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Ένα ενδιαφέρον σενάριο συζητείται το τελευ-
ταίο διάστημα στο πολιτικό παρασκήνιο. Το 
σενάριο λέει πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κατε-
βάσει υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής τον 
Ανδρέα Λοβέρδο με στόχο να ξαναγίνει πρά-
σινη η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, 
που αποτελεί πάντα και ένα βαρόμετρο για το 
πολιτικό σκηνικό. 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών 

Σπύρος  Ντ.  Βρεττός : 
«Προβλήματα αντί λύσεων 
επιφέρει η κατάργηση των 
Φορέων Προστασίας 
Πάρνηθας και Σχοινιά 
-Μαραθώνα, Υμηττού  και  
Νοτιοανατολικής Αττικής».

Ο Aνδρέας Λοβέρδος 
για Περιφερειάρχης Αττικής;

ΒΑΣΙΛΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ :

«Επέκταση αποζημιώσεων 
στις αγροτικές και 
κτηνοτροφικές ζημιές των 
Δήμων Αχαρνών, Διονύσου και 
Ωρωπού, λόγω πυρκαγιών»   
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Επανεξελέγη Προέδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αχαρνών ο Θέμης Οικονόμου
Ο Θέμης Οικονόμου  επανεξελέγη  μετά από πρόταση  του Δη-
μάρχου Σπύρου Βρεττού, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αχαρνών κατά την ειδική συνεδρίαση που διεξήχθη, δια ζώ-
σης, την Κυριακή 9  Ιανουαρίου 2022 στο κλειστό Γυμναστήριο 
«Μπάμπης Χολίδης», με προεδρεύοντα τον πρώτο σε σταυρούς 
δημοτικό σύμβουλο, Μιχάλη Βρεττό.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΊ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΊ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΤΑΞΊΔΕΨΕΊ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΊΣΜΟΥ 

2 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΤΗΝ  ΕΊΔΊΚΗ  ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΊΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Η νέα χρο-
νιά ξεκί-
νησε στη 
σκιά της 

πανδημίας, η οποία 
βρίσκεται πλέον σε 
μια νέα φάση, η 
οποία ίσως δείχνει 
και το τέλος της, 
σύμφωνα πάντα με 
τα όσα λένε οι ειδι-
κοί. Με την ελπίδα 
πως σύντομα η ζωή 
μας θα βρει τους 
κανονικούς της 
ρυθμούς, όλοι κοι-
τάζουμε μπροστά. 
Σε αυτή τη διετή κρίση αναδείχτηκε πόσο σημαντι-
κός μπορεί να είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, η οποία αν και δεν είχε καμία αρμοδιότητα 
στη διαχείριση της πανδημίας πολλές φορές κλή-
θηκε να βγει στην πρώτη γραμμή. 

Στην πόλη μας το διαπιστώσαμε πολλές φορές με 
τον Δήμο να συμπαραστέκεται στους δημότες και τις 
υπηρεσίες να είναι παντού, για να προσφέρουν κάθε 
βοήθεια. Ενδεικτικό είναι το τελευταίο παράδειγμα με 
τη διανομή των σελφ τεστ στους μαθητές. Οι Δήμοι 
κλήθηκαν από το πουθενά να προμηθεύσουν τα σχο-
λεία, προκειμένου να μην μείνει κανένας μαθητής χω-
ρίς τεστ. 

Μέσα σε λίγες ώρες ο Σπύρος Βρεττός κατάφερε 
να βρει λύσεις. Οι διευθυντές των σχολείων ενημε-
ρώθηκαν και έτσι πάνω από 60 σχολεία προμηθεύ-

τηκαν με τεστ για να 
τα διανείμουν σε 
όσους μαθητές δεν εί-
χαν πάρει από τα 
φαρμακεία. 

Αυτό είναι ένα χα-
ρακτηριστικό παρά-
δειγμα του πως λει-
τουργεί η Δημοτική 
Αρχή υπό τον Σπύρο 
Βρεττό. Βασική προ-
τεραιότητα είναι ο δη-
μότης και πως μπορεί 
να γίνει καλύτερη η 
καθημερινότητά του.

 Με μεγαλύτερη 
έμφαση να δίνεται 

στην στις ευπαθείς ομάδες, αλλά και σε όσους βρί-
σκονται σε δύσκολη θέση. Η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής στις μέρες των εορτών έδειξε μεγάλη αντα-
πόκριση στις απαιτήσεις της εποχής. Παράλληλα συ-
νεχείς είναι οι ενέργειες και οι δράσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Όλα αυτά εντάσσονται στο γενικότερο πλάνο του 
Σπύρου Βρεττού για τη βελτίωση της καθημερινότη-
τας των πολιτών. Ένας τομέας που μπορεί να γίνουν 
πάρα πολλά πράγματα, καθώς ο Δήμος μας εδώ και 
χρόνια φαίνεται ότι είχε χάσει το… τρένο της προό-
δου.  Έτσι η Δημοτική Δρχή είναι υποχρεωμένη να κι-
νείται σε πολλαπλά μέτωπα. Από τη μία να καλύψει 
τα κενά του παρελθόντος και από την άλλη να τρέχει 
για να συμβαδίσει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ !
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Η κάθε εποχή έχει τα δικά της βάσανα, 
τους δικούς της καημούς, την δική της 

στέρηση και θέλει να ακούσει κάτι που να την 
εκφράζει και να ξεδίνει. Βάλτε στα δεκαπε-
ντάχρονα παιδιά να ακούσουν το τραγούδι, 
μανούλα θα φύγω, θα πάω 
στα ξένα. Θα το καταλάβουν, 
όταν συνταξιούχοι θα θέ-
λουν να πεθάνουν  στον τό-
πο που γεννήθηκαν και αν-
δρώθηκαν. 

Δεν μπορεί να λέγεσαι 
γιατρός, εάν δεν γνω-

ρίζεις το ανθρώπινο σώμα. 
Και βέβαια δεν μπορείς να 
πεις ότι μια γυναίκα μένει 
έγκυος μυρίζοντας ένα 
λουλούδι. Μην κουράζε-
στε να μας εξηγήσετε, γιατί αντιγράφετε 
την κουτοπονηριά  των παπάδων. Άλλο το 
παραμύθι και άλλο η πραγματικότητα, ο 
ρεαλισμός.

Όταν ένας άνθρωπος, χωρίς να υπάρχει 
καν αιτία για γέλιο, γελάει μόνος του, 

λέμε ότι είναι χαζοχαρούμενος.  Τέτοιοι 
υπάρχουν αρκετοί παρουσιαστές, των προ-
γραμμάτων στην  Ελληνική T.V.  Βρε παιδιά 
μαζευτείτε λιγάκι, δεν κάνετε διαφήμιση 
οδοντόκρεμας, ούτε κάποιον δόκτορα οδο-
ντίατρο.

Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, έλε-
γαν οι παππούδες μας. Δηλαδή το 

γραφτό μας δεν μπορούμε να το αποφύ-
γουμε. Κανείς μας όμως δεν το γνωρίζει. 
Εάν είσαι ανεμβολίαστος για τον κορονο-
ϊό, τότε το πεπρωμένο σου το δημιουργείς 
μόνος σου. 

Ο φόβος είναι η φυσιολογική μας αντί-
δραση, στον όποιον κίνδυνο για την  επι-

βίωση μας.  Όταν όμως μάθουμε πώς να αντι-
μετωπίζουμε τον κίνδυνο, παύουμε να φοβό-
μαστε. Φοβόμαστε τον πρωτόγνωρο, τον απρό-
βλεπτο κίνδυνο και αυτό είναι φυσιολογικό.

Την εξαιρετική ευφυΐα, δεν μπορεί να 
την διεκδικήσει ως προνόμιο, κανένα  

έθνος της γης. Όλα τα έθνη έχουν άτομα 
με εξαιρετική ευφυΐα. Το σεβόμαστε και τις 
τιμούμε.

Κάποιες φορές η όποια 
κυβέρνηση αναγκάζε-

ται να πάρει σκληρές αποφά-
σεις για την δημόσια υγεία, 
την ασφάλεια, την τάξη, όταν 
μέρος του λαού δεν εννοεί 
ότι πρόκειται για το κοινό κα-
λό.

Τελικά ο κορονοϊός 
έγινε κορδονοϊός και 

μας πήρε σχοινί κορδόνι. 
Μάλλον θα πάει μακριά η 
βαλίτσα.

Πάντα υπήρχαν και θα 
υπάρχουν άνθρωποι 

αντιδραστικοί ή αναρχικοί. 
Δηλαδή, θα κάνεις ότι λέγω 
εγώ, αλλά δεν θα κάνω ότι 
λες εσύ. Έτσι είναι η φύση 
των ανθρώπων.  Ευτυχώς 
όχι των πολλών, αλλά των 
ολίγων.

Μην σε φοβίζουν στην 
ζωή σου τα δύσκολα 

νιάτα, εάν θέλεις να έχεις καλά και άνετα 
γεράματα.  Τα έτοιμα σύντομα τελειώνουν 
όταν δεν αναπαράγονται.

Το να είσαι ένας και μοναδικός, δεν 
χρειάζεται να είσαι τοπ της εξυπνάδας, 

το τοπ της γνώσης, το τοπ 
του χρήματος.  Αρκεί να σε 
ευχαριστεί, να βλέπεις τους 
συνανθρώπους σου, να ευ-
θυμούν, να γελούν, με ένα 
έξυπνο αστείο.

Θα έλεγα ότι εξυπνό-
τερο είναι, να θεωρού-

με ότι ο θεός μας είναι η 
γνώση, όταν συνοδεύεται 
από την ηθική. Εάν η ηθική 
εννοούμε, μην κάνεις στον 
συνάνθρωπό σου, ότι δεν 
θέλεις να σου κάνει αυτός. 
Ήθος είναι η συμπεριφορά 
μας.

Όταν τα πράγματα γί-
νονται με υπομονή και  

κατανόηση, βία ουδέν πράττει. Άλλωστε 
βιαζόμαστε τόσο πολύ να τελειώσει η ζωή 
μας; 

Υπάρχουν άνθρωποι με υψηλή εκπαί-
δευση αλλά μέτρια νοημοσύνη. Κά-

ποιοι  άλλοι με μέτρια εκπαίδευση, αλλά 
υψηλή νοημοσύνη. Βέβαια η γνώση βελ-
τιώνει την νοημοσύνη. Αυτό όμως δεν αλ-
λάζει την βιολογική μας κατάσταση.

Όταν διαβάζουμε διάφορες σκέψεις συ-
νανθρώπων μας, διακρίνουμε ποια 

πράγματα μας είναι χρήσιμα και πια άχρηστα. 
Όταν δεν διαβάζουμε τίποτε, απλά ζούμε 
στην κοσμάρα μας.

Άλλο είναι η ιδιοτροπία και άλλο η κα-
λοσύνη. Η ιδιοτροπία είναι το εγώ 

μας, ενώ η καλοσύνη εκφράζεται αφού νι-
κήσουμε και υποτάξουμε το εγώ μας.

