίζεις σε κάθε συγκυρία, εποχή, 
τι έχει περισσότερο ανάγκη ο κάθε άνθρωπος.  
Στην συγκυρία µας όλοι έχουµε ανάγκη από φτη-
νά τρόφιµα. Χαµηλώνοντας το 
ποσοστό κέρδους, επιτυγχάνεις 
συνεχείς πωλήσεις, δηλαδή συ-
νεχές κέρδος που συσσωρεύε-
ται. Όπως παραδείγµατι και οι 
κατασκευαστές µασκών για τον 
κορονοϊό.

Για να κάνουµε µια πρό-
βλεψη για το αύριο ή το 

µέλλον, πρέπει να γνωρίζου-
µε την ιστορία, την συµπερι-
φορά των ανθρώπων του πα-
ρελθόντος, την νοοτροπία και 
την βούληση των σηµερινών κυβερνητών µας, 
αλλά και τις διαµορφούµενες συνθήκες στον 
πλανήτη µας, λόγω αυτής της συµπεριφοράς. 
Είναι καθαρή ηλιθιότητα να πηγαίνεις κόντρα 
στην ισορροπία της µητέρας φύσης.

Κοντόφθαλµη πολιτική είναι, να οραµατιζό-
µαστε την ισχύ µας, στο παρελθόν. Σήµερα 

έχουµε άλλα δεδοµένα, για τα οποία πρέπει να 
προστατευόµαστε, µε προσδοκία για το µέλλον. 
Κάποτε ήµασταν, σήµερα πρέπει να αναλάβουν 
και να αγωνιστούν οι νέοι.

Οι λαοί που εκλέγουν κυβερνήτες, παπα-
τζήδες και κλέφτες, δεν είναι θύµατα, αλ-

λά συνένοχοι.
Ανθρώπους, αρχοµανείς, λαοπλάνους και 
χωρίς λογικό σωστό ιδεολογικό υπόβαθρο, 

συνήθως ψηφίζουµε. Αυτό συµβαίνει γιατί σκε-
φτόµαστε, εγώ να οικονοµήσω  και σεις κόψτε το 
κεφάλι σας. Όµως εγώ, δεν είµαι ένα ολόκληρο 
έθνος.

Βρε παιδιά, τι µαύρος, τι κόκκινος, τι πρά-
σινος, τι γαλάζιος φασισµός. Ο  φασισµός 

είναι ένα και το αυτό πράγµα.  Να επιβάλλεις το 
εγώ σου µε την βία. Όλα τα υπόλοιπα σάλια, εί-
ναι κουτοπονηριές και παπατζηλίκια.

Η  µεσαία τάξη είναι αυτή που βγάζει την 
επόµενη κυβέρνηση και όχι οι µειοψηφίες 

ένθεν και ένθεν. Οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, Οικο-
νοµίας και Εργασίας, χτύπησαν αλύπητα την µε-
σαία τάξη. Βλέπετε ότι η µόρφωση χωρίς εµπειρία 

αιωρείται. Μόνο τα θεωρητικά 
χωρίς; Πρακτική, εξάσκηση, δεν 
φέρνουν το επιθυµητό αποτέλε-
σµα.

Είναι συχνό φαινόµενο, 
αρκετοί δηµοσιογράφοι 

και άλλα δηµόσια πρόσωπα, 
να καβαλούν το καλάµι, πι-
στεύοντας ότι είναι κάτι ξεχω-
ριστό. Στην πράξη είναι εργά-
τες τύπου, που µε δυσκολία 
κερδίζουν το ψωµί τους, για-
τί έχουν ερ-

γοδότες µε ιδιαίτερα συµφέ-
ροντα.

Θεωρούµε ότι οι άνθρω-
ποι και τα ζώα έχουν ψυ-

χή, γιατί έχουν εγκέφαλο. Αυτό 
µας οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι 
όταν πεθαίνει ο εγκέφαλος µας, 
πεθαίνει και η ψυχή µας. Να µας 
εξηγήσει ένας θεολόγος πως 
υπάρχει ψυχή µε πεθαµένο 
εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος µας είναι ύλη και όχι αέ-
ρας κοπανιστός.

Οι άνθρωποι που οραµατίζονται σωστά το 
µέλλον, χρειάζονται, βιολογική ευφυΐα, 

γνώσεις και φαντασία. Αυτοί οι άνθρωποι αφή-
νουν το αποτύπωµα τους, στην πορεία της αν-
θρώπινης εξέλιξης. Οφείλου-
µε κατ’ ελάχιστον, τον θαυµα-
σµό µας, την αποδοχή και τον 
σεβασµό µας.

Οι γονείς µας είναι το θε-
µέλιο µας, αρκεί να αντέ-

χουν στις δονήσεις στους κρα-
δασµούς και να στέκουν όρθιοι. 
Χρειάζεται να γίνουµε εµείς γο-
νείς για να το καταλάβουµε.

Άλλο πράγµα είναι να 
έχεις αντίρρηση για µια 

πράξη ή για ένα θέµα και άλλο 
να θέλεις να επιβάλεις την δι-
κή σου γνώµη βίαια. Το δεύτε-
ρο λέγεται απλά φασισµός.

Η ανάγκη της σιωπής γίνε-
ται, γιατί διακυβεύονται 

οικονοµικά οφέλη. Κάποτε 
όµως γίνεται κεραυνός του ∆ία, 
για την ανηθικότητα των ανθρώπων. Ότι  σπείρεις, 
αυτό θα θερίσεις.

Ο εγωισµός µας είναι ένα άγριο θηρίο. 
Όµως εάν τον δαµάσουµε, γιατί αυτό γίνε-

ται, κάνουµε την ζωή µας, λιγότερο δύσκολη. 
Και ο διπλανός µας συνάνθρωπος, έχει µυαλό 
και εµπειρίες όπως εµείς και κάτι χρήσιµο έχει 
να µας πει.

Ακούω ένα σωρό σηµερινούς δασκάλους 
της φιλοσοφίας, να λένε διάφορα δυσνόη-

τα λόγια και έννοιες, που µόνο οι ίδιοι τα καταλα-
βαίνουν, εάν καταλαβαίνουν τι λένε. Σοφία είναι 
η αλήθεια που στηρίζεται στην γνώση και την 
εµπειρία. 

Λέγει µια κοπέλα στην µάνα της. Καλέ µα-
µά, αγαπώ ένα παλικάρι τον ∆ηµήτρη, πο-

λύ καλό παιδί, από θρησκευτικά είναι σκράπας. 
Να φανταστείς, δεν ξέρει καν τι είναι κόλαση. 
Μην ανησυχείς κόρη µου, παντρέψου τον και 
θα του µάθουµε εµείς τι είναι κόλαση.

Ότι συνέβη στο παρελθόν, έγινε και δεν 
µπορούµε να γυρίσουµε την ζωή πίσω.  

Απλά µας διδάσκει.  Το χρήσιµο είναι, µε τα δεδο-
µένα του παρόντος, να µπορούµε να προβλέψου-
µε τι θα µας συµβεί στο εγγύς , αλλά και στο πιο 
µακρινό µέλλον.

Το να κάνει ένας άνδρας φλέρτ σε µια κο-
πέλα, µια γυναίκα, είναι πέρα για πέρα βι-

ολογικό, φυσικό. Όχι όµως προστυχιές και εκ-
βιασµούς. Εκεί συντελείται έγκληµα.

Ο εκβιασµός είναι ένας βρώµικος και χυδαί-
ος τρόπος στην συµπεριφορά µας. Όµως, 

ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αργά ή γρήγορα 
οι ακαθαρσίες, θα έλθουν στην 
επιφάνεια και πάντα τις πετάµε, 
για καθαριότητα. Ηθικός άγρα-
φος νόµος.

Κάποιοι άνθρωποι ανα-
φέρουν την επαναφορά 

της θανατικής ποινής. Το θέµα 
είναι καθαρά λογικής και ηθι-
κής. Η κοινωνία τιµωρεί τους 
εγκληµατίες, τους φονιάδες, 
για σωφρονισµό, και όχι για 

εκδίκηση. Εάν τηρούσαµε το οφθαλµόν αντί 
οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος, θα γινό-
µασταν ζούγκλα από τις βεντέτες. Όταν όµως ο 
φονιάς γνωρίζει ότι την υπόλοιποι ζωή του, θα 
πεθάνει µε ποινή ισοβίων χωρίς καµία χάρη 
στην φυλακή, ο επόµενος επίδοξος φονιάς θα 

το σκεφθεί πάρα πολύ. Αυτό 
θα λειτουργήσει σαν αποτρε-
πτικός παράγοντας. Νοείται 
ότι ο ισοβίτης πρέπει να εργά-
ζεται για να σιτίζεται. Εάν αρ-
νείται να εργαστεί αυτοκτονεί 
οικιοθελώς. Η κοινωνία δεν 
αισθάνεται ενοχή.

Όλη η ζωή µου ήταν ένα 
ταξίδι στον πλανήτη, λό-

γω επαγγέλµατος. Είµαι συντα-
ξιούχος ναυτικός. Έµαθα πολλά 
γιατί τα έζησα, όχι γιατί τα διά-
βασα. Η αποστήθισης δίνει βαθ-
µό άριστα, αλλά δεν είναι πείρα, 
ή πάντα η πραγµατικότητα. Η 
θεωρεία πάντα απέχει από την 
πραγµατικότητα.

Σε µια παρέα από πέντε 
έξη ηλικιωµένους αν-

θρώπους στο καφενείο, είπα την εξής κουβέ-
ντα. Κάποιος που έρχεται εδώ µου είπε, ότι η 
καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε από την χώ-
ρα, τα τελευταία πενήντα χρόνια, ήταν η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσω την γνώµη σας. 
Ο ένας µου είπε ότι ο άνθρωπος είναι άγριο βλί-
το. Ο άλλος µου είπε, ότι είναι βλήµα. Κάποιος 
άλλος ότι είναι οβίδα. Ο τελευταίο µου είπε ότι 
είναι τορπίλη. Συµπέρανα ότι η γνώµη της πλει-
οψηφίας, είναι µάλλον η σωστή. Εγώ ξέρω ότι 
τα βλίτα είναι φτηνά χόρτα και δεν φηµίζονται 
για την εξυπνάδα τους.

Οι αρνητές της πραγµατικότητας, έχουν εθιστεί 
και αρέσκονται στα παραµύθια. Είναι µυθοµα-

νείς.  Όµως η ζωή µας δεν είναι παραµύθι. Ή προσέ-
χεις για να σταθείς ζωντανός ή σε τρώει το χώµα.
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την  άποψη  του  γράφοντος. Η  προβολή  φυσικών  προσώπων, προϊόντων
και  υπηρεσιών, γίνεται  επί  πληρωµή, βάσει θεωρηµένου τιµολογίου. 

Ετήσιες  Συνδροµές: 
Ιδιώτες:  30€  l  Σύλλογοι: 50€ l  ∆ήµοι: 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  ∆ιανοµής:  Περίπτερα  Αχαρνών  - ∆ηµαρχείο   -   ΚΑΠΗ  –  ΚΕΠ 

και όλο το δεκαπενθήµερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
οδός Φιλαδέλφειας,  Κεντρική Πλατεία.  Σε όλες  τις  Ενορίες  µε  διανοµέα, 

την ηµέρα έκδοσης. Στους  συνδροµητές  αποστέλλεται   µέσω  Ταχυδροµείου. 
Για να γίνεται  συνδροµητής,  καλέστε  στο   697 2426684.       ∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

Μεταξύ κατεργαρέων  
πρέπει να υπάρχει ει-
λικρίνεια. Μεταξύ 

έξυπνων ανθρώπων, πρέπει 
να υπάρχει ισοµερισµός ευ-
θύνης. ∆ηλαδή συµβιβα-
σµός. Έτσι λειτουργεί το σύ-
στηµα και δεν µπορούµε να 
το ανατρέψουµε. 

Άλλο το τι θέλουµε 
και άλλο το τι µπο-
ρούµε. Η απόσταση 

είναι ο αγώνας µιας ολόκλη-
ρης ζωής, ο οποίος όµως 
ανατρέπεται από την επόµε-
νη γενιά. Έτσι είναι η ζωή µας.

Όταν µιλούν οι ηλι-
κιωµένοι άνθρωποι 
για κάποιο θέµα, πέ-

ραν από κάποιες ερωτήσεις 
ή αντιρρήσεις, µέσες άκρες 
συµφωνούν ή αποδέχο-
νται το σωστό της υπόθε-
σης. Τι γίνεται όµως µε το 
δεκαοχτάρη, που λόγω 
ηλικίας και νεανικής ορµής 
είναι επαναστάτης; Θα χρει-
αστεί µπροστά του σαρά-
ντα χρόνια παθήµατα  και 
µαθήµατα. Αυτό είναι το 
χάσµα των γενεών. Πώς να 
το γεφυρώσεις.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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Χριστουγεννιάτικες µελωδίες, κάλαντα και 
ευχές πληµµύρισε το ∆ηµαρχείο Αχαρνών 
σήµερα, παραµονή Χριστουγέννων. Ο ∆ή-

µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός υποδέχθηκε στο 
γραφείο του πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, 
µε τη Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Αχαρνών, 
όπως κάθε χρόνο, να κάνει την αρχή.

Τις καθιερωµένες ευχές ενόψει των εορτών 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
αντάλλαξε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών   Σπύρος  

Βρεττός και µέλη της ∆ηµοτικής Αρχής, µε τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου. Ο κ. Βρεττός επισκέφθη-
κε όλες τις υπηρεσίες στο κεντρικό κτίριο του ∆η-
µαρχείου όπως και τις αποκεντρωµένες ∆/νσεις του 
∆ήµου και τα εξωτερικά συνεργεία (ΚΕΠ,∆ΗΚΕΑ, 
∆ΗΦΑ, Στόλος καθαριότητας) και ευχήθηκε στους 
εργαζόµενους η νέα χρονιά να αποτελέσει αφετη-
ρία δηµιουργίας µε υγεία και αισιοδοξία για όλους 

Ο κ. Βρεττός επισκέφθηκε όλες τις υπηρε-
σίες στο κεντρικό κτίριο του ∆ηµαρχείου 
όπως και τις αποκεντρωµένες ∆/νσεις του 

∆ήµου  και τα εξωτερικά συνεργεία (ΚΕΠ, ∆ΗΚΕΑ, 
Στόλος, Νεκροταφείο, Βαµβακάρειο, Κοινοτικό 
Κατάστηµα Θρακοµακεδόνων κ.α.) και ευχήθηκε 
στους εργαζόµενους η νέα χρονιά να αποτελέσει 
αφετηρία δηµιουργίας µε υγεία για όλους και µε 
αισιοδοξία.

∆ήµος 
Αχαρ-

νών: Στηρί-
ζουµε τις δρά-
σ ε ι ς  π ο υ 
έχουν φιλαν-
θρωπικό χα-
ρ α κ τ ή ρ α  - 
Αχαρναϊκός - ∆όξα Αγίας Άννας γκολ ΑΓΑΠΗΣ για 
τον συνάνθρωπο! Οι ποδοσφαιρικές οµάδες του 
Αχαρναϊκού και της ∆όξας Αγίας Άννας βρέθηκαν 
στο γήπεδο όχι για να µετρήσουν γκολ αλλά για να 
προσφέρουν αγάπη.  Σε αυτή τη φιλανθρωπική εκ-
δήλωση ήµασταν δίπλα τους, µε σκοπό τη συγκέ-
ντρωση τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης για 
την στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Ελέ-
νη Σαχσανίδη» 

Με µέλη από το ∆Σ στο Σύλλογο της Χαραυ-
γής για αιτήµατα της περιοχής, συναντήθη-
κε, ο Αντιδήµαρχος Παν. Αναγνωστόπου-

λος. Κάθε φορά που βρίσκοµαι µε ανθρώπους που 
µάχονται για τις περιοχές τους, προσπαθώ να τους 
εξηγώ τη φιλοσοφία που σχεδιάζουµε τις ενέργειες 
µας. Το πλαίσιο είναι αρκετά γραφειοκρατικο µε 
χρονοβορες διαδικασίες. Στη ΧΑΡΑΥΓΗ όπως και 
σε όλο το ∆ήµο ο σχεδιασµός είναι πλούσιος αλλά 
θέλουµε σύµµαχο το χρόνο που απαιτούν οι διαδι-
κασίες!

Την περιοχή  Πανόραµα επισκέφθηκαν  δύο 
αντιδήµαρχοι, οι κ.κ. Παν. Αναγνωστόπου-
λος  και Νίκος ∆αµάσκος, συνοδεία υπηρε-

σιακών παραγόντων. Οι κ.κ. Αντιδήµαρχοι είδαν 
από κοντά την άθλια κατάσταση της περιοχής µας 
και τα χρόνια προβλήµατα που αντιµετωπίζει ανα-
φορικά µε την οδοποιία και έδειξαν κατανόηση. 

Υποσχέθηκαν να εξετάσουν ειδικότερα του-
λάχιστον τρείς περιπτώσεις µη διανοιχθέ-
ντων οδών, οι οποίες είναι κρίσιµες για την 

λειτουργικότητα του οδικού δικτύου του Πανορά-
µατος.

Κλιµάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. µε επικεφαλής τον πρώ-
ην υπουργό κ. Σπίρτζη επισκέφθηκε την περασµένη 
εβδοµάδα  το ∆ηµαρχείο Αχαρνών, όπου είχε συ-
νάντηση µε τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό.  Κύριο θέ-
µα  ήταν η πάταξη των φαινοµένων παραβατικότη-
τας και εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών. Κοι-
νή διαπίστωση των δύο πλευρών είναι η άµεση ανά-
γκη ενίσχυσης µε προσωπικό των Τµηµάτων, καθώς 
είναι υποστελεχωµένα και καλούνται να ανταπεξέλ-
θουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της περιοχής.

Ιδιαιτέρως θερµή και συγκινητική, παρά τις 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, ήταν η ανταπό-
κριση των συµπολιτών µας, στην εθελοντική 

δράση «Όλη η Αττική, µία Χριστουγεννιάτικη αγκα-
λιά για τα παιδιά» που πραγµατοποιήθηκε από τον 
∆ήµο Αχαρνών σε συνεργασία µε το «Όλοι µαζί 
µπορούµε», το Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου, στο ∆η-
µαρχείο Αχαρνών. ∆ώρα όπως παιχνίδια και βιβλία 
που δόθηκαν από καρδιάς από µικρούς και µεγά-
λους δηµότες πρόκειται διανεµηθούν σε παιδιά ευ-
παθών οµάδων του ∆ήµου µέσω των Κοινωνικών 
∆οµών προκειµένου να χαρίσουν χαµόγελα τις ηµέ-
ρες των Χριστουγέννων.

ΦωτορεπορτάζΦωτορεπορτάζ

Τηλεφωνική γραµµή
του  ∆ήµο Αχαρνών
για  καταγγελίες
παραβατικών συµπεριφορών
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αισθήµατος ασφά-
λειας των πολιτών ο ∆ήµος Αχαρνών έθεσε  σε λει-
τουργία από τη ∆ευτέρα 20 ∆εκεµβρίου 2021, τον 
πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθµό- 15104 (µε αστική 
χρέωση) µε στόχο την καταγραφή και προώθηση 
στις αρµόδιες αρχές, εγκληµατικών και παραβατι-
κών συµπεριφορών. Η τηλεφωνική γραµµή θα λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση ούτως ώστε να καταγράφο-
νται όσα περισσότερα περιστατικά στην προσπάθεια 
όλων να ελεγχθούν τα φαινόµενα παραβατικότη-
τας και εγκληµατικότητας στην πόλη µας. Οι αναφο-
ρές και καταγγελίες θα γίνονται µε απόλυτη εχεµύ-
θεια και βάσει του κανονισµού για την προστασία 
του κανονισµού προσωπικών δεδοµένων. 



Συνέχεια  από την πρώτη σελίδα.

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου είναι 
όλες προσανατολισµένες σε 
αυτή την κατεύθυνση, καθώς 

ο Σπύρος Βρεττός έχει δώσει σαφείς 
οδηγίες στους αρµόδιους Αντιδη-
µάρχους. Στο σχεδιασµό πολύτιµη 
θα είναι και η συνεισφορά της Ανα-
πτυξιακής, η οποία δουλεύει µε δια-
φορετική ατζέντα, ούτως ώστε να 
προχωράνε ταυτόχρονα διαφορετι-
κά πρότζεκτ, ενώ υπάρχει συνεργα-
σία και µε τις υπηρεσίες. Την ίδια ώρα 
όµως µια άλλη λίστα περιλαµβάνει 
έργα τα οποία µπορούν να υλοποιη-
θούν άµεσα. Παρεµβάσεις σε πλατεί-
ες, αθλητικούς χώρους, φωτισµό, 

οδοποιίες είναι µερικά από αυτά τα 
οποία θα συνεχιστούν µε καταιγιστι-
κούς ρυθµούς. 

Είναι πολλοί αυτοί που διαπιστώ-
νουν πως παρούσα δηµοτική αρχή δι-
αφέρει πολύ από τις προηγούµενες. 
∆εν περίµενε την τελευταία διετία για να 
κάνει έργα βιτρίνας. Ξεκίνησε από την 
πρώτη στιγµή και συνεχίζει αδιάκοπα. 
Αυτό µαρτυρά και τη θέληση του ∆η-
µάρχου να αφήσει έργο και να αλλάξει 
την πόλη, όπως έχει υποσχεθεί στους 
δηµότες της. Γι’ αυτό ο Σπύρος Βρεττός 
τονίζει συνεχώς πως φέτος είναι η χρο-
νιά κλειδί. Χωρίς στόχευση στην εκλο-
γική διαδικασία, µε τα έργα που θα κά-
νει θα πείσει όλους τους δηµότες πως 
δεν είναι περαστικός, αλλά ότι ήρθε για 

να µείνει και να καταφέρει να κάνει τις 
Αχαρνές µια σύγχρονη πόλη. Και συνε-
χίζοντας σε αυτό το ρυθµό, είναι δεδο-
µένο πως η δεύτερη θητεία του θα είναι 
ακόµη πιο παραγωγική. Γι’ αυτό άλλω-

στε έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή 
του να είναι ξανά υποψήφιος, όπως θα 
διαβάσετε και στην αναδηµοσίευση 
της συνέντευξής του στην Ψηφιακή 
Εφηµερίδα  Political, στην σελίδα 7.
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ : ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ 
ΤΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ  ΒΡΕΤΤΟΥ ΓΙΑ  ΤΟ  2022!

∆ίπλα στις ευπαθείς οµάδες τις γιορτινές µέρες ο ∆ήµος Αχαρνών 

Παρουσία των Μάκη  Βορίδη και Στέλιου Πέτσα το άναµµα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στους Θρακοµακεδόνες

Μια πολύ µεγάλη προσπάθεια κατέβαλε τις 
προηγούµενες µέρες ο ∆ήµος Αχαρνών και 
ιδιαίτερα η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής. 
Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Γιώργος Πετάκος 
υπό την καθοδήγηση του ∆ηµάρχου Σπύρου 
Βρεττού συντόνισε όλες τις αναγκαίες δράσεις, 
προκειµένου να φτάσουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα προϊόντα στο τραπέζι κάθε οικογέ-
νειας. 

Την εβδοµάδα πριν τα Χριστούγεννα για 
δύο µέρες πραγµατοποιήθηκε διανοµή προϊό-
ντων σε ωφελούµενους του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου «Ελένη Σαχσανίδη». Συγκεκριµέ-

να δόθηκαν τρόφιµα µακράς διαρκείας, φρού-
τα, λαχανικά, αλλά και φάρµακα, παιχνίδια και 
δωροεπιταγές από σουπερµάρκετ. Ο ίδιος ο 
Αντιδήµαρχος είχε φροντίσει µε προσωπικές 

επαφές να εξασφαλιστούν µεγάλες ποσότητες 
τροφίµων και προϊόντων, προκειµένου να δο-
θούν στους δικαιούχους. 

Πάνω από 1500 οικογένειες της πόλης µας 
παρέλαβαν προϊόντα από τρόφιµα και νωπά 
µέχρι είδη υγιεινής και απορρυπαντικά. Ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός σε κάθε διανοµή έδινε 
το παρών, ενώ διαρκής ήταν και η επίβλεψη 
του Γιώργου Πετάκου. Αµφότεροι δεν παρέλει-
ψαν να ευχαριστήσουν και το προσωπικό το 
οποίο συνέβαλε στην άψογη διαχείριση των δι-
ανοµών, αλλά και την τήρηση όλων των υγει-
ονοµικών µέτρων. 

Σε άκρως εορταστικό κλίµα και παρά το τσουχτερό κρύο 
πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Παρασκευής 17 ∆ε-
κεµβρίου 2021, το άναµµα του χριστουγεννιάτικου δέντρου 
στην κεντρική πλατεία Θρακοµακεδόνων. Οι φωτισµένες 
αψίδες και ο χριστουγεννιάτικος διάκοσµος δηµιούργησαν 
µια µοναδική ατµόσφαιρα. 

Η Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Αχαρνών µαζί µε 
τα παιδιά των καλλιτεχνικών τµηµάτων της ∆ΗΚΕΑ έκαναν 
ακόµα πιο γιορτινή την ατµόσφαιρα της εκδήλωσης, µε τις 

µελωδίες τους. Το άναµµα του  χριστουγεννιάτικο δέντρο 
έγινε λίγο µετά τις 7.00 το απόγευµα ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός ο οποίος µοιράστηκε µε τον κόσµο, το όραµα του 

ίδιου και των συνεργατών του,  η πόλη να είναι πιο φωτεινή 
και πιο γιορτινή παρά ποτέ τα φετινά Χριστούγεννα.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία και το ενδια-
φέρον τους, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο 
Βουλευτής Ν∆ Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόµου, ο 
αναπληρωτής Τοµεάρχης Πολιτισµού του ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευ-
τής Πάνος Σκουρολιάκος, Αντιδήµαρχοι, Πρόεδροι Ν. Π.,  
εκπρόσωποι  φορέων κ.α.