Εφόσον το διάστημα δεν έχει ούτε αρ-
χή, ούτε τέλος, εμείς  είμαστε ένα κομ-

μάτι της αχανούς αστρικής ύλης. Τα υπόλοι-
πα τα ερευνούν και τα εξηγούν οι αστροφυ-
σικοί.

Γυναίκα, εγώ σου έκανα φαγητό που 
σου αρέσει και εσύ μου έκανες το 

γλυκό για επιδόρπιο. Το ένα χέρι πλένει το 
άλλο, και τα δύο το πρόσωπο, λέει η πα-
ροιμία.

Είχε χαλάσει η σιδερόπορτα του Παρα-
δείσου, σερνόταν και έκανε απαίσιο θό-

ρυβο. Περνάει ο Μεγάλος την ακούει και λέ-
γει στον Άγιο Πέτρο.  Πέτρο είναι απαράδε-
κτο, φρόντισε το, να μην ξαναγίνει.  Μάλιστα 
παντοδύναμε.  Κάνει ο μπάρμπα Πέτρος  δι-
αγωνισμό με προσφορές.  Ο Γερμανός μετρά 

την πόρτα και λέγει. Με χίλια 
ευρώ, θα σου την κάνω και-
νούργια.  Μετράει ο Ιταλός 
και λέγει, με πεντακόσια ευ-
ρώ, θα σου την κάνω και-
νούργια. Μετράει ο Έλληνας 
και λέγει,.  Με χίλια διακόσια 
ευρώ, θα την κάνω καλύτε-
ρη από καινούργια..  Μα τι 
λες άνθρωπε μου, με τα μισά 
λεφτά έχω προσφορά.  Δεν 
κατάλαβες Άγιε. Θα ζητή-

σουμε από τον μεγάλο χίλια διακόσια, εγώ 
θα πάρω τα εξακόσια και τα υπόλοιπα δικά 
σου. Έ, τότε αλλάζει το πράγμα λέει ο Άγιος.

Ένας ταλαίπωρος πατέρας είχε κάνει 
τρία κορίτσια και έκανε κρα για ένα 

αγόρι. Ρωτούσε δεξιά και 
αριστερά για την συνταγή. 
Ένας φίλος του, του λέγει. 
Είναι πολύ απλό. Δηλαδή; 
Άκου.  Θα πας στην γυναί-
κα σου στο ΜΟΝ ΠΑΡΝΕΣ  
στην Πάρνηθα.  Θα νοικιά-
σεις ένα δωμάτιο, θα της 
δόσης την πιστωτική σου 
κάρτα, να τρώει ότι πιο 
εκλεκτό υπάρχει.  Να ξε-
κουραστεί, να αναπνεύσει 
καθαρό αέρα, να συνέλθει 
και να έλθει στα χάϊ της. 
Εσύ δεν θα την πλησιάσεις 
για δέκα ημέρες. Μόνο με 
τηλέφωνο θα ρωτάς πως 
αισθάνεται. Και λοιπόν; 

Μετά τις δέκα ημέρες θα μου κάνεις ένα τη-
λέφωνο, να ανέβω εγώ επάνω.

Φυλαγόμαστε περισσότερο από ένα 
ύπουλο φίλο, παρά από έναν δηλωμέ-

νο αντίπαλο. Τον αντίπαλο τον γνωρίζουμε 
πώς να τον αντιμετωπίσουμε.

Ο εγκέφαλος μας, είναι ο ηγέτης του 
κορμιού μας. Εάν λειτουργεί λανθα-

σμένα, πεθαίνουμε πρόωρα.
Μπαίνω σε ένα Μίνι Μάρκετ και παίρ-
νω δύο σοκολάτες για τα εγγόνια μου. 

Δίπλα μου ήταν μια μικρούλα με την μαμά 
της και μου λέγει. Παππού να μην τρως σο-
κολάτες γιατί θα σου χαλάσουν τα δόντια. 
Της δίνω μια σοκολάτα και την ρωτώ. Τώρα 
που θα φας την σοκολάτα, εσένα δεν θα σου 
πέσουν τα δοντάκια; Ναι αλλά εγώ θα βγά-
λω καινούργια… Πήρα τα ρέστα μου...

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός  Εντύπου: 8618 l  Έτος  12ο  

Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011
Τιμή: 0,50 λεπτά  

Ιδιοκτήτης – Εκδότης  - Διευθυντής: Ιωάννης   Νιώρας 
Σύμβουλος  έκδοσης:  Γιώργος  Νιώρας l Τηλ. : 697 2426684

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

Δημιουργικό:  Ιωάννης  Νιώρας  
Εκτύπωση:  Print Pack 

Νομική  Σύμβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται  η  αναδημοσίευση   άρθρων, φωτογραφιών   και  ειδήσεων,  
με  απλή αναφορά  στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και  Επιστολές  δημοσιεύονται  

μόνο  ενυπόγραφα. Αποκλείονται  οι πάσης φύσεως καταγγελίες.  
Τα  ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα  ή δελτία τύπου  εκφράζουν μόνο 

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  Δήμοι: 100€

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

IBAN :  GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή.  
Σημεία  Διανομής:  Περίπτερα  Αχαρνών  - Δημαρχείο   -   ΚΑΠΗ  –  ΚΕΠ 

και όλο το δεκαπενθήμερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
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.       Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

Όσο γενναίοι και αν 
είμαστε, είναι άνι-
σος ο αγώνας μας 

με τον χάρο. Πιο έξυπνο 
είναι, να φυλαγόμαστε και 
να τον αποφεύγουμε.  
Προσπάθησε να μην είσαι 
στην λάθος θέση, στην λά-
θος στιγμή. 

 Ο κάθε  σωστός πο-
λίτης οφείλει να τη-
ρεί τους νόμους. 

Και για να συμβεί αυτό, 
πρέπει να γνωρίζει τον νό-
μο. Αλλιώς ηθελημένα ή   
αθέλητα γίνεται παράνο-
μος. 

Αλλοίμονο εάν 
εμείς οι γονείς, δεν 
θέλαμε τα παιδιά 

μας να γίνουν πιο σωστοί, 
πιο βελτιωμένοι άνθρω-
ποι, από ότι υπήρξαμε 
εμείς. Αυτός είναι ο ειλι-
κρινής πόθος του κάθε Έλ-
ληνα της κάθε Ελληνίδας.  
Αυτό λέγεται Ελληνική οι-
κογένεια. Πιο ψηλά, πιο 
δυνατά. Αιεν αριστεύειν. 
Πάντοτε να στοχεύεις την 
πρωτιά. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Καθημερινά στους δρόμους της 
πόλης  ο Σπύρος Βρεττός
Σχεδόν καθημερινά στους δρόμους της πόλης 
βρισκόταν ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός. Οι εκδη-
λώσεις των ημερών, οι θρησκευτικοί εορτασμοί, 
αλλά και οι επισκέψεις τους στις δομές του Δήμου 
του έδωσαν την ευκαιρία να βγει λίγο από το 
γραφείο και να βρεθεί μεταξύ των συνδημοτών 
του. Από ότι μαθαίνουμε από τους συνεργάτες 
του ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί ήρθε σε επαφή 
με τον κόσμο και είχε την ευκαιρία να αφουγκρα-
στεί τον παλμό της πόλης έστω και με τις ιδιαιτε-
ρότητες της πανδημίας. Πάντως ήταν εντυπωσια-
κό πως όπου πήγαινε πολλοί ήταν εκείνοι που 
έσπευδαν να τον συγχαρούν για τη δουλειά που 
κάνει και να τον παροτρύνουν να συνεχίσει το έρ-
γο του. Κι ο Δήμαρχος το μόνο που επαναλάμ-
βανε με την αυτοσυγκράτηση που τον διακρίνει 
τόνιζε σε όλους πως ακόμη υπάρχει πολλή δου-
λειά για να γίνει. 

Ιδιαίτερα αποτελεσματικός 
ο  Γενικός Γραμματέας του Δήμου

Ένα αποτελεσματικό… όπλο φαίνεται ότι έχει βρει 
ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός στην καθημερινή 
του προσπάθεια. Ο λόγος για τον Γενικό Γραμμα-
τέα του Δήμου τον κ. Γιάννη Δημητρακόπουλο, 
ο οποίος αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κός. Αν και πολύ νεαρός στην ηλικία (μόλις 2-3 
συνομήλικοί του κατέχουν αυτή τη θέση) έχει με-
γάλη γνώση των διαδικασιών. Με πολύ καλές 
σπουδές, αλλά και εμπειρία εκμεταλλεύεται τις 
γνώσεις του αλλά και τις γνωριμίες του, προκει-
μένου να προωθήσει όσο μπορεί τα θέματα του 
Δήμου. Πάντως αυτό που επισημαίνουν όσοι 
δουλεύουν στο Δήμο είναι οι ατελείωτες ώρες 
που περνάει στο δημαρχιακό μέγαρο και τον θε-
ωρούν εργασιομανή. Όχι τυχαία, αφού αν και εί-
ναι από τους πρώτους που πιάνει δουλειά δεν 
φεύγει από το γραφείο του πριν συμπληρώσει 
καθημερινά 10-11 ώρες δουλειάς.

Επαινετικά  τα σχόλια των 
δημοτών για το φετινό στολισμό
Πολλοί ήταν 
οι συνδημό-
τες μας που 
έκαναν λόγο 
για τα πιο 
όμορφα Χρι-
στούγεννα 
των Αχαρ-
νών. Άλλω-
στε ποτέ άλ-
λοτε η πόλη μας δεν ήταν τόσο στολισμένη, όπως 
φέτος. Παράλληλα οι εκδηλώσεις που έγιναν και οι 
δραστηριότητες που υπήρχαν για τα παιδιά έδωσαν 
άλλο χρώμα στις γιορτές. Ο Δήμαρχος είχε ζητήσει 
να γίνει ο,τι καλύτερο δεδομένων πάντα των συνθη-
κών. Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας απέδει-
ξε πως μπορεί να συντονίσει και να διοργανώσει εκ-
δηλώσεις με τον καλύτερο τρόπο. Ουδείς έμεινε πα-
ραπονεμένος και όλοι το χάρηκαν πολύ. Ο Δήμαρ-
χος Σπύρος Βρεττός είδε με ικανοποίηση το 
αποτέλεσμα και δικαιώθηκε από την προσπάθεια 
που καταβάλλεται από τον ίδιο και τους συνεργάτες 
του. Πάντως αυτό που αξίζει ιδιαίτερων συγχαρητη-
ρίων είναι πως όλα τα παιχνίδια ήταν δωρεάν, δείγ-
μα κι αυτό της ενσυναίσθησης της Δημοτικής Αρχής 
σε αυτές τις δύσκολες εποχές για κάθε οικογένεια. 