Στην εκδήλωση για την Ανεξαρτησία 
του Καζακστάν ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός
Στη τελετή έπαρσης 
σηµαίας για την 30ή 
επέτειο ανεξαρτησί-
ας του Καζακστάν 
παρευρέθηκε ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών, 
Σπύρος Βρεττός.  Ως 
γνωστόν ο ∆ήµος Αχαρνών διατηρεί στενούς δε-
σµούς φιλίας και αλληλεγγύης µε τη χώρα καθώς έχει 
αδελφοποιηθεί µε την πόλη Τσικµέντ. Παράλληλα, 
στον δήµο κατοικούν πολλοί επαναπατρισµένοι Έλ-
ληνες από το Καζακστάν οι οποίοι και διατηρούν ισχυ-
ρές σχέσεις µε τη χώρα. Στην οµιλία του, στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης, ο δήµαρχος Αχαρνών τόνισε ότι οι 
σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών µπορούν να ενισχυ-
θούν ακόµη περισσότερο και η αδελφοποίηση των 
Αχαρνών µε την πόλη Τσικµέντ συµβάλλει σε αυτή 
την εξέλιξη.  Στην εκδήλωση συµµετείχε η Φιλαρµο-
νική του ∆ήµου Αχαρνών η οποία εισέπραξε θετικά 
σχόλια για τη συµµετοχή της. 

Ο Αϊ Βασίλης στους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Αχαρνών

Αναµόρφωση του γραφείου εξυπηρέτησης κοινού της ∆ΗΦΑ στο «Χολίδειο»

Οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές σε κάθε 
Παιδικό Σταθµό του ∆ήµου Αχαρνών χα-
ρίζουν πάντα στιγµές χαράς και ευτυχίας 
για τα παιδιά. Τα παιδιά εδώ και µέρες υπό 
τις οδηγίες των και Νηπιαγωγών ετοιµά-
ζουν χειροτεχνίες, στολίδια και δώρα για 
τις εορταστικές ηµέρες. Το κλίµα των Χρι-
στουγέννων “σχηµατίζει” µε µεγάλη ευκολία γελαστά 
παιδικά πρόσωπα και δηµιουργεί πολλές όµορφες ανα-
µνήσεις. Κορυφαία δε όλων είναι η επίσκεψη του Αϊ Βα-

σίλη στους Παιδικούς Σταθµούς 
του ∆ήµου Αχαρνών. Τα παιδιά 
στην κυριολεξία ξετρελαίνονται µε 
την άφιξη του Αϊ Βασίλη.   Χριστου-
γεννιάτικες Ευχές από την Πρόε-
δρο της ∆ΗΦΑ Αγγελική Ζαχαριά-
δη. Η µαγεία των Χριστουγέννων 

ας φωτίσει τις ψυχές όλων µας. Εύχοµαι Yγεία,  Aγάπη,  
Xαρά, ∆ύναµη & Αισιοδοξία. Καλά Χριστούγεννα & Ευ-
τυχισµένο το 2022 . 

Σε ριζική αναµόρφωση και ανακαίνιση του χώρου εξυ-
πηρέτησης δηµοτών των Προγραµµάτων Αθλητισµού, 
στο κλειστό Γυµναστήριο του ∆ήµου Αχαρνών «Μπά-
µπης Χολίδης», προχώρησε η ∆ιοίκηση της ∆ηµοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών. Βασικός στόχος των εργασιών ήταν 
η δηµιουργία ενός άνετου και λειτουργικού χώρου ερ-
γασίας και εξυπηρέτησης του κοινού. Η ∆ιοίκηση της 
∆Η.Φ.Α. προχώρησε επίσης στην προµήθεια και εγκατά-

σταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού, για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών αλλά και την ευχέ-
ρεια των εργαζοµένων προκειµένου να ανταπεξέλθουν 
στις εργασίες που απαιτούνται. Η ∆ιοίκηση της ∆Η.Φ.Α. 
προβαίνει σε συνεχείς µικρές αλλά καίριες παρεµβάσεις 
που αφορούν τις υποδοµές ή τον εξοπλισµό, ώστε να 
βελτιωθούν δραστικά και συνολικά οι υπηρεσίες που πα-
ρέχονται προς τους δηµότες.



Στην οριστική κυριότητα του ∆ήµου Αχαρνών πε-
ριήλθαν µετά από διαδικασίες ετών και χωρίς 
κανένα αντάλλαγµα, εκτάσεις 126.975 στρεµµά-

των, στην Αγία Τριάδα και στην Αµυγδαλέζα Πάρνη-
θας, όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο «Κυκλάµινα», 
το οποίο υπέστη σηµαντικές ζηµιές στην φωτιά του 
2007 και από τότε παραµένει ερειπωµένο.

Ολοκληρώθηκε έτσι µια διαδικασία που αποδεί-
χθηκε µακροχρόνια και ανοίγει πλέον ο δρόµος για την 
αξιοποίηση των «Κυκλάµινων»,  ούτως ώστε να αποτε-
λέσουν µετά από πολλά χρόνια µαρασµού και εγκατά-
λειψης, ένα σηµείο αναφοράς για την Πάρνηθα και τον 
δήµο µας Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός είχε καταστήσει 
σαφή, από την πρώτη στιγµή, τη βούλησή του να επι-
σπευσθούν οι διαδικασίες των υποθέσεων που εκκρε-
µούν χρόνια και επιπλέον ο δήµος να αποκτήσει τις εκτά-
σεις και τα κτίσµατα που αν και βρίσκονται στην γεωγρα-
φική του κυριότητα, ανήκουν σε άλλους φορείς του ∆η-
µοσίου. «Πρόθεσή µας ήταν εξ αρχής να βρούµε 

τρόπους να αναδείξουµε την Πάρνηθα, να την κάνουµε 
ακόµα πιο προσιτή στους επισκέπτες και να διαφηµίσου-
µε τις οµορφιές της. Τα Κυκλάµινα στη νέα τους µορφή 
όταν µε το καλό είναι έτοιµα, θα αποτελέσουν µια τερά-
στια διαφήµιση για τις Αχαρνές», ανέφερε κατά την ενη-
µέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο κ. Βρεττός.

Ύστερα από επίπονες, συντο-
νισµένες και προσωπικές ενέρ-
γειες του δηµάρχου Σπύρου 
Βρεττού και του Αντιδηµάρχου 
των Τεχνικών Υπηρεσιών Νικό-
λαου ∆αµάσκου και σε συνερ-
γασία µε την ανάδοχο εταιρεία 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ του έργου διευθέτη-
σης του ρέµατος Εσχατιάς, θα 
κατασκευαστούν σε όλους σχεδόν τους δρόµους- 
οδούς που καταλήγουν στο ρέµα Εσχατιάς άνω των 
600 φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε 
αναµονή σωλήνα για τη µελλοντική επέκταση τοπο-
θέτησης των φρεατίων αυτών κατά µήκος όλων των 
προαναφερόµενων οδών.

Η συγκεκριµένη  κατασκευή, δεν προβλεπόταν 

στη συµβατική υποχρέωση 
της εταιρείας  ΙΝΤΡΑΚΑΤ, θα 
αποτελέσει το πρώτο ουσια-
στικό βήµα για την επίλυση 
του χρόνιου αντιπληµµυρι-
κού προβλήµατος των περιο-
χών Νεάπολης και Αγίου Πέ-
τρου που βρίσκονται πέριξ 
του ρέµατος Εσχατιάς.

Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τις ενέργειες που 
προβαίνει η ∆ηµοτική Αρχή µε όλους  τους εµπλε-
κόµενους φορείς (Υπουργείο Υποδοµών-Περιφέρεια 
Αττικής) για τη δηµοπράτηση των έργων Σ1-∆1 και 
Σ2-∆2 θα επιλύσουν κατά µέγιστο βαθµό το χρόνιο 
πρόβληµα αντιπληµµυρικής θωράκισης της πυκνής 
οικιστικής ζώνης του ∆ήµου Αχαρνών.
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Στην κυριότητα του ∆ήµου Αχαρνών εκτάσεις  
στην Πάρνηθα µαζί µε τα «Κυκλάµινα»

Νέα φρεάτια οµβρίων προστίθεται στα αντιπληµµυρικά έργα της Εσχατιάς 

Σε νέα εποχή ο ∆ήµος Αχαρνών. Κλείνει 
οικονοµικές εκκρεµότητες πολλών ετών 

1300 νέοι κάδοι απορριµµάτων 
στις γειτονιές του ∆ήµου Αχαρνών 
Στην ανανέωση των κάδων απορριµµάτων, µε 
ίδιους πόρους, σε κάθε γωνιά και γειτονιά των 
Αχαρνών, των Θρακοµακεδόνων, της Βαρυµπό-
µπης και του Ολυµπιακού Χωριού, προχωρά  η ∆η-
µοτική Αρχή Αχαρνών, βελτιώνοντας την καθηµε-
ρινότητα των πολιτών και συµβάλλοντας στην κα-
θαριότητα της πόλης.

Στο πλαίσιο, αυτό,  ξεκίνησε  η τοποθέτηση των 
πρώτων από τους 1.300 κάδους αποκοµιδής που 
παρέλαβε ο ∆ήµος, ενώ το επόµενο διάστηµα θα 
παραληφθούν και θα δοθούν άµεσα προς χρήση 
συνολικά 5.200 κάδοι, δίνοντας λύση στο χρόνιο 
πρόβληµα της έλλειψης κάδων και δηµιουργώντας 
τις προϋποθέσεις για καθαρές γειτονιές.

Στην παραλαβή των νέων κάδων βρέθηκαν ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο αρµόδι-
ος Αντιδήµαρχος Στάθης Τοπαλίδης, που όλο αυτό 
το διάστηµα προσπαθούν µε κάθε τρόπο να ενισχύ-
σουν τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, ούτως ώστε να 
είναι πιο αποτελεσµατικό το έργο της και να βελτιω-
θεί η εικόνα της πόλης.

«Ήταν ένα από τα πρώτα θέµατα που προσπα-
θήσαµε να δώσουµε λύση, καθώς για πολλά χρό-
νια δεν είχε γίνει προµήθεια κάδων από τον ∆ήµο 
µας. Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και ο αρµόδιος 
αντιδήµαρχος Στάθης Τοπαλίδης προχωράνε πλέ-
ον στην αντικατάσταση των παλαιών κάδων, ούτως 
ώστε να καλυφθούν οι µεγάλες ανάγκες σε κάθε γει-
τονιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήµαρχος κ. 
Βρεττός.

Επανεκκίνηση της µελέτης ένταξης στο 
σχέδιο πόλης της ΠΕ 17 στο Μονοµάτι
Μετά από χρόνια αδράνειας και αδιαφορίας µια πολύ 
σηµαντική περιοχή του ∆ήµου Αχαρνών, η ΠΕ 17 στο 
Μονοµάτι µπαίνει πάλι στο κάδρο της αναπτυξιακής 
προοπτικής µέσω της διαδικασίας ένταξης στο σχέδιο 
πόλης. Με επιµονή και µεθοδικότητα ο Αντιδήµαρχος 
Συντονισµού και Πολεοδοµίας Παν. Αναγνωστόπου-
λου και µε την αµέριστη στήριξη του ∆ηµάρχου Σπύ-
ρου Βρεττού, επιδίωξε συµβιβασµό µε την εταιρία µε-
λετών, ώστε άµεσα να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της µελέτης  ένταξης στο σχέδιο πόλης της Πο-
λεοδοµικής Ενότητας 17 στο Μονοµάτι. Φυσικά υπάρχει ακόµα σηµαντικό αντικείµενο µελέτης 
στο επόµενο διάστηµα,  αλλά θα επιδιωχθεί η ροή των εργασιών και των αναρτήσεων των µελε-
τών να πραγµατοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις, ώστε σύντοµα η περιοχή να ενταχθεί στο σχέδιο 
πόλης. Ιδιαίτερη σηµασία έχει ότι η επικύρωση της δυνατότητας συµβιβασµού ψηφίστηκε οµόφω-
να στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γεγονός, που φανερώνει ότι οι πολιτικές δυνάµεις της πόλης στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων µπορούν να δηµιουργούν ενιαίο µέτωπο.