Μαχητικός ο Γεώργιος 
Κουλόγιαννης στην Επιτροπή 
κατά της Εγκληματικότητας

Διαρκής είναι η δουλειά της Επιτροπής κατά της 
Εγκληματικότητας του Δήμου Αχαρνών. Ακόμη και 
κατά τις μέρες των εορτών τα μέλη της Επιτροπής 
συνέχισαν τις επαφές του με αρμόδιους φορείς και 
πραγματοποίησαν συναντήσεις, προκειμένου να 
προωθήσουν θέματα που αφορούν την παραβατι-
κότητα στην πόλη μας. Πρόσφατα ο Γιώργος Κου-
λόγιαννης σε συνέντευξη που παραχώρησε σε δι-
αδικτυακό ραδιόφωνο αναφέρθηκε εκτενώς στο 
θέμα της τηλεφωνικής γραμμής που έθεσε σε λει-
τουργία ο Δήμος Αχαρνών και η οποία αφορά κα-
ταγγελίες και περιστατικά παραβατικότητας και 
εγκληματικότητας. Παράλληλα ο κ. Κουλόγιαννης 
ο οποίος καθημερινά εργάζεται για τους σκοπούς 
της Επιτροπής μίλησε για το έργο που πραγματο-
ποιείται αλλά και για τις δυσκολίες που υπάρχουν. 
Πάντα με πολλές πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα δρα-
στήριος ο κ. Κουλόγιαννης στο συγκεκριμένο θέμα 
εδώ και πολλά χρόνια. 

Η Ζωή Αρβανιτάκη επανεξελέγη  
Πρόεδρος Δ. Σ. Φυλής 

Η γιατρός Ζωή Αρβανιτάκη επανεξελέγη μετά 
από πρόταση του Δημάρχου Χρήστου Παππού, 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής 
κατά τις δημαιρεσίες που διεξήχθησαν το πρωί 
της Κυριακής 9 Ιανουαρίου 2022 στην αίθουσα 
«Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Άνω Λι-
οσίων. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος της παράταξης «Νέο Ξεκίνημα» Θεοδό-
σης Δρόλιας και Γραμματέας η Δημοτική Σύμ-
βουλος της παράταξης «Δύναμη Συμμετοχής» 
Σοφία Πανουτσακοπούλου.   

Προμήθεια καινούργιων οργάνων 
για τη  φιλαρμονική 

Μετά από πολλά χρόνια η Δημοτική Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Αχαρνών με τον πρόεδρο  Γιάν-
νη Νίκα, προχώρησε σε προμήθεια μουσικών 
οργάνων για την κάλυψη αναγκών της Φιλαρ-
μονικής Ορχήστρας του δήμου. Σε ανάρτησή 
τους τα μέλη της Φιλαρμονικής εκφράζουν τις 
ευχαριστίες τους για τα ολοκαίνουργια όργανα 
που θα καλύψουν τις ανάγκες για τους καινούρ-
γιους μαθητές.

Φωτορεπορτάζ
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Με κάθε επισημότητα και 
με πιστή τήρηση των πε-
ριοριστικών μέτρων για 

την προστασία από την πανδημία, 
πραγματοποιήθηκε το πρωί της 
Πρωτοχρονιάς η καθιερωμένη 
Δοξολογία για το νέο έτος, προε-
ξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και 

με την παρουσία του Δημάρχου 
Αχαρνών, Σπύρου Βρεττού στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου. Συνοδευόμενος από Αντιδη-
μάρχους και μέλη της Δημοτικής 
Αρχής ο κ. Βρεττός παρακολούθη-
σε τη Δοξολογία για την έλευση του 
νέου έτους και μαζί με τον Μητρο-
πολίτη κ. Αθηναγόρα έκοψαν το 
πρώτο κομμάτι της βασιλόπιτας, η 

οποία στη συνέχεια μοιράστηκε στο 
εκκλησίασμα 

Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε Κα-
λή και Ευλογημένη χρονιά, με γρή-
γορη απαλλαγή από την πανδημία 
ενώ ευχαρίστησε τον δήμαρχο για 
τη βοήθειά του στην εξεύρεση λύ-
σης για το κτιριακό πρόβλημα του 
Αγίου Βλασίου.  Από τη πλευρά του 
ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Σεβα-

σμιώτατο για την αγαστή συνεργα-
σία που έχει αναπτυχθεί και ευχήθη-
κε το νέο έτος να σημάνει το τέλος 
της πανδημίας και να κυλήσει με 
υγεία, δημιουργικότητα και προκο-
πή για την πόλη μας. Στον εορτασμό 
συμμετείχε και η Φιλαρμονική του 
Δήμου, η οποία έπαιξε πρωτοχρο-
νιάτικα τραγούδια στον προαύλιο 
χώρο του ναού.
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Παρουσία  του  σεβασμιότατου Μητροπολίτου  Αθηναγόρα 
η επίσημη Δοξολογία για το νέο έτος στον Δήμο Αχαρνών 

Δήμος Αχαρνών: Ανακύκλωση Χριστουγεννιάτικων δέντρων
Ο Δήμος Αχαρνών συμμετέχει φέτος στο πρό-
γραμμα ανακύκλωσης των φυσικών χριστου-
γεννιάτικων δέντρων και καλεί τους πολίτες να 
συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία του. 
Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα που στόλισαν τα 
σπίτια μας στις γιορτές μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε εναλλακτικές χρήσεις και να μην 
καταλήξουν να πεταχτούν στα σκουπίδια.

Οι δημότες που θέλουν να ανακυκλώσουν 

τα φυσικά Χριστουγεννιάτικα δέντρα τους, 
μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κα-
θαριότητας του Δήμου, στο τηλέφωνο 
2132072471 από Δευτέρα – Παρασκευή, στις 
ώρες 09:00 – 13:00.

Μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία, θα 
κλείνουν ραντεβού, ώστε οι δημοτικοί υπάλ-
ληλοι να μεταβαίνουν στο χώρο τους, για να 
παραλαμβάνουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Με εκατοντάδες πυροτεχνήματα  η  υποδοχή   
του  νέου  χρόνου  2022  στις Αχαρνές
Ακόμη μια αλλαγή χρονιάς σε ατμό-
σφαιρα ανησυχίας και απαισιοδοξίας. 
Το νέο σφοδρό κύμα κορονοϊού – πά-
νω από 40 χιλ. κρούσματα ανά 24ωρο, 
έβαλε σε  «πάγο» όλες τις εορταστικές 
εκδηλώσεις και την  κοινωνική κινητικό-
τητα για δεύτερη συνεχή χρονιά, με τους 
δημότες να αγωνιούν για την εξέλιξη 
των επόμενων εβδομάδων και όχι μό-
νο. Ήδη από  την παραμονή πρωτοχρονιάς  μπήκαν σε ισχύ νέα περιοριστικά μέ-
τρα, τα οποία θα ισχύσουν έως τις 16 Ιανουαρίου 2022 και προβλέπουν ωράριο 
στην εστίαση, χωρίς μουσική, επέκταση της τηλεργασίας και υποχρεωτική μάσκας.

Όμως, κάθε  χρόνο,  η υποδοχή του νέου έτους, είναι μια ιδιαίτερη και ξεχω-
ριστή στιγμή. Έτσι και φέτος  δεκάδες  δημότες  των Αχαρνών, από κάθε συνοικία, 
ακριβώς στις  12 τα μεσάνυχτα της Παραμονής,  αποχαιρέτισαν  το  2021 και υπο-
δέχθηκαν το νέο 2022, με φαντασμαγορικά  πυροτεχνήματα με  διάρκεια πάνω 
από ένα τέταρτο. 

Νωρίς  το απόγευμα  της παραμονής ο Δήμαρχος  Σπύρος  Βρεττός, στο Πρω-
τοχρονιάτικο μήνυμα του προς  τους δημότες, είπε τα εξής :  «Φέτος προσπαθή-
σαμε να κάνουμε την πόλη μας πιο φωτεινή και λαμπερή.  Με καθημερινή δου-
λειά κάνουμε βήματα σταθερά και πάντα μπροστά. Αφήνουμε πίσω μας μια δύ-
σκολη χρονιά για την πόλη μας και την πατρίδα μας. Στο ξεκίνημα του 2022 τα 
πρώτα μας εφόδια θα είναι η Ελπίδα και η Αισιοδοξία. Με υπομονή, επιμονή και 
αλληλεγγύη θα τα καταφέρουμε και θα προχωρήσουμε με σταθερά βήματα στο 
δρόμο της δημιουργίας. Χρόνια πολλά με υγεία και Ευτυχισμένο το 2022.».

Με λαμπρότητα ο εορτασμός 
των Θεοφανείων στις Αχαρνές
Τα Άγια Θεοφάνεια αποτελούν  
μια από τις μεγαλύτερες  γιορτές 
της Χριστιανοσύνης με βαθιές ρί-
ζες, τόσο στις καρδιές των πιστών 
όσο και στην λαϊκή παράδοση. 
Φέτος ο καλός καιρός, συνέβαλε  
ώστε,  σε όλους τους Ιερούς Να-
ούς  του Δήμου Αχαρνών,  τα 
Άγια Θεοφάνεια  να γιορταστούν  
με την απαιτούμενη ευλάβεια και 
σεβασμό, στην τήρηση των θρη-
σκευτικών εθίμων και τηρώντας 
τα επιβαλλόμενα υγειονομικά μέ-
τρα. Σε μερικούς Ναούς  μάλιστα, 
η τελετή του αγιασμού, τελέστη-
κε στον προαύλιο των.  Ειδικότε-
ρα μέσα σε κλίμα κατάνυξης και θρησκευτικής ευλάβειας και φέτος  
γιορτάστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρικά η 
Εορτή των Αγίων Θεοφανίων στον Δήμο Αχαρνών, παρουσία του Δη-
μάρχου Σπύρου Βρεττού, Αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, εκ-
προσώπων φορέων και  πιστών. Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος σημείω-
σε: «Το μήνυμα της εορτής των Θεοφανείων σηματοδοτεί τη σωτηρία 
του ανθρώπου και τη νίκη του φωτός. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να μας 
φωτίσει όλους και να μας δείξει το δρόμο της ενότητας και ομοψυχίας 
για να ξαναβρούμε την ελπίδα και το χαμόγελο που τόσο μας έλειψαν. 
Χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη στην πόλη μας!».
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Επαναξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αχαρνών ο Θέμης Οικονόμου

Σε νέα εποχή ο Δήμος Αχαρνών. 
Κλείνει οικονομικές 

εκκρεμότητες πολλών ετών 

Πάνω από 60 σχολεία προμηθεύτηκαν δωρεάν self-test 
από τον Δήμο Αχαρνών 
Εξήντα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 
έχουν προμηθευτεί, μέχρι στιγμής, self tests για τους 
μαθητές από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου 
Αχαρνών.  Φροντίζοντας για την ασφαλή επιστροφή 
των μαθητών στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων, ο Δήμος Αχαρνών με δικά του έξοδα 
εφοδιάστηκε, τις προηγούμενες ημέρες, με self tests 
λειτουργώντας συνεπικουρικά προς τις διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο έδωσε τη δυ-
νατότητα στους διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων να προμηθευτούν με τεστ, ούτως ώστε 
να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες, όπου αυτές διαπιστώθηκαν. Βασική προτεραιότητα του Δη-
μάρχου Σπύρου Βρεττού και της Δημοτικής Αρχής ήταν η επιστροφή της μαθητικής κοινότητας στα 
θρανία με ασφάλεια και με επαρκείς ποσότητες αυτοδιαγνωστικών τεστ για τη διεξαγωγή προλη-
πτικών ελέγχων.  Μια προσπάθεια που είναι διαρκής από την έναρξη της πανδημίας με τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως τις Σχολικές Επιτροπές να βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση.

Νέα πρωτοβουλία του Σπύρου Βρεττού, η ίδρυση 
Γραφείου Εξυπηρέτηση Πολιτών για τους δασικούς χάρτες 
Σε μια ιδιαίτερα αξιόλογη πρωτοβουλία προχωράει ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, ο οποίος απο-
δεικνύει καθημερινά ότι βρίσκεται δίπλα στο δημότη. Συγκεκριμένα προχωράει στην ίδρυση ενός 
γραφείου εξυπηρέτησης δημοτών, το οποίο θα λειτουργεί στο Γραφείο Δημάρχου στο Δημαρ-
χειακό Μέγαρο. Σκοπός είναι μέσω αυτού να εξυπηρετηθούν οι δημότες που θέλουν να διερευ-
νήσουν το τι συμβαίνει με τις ιδιοκτησίες τους μετά τη δημοσιοποίηση των δασικών χαρτών. Πρό-
κειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, το οποίο μάλιστα επηρεάζει σημαντικά τον Δήμο μας, 
αφού υπολογίζονται σε περίπου 80.000 στρέμματα που θεωρούνται δασικά ή αναδασωτέα και 
για τα οποία υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις. Όλα βέβαια θα φανούν στην πράξη. Επειδή πολλοί 
συνδημότες μας δεν είναι ενημερωμένοι σχετικά και επειδή πρόκειται για μια σύνθετη διαδικα-
σία, οι δημότες θα μπορούν να προσέρχονται σε προσδιορισμένο ραντεβού στο Γραφείο που θα 
συσταθεί από τον Σπύρο Βρεττό με το κτηματολογικό δελτίο, και θα παρέχει συμβουλευτική και 
ενημέρωση. Πρόκειται σαφώς για μια ιδιαίτερα αξιόλογη πρωτοβουλία. Άμεσα θα υπάρξει σχε-
τική ενημέρωση από τα Κοινωνικά Δίκτυα και την ιστοσελίδα του Δήμου. 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΘΕΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αγαπητές φίλες , 
Αγαπητοί φίλοι , 
Η επανεκλογή μου 
ως ΠΡΟΈΔΡΟΥ του 
Δημοτικού 
Συμβουλίου του 
Δήμου Αχαρνών, 
είναι για άλλη μία 
φορά , ιδιαίτερα 
τιμητική προς το 
πρόσωπό μου .
Εκφράζω τις 
θερμότατες 
ευχαριστίες , από τα βάθη της καρδιάς μου , στο 
Δήμαρχο κ. Σπύρο Βρεττό και σε όλες και όλους 
τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, που 
στήριξαν την επιλογή μου αλλά και σε όσους είχαν 
διαφορετική επιλογή.
Θα συνεχίσω να λειτουργώ ΘΕΣΜΙΚΑ, όπως έκανα 
πάντα , θα ΔΙΑΦΥΛΑΞΩ με σεβασμό τη 
διαφορετική άποψη και θα ΠΡΟΑΣΠΊΣΩ τα 
συμφέροντα όλων των Δημοτικών Παρατάξεων , 
με γνώμονα πάντα το ΣΥΜΦΈΡΟΝ των 
συμπολιτών μας .
Ενώνοντας τις διαφορετικές απόψεις και 
αξιοποιώντας τις δημιουργικές μας δυνάμεις , αλλά 
και την μεγάλη μου ΕΜΠΕΙΡΊΑ στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, στο τέλος, όλοι θα νιώθουμε 
ΥΠΕΡΉΦΑΝΟΙ για το γεγονός ότι ζούμε σε ένα 
σύγχρονο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟ. 
Τελειώνω με τα λόγια του Παύλου Μελά : «Δεν 
υπάκουσα παρά εις μίαν ΙΔΕΑ, το να φανώ 
χρήσιμος εις τον πλησίον και τον τόπο μου».
Καλή χρονιά, με υγεία σε όλες και όλους ! ! !

Θέμης Οικονόμου
Πρόεδρος Δημοτικού

 Συμβουλίου Αχαρνών

Ο Θέμης Οικονόμου  επανε-
ξελέγη μετά από πρότα-
ση  του Δημάρχου Σπύ-

ρου Βρεττού, Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 
κατά την ειδική συνεδρίαση που 
διεξήχθη, δια ζώσης, την Κυρια-
κή 9  Ιανουαρίου 2022 στο κλει-
στό Γυμναστήριο «Μπάμπης Χο-
λίδης», με προεδρεύοντα τον 
πρώτο σε σταυρούς δημοτικό 
σύμβουλο, Μιχάλη Βρεττό.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου εξελέγη από την πα-
ράταξη «Αχαρνές Ξανά», ο Σπύρος 
Βάθης  και  Γραμματέας του Δ.Σ από 
την παράταξη «Νέα Δύναμη», η 
Όλγα Παυλίδου. 

Κατά τη διαδικασία τηρήθηκαν 
όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά 
πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας.

Ακολούθησαν οι Δημαιρεσίες 
για την ανάδειξη μελών των Επι-
τροπών στις οποίες προέδρευσε το 

ως άνω εκλεγμένο Προεδρείο του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με τα απο-
τελέσματα να έχουν ως εξής:
Οικονομική Επιτροπή:
Μέλη (αντιδήμαρχοι) που ορίζο-
νται από το Δήμαρχο:
Πρόεδρος: Σπυρίδων Βρεττός
• Μιχάλης Βρεττός
• Νικόλαος Δαμάσκος
Μέλη που εκλέχθηκαν στις δημαι-
ρεσίες:
Τακτικά Μέλη:
Χριστίνα Κατσανδρή, Άγγελος 
Αραμπαντζής, Δημήτρης Τσιμπο-
γιάννης, Όλγα Παυλίδου, Γεώργι-
ος-Αλέξανδρος Φωτιάδης και Ιω-
άννης Αβραμίδης.
Αναπληρωματικά Μέλη:
Γιώργος Πετάκος, Χρύσανθος  Κό-
νταρης, Πέτρος Βαρελάς, Δημήτρης 
Κωφός, Παναγιώτης Χαλκίδης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Μέλη (αντιδήμαρχοι) που ορίζο-
νται από το Δήμαρχο:

Πρόεδρος: Σπυρίδων Βρεττός
• Νίκος Ξαγοράρης
• Γιώργος Σιδηρόπουλος
Μέλη που εκλέχθηκαν στις δημαι-
ρεσίες:
Τακτικά Μέλη:
Γιώργος Πετάκος, Λουίζα Κοσμί-
δου, Σπύρος Βάθης, Όλγα Παυλί-
δου,  Παναγιώτης Χαλκίδης και Μι-
χάλης Τσορπατσίδης.
Αναπληρωματικά μέλη:
Στάθης Τοπαλίδης, Χρύσανθος Κό-
νταρης, Επαμεινώνδας Βρεττός, Γε-
ωργία Ευθυμιάδου, Γεώργιος-Αλέ-
ξανδρος Φωτιάδης.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο 
Δήμαρχος Αχαρνών ευχήθηκε η 
νέα θητεία του Προεδρείου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και των με-
λών της Οικονομικής Επιτροπής και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να 
είναι γόνιμη και δημιουργική προς 
όφελος της πόλης και των δημο-
τών.
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Κορονοϊός: Σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία ο αριθμός των καθημερινών 
κρουσμάτων από τη μετάλλαξη Όμι-

κρον παραμένει σε υψηλά επίπεδα, γεγονός 
που προκαλεί πίεση κυρίως σε απλές κλίνες 
νοσηλείας. Από τις εισαγωγές όμως που γίνο-
νται καθημερινά στα νοσοκομεία μας για κορο-
ναϊό, ένα σημαντικό ποσοστό αφορά μολύν-
σεις της μετάλλαξης «Δέλτα», με βαρύτερη νό-
σηση, γεγονός που συντηρεί την πίεση στις 
Μ.Ε.Θ. Ενώ δηλαδή στην κοινότητα η αναλο-
γία της διασποράς είναι 80% Όμικρονκαι 20% 
«Δ», οι νοσηλείες είναι 50% «Ο» και 50% «Δ». 
Φαίνεται έτσι ότι η «Δ» υπάρχει ακόμα και προ-
καλεί σοβαρές νοσηλείες.

Σε απόλυτη ετοιμότητα ο Δήμος 
Αχαρνών εν όψει της επανέναρξης 
της λειτουργίας των σχολείων.  Λόγω 

των ελλείψεων που παρατηρήθηκαν για την 
προμήθεια των self test από τις οικογένειες 
των μαθητών, ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
φρόντισε ούτως ώστε οι Σχολικές Επιτροπές 
του Δήμου να προμηθευτούν με ένα σημα-
ντικό αριθμό self test, προκειμένου να τα δι-
αθέσουν σε όσα σχολεία προκύψουν επι-
πλέον ανάγκες.

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους δη-
μότες του και όλους τους ενδιαφερόμε-
νους πως από το Τμήμα Δασικών Χαρ-

τογραφήσεων της Γ.Δ/ Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
αποφασίστηκε η ανάρτηση του θεωρημένου 
δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Αχαρνών, όπως 
αναμορφώθηκε κατά περίπτωση, συνολικής 
έκτασης 80.565,50 στρεμμάτων στον ειδικό δι-
αδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών 
και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας 
του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ως εκ 
τούτου καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού 
λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημέ-
νου δασικού χάρτη να υποβάλει τις τυχόν 
αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία 
την 30/01/2022,

Σύλλογος Πελοποννησίων Αχαρνών 
Θ. Κολοκοτρώνης : «Η τρέχουσα υγει-
ονομική πραγματικότητα επιβάλλει για 

την προστασία όλων μας την αναστολή των 
δραστηριοτήτων του συλλόγου.Αναβάλλο-
νται συνεπώς, μέχρι τέλος Ιανουαρίου τα μα-
θήματα παραδοσιακών χορών ενηλίκων και 
παιδιών καθώς και το τμήμα γυμναστικής»

Ύστερα από τις αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη Δ.Σ Συλλόγου  Εργαζομένων του 
Δήμου Αχαρνών, τα νέα μέλη συγκρο-

τήθηκαν σε σώμα εξής:  Πρόεδρος Αγγελής Φί-
λιππος, Αντιπρόεδρος Τσουκούλογλου Ιωάννης, 
Γεν. Γραμματέας Κορδατζή Φανή, Ταμίας Βούλ-
γαρη Ευαγγελία, Μέλος Κακαβογιάννης Αντώνι-
ος. Μέλος Φλουρή Αναστασία, Μέλος Χειλετζά-
ρης Ιωάννης.