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχών δ/ε Αχαρνών 
Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει τους δηµότες του 
και όλους τους ενδιαφερόµενους πως από το Τµή-
µα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της Γ.∆/ ∆ασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης αποφασίστηκε η ανάρτηση του θεωρη-
µένου δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Αχαρνών, 
όπως αναµορφώθηκε κατά περίπτωση, συνολι-
κής έκτασης 80.565,50 στρεµµάτων στον ειδικό δι-
αδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και 
υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του 
ΝΠ∆∆ «Ελληνικό Κτηµατολόγιο».  Ως εκ τούτου καλείται κάθε ενδιαφερόµενος, αφού λάβει γνώ-
ση του περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του µε 
καταληκτική ηµεροµηνία την 30/01/2022, ηµέρα ∆ευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες 
στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία παρατείνεται κατά 20 ηµέρες.
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Κορονοϊός - Τα νέα µέτρα προβλέπουν:
• υποχρεωτική χρήση µάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (ΚΝ95, FFP2) 

ή διπλής µάσκας (χειρουργικής ή υφασµάτινης) 
στα σούπερ µάρκετ, στα ΜΜΜ και από το προ-
σωπικό των χώρων εστίασης. (Σύσταση χρήσης 
τους σε µέρη συγχρωτισµού)
• ωράριο λειτουργίας έως τις 00:00 για τη δια-
σκέδαση και εστίαση, χωρίς όρθιους, µε µέγιστο 
τα έξι άτοµα ανά τραπέζι και µετρικές αποστά-
σεις. Σε περίπτωση παραβίασης του µέτρου προ-
βλέπεται απαγόρευση της µουσικής που επί του 
παρόντος επιτρέπεται
• χωρητικότητα 10% µε ανώτατο όριο τα 1.000 
άτοµα στους αθλητικούς χώρους όπου έχει πα-
ρατηρηθεί µη τήρηση των µέτρων, µε τη µη συµ-
µόρφωση να συνεπάγεται «αυτοµάτως» τη δι-
οργάνωση κεκλεισµένων των θυρών.
• υποχρεωτικό αρνητικό τεστ PCR (µοριακός 
έλεγχος) 48 ωρών για επισκεπτήριο σε Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΜΦΗ) και δοµές φρο-
ντίδας χρονίως πασχόντων
• αυστηρότεροι όροι επισκεπτηρίου στα νοση-
λευτικά ιδρύµατα και απαγόρευση εισόδου 
στους ιατρικούς επισκέπτες
• τηλεργασία έως 50% σε δηµόσιο και ιδιωτικό 
τοµέα µε κυλιόµενο ωράριο, βάσει των δυνατο-
τήτων κάθε υπηρεσίας

Στις πέντε ηµέρες από τις δέκα που εί-
ναι σήµερα, µειώνεται η καραντίνα 
για τους πολίτες που είναι θετικοί 

στην covid-19 και είναι ασυµπτωµατικοί ή µε 
ελαφριά συµπτώµατα. Οι οδηγίες του CDC 
προβλέπουν ότι οι νέοι κανόνες θα αφο-
ρούν όσους έχουν µολυνθεί, είναι ανεµβο-
λίαστοι, µερικώς εµβολιασµένοι, πλήρως 
εµβολιασµένοι ή έχουν κάνει και την ανα-
µνηστική δόση. Ο ασθενής θα µπαίνει σε 
αποµόνωση από την πρώτη ηµέρα που θα 
βρεθεί θετικός για πέντε ηµέρες αντί για δέ-
κα. Στην λήξη του πενθήµερου αν παραµέ-

νουν ασυµπτωµατικοί, τότε θα µπορούν να 
επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους αλ-
λά µε µάσκα παντού ακόµα και στο σπίτι για 
άλλες πέντε ηµέρες.

Στην ΚΥΑ που δόθηκε στη δηµοσιότη-
τα σήµερα σχετικά µε τα νέα µέτρα που 
τέθηκαν σε ισχύ, περιγράφεται και το 

πλαίσιο λειτουργίας στις  Εκκλησίες.  Σύµφω-
να µε το ΦΕΚ από την υποχρεωτική χρήση µά-
σκας εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί 
και οι ιεροψάλτες αποκλειστικά και µόνο κατά 
τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής.

Τέθηκε   σε λειτουργία   η  ενσωµάτω-
ση της ταυτότητας των πολιτών στο 
«ψηφιακό πορτοφόλι», που έχει δη-

µιουργηθεί, προκειµένου να ενταχθούν σε 
αυτό το πιστοποιητικό εµβολιασµού, το ευ-
ρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό ή το  πι-
στοποιητικό νόσησης που εκδίδονται  µέσω 
του gov.gr.

Το Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Πο-
λιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς 

του ∆ήµου Αχαρνών προβάλλει στην ιστοσε-
λίδα του ένα µικρό αφιέρωµα µε τίτλο: «Ο Απε-
λευθερωτικός Αγώνας του ‘21 ως πηγή 
έµπνευσης και καλλιτεχνικής δηµιουργίας». Το 
µικρό αυτό αφιέρωµα φιλοδοξεί να παρουσι-
άσει τους δηµιουργούς που εµπνεύστηκαν και 
εµπνέονται ακόµη και σήµερα από την ιστορι-
κή περίοδο της Επανάστασης του 1821.

Παρατάθηκε έως τις 28 Φεβρουαρίου 
η προθεσµία για την καταβολή των 
τελών κυκλοφορίας του 2022. Τη 

σχετική απόφαση έλαβε ο υφυπουργός Οι-
κονοµικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο 
οποίος δήλωσε ότι «Η παράταση για την κα-
ταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι επι-
βεβληµένη, για να διευκολύνει τους πολί-
τες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να 
εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση».

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Σ το άρθρο 4 παρ. 11 του κωδικοποιηµένου ν. 2251/94 ορίζε-
ται ότι: ∆εν επιτρέπεται επιβολή κατάσχεσης για ικανοποίηση 
απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και εταιριών παροχής πι-

στώσεων, καθώς και των εκδοχέων των απαιτήσεων αυτών από κα-
ταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, επί ακινήτου του οφειλέ-
τη, το οποίο αποδεδειγµένα αποτελεί τη µοναδική κατοικία του, εφό-
σον ασκηθεί από τον ίδιο, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών 
αφότου γίνει η πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, ανακοπή 
κατά του σχετικού τίτλου εκτέλεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 933 επ. ΚΠολ∆ και συντρέχουν, σωρευτικώς, οι ακόλου-
θες προϋποθέσεις:
α) η απαίτηση της τράπεζας, στο σύνολο της, όπως βεβαιώνεται στο 
σχετικό τίτλο εκτέλεσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιά-
δων (20.000) ευρώ,
β) δεν έχει εγγραφεί, µε τη βούληση του οφειλέτη, επί του ακινήτου 
αυτού προσηµείωση ή υποθήκη υπέρ της δικαιούχου Τράπεζας,
γ) ο οφειλέτης βρίσκεται σε αποδεδειγµένη αδυναµία να εκπληρώ-
σει τη συµβατική του υποχρέωση.

Εάν δεν έχει ασκηθεί ανακοπή του πρώτου εδαφίου ή αυτή 
απορριφθεί τελεσιδίκως, δεν εµποδίζεται η επιβολή κατάσχεσης. Η 
ανακοπή αυτή αποτελεί το µοναδικό ένδικο βοήθηµα προσβολής 
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, µε το οποίο µπορεί να 
ζητηθεί η ακύρωση των ελαττωµατικών πράξεων εκτελέσεως. Ακύ-
ρωση των πράξεων αυτών δε µπορεί να ζητηθεί µε αγωγή ή µε έν-
σταση κατά τη διάρκεια της δίκης, ούτε το κύρος της µπορεί να αµ-
φισβητηθεί σε δίκη αποζηµιώσεως ή αδικαιολόγητου πλουτισµού, 
ή ενώπιον διαιτητών. 

Ανεπίτρεπτη κατάσχεση ακινήτου εις βάρος 
οφειλέτη, για ικανοποίηση απαίτηση
της τράπεζας, όταν η οφειλή δεν υπερβαίνει
το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

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

ζητήµατα



7Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει 
ακόµη µία θητεία στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές του 2023 εξέ-

φρασε µιλώντας στην «Political» ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Ο κ. 
Βρεττός αναφέρθηκε στον προγραµµα-
τισµό και σχεδιασµό των έργων, στην 
πανδηµία αλλά και στην αποκατάστα-
ση των περιοχών που είχαν πληγεί το 
περασµένο καλοκαίρι.

n Σε σχέση µε την πανδηµία αλλά και 
την εµβολιαστική κάλυψη, πώς είναι η 
κατάσταση στον ∆ήµο Αχαρνών;
Η κατάσταση στον ∆ήµο µας δεν διαφέ-
ρει ιδιαίτερα από τους υπόλοιπους ∆ή-
µους της Αττικής. Όπως πολύ καλά γνω-
ρίζετε, η διαχείριση της πανδηµίας γίνεται 
αποκλειστικά από την Πολιτεία και τους 
αρµόδιους φορείς. Η εµβολιαστική κάλυ-
ψη θα µπορούσε να είναι και µεγαλύτερη 
και γίνονται προσπάθειες για αυτό. Ωστό-
σο, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες 
στην περιοχή µας, τις οποίες έχουµε επισηµά-
νει ήδη από την αρχή της πανδηµίας. Παραµέ-
νουµε πάντα σε επιφυλακή και προσπαθούµε 
να κάνουµε ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων µας.

n Πώς εξελίσσεται ο προγραµµατισµός  σας 
στο επίπεδο των έργων;
Εµείς ξεκινήσαµε τη θητεία µας µε συγκεκριµέ-
νο πρόγραµµα και σχεδιάγραµµα  δράσεων. 
Ξέραµε τι χρειάζεται να γίνει στην πόλη µας και 
πώς να κινηθούµε για να το πετύχουµε παρά 
τις αντικειµενικές δυσκολίες. Βέβαια, δεν είχα-
µε προβλέψει την πανδηµία που δηµιούργησε 
πρόσθετες και επιτακτικές ανάγκες. Κάναµε µε-
ρικά έργα άµεσης προτεραιότητας, που µπο-
ρούσαν να προχωρήσουν, όπως παιδικές χα-
ρές για παράδειγµα, που υπήρχε µόλις µία σε 
όλο τον ∆ήµο και πλέον έχουµε 16 και συνεχί-
ζουµε. Παράλληλα εκµεταλλευτήκαµε το διά-
στηµα αυτό, για να µπορέσουµε να προχωρή-
σουµε τα διαδικαστικά και γραφειοκρατικά θέ-
µατα. Κάναµε µελέτες, βρήκαµε χρηµατοδοτή-
σεις, προχωρήσαµε διεθνείς διαγωνισµούς και 
πλέον τους τελευταίους µήνες  αρχίσαµε να 
βλέπουµε τα αποτελέσµατα της δουλειάς µας. 
Οι Αχαρνές σιγά - σιγά αρχίζουν να θυµίζουν 
ένα εργοτάξιο και σας διαβεβαιώνω πως αυτή 
η αίσθηση θα γίνεται διαρκώς πιο έντονη.

n Πώς εξελίσσονται τα έργα στην περιοχή 
που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκα-
γιές του περασµένου καλοκαιριού;
Από την πρώτη στιγµή εµείς προσπαθήσαµε 
µέσω των υπηρεσιών του ∆ήµου και στο πλαί-
σιο των αρµοδιοτήτων µας να παρέµβουµε 
όπου είναι εφικτό. Αυτό αφορούσε την αποκα-
τάσταση βλαβών, κάποιες βασικές υποδοµές, 

κυρίως όµως τους καθαρισµούς. Ήταν απίστευ-
τες οι ποσότητες καµένων δέντρων, µπαζών, 
αλλά και κηπαίων τα οποία έπρεπε να αποµα-
κρυνθούν άµεσα από τις περιοχές της Βαρυ-
µπόµπης και των  Θρακοµακεδόνων. Εκµεταλ-
λευτήκαµε κάθε δυνατότητα, καθώς ο χρόνος 
για τις πρώτες βροχές µας πίεζε. Ταυτόχρονα 
αρχίσαµε µια εκστρατεία επαφών µε όλες τις 
συναρµόδιες Αρχές για την προώθηση ζητηµά-
των όπως ο καθαρισµός των ρεµάτων και η το-
ποθέτηση κορµοδεµάτων. Παράλληλα, µέσω 
των υπηρεσιών µας εντοπίσαµε σε ποια ρέµα-
τα υπάρχουν προβλήµατα και χρειάζονται 
εκτεταµένες επεµβάσεις, αλλά και κάτι άλλο 
πολύ σηµαντικό. Στη Βαρυµπόµπη αναδείχθη-
κε η ανάγκη δηµιουργίας  οδών διαφυγής. Για 
όλα αυτά έχουµε αποστείλει δεκάδες επιστο-
λές σε υπουργεία, την περιφέρεια κ.λπ., προ-
κειµένου να προχωρήσουν άµεσα. Αυτά τα έρ-
γα όµως είναι πολυσύνθετα και απαιτείται χρό-
νος, ενώ υπάρχει και ένα θέµα µε τη σύγχυση 
αρµοδιοτήτων. ∆εν περνάει όµως µέρα που 
δεν ασχολούµαστε µε αυτά τα ζητήµατα και νο-
µίζω πως πολύ σύντοµα θα έχουµε σηµαντικές 
εξελίξεις.

n Πώς οραµατίζεστε τον ∆ήµο Αχαρνών στο 
τέλος της ∆ηµοτικής περιόδου;
∆εν είναι εύκολο να κάνεις προβλέψεις σε µια 
εποχή όπως αυτή που διανύουµε. Από την άλ-
λη, το όραµά µου είναι σίγουρο πως δεν θα 
έχει υλοποιηθεί, γιατί είναι δεκάδες, αν όχι εκα-
τοντάδες τα πράγµατα που θέλουµε ακόµη να 
κάνουµε για την πόλη µας. Αυτό όµως που 
µπορώ να πω µε σιγουριά είναι ότι οι Αχαρνές 
θα έχουν τεράστια αλλαγή, µια πολύ µεγάλη 
βελτίωση σε βασικούς τοµείς.