Τη δυνατότητα να αποθηκεύουν το πι-
στοποιητικό ταυτοπροσωπίας στο κι-
νητό τους έχουν πλέον οι πολίτες, εί-

ναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες iOSκαι 
Androidγια κινητές συσκευές και tabletη νέα 
έκδοση της εφαρμογής Covid Free GR Wallet. 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των Υπουργεί-
ων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας 
του Πολίτη που διευκολύνει σημαντικά τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία 
ελέγχου των πιστοποιητικών COVID(εμβολια-
σμού, νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου).

Το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του 

Δήμου Αχαρνών προβάλλει στην ιστοσελίδα του 
ένα μικρό αφιέρωμα με τίτλο: «Ο Απελευθερω-
τικός Αγώνας του ‘21 ως πηγή έμπνευσης και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας».  Το μικρό αυτό αφι-
έρωμα φιλοδοξεί να παρουσιάσει τους δημιουρ-
γούς που εμπνεύστηκαν και εμπνέονται ακόμη 
και σήμερα από την ιστορική περίοδο της Επανά-
στασης του 1821. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο του τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορι-
κής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών https://
arxaiologikoacharnes.wordpress.com/

Μετά από χρόνια αδράνειας και αδια-
φορίας μια πολύ σημαντική περιοχή 
του Δήμου Αχαρνών, η ΠΕ 17 στο Μο-

νομάτι μπαίνει πάλι στο κάδρο της αναπτυξια-
κής προοπτικής μέσω της διαδικασίας ένταξης 
στο σχέδιο πόλης. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 1519 του Αστικού Κώδικα 
(σύμφωνα με το άρθρο 139 ν.4714/2020) η μεταβολή του τό-
που διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίω-

μα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαι-
τεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δι-
καστική απόφαση.

Το Υπουργείο προέβη στην έκδοση της από 20.09.2021 εγκυκλί-
ου με Αρ. Πρωτ.: Φ1/117162/ΓΔ4, η οποία παρέχει κατευθύνσεις για 
τη διαχείριση των αιτημάτων εγγραφής/μετεγγραφής μαθητών-τριών 
- τέκνων χωρισμένων γονέων, έχοντας λάβει υπόψη και την περαιτέ-
ρω τροποποίηση του άρ.1519 ΑΚ, που επήλθε με τον νεότερο 
ν.4800/2021.

Με αυτή, ενημερώνονται οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί ότι θα πρέπει 
να αναζητούν, σε κάθε περίπτωση, τη συναίνεση και των δύο γονέων, 
προκειμένου να προβούν στην εγγραφή ή έγκριση μετεγγραφής μα-
θητή-τριας, άλλως θα πρέπει να απαιτούν τη δικαστική επίλυση της δι-
αφωνίας, εκτός εάν υπάρχει δικαστική απόφαση για την ανάθεση της 
επιμέλειας στον ένα γονέα, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη έως τις 
16.9.2021 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου), οπότε αρκεί 
η αίτηση του γονέα αυτού.

 Για να πραγματοποιηθούν εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/μα-
θητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις 
16.09.2021 και εντεύθεν, απαιτείται η συναίνεση των γονέων/κηδεμό-
νων τους, αν πρόκειται για ανήλικους. Σε περιπτώσεις όπου δεν υφί-
σταται η απαιτούμενη συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων θα 
πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της διάταξης 
του άρθρου 1512 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για 
την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει 
το δικαστήριο». Δ) Στην περίπτωση αυτή οι Διευθυντές/ντριες/Προϊ-
στάμενοι/ες των σχολικών μονάδων θα πρέπει επιπλέον να ζητούν πι-
στοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων από το οποίο θα αποδει-
κνύεται ότι η προσκομιζόμενη δικαστική απόφαση έχει καταστεί αμε-
τάκλητη μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4800/2021, ήτοι, τις 16.09.2021.

Εγγραφές/μετεγγραφές παιδιών 
 χωρισμένων γονέων μετά την τροποποίηση 
του άρθρου 1519 του Αστικού Κώδικα

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

ζητήματα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση καθηγητών για το 
Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αχαρνών 
Εξήντα σχολεία όλων των βαθμίδων εκ-
παίδευσης έχουν προμηθευτεί, μέχρι στιγ-
μής, self tests για τους μαθητές από τις Σχο-
λικές Επιτροπές του Δήμου Αχαρνών.  
Φροντίζοντας για την ασφαλή επιστροφή 
των μαθητών στα σχολεία μετά τις διακοπές 
των Χριστουγέννων, ο Δήμος Αχαρνών με 
δικά του έξοδα εφοδιάστηκε, τις προηγού-
μενες ημέρες, με self tests λειτουργώντας 
συνεπικουρικά προς τις διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης. Σε αυτό το πλαίσιο έδωσε τη δυνα-
τότητα στους διευθυντές όλων των σχολι-
κών μονάδων να προμηθευτούν με τεστ, 
ούτως ώστε να καλύψουν τις τρέχουσες 
ανάγκες, όπου αυτές διαπιστώθηκαν. Βασι-
κή προτεραιότητα του Δημάρχου Σπύρου 
Βρεττού και της Δημοτικής Αρχής ήταν η 
επιστροφή της μαθητικής κοινότητας στα 
θρανία με ασφάλεια και με επαρκείς ποσό-
τητες αυτοδιαγνωστικών τεστ για τη διεξα-
γωγή προληπτικών ελέγχων.  Μια προσπάθεια που είναι διαρκής από την έναρξη της πανδημίας με τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως τις Σχολικές Επιτροπές να βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ !
Συνέχεια από την  πρώτη σελίδα 

Έτσι η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη να κινείται σε 
πολλαπλά μέτωπα. Από τη μία να καλύψει τα κενά του 
παρελθόντος και από την άλλη να τρέχει για να συμβα-
δίσει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Πρακτικά πως μεταφράζεται αυτό; Από τη μία αγορά-
ζει κάδους, για να καλυφτούν οι ανάγκες που δημιουρ-
γήθηκαν εδώ και τόσα χρόνια. Από την άλλη ετοιμάζει 
μελέτες και προτάσεις για να ενταχθεί σε προγράμματα, 
όπως αυτή της Κοινωνίας της Πληροφορίας για τις έξυ-
πνες πόλεις. 

 Ένας δύσκολος αγώνας, που όμως ο Δήμαρχος έχει 
δείξει πως μπορεί να τον κερδίσει. Οι εξελίξεις και το 
εντυπωσιακό μέχρι τώρα έργο του αυτό αποδεικνύουν. 

Και ευχή όλων μας είναι να τα καταφέρει ως το τέλος, 
γιατί έτσι θα βγει κερδισμένη η πόλη μας και οι πολίτες 
της θα είναι πραγματικά υπερήφανοι για τις Αχαρνές. 
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Σειρά δράσεων για τη στήριξη 
των ευάλωτων και ευπαθών 
οικογενειών του Δήμου Αχαρ-

νών προώθησε μέσα στο 2021, η Δι-
εύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής υπό 
τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Πετάκο. 
Σε μια κοινωνία που λαχταρά μία έκ-
φραση αγάπης, Δήμος Αχαρνών, 
δωρητές και χορηγοί  ένωσαν τις δυ-
νάμεις τους και δημιούργησαν ένα 
δίχτυ προστασίας και στήριξης της 
κοινωνικής συνοχής. Συνοπτικά οι 
δράσεις κοινωνικής πολιτικής που 
αναπτύχθηκαν το 2021 αφορούσαν:

Διανομή προϊόντων
-Καθημερινή διανομή κοντόληκτων 
προϊόντων σε 152 ωφελούμενους, χο-
ρηγία από επιχειρήσεις  που δραστηρι-
οποιούνται στο Δήμο Αχαρνών.
-Διανομή  τροφίμων και επιταγών 
στους ωφελούμενους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου «Ελένη Σαχσανίδη», 
στις 23 Δεκεμβρίου. Μοιράστηκαν όλα 
τα απαραίτητα για το Χριστουγεννιάτι-
κο τραπέζι, τρόφιμα, αλλά και επιταγές 
από σούπερ μάρκετ, φάρμακα και παι-
χνίδια για τα μικρά παιδιά.

Επιπρόσθετα συγκεντρώθηκαν με-
γάλες ποσότητες λαχανικών και φρού-
των με πρωτοβουλία του Αντιδημάρ-
χου Γεώργιου Πετάκου. Συνολικά  
ωφελήθηκαν 152 άτομα.

-Διανομή προϊόντων στους δικαιού-
χους ΤΕΒΑ στις 27 και 28 Δεκεμβρίου. 
Οι ωφελούμενες οικογένειες  που κλή-
θηκαν ήταν 1652. Προσήλθαν 1072 οι-
κογένειες.

Διανομή Έτοιμων γευμάτων
-Έκτακτες διανομές ετοίμων γευμάτων 
σε ευπαθείς οικογένειες του Δήμου 
Αχαρνών από τις πολύτιμες δωρεές 
επιχειρήσεων και ιδιωτών που δραστη-
ριοποιούνται στον Δήμο με στόχο την 
αξιοπρεπή διαβίωση ευπαθών οικογε-
νειών. (Σε κάθε έκτακτη διανομή προ-
σφέρθηκαν  από 220 έως 240 μερίδες 
φαγητού).

Συγκέντρωση δώρων  
και παιχνιδιών 
- Ο Δήμος Αχαρνών συμμετείχε με μεγά-
λη επιτυχία στην  Εθελοντική δράση 
«Όλη η Αττική, μία Χριστουγεννιάτικη 
αγκαλιά για τα παιδιά» που πραγματο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με το «Όλοι μα-
ζί μπορούμε», το Σάββατο 18 Δεκεμβρί-
ου, με σκοπό τη συγκέντρωση παιχνι-
διών και βιβλίων, τα οποία διανεμήθη-
καν  σε παιδιά ευπαθών ομάδων του 
Δήμου μέσω των Κοινωνικών Δομών.

Δράση Ενίσχυσης 
των πυρόπληκτων οικογενειών
-Ο Δήμος Αχαρνών με το Δήμαρχο 

Σπύρο Βρεττό σε συνεργασία με 
την Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών και με χρηματοδό-
τηση από τον International 
Orthodox Christian Charities-IOCC 
πραγματοποιεί  Δράση ενίσχυσης 
με δωροεπιταγή  αξίας 1.000 Ευρώ 
στις πυρόπληκτες οικογένειες   των 
περιοχών (Βαρυμπόμπη – Θρακο-
μακεδόνες – Αδάμες) για προμή-
θεια οικιακού εξοπλισμού από πο-
λυκατάστημα της Αττικής.

Η ανωτέρω δράση υλοποιείται  
υπό την εποπτεία του Αντιδημάρ-
χου της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής Γεώργιου Πετάκου και 
την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτι-
κής και είναι σε εξέλιξη. Επιδιώκε-
ται να προσέλθουν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πληγέντες με όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Όραμα της Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου
Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και η 
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής ευχα-
ριστούν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις 
αλλά και τους ιδιώτες συμπολίτες 
μας, οι οποίοι με οποιοδήποτε τρό-
πο βοήθησαν τις ευάλωτες και ευ-
παθείς οικογένειες να περάσουν 
καλύτερα αυτές τις ημέρες των 
εορτών. 

Σειρά δράσεων από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής 
για τη στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών οικογενειών 

Το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας
συνεχίζει τις ξεναγήσεις στον Θολωτό Τάφο
Το τμήμα Αρχαιο-
λογίας και Ιστορι-
κής Έρευνας της Δι-
εύθυνσης Παιδεί-
ας, Πολιτισμού 
Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς του 
Δήμου Αχαρνών 
ύστερα από ένα 
μακρύ και ακούσιο 
διάλειμμα εξαιτίας 
των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η πανδημία του Covid 19, με 
μεγάλη χαρά ξεκίνησε τις δράσεις εξωστρέφειας στο Μυκηναϊκό Θο-
λωτό Τάφο των Αχαρνών με στόχο την ανάδειξη, προβολή και προ-
στασία του σημαντικού αυτού μνημείου, που χρονολογείται στη μυκη-
ναϊκή εποχή (14ος-13ος αι. π.Χ.) και αποτελεί μάρτυρα της μακραίωνης 
ιστορίας των Αχαρνών.

Από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο 2021, το αρχαιολογικό 
μνημείο της πόλης μας δέχθηκε οκτώ επισκέψεις από τα εξής σχολεία: 
το 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, το 1ο Γυμνάσιο Παιανίας  και το 4ο Γυ-
μνάσιο Αχαρνών.

Μετά το καλωσόρισμα των μαθητών, ακολούθησε η γνωστική 
προσέγγιση του αντικειμένου από τους αρχαιολόγους του Τμήματος 
και  η ξενάγηση με έμφαση στην ανασκαφή του μνημείου, τον τρόπο 
κατασκευής του, τη χρήση του από τη μυκηναϊκή έως την κλασική επο-
χή, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορία των Αχαρνών την περίοδο του 
Πελοποννησιακού πολέμου. Τα παιδιά συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον και ενθουσιασμό θέτοντας τα ερωτήματα και τις απορίες τους, 
ενώ τους προσφέρθηκε δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίη-
ση στην τάξη μετά την επίσκεψη. Οι ομάδες υποδοχής ήταν ολιγομελείς 
και τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας. Ενημερώνουμε τα 
σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των 
Αχαρνών ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί  καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2022. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210-2322878 
και  ηλεκτρονικά: libraryacharnes@gmail.com.  

Ομιλία στο 4ο Γυμνάσιο Αχαρνών για τα ζώα συντροφιάς 
από το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αχαρνών
Την τελευταία για το 2021 ομιλία για τη διαχείριση 
των ζώων συντροφιάς πραγματοποίησαν στις 17 
Δεκεμβρίου 2021, τα στελέχη του τμήματος Αγρο-
τικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης του 
Δήμου Αχαρνών.  Αφορμή στάθηκε η πρόσκληση 
που απηύθυνε το 4ο Γυμνάσιο Αχαρνών και έγινε 
με μεγάλη χαρά αποδεκτή από τον Αντιδήμαρχο 
Άγγελο Αραμπαντζή. Σε μια διπλή ομιλία οι μαθη-
τές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναφορι-
κά με τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς. Παράλ-
ληλα, όμως έμαθαν για τις δράσεις της υπηρεσίας του Δήμου όπως και για ενέργειες που 
γίνονται για την προαγωγή της φιλοζωικής παιδείας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας τηρήθη-
καν απόλυτα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την πανδημία. 

Δενδροφύτευση με τη συνεργασία του Δήμου Αχαρ-
νών και της περιβαλλοντικής οργάνωσης we4all και 
με τη χορηγία του Ομίλου εταιρειών Golden Star 
Ferries, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Δεκεμβρί-
ου, στην οδό Λαϊκών Αγώνων στην περιοχή του Κόκ-
κινου Μύλου.Συνολικά φυτεύτηκαν 300 δενδρύλλια 
όπως πικροδάφνες, χαρουπιές, λαντάνες κ.α με σκοπό τη δημιουργία πράσινου σ’ έναν κοινό-
χρηστο χώρο που μέχρι πρότινος έμενε ανεκμετάλλευτος. Πρόκειται για τη 2η δενδροφύτευση 
στο σημείο όπου πρόκειται να τοποθετηθούν συνολικά 1000 δένδρα. Η επιλογή των φυτών δεν 
έγινε τυχαία καθώς πρόκειται  για θάμνους με σχετικά γρήγορη ανάπτυξη και καλλωπιστική αξία.  
Στον χαιρετισμό της δράσης ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Νίκος Ξαγοράρης ευχαρίστησε τη We4all 
για τις συνεχείς δράσεις, το τελευταίο ενάμιση έτος, στον Δήμο. «Με τη στήριξη του Δημάρχου 
Σπύρου Βρεττού οι δράσεις θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν. Συνεχίζουμε την προσπάθεια 
συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες, με στόχο να γίνει πραγματικότητα το όραμα του Δημάρχου 
για μια βιώσιμη και πράσινη πόλη », τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ξαγοράρης.

Δενδροφύτευση του δήμου Αχαρνών 
με τη We4all στον Κόκκινο Μύλο
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Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρε-
σίες στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο Αττικής στην υβριδική συνε-

δρίαση για την εκλογή του νέου  Προε-
δρείου και των νέων μελών της Οικονο-
μικής Επιτροπής  

Το νέο Προεδρείο του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου

Στην συνεδρίαση μετά από πρότα-
ση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη επα-
νεκλέχτηκε Πρόεδρος του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία το 
μέλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την 
Αττική» Χ. Θεοδωρόπουλος. Στην θέση 
του Αντιπροέδρου μετά την ολοκλήρω-
ση της θητείας του  Θ. Σχινά,  εξελέγη 
μετά από πρόταση της παράταξης της 
κας Δούρου «Δύναμη Ζωής» ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος, Σ. Κοροβέσης. Στη 
θέση του Γραμματέα παραμένει ο Περι-
φερειακός Σύμβουλος της παράταξης 
του κ. Σγουρού «Ανεξάρτητη Αυτοδιοί-
κηση Αττικής», Σ. Αδαμόπουλος.

Την υποψηφιότητα όλων των με-
λών του νέου Προεδρείου, υπερψήφι-

σαν οι τρεις μεγαλύτερες παρατάξεις 
του Περιφερειακού Συμβουλίου και συ-
γκεκριμένα η «Νέα Αρχή για την Αττι-
κή», η «Δύναμη Ζωής» και η «Ανεξάρ-
τητη Αυτοδιοίκηση Αττικής».

Η νέα Οικονομική Επιτροπή 
Η εκλογή των νέων μελών της Οικονο-

μικής Επιτροπής του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής πραγματοποιήθη-
κε με δια ζώσης ψηφοφορία. Σε σύνο-
λο 101 Περιφερειακών Συμβούλων 
ψήφισαν  86 με έγκυρα ψηφοδέλτια 84. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα  ως τα-
κτικά και αναπληρωματικά μέλη ανα-
δείχθηκαν οι εξής:

Νέα Αρχή για την Αττική: 
Τακτικά Μέλη: Αγγελόπουλος Γεώργιος , 
Αδαμοπούλου Γεωργία, Βλάχου Γεωργία, 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος. Αναπλ. : Γεωρ-
γόπουλος Γεώργιος, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Λεονάρδου Πολυτίμη , Μελλάς Σταύρος 
Δύναμη Ζωής :  Τακτικοί  : Βερελή Βάσω, 
Λογοθέτη Κατερίνα. Αναπλ.: Αγγέλης 
Σπύρος, Μπαλάφας Γιώργος
Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση: Τακτικός : Δ. 
Κατσικάρης. Αναπλ.: Ν. Ανδρουλακάκης
Λαϊκή Συσπείρωση: Τημπλαλέξης Γρηγό-
ριος. Αναπλ.  : Βαλαβάνη Στυλιανή 
Οικολογική Συμμαχία: Τακτικό Μέλος : 
Δημητρίου Γεώργιος. Αναπλ.: Τατάγια Χρι-
στίνα 

Ως ανεξάρτητη εκλέγεται στην Επιτρο-
πή η κ. Αγγελάκη Δήμητρα. 

Στη Επιτροπή μετά από εισήγηση του 
Περιφερειάρχη Πατούλη θα συμμετέχουν 
οι Αντιπεριφερειάρχες Λ. Κοσμόπουλος 
και Β. Γιαννακόπουλος, ενώ τον Περιφε-
ρειάρχη Αττικής στη θέση του Προέδρου 
της Επιτροπής θα αναπληρώνει ο  Αντιπε-
ριφερειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας. 

Οι Αρχαιρεσίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΛΥΣΕΩΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ  ΥΜΗΤΤΟΥ 
Στο τέλος ενός καταστροφικού 2021, λό-
γω των πυρκαγιών, για το περιβάλλον της 
Ελλάδας και της Αττικής, επέλεξε η κυβέρ-
νηση να ενεργοποιήσει με καθυστέρηση 
ενάμιση έτους τον περιβαλλοντικό νόμο 
Χατζηδάκη. Έναν νόμο με τον οποίο καταρ-
γούνται τα νομικά πρόσωπα των φορέων 
προστατευόμενων περιοχών περιβάλλο-
ντος όλης της χώρας και ενσωματώνονται 
στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Πέρα από τις πολλές ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα του νό-
μου, ενστάσεις που οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην κατα-
ψήφιση του, το σίγουρο αποτέλεσμα είναι η άμεση υποβάθμιση της προ-
στασίας των περιοχών. Η κατάργηση - ενσωμάτωση των φορέων στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, όπως και σε εκείνη των φορέων προστασίας 
Πάρνηθας και Σχινιά-Μαραθώνα-Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής, 
συνοδεύεται με συγχώνευση των περιοχών προστασίας σε μία Μονάδα 
Προστατευόμενης Περιοχής (Τμήμα).