Ήδη οι δηµότες µας το έχουν διαπιστώσει 
και χαίροµαι που καθηµερινά θα βρεθεί κά-

ποιος να µου το πει. Αυτή η εξέλιξη που 
έχει ξεκινήσει θα αυξάνεται διαρκώς µε 
γεωµετρική πρόοδο. Αν και κανονικά θα 
πρέπει να  είµαι συγκρατηµένος, γνωρίζο-
ντας πόση δουλειά έχει γίνει σε όλα τα 
επίπεδα, ακόµη και αν προκύψουν καθυ-
στερήσεις για λόγους που δεν µπορούµε 
να προβλέψουµε, είµαι σίγουρος πως η 
πρόοδος θα είναι τεράστια. Και το στοίχη-
µα που θέλουµε να κερδίσουµε είναι πλέ-
ον να επενδύσουµε στην εξωστρέφεια, 
καταφέρνοντας να µάθουν όλοι τα θετικά 
στοιχεία των Αχαρνών.

n Είναι στις προθέσεις σας να διεκδική-
σετε ακόµη µία θητεία;
Έχουµε πάρα πολλά να κάνουµε ακόµη 
και τα δύο χρόνια δεν είναι αρκετός χρό-
νος. Άλλωστε πρέπει να καλύψουµε κενά 
δεκαετιών και για αυτό όταν κάναµε τον 
σχεδιασµό µας αυτός έγινε σε ορίζοντα 
οκταετίας. Οι συνδηµότες µου µε επέλε-
ξαν και απέναντί τους έχω αναλάβει µια 

ηθική πρώτα από όλα υποχρέωση να κάνω 
όσα τους υποσχέθηκα. Να κάνω την πόλη µας 
καλύτερη, πιο όµορφη, σύγχρονη και φιλική 
για τους δηµότες της και τους ίδιους υπερήφα-
νους για αυτήν. Το έργο µας µπορεί να φαίνε-
ται ήδη, αλλά για να ολοκληρωθεί χρειάζεται 
χρόνος. Θα ζητήσω την ανανέωση της εµπιστο-
σύνης τους, διεκδικώντας µία ακόµη θητεία, 
και ελπίζω να µε τιµήσουν ξανά µε την ψήφο 
τους, δίνοντάς µου την ευκαιρία να ολοκληρώ-
σω το έργο που ξεκίνησα πριν από δύο χρόνια.

n Τι έχετε προγραµµατίσει για την περίοδο 
των εορτών για τους δηµότες σας;
Φέτος προσπαθήσαµε να κάνουµε την πόλη 
µας πιο φωτεινή, πιο λαµπερή. Ο στολισµός 
κατά γενική οµολογία είναι εντυπωσιακός και 
έχουµε αποσπάσει θετικότατα σχόλια και από 
δηµότες άλλων περιοχών, που µε αυτή την 
αφορµή επισκέφθηκαν την πόλη µας. Κάναµε 
µια γιορτή για τη φωταγώγηση του δέντρου 
µας στην κεντρική πλατεία, αλλά και στην πλα-
τεία Θρακοµακεδόνων. Σχεδιάζαµε πολλές εκ-
δηλώσεις, αλλά η πανδηµία µάς τις ακύρωσε.

n Ποιο είναι το µήνυµα που θέλετε να στεί-
λετε αυτές τις άγιες ηµέρες;
Περάσαµε µια πολύ δύσκολη χρονιά, η οποία 
µας άφησε έντονα σηµάδια. Αυτό που θέλω να 
ευχηθώ σε όλους είναι υγεία και δύναµη. Τους 
µήνες που πέρασαν αποδείξαµε πως είµαστε 
µαχητές και συνειδητοποιήσαµε πως, όταν δί-
νουµε τα χέρια και παλεύουµε όλοι µαζί, µπο-
ρούµε να αντιµετωπίσουµε κάθε πρόβληµα. 
Ας γιορτάσουµε αυτές τις µέρες µε τους δικούς 
µας ανθρώπους και ας ξεκινήσουµε τη νέα 
χρονιά µε όρεξη για δηµιουργία και αισιοδο-
ξία. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά.

Ξεκάθαρος και αισιόδοξος  ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός στην  συνέντευξη  του,  
στην  Ψηφιακή  Εφηµερίδα  «Political» και  στον δηµοσιογράφο Γιώργο Λαιµό

«Έχουµε πάρα πολλά να κάνουµε ακόµη και τα δύο χρόνια δεν  είναι αρκετός χρόνος.   
Ναι θα ζητήσω  ανανέωση της εµπιστοσύνης»
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Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών, συµπλή-
ρωσε µε την λήξη του έτους 2021,  41 
χρόνια δράσης και προσφοράς, τόσο  

στην διατήρηση  της παράδοσης του  Κρητικού 
πολιτισµού, όσο και  µε την κοινωνική και πο-
λιτιστική του δράση, στο ∆ήµο Αχαρνών. Στο 
πλαίσιο αυτής της επετείου, ο τωρινός Πρόε-
δρος, ∆ηµήτρης   Γιαννούλης,   παραχώρησε 
µια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, για το χθες, το 
σήµερα και το αύριο, του ιστορικού  Συλλόγου 
Κρητών Αχαρνών, στην Περιφερειακή   Εφηµε-
ρίδα : «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΝΕΑ».

 
n Κύριε Γιαννούλη, ας ξεκινήσουµε τη συζήτη-
ση µας µε µία αναδροµή της ιστορίας του συλ-
λόγου σας.
Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών «Η Κρήτη» ιδρύ-
θηκε το 1980. ∆ηµιουργήθηκε από την ανάγκη 
των Κρητών στην περιοχή να διατηρήσουν και να 
αναπτύξουν τις µεταξύ τους σχέσεις. Τα πρώτα 
χρόνια στεγαζόταν σε διάφορα κτίρια, όµως απο-
κτήσαµε  το δικό µας κτίριο σε ένα επιβλητικό ση-
µείο στο Λόφο του Προφήτη Ηλία που θεµελιώ-
θηκε το 1996 και όπου λειτουργούµε µέχρι σήµε-
ρα.  Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η µελέτη 
και ο σχεδιασµός του κτιρίου µας πραγµατοποιή-
θηκαν από το ΤΕΙ Ηρακλείου και η υλοποίηση 
τουστηρίχθηκε από υπουργεία αλλά και µεγάλο 
αριθµό ευεργετών από την περιοχή των Αχαρνών 
και από την Κρήτη,που συνεισέφεραν στην ανέ-
γερσή του. Σήµερα κατοικούν στην περιοχή των 
Αχαρνών περίπου 15.000 Κρητικοί.

n Το κρητικό στοιχείο στις Αχαρνές παρατη-
ρούµε ότι δραστηριοποιείται δυνατά. Τι λέτε;
Πράγµατι, ο Σύλλογος µας είναι από τους πιο 
δραστήριους στην περιοχή µας.  Στα µητρώα µας  
είναι γραµµένα περίπου 5.500 µέλη και φίλοι του 
Συλλόγου.   Έχουµε τµήµατα εκµάθησης κρητι-
κών χορών και µουσικών οργάνων (λαούτο, λύ-
ρα και µαντολίνο) για όλες τις ηλικίες. Έχουµε λει-
τουργήσει και τµήµατα θεατρικά αλλά και τµήµα-
τα κρητικού τραγουδιού. Πριν την πανδηµία και 
την απαγόρευση των εκδηλώσεων, είχαµε καθι-
ερώσει κάθε χρόνο τις γιορτές της τσικουδιάς, του 
αντικρυστού. ∆ώσαµε ιδιαίτερο βάρος στην ανα-
βίωση ιστορικών γεγονότων, όπως η αναπαρά-

σταση του τρόπου ζωής στην Αρχαία Κνωσσό, 
αλλά και αφιερωµατικά δρώµενα για την αναβί-
ωση της Μάχης της Κρήτης,µε τη συµµετοχή ερα-
σιτεχνών ηθοποιών, µελών του Συλλόγου και 
εθελοντών.

n Εσείς πότε αναλάβατε το τιµόνι της διοίκησης 
και για ποιες εκδηλώσεις η για ποια δράση σας 
νιώθει το ∆.Σ. υπερήφανο;
∆ιατέλεσα Αντιπρόεδρος του Συλλόγου από το 
2004 µέχρι το 2018 και τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια έχω την τιµητική θέση του Προέδρου. Είναι 
πολλές οι  δράσεις για τις οποίες είµαστε υπερή-
φανοι που πραγµατοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρό-
νια µε πρωτοβουλία όλων  των προηγουµένων 
προέδρων και των τότε διοικητικών συµβουλίων. 
Και θέλω να ευχαριστήσω δηµόσια και τα µέλη 
του σηµερινού ∆.Σ. που εργάζονται για την κοινω-
νική προσφορά του Συλλόγου µας και όχι µόνο. 
Στις βασικές δράσεις µας που πραγµατοποιούµε 
συστηµατικά, είναι η παροχή  οικονοµική στήρι-
ξης και συγκέντρωσης τροφίµων και ειδών πρώ-
της ανάγκης για τις ευάλωτες οµάδες του ∆ήµου 
µας, όπως επίσης και η εθελοντική αιµοδοσία. Μέ-
χρι σήµερα έχουµε δώσει από την τράπεζα αίµα-
τος του συλλόγου περισσότερες από  2.500 φιά-
λες αίµατος στα µέλη και τους φίλους αλλά και σε  
ευπαθείς οµάδες πανελλαδικά. Μία από τις πιο 
πρόσφατες δράσεις µας ήταν το κάλεσµα µας για 
να κινητοποιήσουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη  
στήριξη αλληλεγγύης στους σεισµόπληκτους συ-
µπατριώτες µας στην Κρήτη.

n Σε κάθε Περιφέρεια στην Αττική βλέπουµε 
και ένα κρητικό σωµατείο. Πιστεύετε ότι η Κρή-
τη πρωτοπορεί στα πολιτιστικά δρώµενα στο 
λεκανοπέδιο.
Όλοι οι κρητικοί σύλλογοι και σωµατεία συµβάλ-
λουν µε το έργο τους  στη στήριξη και διάδοση του 
Κρητικού στοιχείου, και της ανεκτίµητης πολιτιστι-
κής µας παράδοσης και κληρονοµιάς, που περνά  
από γενιά σε γενιά.  Είναι επίσης εξαιρετικά σηµα-
ντικό ότι µέσα από τα σωµατεία µας και τις εκδη-
λώσεις µας έρχονται κοντά οι νέες και οι νέοι µας, 
που συµµετέχουν στα πολιτιστικά δρώµενα, γνω-
ρίζουν την παράδοσή µας,  και από αυτούς θα 
αναδειχθούν οι  νέοι καλλιτέχνες και εκπρόσωποι 

του κρητικού πολιτισµού που θα ξεχωρίσουν τα 
επόµενα χρόνια.

n Για τη γενέτειρά µας τι θα λέγατε. ∆ραστηριο-
ποιείται στα πολιτιστικά ή ο τουρισµός έχει 
εµπορευµατοποιήσει την κρητική µας παράδο-
ση;
Ο πολιτισµός και ο τουρισµός είναι δύο κοµµάτια 
αλληλένδετα για µία χώρα, όπως η Ελλάδα που 
αποτελεί παγκοσµίου φήµης προορισµό διακο-
πών, µε την Κρήτη να πρωταγωνιστεί µε την αυθε-
ντική της ταυτότητα, τον πολιτισµό της, τη µουσι-
κή, την Κρητική διατροφή και κουζίνα,  και την 
απαράµιλλή ζεστή  φιλοξενία των ανθρώπων της. 
Είναι εκατοµµύρια οι επισκέπτες στο νησί µας κάθε 
χρόνο, που γνωρίζουν από κοντά τις οµορφιές του 
τόπου µας, θαυµάζουν το µοναδικό πολιτισµό µας 
και επιθυµούν να συµµετέχουν στα δρώµενα και 
τις εκδηλώσεις µας. Το να διατηρήσουµε την  αυ-
θεντικότητά µας, µέσα από την ανάδειξη και προ-
βολή της Κρητικής µας παράδοσης είναι η µεγαλύ-
τερη επένδυση για το παρόν και το  µέλλον µας.

n Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζει το σωµατείο 
σας και πώς βλέπετε να επιλύονται αφού ξεπε-
ράσουµε τα βάσανα της πανδηµίας;
Η πανδηµία µας έχει επηρεάσει όλους. Μέσα 
σε΄αυτήν την πρωτόγνωρη υγειονοµική αλλά και 
οικονοµική και κοινωνική κρίση, εργαζόµαστε µε 
όλες µας τις δυνάµεις ώστε να επιστρέψουµε το 
συντοµότερο δυνατό στην κανονικότητα. Σε αυτές 
τις έκτακτες συνθήκες, τα Σωµατεία και οι Σύλλο-
γοι έχουν πληγεί δραµατικά. Έχουν στερηθεί ση-
µαντικών πηγών εσόδων τα δύο τελευταία χρό-
νια, εξαιτίας της απαγόρευσης πραγµατοποίησης 
εκδηλώσεων. Υπάρχει άµεσο ζήτηµα επιβίωσής 
τους και συσσωρευµένες οικονοµικές υποχρεώ-
σεις λόγω των λειτουργικών εξόδων τους που συ-
νεχίζουν και τρέχουν. Επιβάλλεται λοιπόν η Πολι-
τεία να δει αυτό το ζήτηµα µε µεγάλη ευαισθησία 
και να παρέχει την αναγκαία ενίσχυση. Η πολιτι-
στική δραστηριότητα  πρέπει να στηριχθεί όπως 
στηρίχθηκαν ήδη και άλλοι οικονοµικοί και παρα-
γωγικοί τοµείς. Ο πολιτισµός είναι το πιο ζωντανό  
κοµµάτι της ταυτότητάς µας. Είναι πυλώνας προό-
δου και χωρίς τη στήριξή του πραγµατική ευηµε-
ρία δεν µπορεί να υπάρξει.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  TOY  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΡΗΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

«Είµαστε υπερήφανοι για  όσα  πραγµατοποιήθηκαν
όλα αυτά τα χρόνια µε  πρωτοβουλία όλων 
των  Προέδρων και των τότε ∆ιοικητικών Συµβουλίων»
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«Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, με υγεία σε όλους!!!»