Όλες οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας λοιπόν σε έναν συγκε-
ντρωτικό οργανισμό, με λιγότερα επιφορτισμένα τμήματα ανά περιοχή 
και μάλιστα χωρίς να υπάρχει αξιόπιστη πολιτική για τη στελέχωση του 
ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι έμπειροι εργαζόμενοι των Φορέων Προστασίας αφού εί-
δαν την κυβέρνηση να τους κατηγορεί χωρίς στοιχεία για αναποτελεσμα-
τικότητα, σε προβλήματα που η ίδια δημιουργούσε κυρίως λόγω της μει-
ωμένης χρηματοδότησης, είτε φεύγουν, είτε δεν γνωρίζουν που και πως 
θα συνεχίσουν την εργασία τους.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ύστερα από πολλές και έντονες παρεμ-
βάσεις διατηρήθηκε η γνωμοδότηση πάνω σε σχεδιαζόμενα έργα εντός 
των περιοχών Natura, άγνωστο είναι πως αυτό θα λειτουργήσει στην πρά-
ξη στα πλαίσια ενός μεγάλου και Αθηνοκεντρικού φορέα. Ενός φορέα ο 
οποίος θα έχει να γνωμοδοτήσει για νέες χρήσεις γης,  καθώς η κυβέρνη-
ση της Ν.Δ επέφερε τον κατακερματισμό των ζωνών προστασίας με τον 
ίδιο νόμο.

Επειδή το ενδεχόμενο να αποτύχει ο νέος τρόπος οργάνωσης είναι 
πολύ πιθανό, καλό θα ήταν η κυβέρνηση τουλάχιστον να αντιστοιχήσει 
τις νέες Μονάδες Προστατευόμενης Περιοχής (Τμήματα) με τους καταρ-
γούμενους φορείς προστασίας χωρίς συγχωνεύσεις.

Αυτό μπορεί να γίνει με μεταγενέστερη απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ και 
σίγουρα θα διευκολύνει τη συνέχιση των εργασιών και την καλύτερη ορ-
γάνωση των εργασιακών αναγκών. Θα διευκολύνει επίσης και μια μελ-
λοντική αναδιάταξη του συστήματος προστασίας σε αποκεντρωμένη λο-
γική και με την αυξημένη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ο Aνδρέας Λοβέρδος για Περιφερειάρχης Αττικής;
Ένα ενδιαφέρον σενάριο συζητείται το τε-
λευταίο διάστημα στο πολιτικό παρασκή-
νιο. Το σενάριο λέει πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί 
να κατεβάσει υποψήφιο περιφερειάρχη 
Αττικής τον Ανδρέα Λοβέρδο με στόχο να 
ξαναγίνει πράσινη η μεγαλύτερη περιφέ-
ρεια της χώρας, που αποτελεί πάντα και 
ένα βαρόμετρο για το πολιτικό σκηνικό. 
Υπενθυμίζεται πως οι περιφερειακές και 
δημοτικές εκλογές θα γίνουν τον Οκτώ-
βριο του 2023, συνεπώς οι εθνικές θα 
έχουν προηγηθεί. Εάν σε αυτές το ΚΙΝΑΛ 
έχει καταφέρει να αναρριχηθεί ψηλά, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που 
έγιναν μετά την αλλαγή ηγεσίας, τότε μπορεί ο υποψήφιος περιφερειάρχης 
να μπει στη μάχη με επιπλέον αέρα και να κερδίσει την τεράστια περιφέρεια. 
Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές αποτελούν ένα ση-
μαντικό σκαλοπάτι για το ΚΙΝΑΛ στην προσπάθεια της ολικής επαναφοράς 
στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση παραδοσιακά αποτελού-
σε τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: Θεωρείο από kathimerini.gr

ΕΤΩΤΗΣΗ  ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ... ΛΟΓΩ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Κύριε Υπουργέ,
Η καταστροφική πυρκαγιά της 3ης Αυγού-
στου στους Δήμους Αχαρνών, Διονύσου και 
Ωρωπού προξένησε μεγάλες αγροτικές και 
κτηνοτροφικές ζημίες.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αποζημιώσε-
ων δεν καλύπτει ούτε τους ασφαλισμένους 
αγρότες που δεν έχουν ασφαλίσει το φυτικό 
και ζωικό τους κεφάλαιο στον ΕΛΓΑ και δεν 
έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ, ούτε τους μικρο-
καλλιεργητές που δηλώνουν αγροτικό εισό-
δημα αλλά δεν είναι ασφαλισμένοι στον  
ΟΓΑ, ούτε τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που 
δε διαθέτουν αδειοδοτήσεις  π.χ. γεωτρή-
σεις, χρήσεις νερού, σταβλικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ. ούτε τους κτηνοτρόφους που 
έχουν καεί τα βοσκοτόπια τους αλλά δεν έχουν ζημιά τα κτίρια τους.

Επιπροσθέτως η Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού στην 
οποία προκλήθηκαν ζημιές σε φυτικό και πάγιο κεφάλαιο δεν συγκαταλέγεται 
καν στις πυρόπληκτες περιοχές που οριοθετήθηκαν με την υπ’αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ-
Κ.Ε./13665/Α325/17-8-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Κατόπιν αυτών ερωτά-
σθε: Τι προτίθεσθε να κάνετε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι παραπάνω κα-
τηγορίες στις αποζημιώσεις των πληγέντων μέσω της κρατικής αρωγής;
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Διαφημιστείτε και Στηρίξτε την μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της πόλης μας! Διαφημιστείτε και Στηρίξτε την μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της πόλης μας! 

Επίσκεψη της  Βάσω Κόλλια στο Δήμο Αχαρνών και  το «Βαμβακάρειο» Ίδρυμα 

Μια  ιδιαίτερης σημασίας  επί-
σκεψη  πραγματοποίησε η 
επιλαχούσα Βουλευτής της 

ΝΔ Βάσω Κόλλια ενόψει της πρωτο-
χρονιάς, τον Δήμο  Αχαρνών, όπου 
συνοδευόμενη από τον συμπολίτη 
μας  Πολιτικό Μηχανικό Νικόλαο 
Καδά,  επισκέφθηκε τον Δήμαρχο 
Σπύρο Βρεττό στο Δημαρχείο και 
στην συνέχεια πήγε στο «Βαμβακά-
ρειο» Ίδρυμα του Δήμου Αχαρνών, 
την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίω-
σης.

Η κ. Κόλλια  εκτός από ευχές, που 
αντάλλαξε, ενημερώθηκε  και  για  
υπηρεσιακά  θέματα  της  αρμοδιότη-
τας της  σχετικά με  τον  Δήμο, αλλά  

και σχετικά την λειτουργία του Βαμβα-
κάρειου ιδρύματος. 

Ολοκληρώνοντας την  επίσκεψη  
της  δήλωσε τα εξής : «Επισκέφθηκα 
τον Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό 
και συζητήσαμε για όλα τα ζητήματα 
και τα προβλήματα της πόλης. Ο Δή-

μος Αχαρνών είναι ένας πολύπαθος 
Δήμος ο οποίος με στρατηγική και 
σχεδιασμό μπορεί να αποτελέσει Δή-
μο πρότυπο καθώς έχει όλα εκείνα τα 
στοιχεία που μπορούν να τον οδηγή-
σουν σε μια πολυδιάστατη ανάπτυξη.

Στη συνέχεια επισκέφθηκα για ευ-

χές το Βαμβακάρειο Ίδρυμα - Στέγη 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης το οποίο 
προσφέρει συνθήκες μόνιμης διαμονής 
σε άπορα, απροστάτευτα και ορφανά 
άτομα με ειδικές ικανότητες : κοιτώνες, 
χώρους εργαστηρίων δημιουργικής 
απασχόλησης και ομαδικής εργασίας, 
αίθουσα διδασκαλίας και λογοθερα-
πείας, ειδικό ιατρείο και κοινόχρηστους 
χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης. Σή-
μερα η Δομή φιλοξενεί 18 άτομα.

Συγχαρητήρια αξίζουν στην αγα-
πημένη φίλη μου και Πρόεδρο της 
δομής Μαρία Μπούκη αλλά και σε 
όλα τα στελέχη που με αυταπάρνηση 
στέκονται δίπλα στους ανθρώπους 
αυτούς».

Κλιμάκιο της Ν.Ε.Β.Α., ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΑΛ, 
επισκέφτηκε το «Βαμβακάρειο Ίδρυμα»  
Την Παρασκευή 7  Ιανουαρίου 2022 
κλιμάκιο της Ν.Ε. Βόρειας Αττικής, 
ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΑΛ, στα πλαίσια της κοι-
νωνικής δράσης της, και στη μνήμη 
της εκλιπούσας Προέδρου κ. Φώφης 
Γεννηματά, επισκέφτηκε τη Στέγη 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  «Βαμ-
βακάρειο Ίδρυμα» του Δήμου Αχαρ-
νών. Συνάντησε την κ. Μαρία Μπού-
κη , πρόεδρο ΚΑΜΕΑ «Αρωγή»,συνομίλησαν  με τα άτομα που φιλοξενούνται, την 
Προέδρο και το προσωπικό υποστήριξης. Ξεναγήθηκαν στο χώρο και ενημερώθη-
καν για τους στόχους του, που είναι  η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με 
νοητική υστέρηση, ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια και ισοτιμία. Η λειτουργία του ιδρύ-
ματος κατέστη δυνατή ύστερα από πολλά χρόνια χάρη στις συνεχείς προσπάθειες  του 
Δημάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού και της Προέδρου κ. Μ. Μπουκη. Η δομή 
είναι μοναδική και πρωτότυπη σε όλη τη χώρα.  Στη συνάντηση  συμμετείχαν  εκτός 
από το μέλος της Ν.Ε. Β. Α., Δρ. Αναστ. Παμουκτσόγλου, και ο κ. Σπ. Βρεττός, μέλος 
της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΑΛ, και η Πρόεδρος της ΕΓΕ, κα Λίτσα Αλεξάνδρου –Πανά. 
Εκτός από τις γιορτινές ευχές, υποσχέθηκαν  ότι θα βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή 
τους για την υποστήριξή των κοινωνικών Δομών του Δήμου Αχαρνών..  

Εορταστική  επίσκεψη του Βασίλη 
Οικονόμου στο «Βαμβακάρειο»  Ίδρυμα 
Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο Βαμβακάρειο 
Ίδρυμα ατόμων με νοητική στέρηση του δήμου 
Αχαρνών πραγματοποίησε ο βουλευτής Ν.Δ 
Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου. Ο κ. 
Οικονόμου εντυπωσιάστηκε με τη δουλειά που 
συντελείται στους χώρους του ξενώνα, με την 
άρτια οργάνωση και το υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης των εργαζομένων. Ο βουλευτής εξέφρασε τα συγχαρητήριά του...

Εορταστικό κλίμα θα επικρατεί στον προαύλιο χώρο της Παναγίας 
Σουμελά από τις 6 έως και τις 16 Ιανουαρίου, περίοδος των εορτών 
των Χριστουγέννων σύμφωνα με το Ιουλιανό Ημερολόγιο. Καθημε-
ρινά  λειτούργησαν παιχνίδια και δραστηριότητες που  έδωσαν χαρά 
σε μικρούς και μεγάλους.  Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, που ακολου-
θούν το παλαιό ημερολόγιο, τα Χριστούγεννα γιορτάστηκαν  στις 07 
Ιανουαρίου 2022. Η  Πρωτοχρονιά  γιορτάστηκε  στις 14 Ιανουαρίου 
2022  και τα Άγια Θεοφάνεια  στις 19 Ιανουαρίου 2022.