Διαφημιστείτε και Στηρίξτε την μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της πόλης μας! 

Περιοδεία στις  Yπηρεσίες του ∆ήµου, από κλιµάκιο του ΚΚΕ, µε επικεφαλής την Γιούλη Αγγελοπούλου 
Περιοδεία στις υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών 

πραγµατοποίησε κλιµάκιο του ΚΚΕ, µε επικεφα-
λής την Γιούλη Αγγελοπούλου, µέλος της ΤΕ Βο-

ρειοδυτικής Αττικής της ΚΟΑ του ΚΚΕ και δηµοτική 
σύµβουλο µε τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Η συζήτηση µε τους εργαζόµενους επικεντρώθηκε 
στο ζήτηµα της Υγείας και τις ελλείψεις που υπάρχουν 
στο Πρωτοβάθµιο Σύστηµα Υγείας. Το Κέντρο Υγείας 
στην περιοχή είναι υποστελεχωµένο, χωρίς γιατρούς 
σε µια σειρά από ειδικότητες. Πολλοί εργαζόµενοι ανέ-
φεραν ότι παρακαλάνε να µην αρρωστήσουν, γιατί ξέ-

ρουν ότι θα πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέ-
πη ώστε να γίνουν καλά…

Το κλιµάκιο του ΚΚΕ ανέδειξε τις ευθύνες διαχρονικά 

όλων των κυβερνήσεων στην υποχρηµατοδότηση του δη-
µόσιου συστήµατος Υγείας, την πολιτική της εµπορευµα-
τοποίησης - ιδιωτικοποίησης στην Υγεία που υπηρετήσαν 
πιστά όλες οι κυβερνήσεις, πολιτική της οποίας τα τραγικά 
της αποτελέσµατα βιώνει σήµερα ο λαός µε την πανδηµία.

Ανέπτυξε τις θέσεις του ΚΚΕ για την Υγεία και επεσή-
µανε την ανάγκη οι ίδιοι οι εργαζόµενοι να αντιστοιχήσουν 
τις διεκδικήσεις τους µε τις σύγχρονες ανάγκες τους, να δυ-
ναµώσει η πάλη, που στο επίκεντρο θα έχει την ικανοποί-
ηση των λαϊκών αναγκών σε πρόληψη, θεραπεία και απο-
κατάσταση της υγείας.

Ο Σπ. Βρεττός στην εκδήλωση 
του Υφυπουργείου Αθλητισµού 
Στην εκδήλωση του Υφυπουργείου 
Αθλητισµού µε θέµα: «Ο ρόλος της 
Εθνικής Πλατφόρµας Αθλητικής Ακε-
ραιότητας, στην αντιµετώπιση της χειρα-
γώγησης των αθλητικών αγώνων», 
έδωσε το «παρών» ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός, ανταποκρινόµενος στο κάλεσµα του Υφυ-
πουργού Λευτέρη Αυγενάκη. Πρόκειται για µια ιδιαίτερα σηµα-
ντική προσπάθεια στο χώρο του Αθλητισµού από τον Υφυπουρ-
γό Λευτέρη Αυγενάκη και τον Γ.Γ. Γιώργο Μαυρωτά - ο οποίος εί-
ναι και ο πρόεδρος της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. - για την καταπολέµηση της 
χειραγώγησης, αλλά και κάθε ανήθικης πρακτικής στο χώρο του 
αθλητισµού.

Ψηφιακή εποχή στον ∆ήµο Αχαρνών 
Ουσιαστικό βήµα για τον ψηφιακό του µετασχηµατισµό κάνει ο 
∆ήµος Αχαρνών µε την ένταξή του στο πληροφοριακό σύστηµα 
ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «ΙΡΙ∆Α». Ο 
∆ήµος µας µε την υποστήριξη του Τµήµατος Κυβερνοασφάλειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών και τον συντονισµό των αντιδηµάρ-
χων Χρύσανθου Κόνταρη και ∆ηµήτρη Κωφού, αξιοποιεί ένα 
σύγχρονο πληροφοριακό εργαλείο που ενισχύει την αποδοτικό-
τητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και τον συντονισµό των 
υπηρεσιών του ∆ήµου, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σηµαντική 
εξοικονόµηση πόρων.

Οµόφωνα αθώοι ο πρώην ∆ήµαρχος Σπύρος Στριφτός 
και  µέλη της τότε ∆ιοίκησης για την υπόθεση της ∆ΕΑ∆Α 
Οµόφωνα αθώοι για την υπόθεση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του ∆ήµου 
Αχαρνών (∆ΕΑ∆Α) κηρύχθηκαν στις  15 ∆εκεµβρίου 2021, ο πρώην ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Στριφτός και µέλη της τότε ∆ιοίκησης. Λίγο νωρίτερα είχε προτείνει την απαλ-
λαγή τους και η εισαγγελέας της έδρας. Ο πρώην ∆ήµαρχος είχε κηρυχθεί και πάλι αθώ-
ος σε παρόµοια υπόθεση του ∆ήµου, στις 23 Νοεµβρίου 2015.  Μετά την εξέλιξη αυτή, 
Σπύρος Στριφτός εξέφρασε την ικανοποίησή του. «Από την πρώτη στιγµή είχα δηλώσει 
ότι η διοίκησή µας κινήθηκε µε µοναδικό γνώµονα την επίλυση των προβληµάτων των συνδηµοτών µας κι ότι 
έχουµε εµπιστοσύνη στη ∆ικαιοσύνη. Αισθάνοµαι δικαιωµένος και ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους συν-
δηµότες που µας στήριξαν ηθικά σε αυτό τον δικαστικό αγώνα», τόνισε χαρακτηριστικά.  Ο Σπύρος Στριφτός δι-
ετέλεσε ∆ήµαρχος Αχαρνών τη δηµοτική περίοδο 2003-2006.

Άκρως πετυχηµένη η εκδήλωση της ∆ΗΜ.Τ.Ο. Ν∆
Αχαρνών µε την Υφυπουργό Μαρία Συρεγγέλα 
Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη εκδήλωση 
της ∆ηµ.Το Αχαρνών-Θρακοµακεδόνων τη Κυρια-
κή 12 ∆εκεµβρίου 2021 στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του ∆ήµου Αχαρνών µε θέµα :  «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ».  Κεντρική 
οµιλήτρια ήταν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα. Πλήθος κα-
λεσµένων παρευρέθηκαν για να τιµήσουν την ∆η-
µΤο  στη πρώτη εκδήλωση της νεοσύστατης οµά-
δας. Την εκδήλωση άνοιξε η υπεύθυνη στο τοµέα 

γυναικών Τόκα Έφη µε ευχαριστίες προς τους καλε-
σµένους και έδωσε το λόγο στους επισήµους για 
ένα χαιρετισµό. Έπειτα δόθηκε ο λόγος στην υφυ-
πουργό η οποία µίλησε για θέµατα που αφορούν 
τις σηµερινές οικογένειες και συγκεκριµένα τις γυ-
ναίκες. Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο 
κοινό προκειµένου να θέσουν ερωτήσεις στην οµι-
λήτρια της εκδήλωσης. Τέλος ο πρόεδρος Πέτρος 
Μαρίνης ευχαρίστησε όλους τους καλεσµένους και 
προσφέρθηκαν δώρα στην Υφυπουργό.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι κα-
τά 18,5% . Ειδικότερα, το κόστος για το φετι-
νό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόµων) 
εκτιµάται ότι θα κυµανθεί από 82,56 έως 
113,90 ευρώ, έναντι 69,67 - 104,17 ευρώ που 
στοίχισε πέρυσι. Πρόκειται για µεταβολή της 
τάξης του 9,3 % έως 18,5 % σε σύγκριση µε 
το αντίστοιχο τραπέζι του 2020, οπότε η αγο-
ρά λειτούργησε υπό καθεστώς lockdown.

l «Άνοιξε» το ηλεκτρονικό σύστηµα που θα 
υποδεχτεί τις αιτήσεις των επαγγελµατιών 
για ρύθµιση των απλήρωτων εισφορών 
τους σε έως 72 δόσεις. Η προθεσµία για την 
υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Ια-
νουαρίου του 2022. Στην ρύθµιση εντάσ-
σονται άµεσα τα λεγόµενα «κορονοχρέη» 
µε εξαίρεση τις εισφορές του τετραµήνου 
Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020, που θα έχουν 
την δυνατότητα αυτή µετά την 1η Ιανουα-
ρίου του νέου χρόνου. Η ενεργοποίηση της 
ρύθµισης για την εξόφληση χρεών προς τα 
ασφαλιστικά Ταµεία σε έως 72 µηνιαίες δό-
σεις αφορά τους πληγέντες από την πανδη-
µία ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοα-
πασχολούµενους. 

l Έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2022 ισχύει το µέ-
τρο της αναστολής επιβολής ΦΠΑ 24% στα 
ακίνητα που στόχο έχει την τόνωση της οικο-
δοµικής δραστηριότητας, αλλά και γενικότε-
ρα της αγοράς ακινήτων. Επισηµαίνεται ότι το 
µέτρο, το οποίο τέθηκε σε εφαρµογή από τις 
αρχές του 2020 και έχει τριετή διάρκεια, αφο-
ρά τόσο στα νεόδµητα ακίνητα όσο ακόµη και 
αδιάθετα από το 2006, οπότε και υιοθετήθη-
κε η επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα. 

l Τη δυνατότητα η πάγια ρύθµιση των 12 δό-
σεων για οφειλές στα ασφαλιστικά Ταµεία 

να γίνει ρύθµιση σε 72 δόσεις προβλέπει 
µεταξύ άλλων τροπολογία του υπουργεί-
ου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Με βάση την τροπολογία, διευρύνεται το 
πεδίο εφαρµογής της ήδη ισχύουσας διά-
ταξης της ρύθµισης σε έως 72 δόσεις, των 
οφειλών που δηµιουργήθηκαν κατά την 
περίοδο της πανδηµίας, και αφορούν στις 
περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο 
του 2020 έως και Ιούνιο του 2021.

l Ξεκίνησε  η υποχρεωτική έκδοση και διαβίβα-
ση τιµολογίων µέσω της πλατφόρµας της ΑΑ-
∆Ε MyData, θέτοντας οριστικό τέλος στις συ-
γκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προµη-
θευτών. Ήδη η ΑΑ∆Ε έχει στείλει επιστολή 
στους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις για 
τις προθεσµίες εφαρµογής του νέου συστή-
µατος ηλεκτρονικής καταγραφής τιµολογίων 
διευκρινίζοντας παράλληλα ότι µέσα από την 
εφαρµογή timologio.gr µπορούν να εκδί-
δουν ψηφιακά τα παραστατικά τους.

l Νέα εποχή και νέοι κανόνες στις συναλλα-
γές µε την Εφορία. Το νέο καθεστώς «υπό-
σχεται» λιγότερη γραφειοκρατία στις δη-
λώσεις απόδοσης ΑΦΜ, καθιερώνει νέες 
δηλώσεις Μητρώου που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, καταργεί τις φωτοτυπίες 
αστυνοµικών ταυτοτήτων, αλλά και την 
υποχρέωση προσκόµισης βεβαίωσης του 
e-ΕΦΚΑ για ορισµένες δραστηριότητες.

l Στα 663 ευρώ αυξάνεται ο νόµιµος κατώτατος 
µισθός από 1η Ιανουαρίου 2022, σύµφωνα 
µε τη κείµενη νοµοθεσία και το νόµιµο κατώ-
τατο ηµεροµίσθιο, για πλήρη απασχόληση, 
για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες 
όλης της χώρας.  Ειδικότερα, µε απόφαση του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων Κωστή Χατζηδάκη -σε 
συνέχεια της σύµφωνης 
γνώµης που διατύπωσε το 
Υπουργικό Συµβούλιο τον περασµένο Ιούλιο 
µετά από σχετική εισήγηση του αρµόδιου 
Υπουργού τότε-   καθορίζεται ως εξής: α) Για 
τους υπαλλήλους ο κατώτατος µισθός αυξά-
νεται κατά 2% και ορίζεται στα 663 ευρώ από 
650 ευρώ προηγουµένως. β) Για τους εργα-
τοτεχνίτες το κατώτατο ηµεροµίσθιο αυξάνε-
ται επίσης κατά 2%  και  ορίζεται στα 29,62 ευ-
ρώ από 29,04 ευρώ προηγουµένως

l Υπερψηφίστηκε η πρόταση του προϋπολο-
γισµού ύψους 343 εκ. ευρώ και του Προ-
γράµµατος Εκτελεστέων έργων για το 2022 
από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, 
ενώ, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, τα 
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
στην ίδια συνεδρίαση καταψήφισαν την 
πρόταση Προϋπολογισµού που κατέθεσε 
η παράταξη «∆ύναµη Ζωής».

l Με 158 «ναι» κυρώθηκε από την Ολοµέλεια 
της Βουλής των Ελλήνων ο κρατικός προϋ-
πολογισµός του οικονοµικού έτους 2021. 
Με ευρύτατη πλειοψηφία 189 βουλευτών 
ψηφίσθηκαν οι δαπάνες του υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας (16 βουλευτές τις καταψήφι-
σαν και 95 ψήφισαν «παρών») όπως και οι 
δαπάνες της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας 
που ψηφίσθηκαν από 266 βουλευτές (34 κα-
ταψήφισαν). Οι δαπάνες όλων των υπόλοι-
πων υπουργείων ψηφίσθηκαν επίσης από 
158 βουλευτές ( 142 κατά) µε µόνη διαφο-
ροποίηση τις δαπάνες του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη που ψηφίστηκαν από 
159 βουλευτές έναντι 141 βουλευτών που 
τις καταψήφισαν.



Λένε πως Χριστούγεννα δεν είναι, αν δεν υπάρ-
χει δέντρο, φάτνη, στολίδια, δώρα… και γλυ-
κά. Λέω πως Χριστούγεννα δεν είναι, δίχως 

τους ανθρώπους που αγαπάς. Λέω πως οι πιο όµορφες 
γιορτές είναι αυτές που συµβαίνουν µέσα µας... Χρι-
στούγεννα ψυχή µου είναι η αγάπη εν δράσει. Κάθε 
φορά που αγαπάµε ,κάθε φορά που δίνουµε κάθε τό-
τε είναι Χριστούγεννα. ∆εν είναι αλήθεια ότι τα Χρι-
στούγεννα κάνει κρύο , απλά ίσως τότε έχουµε περισ-
σότερη ανάγκη από µια ζεστή αγκαλιά.  Εσείς τι λέτε...?
Η οµορφιά του νου προκαλεί έκπληξη, η οµορφιά της ψυ-
χής υποχρεώνει να σέβεσαι... Η σκληρότητα αυτών των 
καιρών δεν πρέπει να µας αφήσει να χάσουµε την τρυφε-
ρότητα της καρδιάς µας... H τρυφερότητα είναι η µυστική 
γλώσσα της ψυχής…!!!

Όταν η ΚΑΡ∆ΙΑ θα σε ταξιδεύει µέσα στο όνει-
ρο ΜΑΣ… τότε θα ευχόσουν να ήταν αληθι-
νό...!!! Όσο δυνατά και να βάζεις την µουσι-

κή… Πάντα θα ακούς τις σκέψεις σου που θα είναι δυ-
νατότερες …!!! Ωστόσο δεν είναι οι σκέψεις των αν-
θρώπων που γράφουν την ιστορία τους...αλλά οι 
πράξεις τους...!!! Κι αν κάποια νύχτα ψάξεις να µε 
βρεις.. Θα µε βρεις.... Στην ΚΑΡ∆ΙΑ… Βλέπεις η Αγάπη 
δεν είναι να κατέχεις αλλά να εκτιµάς…!!!

Πάντα θα υπάρχει το χειρότερο από αυτό που 
στη στιγµή διαδραµατίζεται...Και εµείς Πάντοτε 
µε Θετικές σκέψεις µε αυτοπεποίθηση, προοπτι-

κή και ελπίδα…!!!....έτσι να ξεκινάµε τη µέρα µας…!!! 
Ότι και αν συµβαίνει…!!! Τι Κι αν βραχείς λίγο από τη 
βροχή δεν πειράζει. Καλύτερα βρεγµένος από την τρικυ-
µία της ζωής, παρά ατσαλάκωτος από την αδράνειά 
της...!!!.Γιατί τίποτα πιο ωραίο, τίποτα πιο αληθινό απ’ τη 
ζωή δεν είναι..!!!

Τα αληθινά πράγµατα της ζωής, δεν τα σπου-
δάζουµε και δεν τα µαθαίνουµε, απλά τα συ-
ναντάµε…!!!  Παραλίγο ΑΓΑΠΗ, θάταν ο κό-

σµος αλλιώς…!!! Τελικά πόσο εύκολα γυρίζει η κλει-
δαριά των αισθηµάτων µ’ ένα οποιοδήποτε κλειδί της 
λησµονιάς…!!

Συνωµοσία Φαντασίας, γαλήνης και οµορ-
φιάς…!!!  Να είσαι το καταφύγιο κάποιου. Τι 
ωραιότερο στη ζωή... Το ταξίδι, όπως και η αγά-

πη, εκφράζει µία απόπειρα να γίνει το όνειρο πραγµατι-
κότητα..!!! Πέταξε τα όνειρά σου στο άπειρο, σαν χαρτα-
ετό, και δεν ξέρεις τι θα φέρουν πίσω...!!! Κι ΕΣΥ αν κά-
ποια νύχτα ψάξεις να µε βρεις.. Θα µε βρεις.... στην καρ-
διά σου…!!!

Ανάµεσα στις µνήµες, τα όνειρα, τις επιθυµίες 
και τις τύψεις,  Ποιος είναι σίγουρος για το τι 
στα αλήθεια συνέβη…? Πως να βάλεις σε ζυ-

γαριά ακριβείας τον Χρόνο που έζησες τον Χρόνο που 
αποµένει…? Ποιο το µέτρο των αναµνήσεων, των 
όσων έζησες, των όποιων ένιωσες…? ∆εν θα τον δεις 
τον αετό στον πόνο να λυγίζει… Μόνο απλώνει τα φτε-
ρά βουβά και συνεχίζει..»

Ανάµεσα στον αισιόδοξο και στον απαισιόδοξο 
διαφορά είναι αστεία…!!! Ο αισιόδοξος βλέπει 
µόνο την καρυδόψιχα, ο απαισιόδοξος ολόκλη-

ρο το καρύδι… Πάντοτε µε Θετικές σκέψεις λοιπόν µε αυ-
τοπεποίθηση , προοπτική και ελπίδα…!!! Γιατί τίποτα πιο 
ωραίο, τίποτα πιο αληθινό απ’ τη ζωή δεν είναι..!!!

Να περιµένεις το καλύτερο. Να είσαι έτοι-
µος για το χειρότερο. Να αξιοποιείς αξιολο-
γώντας ,οτι προκύπτει. Όταν σταµατήσεις 

να παίζεις , δεν είσαι «εκτός» νιότης....Είσαι «εκτός»  
ζωής... Βλέπεις… Μπορεί οι λέξεις να ανταγωνίζο-
νται, µα είναι οι χειρονοµίες που κόβουν..το νή-
µα…!!! Αυτοπεποίθηση ,αισιόδοξα και µε ελπίδα 
για το αύριο…!!!

Η Ελπίδα..είναι Ένα όνειρο… µε ανοιχτά τα Μά-
τια…!!! Βλέπεις τα απωθηµένα είναι αδυναµία. 
Και οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου δυνατοί. Όλα 

σου τα’ µαθα, µα ξέχασα µια λέξη.  Αν µ’ άφηνες τη λέξη 
να σου µάθω

Καλή και η στιγµή … Μα η διάρκεια µέσα στο 
χρόνο σε ξεχωρίζει…!!! Βλέπεις η πορεία κρα-
τάει πιο πολύ µέσα στον χρόνο από το αποτέ-

λεσµα...!!!  Μάθε πως σε κάθε άνθρωπο, υπάρχουν θυ-
σίες που οι γύρω του δεν βλέπουν ποτέ ...!!! πόσο µά-
λιστα οι εφήµεροι και ∆ιάττοντες αστέρες λάτρεις του 
ΕΓΩ ...!!!) Και δόξα το Θεό από αυτούς της στιγµής και 
κατά καιρούς µπόλικοι...!!!

∆εν υπάρχει καµία τύχη... Στη ζωή υπάρχουν µό-
νο επιλογές και συνέπειες... Αν το πιστεύεις, είναι 
ελπίδα… Αν προσπαθήσεις, είναι θάρρος… Αν 

µπορείς, είναι Ικανότητα… Αν τα καταφέρεις είναι ευτυχία…
Οι όµορφες στιγµές µοιάζουν µε τα καλά ακριβά 
αρώµατα…..!!! Λίγες σταγόνες αρκούν,για να 
µοσχοβολήσει η µέρα...∆εν µπορείτε να διαλέ-

ξετε που να βάλετε ένα συναίσθηµα.... Επιλέξτε όµως σε 
ποιόν να το χαρίσετε…!!! 

Φαντάζεσαι...ταξιδεύεις...ονειρεύεσαι ...ελπίζεις !!! 
Τελευταία ελπίδα, της ψυχής η άγκυρα…!!! Νοµί-
ζεις πως δραπετεύεις και πέφτεις τρέχοντας πάνω 

στον εαυτό σου. Το ταξίδι, όπως και η αγάπη, εκφράζει µία 
απόπειρα να γίνει το όνειρο πραγµατικότητα..!!! Πέταξε τα 
όνειρά σου στο άπειρο, σαν χαρταετό, και δεν ξέρεις τι θα φέ-
ρουν πίσω...!!!

Σπουδαίος ΡΑΦΤΗΣ ο ΧΡΟΝΟΣ...σπουδαίος...Ει-
δικότητα του οι επιδιορθώσεις ...!!! Και όσο για 
εµάς..θα παραµείνουµε πιστοί και παραδοµένοι 
στο τι θα πει ο ένας και στο τι θα πει ο άλλος… χά-

νοντας σιγά , σιγά στιγµές από την ζωή µας…!!!
Το όµορφο είναι πάντα παράξενο… ∆εν τετραγωνί-
ζονται οι κύκλοι...Μήτε και τα αισθήµατα...Μπορεί οι 
λέξεις να ανταγωνίζονται, µα είναι οι χειρονοµίες που 

κόβουν..το νήµα…!!! Βλέπεις… Τα συναισθήµατα δεν είναι 
για να τα λες …Αλλά για να τα δείχνεις …!!! ∆εν είναι η έντα-
ση ενός συναισθήµατος µα η συνέπεια που το µεγαλώνει…!!

Να περιµένεις το καλύτερο. Να είσαι έτοιµος 
για το χειρότερο. Να αξιοποιείς αξιολογώντας 
,οτι προκύπτει. Όταν σταµατήσεις να παίζεις , 
δεν είσαι «εκτός» νιότης... Είσαι «εκτός» ζωής... 

Βλέπεις… Μπορεί οι λέξεις να ανταγωνίζονται, µα είναι 
οι χειρονοµίες που κόβουν..το νήµα…!!!

Τα αληθινά πράγµατα της ζωής, δεν τα σπουδάζου-
µε και δεν τα µαθαίνουµε, απλά τα συναντάµε…!!! 
Τελικά πόσο εύκολα γυρίζει η κλειδαριά των αισθη-

µάτων µ’ ένα οποιοδήποτε κλειδί της λησµονιάς…!!! Βλέπεις: 
Μακρύς ο δρόµος απ’ την επιθυµία στην απόφαση…

Τι είναι η ευτυχία…!  Ένα σπίτι γεµάτο από αν-
θρώπους που αγαπάς...!!! Ωστόσο Χρειάζεται να 
είσαι γεµάτος και να σου περισσεύει, για ν’ αγα-

πάς...Γιατί η ΑΓΑΠΗ είναι δύναµη, είναι αξία, ΚΑΙ είναι 
Πραγµατικά η µοναδική αξιοπρέπεια να καταφέρεις να Σ’ 
αγαπούν …!!! ΚΑΙ είναι αλήθεια από τα πιο σηµαντικά 
ίσος και το πιο σηµαντικό πράγµα στη ζωή µας , το πώς να 
µάθεις πώς να δίνεις αγάπη και πώς να την αφήνεις να έρ-
χεται , και ακόµα καλύτερα πώς να την εισπράττεις …!!!
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ΚΑΛΗΜΕΡΑ ...!!!
ΚΑΛΟ ΒΡΑ∆Υ…!!! 
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ…!!!

Επιµέλεια:
Αντώνη  
Σουλακέλη

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

49 Vaiou Kritis str , Acharnai  e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr

Tel: 210-2469576, 6977625869, 6974886151  Fax:210-2464760

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
θεατρική παράσταση στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ

µε γνωστούς ηθοποιούς.  Τετάρτη 29/12/21  αναχώρηση 17.30µµ
εισιτήριο 23€ , περ/ται  η µεταφορά

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΦΕΡΛΗΣ -ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ
Σάββατο 22/1/2022 , ώρα αναχώρησης 15.30µµ,

εισιτήριο 18€ (περιλ/ται η µεταφορά) 
===================================================

Κυριακή 19/12  µονοήµερη εκδροµή
Αράχοβα-Δελφοί- Ι.μονή Προφ. Ηλία- Ιτέα -Πηγές Κρύα (εισιτήριο	18€)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2022	 στην	 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4-9/01/2022 6ήμερη	μοναδική	εκδρομή																					 EIΣΙΤΗΡΙΟ	310€

Κυριακή 30/1/2022 µονοήµερη εκδροµή
ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ, εισιτήριο 25€

(Περιλαµβάνεται το εισιτήριο του Οδοντωτού)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
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ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΛΙΟΥ, 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΙΛΙΟΥ-ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατάστηµα 260 τ.µ. 
Α΄όροφος , κατάλληλο 
για Γραφεία, Σχολή 
χορού, κλπ, επί της 
οδού Πάρνηθας 6,  
Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 
6986 997881. 4∆286

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Κτίριο 180 τ.µ., βαριάς  σιδηροκατασκευής, 
κατάλληλο  για  κάθε  χρήση,  στην θέση Λουτρό Αχαρνών,  
µε νόµιµη άδεια.  Τηλ. Επικ. 6937 292232 κ. Αλέκος. 4∆286.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

Ο  ∆ΟΥΚΑΣ    ΒΑΪΟΣ   του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
και της  ΕΥΘΥΜΙΑΣ   το γένος  ∆ΕΣΙΚΟΥ   
που  γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η   ΚΑΜΕΝΙ-
∆ΟΥ  ΣΟΥΜΕΛΑ   του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
και της   ΚΥΡΙΑΚΗΣ   το  γένος   ΠΑΡΧΑ-
ΡΙ∆ΟΥ   που  γεννήθηκε  στην  ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ   και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ     θα  έλθουν σε  γάµο  που  
θα  γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Μήνυμα απέστειλε σε όλους 
τους ορθοδόξους της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών 

και Πετρουπόλεως ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας, με την 
ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων.
Ἀδελφοὶ μου! 
Χριστούγεννα σήμερα! Καθώς, ἡ ἱστορία 
τῆς ἀνθρωπότητος κυλᾶ μέσα στὸ χρόνο, 
τὸ γεγονός τῶν Χριστουγέννων παραμένει 
ἀπαρασάλευτο! Τὰ «δίσεκτα καὶ πέτρινα» 
χρόνια τῶν πανδημιῶν καὶ τῶν ποικίλων 
δοκιμασιῶν τῶν δερματίνων χιτώνων 
τῆς μεταπτωτικότητος ἔρχονται, ἄλλοτε 
παραμένουν πολύ καὶ κάποτε παρέρχονται! 
Ἡ Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, τα Χριστούγεννα, 
ἐξακολουθεῖ μὲ ταπεινό καὶ ὑπέρλογο τρόπο 
νὰ καλεῖ τὴν ἀνθρωπότητα γιὰ μία προσωπικὴ 
συνάντηση μὲ τὸ Θεῖο Βρέφος, ποὺ κείτεται 
«ἐσπαργανωμένο» ἐν Φάτνη ἀλόγων ζώων. Ἡ 
διερμήνευση μιᾶς τέτοιου εἴδους ὑπερβατικῆς 
συναντήσεως προϋποθέτει τὴν κατανόηση ἀπὸ 
τὴν πλευρά μας τῆς αἰτίας τῆς ἐνανθρωπήσεως 
τοῦ Μεσσίου.
Ὁ γεννηθείς Χριστός παρουσιάζεται ὡς 
ὁ δεύτερος Ἀδάμ μέσα στὴν ἱστορικὴ 
πραγματικότητα. Ὁ πρωτόπλαστος ἀπέτυχε νὰ 
πραγματοποιήσει  τὴν θεία ἐντολή μέσα στὸν 
κῆπο τῆς Ἐδέμ. Ὁ δεύτερος, νέος Ἀδὰμ ἔρχεται 
τώρα νὰ κάνει πράξη ἐκεῖνο, ποὺ ὁ πρῶτος μὲ 
τὴν πτώση δὲν ἐπέτυχε! Ὁ προφητάναξ Δαβίδ, 
ὁμιλεῖ ἐκ μέρους Του: «ἰδού ἥκω... τοῦ ποιῆσαι 
τὸ θέλημά σου ὁ Θεός μου». Ἰδού, ἔχω ἔρθει νὰ 
κάνω, Θεέ μου, τὸ θέλημά Σου! Ὅλη ἡ ζωή Του 
ἀπό τὴν ἀρχή μέχρι τὸ Σταυρό, τὴν Ἀνάσταση 

καὶ τὴν ἔνδοξο Ἀνάληψή Του ἐμφορεῖται 
ἀπὸ αὐτὸ τὸ πνεῦμα. Τὸ πνεῦμα ὑπακοῆς, 
τὸ μυστήριο τῆς ὑπακοῆς. Γι’ αὐτό στὴν 
Καινή Διαθήκη θὰ τὸν ἀκούσουμε συχνά νὰ 
ἀναγγέλει: «οὐ ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ 
θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός» καὶ σὲ ἄλλο 
σημεῖο: «ἐμόν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα 
τοῦ πέμψαντός με Πατρός».
Τὸ ἴδιο τὸ γεγονός τῆς σαρκώσεως ἀποτελεῖ μιὰ 
ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς Θείας Ὑπακοῆς τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ. Προφανῶς δὲν πρόκειται 
γιὰ μιὰ νομικοῦ χαρακτήρα τυπική ὑπακοή, μὲ 
ἐξωτερικότητα. Ἡ ὑπακοὴ τοῦ γεννηθέντος 
Θεανθρώπου εἶναι ὀντολογική, οὐσιαστική μὲ 
βαθύτατη ἐσωτερικότητα. Μέσα της ἐμπεριέχει 
τὰ στοιχεῖα τῆς ἐμπιστοσύνης, τῆς παραδόσεως, 
τῆς ἀφοσιώσεως, τῆς ἀπαρνήσεως τοῦ ἑαυτοῦ, 
τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου, τῆς ἀγαπητικῆς 

προσέγγισης τῶν πραγμάτων. Ἡ μὲ ἐπίγνωση 
θέαση τοῦ ἐσπαργανωμένου Θείου Βρέφους, 
ἀποτελεῖ πρόκληση γιὰ κάθε καλοπροαίρεση 
χριστιανικὴ ψυχή γιὰ νὰ εἰσέλθει στὸ μυστήριο 
τῆς ὑπακοῆς, ἰχνηλατώντας τὴν Θεανδρική 
πορεία! Ἤρθε νὰ μᾶς σώσει μέσῳ τῆς ὑπακοῆς 
καὶ σωζόμεθα διὰ τῆς ὑπακοῆς. 
Κάθε εὐαίσθητη ψυχὴ συγκλονίζεται ἀπὸ τὴν 
-ἐν ὑπακοῇ- μεγαλειώδη κατάβαση τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν -ἐν ὑπακοῇ- σωτηριώδη ἀνάβαση 
τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, ποὺ βιώνεται 
2000 καὶ πλέον χρόνια, μέσα στοὺς κόλπους 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τὸ μυστήριο τῆς 
ὑπακοῆς ἔρχεται, δυστυχῶς, σὲ «κόντρα» μὲ 
τὴν μοντέρνα κοινωνικὴ πραγματικότητα. Ἡ 
πνευματικὴ ἔνδεια, ἡ ψυχικὴ καὶ κοινωνικὴ 
ἀποξένωση, ἡ σύγχρονη ἀπαξίωση τῆς 
ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἡ καχυποψία καὶ ἡ ἄλογη 

ἀνυποταξία σὲ καιρούς πανδημίας φανερώνουν 
τὴν ἀπειρία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ὡς 
πρὸς τὸ σωτήριο μυστήριο τῆς ὑπακοῆς. Καὶ 
προφανῶς παραπλανοῦν σὲ διεξόδους θανάτου 
καὶ  ἀδιεξόδους ἄσχετες μὲ τὴν Ἀληθινὴ Ζωή.
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ 
Σωτήρ!...». Θὰ τὸν συναντήσουμε μέσα στὸ 
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στὸ μυστήριο 
τῆς ὑπακοῆς. Μιὰ ἀγράμματη γερόντισσα 
μέ τὸν πλέον, ἁπλό καὶ ἀπέριττο τρόπο 
ἐξέφραζε αὐτὴ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν 
ἐναθρωπήσαντα, μὲ τὸ βίωμα τῆς ὑπακοῆς 
της μέσα στὸ ἐκκλησιαστικό γίγνεσθαι: «κάνω 
ὑπακοὴ -ἔλεγε- ὄχι στὸν λογισμό μου, ἀλλὰ 
σὲ αὐτό, ποὺ λέει ἡ Ἐκκλησία, ἔστω κι ἄν 
νομίζω, ὅτι κάνει λάθος!» καὶ συνέχιζε «γιατί 
μέ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸ δικό μου λογισμό δὲν 
σώζομαι. Σώζομαι μὲ τὴν ὑπακοή καὶ πίστη 
στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, γιατί ἐκεῖ ζῶ τὸ 
μυστήριο!».
Ἀγαπητοί μου, 
Ὡς ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀπευθύνω 
θερμὴ παράκληση πρὸς ὅλους νὰ ζήσουμε τὸ 
μυστήριο τῆς ὑπακοῆς, νὰ ἀποθέσουμε στὰ 
πόδια τοῦ Κυρίου κάθε ἐμπόδιο δικὸ μας καὶ 
νὰ ἀνοίξουμε τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας σὲ 
Ἐκεῖνον, ποὺ ἵσταται σήμερα ἐνώπιον ὅλων μας.
Εὐχόμενος ὁλοψύχως, Καλὰ, Εὐλογημένα 
καὶ Χαρούμενα Χριστούγεννα σὲ σᾶς καὶ τὶς 
οἰκογένειές σας,
 Διατελῶ,

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν  
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως 
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ

Θρήνος στην ενορία Αγ. ∆ηµητρίου Αχαρνών
Έχασε  την µάχη µε τον κορονοϊό,  ο Πατήρ  Κωνσταντίνος Πρίµπας!

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 2  Ιανουαρίου 2022 και ώρα 09.30 
π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσε-
ως 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 Α∆ΕΛΦΙΑ : Ελευθερία χήρα Ιωάννου Γκίκα, Βασιλική χήρα Σπύρου 
Φυτά, ∆ήµητρα χήρα Χρήστου Σαρλή, Βασιλική χήρα Αναστασίου Σαρλή,

ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΑΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

∆εν τα κατάφερε ο Πατήρ  Κωνσταντίνος Πρίµπας, 
στην δύσκολη µάχη που έδινε µε τον κορωνοϊό, 
νοσηλευόµενος τον τελευταίο µήνα.   Χθες το 
πρωί, Παραµονή Χριστουγέννων, άφησε την τε-
λευταία του πνοή, από ανακοπή  Καρδιάς, στο Σι-
σµανόγλειο Νοσοκοµείο  της Αττικής.      Η είδηση 
του  θανάτου  του, προκάλεσε θλίψη στους κόλ-
πους της Εκκλησίας, της  Ιεράς Μητρόπολης  Ιλί-
ου – Αχαρνών και Πετρουπόλεως,  αλλά και σε 

εκατοντάδες φίλους του   πιστούς Χριστιανούς, 
αφού ήταν γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός. Όσοι 
τον γνώρισαν µιλούν για έναν ιερωµένο που προ-
σέφερε αγάπη, συµπόνια και συµπαράσταση  σε  
ανήµπορους συνανθρώπους µας. Ιερουργούσε  
για  σαράντα και πλέον έτη στον Ιερό Ναό Αγίου 
∆ηµητρίου στις Αχαρνές.   Με πρωτοβουλία  της 
Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου – Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως και την συναίνεση των οικείων του, η εξό-

διος  ακολουθία θα τελεστεί την προσεχή Πέµπτη 
30 ∆εκεµβρίου 2021 και ώρα  10.00 π.µ., στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου στις Αχαρνές,  και στην 
συνέχεια  η σωρός του θα  µεταφερθεί στο χωριό 
Καµπιά – Φθιώτιδος, για την ταφή του, δίπλα στην 
πρεσβυτέρα του. 

Τα θερµά µας συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια του.

Αιωνία του η µνήµη!!!
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς, Μνηµόσυνα, 
Ανθοστολισµούς, Στεφάνια»

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

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

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

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

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

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

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

Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022 ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Αριστοτέλους 309. 2102448558, 6972633576
Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022 ● ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗ ΜΑΡΙΑ        Λ. ∆ηµοκρατίας 222. 
2102312615
∆ευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 2102434055
Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022 ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 
Πάρνηθος 140.   2102462102
Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. 2102469800
Πέµπτη, 6 Ιανουάριος 2022 ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 

Πάρνηθος 83, 2102468376
Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022 ● ΚΟΛΛΙΑ 
ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 70. 2102445844
Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2022 ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ∆ηµοκρατίας 272. 
2102310318
Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ-
∆ΟΥ ΡΩΞΑΝΗ   ∆εκελείας 75.  2102442742
∆ευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΑ Ελ.Βενιζέλου 59. 2102448143
Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022 ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗ-
ΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 2102430183

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022 ● ΜΗΤΡΟΚΩ-
ΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132. 
2102462255 
Πέµπτη, 13 Ιανουάριος 2022 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥ-
ΣΤΡΑΤΙΟΣ Λ.Καραµανλή 38-40. 2102446460
Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022 ● ΠΑΠΟΥ-
ΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 
2102477442
Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ 
ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος 118. 2102403004
Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε-
∆Ε ΕΙΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 16/1/2022
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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 ● 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

Ιατρείο:  Σκαρίµπα 50 • Μπόσκιζα • Αχαρνές  • Τ.Κ. 13679
www.mindanalytics.gr • Email: mindanalytics.eliasspenzaris@gmail.com 

Σύµβουλος  Ψυχικής Υγείας 
Psychology |  Criminology | Life  Coaching | (NL.P) – Neyro Linguiste  Programming

Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας 
Ατοµικές  Συνεδρίες – Οµαδικές  Συνεδρίες Συνεδρίες  Ζεύγους

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

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



“Καλές Γιορτές, θερμές ευχές και  ευτυχές το νέο έτος 2022”
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