Εορταστικές εκδηλώσεις  στην Παναγία Σουμελά
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Φιλόπτωχο  Ταμείο  Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το  Φιλόπτωχο  Ταμείο  Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών, Ευχαριστεί  θερμά την  Εται-

ρεία  ΑΙΓΕΑΣ  ΑΜΚΕ,  και τον διαχειριστή της κ. Αθανάσιο  Μαρτίνο ιδιαιτέρως. Όπως πάντα, έτσι 
και φέτος, ανταποκρίθηκαν  άμεσα στο κάλεσμα μας, (μας πρόσφεραν, Διατακτικές αξίας  100 
ευρώ, γνωστού Σούπερ Μάρκετ, ώστε να αγοραστούν τρόφιμα για τις οικογένειες  που στηρί-

ζουμε), αποδεικνύοντας έτσι πως υπάρχουν άνθρωποι  με αγάπη  για τον συνάνθρωπο!
Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                Τα μέλη
                      Αρχ.  Ιωάννης  Ράπτης  Σταμ.  Ράπτη – Δημοπούλου, 
                                         Λένα   Μαραγιάννη,  Καίτη  Κουντουριώτη
                                                                             Ελένη Μαραζοπούλου         

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το  Φιλόπτωχο  Ταμείο  Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών, 

Ευχαριστεί  θερμά όλους  και όλες εσάς που προσφέρατε  χρήματα ή τρόφιμα για τις οικογένειες  
που στηρίζουμε. Χάριν σε  σας  συνεχίζουμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας, που περνούν δύ-

σκολα. Εσείς κάνετε το έργο με την ευαισθησία και την αγάπη σας.
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ, 

στην Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που με αγάπη προσέφεραν  15 μπουφάν 
για τα παιδάκια των οικογενειών   Φιλόπτωχου

Ευχόμαστε  σε όλους σας «ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία»
Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                Τα μέλη
                      Αρχ.  Ιωάννης  Ράπτης  Σταμ.  Ράπτη – Δημοπούλου, 
                                         Λένα   Μαραγιάννη, Καίτη Κουντουριώτη
                                                                             Ελένη Μαραζοπούλου         
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«Καλές Γιορτές και Χρόνια Πολλά»«Καλές Γιορτές και Χρόνια Πολλά»
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Σε λειτουργία τέθηκε στον διαδικτυακό τόπο του 
e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η ειδική πλατφόρμα, 
μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρό-
τες, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλι-
στική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να κατατα-
χθούν για το νέο έτος 2022. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση του e-ΕΦΚΑ, η επιλογή ασφαλιστικής 
κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής σε ενι-
αία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία 
υποβολής της αίτησης-δήλωσης επιλογής ασφαλι-
στικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 
31η/1/2022.

l Σημαντικές αλλαγές έρχονται από σήμερα στις πε-
ρισσότερες εφορίες καθώς, οι φορολογούμενοι 
μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα τους μέσω 
της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφι-
ακή πύλη myaade.gov.gr, όπως αναφέρει σε 
ανακοίνωση της η ΑΑΔΕ. Αυτό που αλλάζει ου-
σιαστικά είναι ότι μέσω της ψηφιακής πλατφόρ-
μας, «Τα Αιτήματά μου» καταργούνται οι φυσι-
κές επισκέψεις στις ΔΟΥ αλλά και η αποστολή 
email σε αυτές. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ επεκτείνει τη 
λειτουργία της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου» 
μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.
gov.gr), σε άλλες 27 ΔΟΥ (συνολικά 47).

l Από την 1η Ιανουαρίου 2022 «ανοίγουν» άλλες 
50.000 νέες θέσεις με τους εργοδότες να «κερδί-
ζουν» σε κάθε πρόσληψη επιδότηση ασφαλιστικών 
εισφορών και μισθού. Παράλληλα, «κερδίζουν» 
και από το πρόγραμμα πρόσληψης νέων χωρίς 
προϋπηρεσία, το οποίο ενεργοποιείται επίσης από 
τον Ιανουάριο.

l Νέα εποχή και νέοι κανόνες στις συναλλαγές με 
την Εφορία . Νέο πλαίσιο κανόνων στην έναρξη 
και τη διακοπή δραστηριοτήτων μίας επιχείρη-
σης, διαμορφώνει απόφαση του διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου 
Πιτσιλή. Το νέο καθεστώς «υπόσχεται» λιγότερη 
γραφειοκρατία στις δηλώσεις απόδοσης ΑΦΜ, 

καθιερώνει νέες δηλώσεις Μητρώου που υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά, καταργεί τις φωτοτυπί-
ες αστυνομικών ταυτοτήτων, αλλά και την υπο-
χρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του e-ΕΦΚΑ 
για ορισμένες δραστηριότητες. Χωρίς ταυτότητα, 
βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ ή άλλες γραφειοκρατικές δι-
αδικασίες θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά 
πλέον μια σειρά από συναλλαγές με την εφορία.

l Παράταση δύο μηνών δόθηκε στην πληρωμή των 
τελών κυκλοφορίας του 2022. Συγκεκριμένα με 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Από-
στολου Βεσυρόπουλου, θα παραταθεί η προθε-
σμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 
2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε 
εκούσια ακινησία, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

l Αλλαγές στους κωδικούς του taxisnet : Ανατρο-
πές έρχονται τη νέα χρονιά στην διαδικασία εισό-
δου κάθε φορολογούμενου στο Taxisnet. Μέ-
χρι σήμερα οι περισσότεροι πολίτες συνηθίζουν 
να χορηγούν τους κωδικούς πρόσβασης στο 
Taxis –τους οποίους αποκτούν από την Εφορία 
– στους λογιστές τους. Η πρόσβαση στο Taxis εξε-
τάζεται να αυστηροποιηθεί εντός του 2022, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι αυτός που αποκτά πρόσβα-
ση ή κάνει χρήση των κωδικών είναι και ο πραγ-
ματικός κάτοχος των κωδικών.

l Ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή νωρίτερα από 
κάθε άλλη φορά των φετινών φορολογικών δηλώ-
σεων, καθώς η σχετική διαδικασία ήδη ξεκίνησε. 
Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πι-
τσιλή που δημοσιεύτηκε παραμονή του νέου έτους, 
καλούνται επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου 
να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρί-
ου τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, μερισμά-
των, τόκων και δικαιωμάτων, αλλά και αμοιβών 
από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολο-
γικό έτος 2021.

l  Έως 10% χαμηλότερο είναι το κόστος στην κινη-
τή και καρτοκινητή τηλεφωνία από την 1η Ιανου-
αρίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ το νέο, ενιαίο και 
σταθερό τέλος ύψους 10%. Τα νέα τέλη κινητής 

και καρτοκινητής τηλεφωνίας 
ισχύουν αυτόματα, για κάθε 
σύνδεση κινητού που ανήκει 
σε φυσικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται καμία 
ενέργεια από πλευράς του πελάτη.

l Έως και επτά χρόνια νωρίτερα από το κανονικό όριο 
ηλικίας μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι ασφαλι-
σμένοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων, αξιοποι-
ώντας τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών 
ετών. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφα-
τα ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Πάνος Τσακλόγλου, όσον αφορά στη χρή-
ση των πλασματικών ετών, δεν υπάρχει κάποια θε-
σμοθετημένη αλλαγή για φέτος. 

l Έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν περιθώριο να 
υποβάλουν αίτηση όσα ζευγάρια επιθυμούν ένα 
φορολογικό διαζύγιο, να υποβάλλουν δηλ. χω-
ριστές φορολογικές δηλώσεις. 

l Εντός της προθεσμίας πάντως οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να γνωστοποιήσουν μέσω της ΑΑΔΕ στην 
φορολογική αρχή την πρόθεσή τους να υποβάλ-
λουν χωριστή φορολογική δήλωση για τα εισοδή-
ματα που θα δηλώσουν για το φορολογικό έτος 
2021.

l Από τις 10 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 
2022 θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά οι χει-
μερινές εκπτώσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
σή του ο ΣΕΛΠΕ. Την πρώτη Κυριακή των εκπτώ-
σεων δηλαδή στις 16 Ιανουαρίου, τα εμπορικά 
καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικρά-
τεια από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

l Κανένας συνταξιούχος χηρείας ή αναπηρίας δεν θα 
δει μείωση στη σύνταξή του, ξεκαθάρισε ο υφυ-
πουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου, αναφορι-
κά με την εγκύκλιο που υπεγράφη, πριν από λίγες 
ημέρες και αφορούσε τους συνταξιούχους που 
λαμβάνουν περισσότερες της μιας συντάξεις (γήρα-
τος, αναπηρίας ή θανάτου).Η εν λόγω εγκύκλιος 
αφορά μόνο σε όσους ασφαλισμένους βγουν στη 
σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, επο-
μένως δεν έχει αναδρομική ισχύ.
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‘Υστατο Χαίρε στον παπά Κωνσταντίνο 
Πρίμπα από τους ενορίτες του 
στον Άγιο Δημήτριο Αχαρνών
– Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αθηναγόρας
τέλεσε την εξόδιο ακολουθία 
– Ο επί 42 συναπτά έτη, αγαπητός ιερέας της Ενορίας του Αγίου 
Δημητρίου Αχαρνών, έφυγε νικημένος από τον κορωνοϊο
Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2021 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μα-
καριστού πατρός Κωνσταντίνου Πρίμπα, στην ενορία που υπηρέτησε, 
τον Άγιο Δημήτριο Αχαρνών. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγό-
ρας. «Ο θανών δεδικαίωται», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, με την έν-
νοια ότι μαζί με την ολοκλήρωση της επίγειας ζωής, ολοκληρώνεται και 
η σχέση του κάθε ανθρώπου με την αμαρτία. Άρα, εφόσον βρίσκεται 
ενώπιον του δίκαιου Κριτού, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πλέον τις κρί-
σεις των ανθρώπων. 

Ο μακαριστός πατήρ αφιέρωσε τη ζωή του επί πολλές δεκαετίες στην 
Εκκλησία του Χριστού και ο δίκαιος Κριτής θα τον ανταμείψει για όλον 
τον μόχθο που κατέβαλε στην επίγεια ζωή του. Το έργο του αποτυπώνε-
ται στα πρόσωπα όλων των ενοριτών της ενορίας του». Από την πλευρά 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου,  ο αντιπρόεδρος  κ. Βασίλης Πετρό-
πουλος, αλλά και ως πρόεδρος του εξωραϊστικού συλλόγου «Άγιος Δη-
μήτριος»,  απήγγειλε επικήδειο αποχαιρετιστήριο, στον επί 42 χρόνια ποι-
μενάρχη της περιοχής. 

Η  Ποιμαντική πορεία  του εκλιπόντος 
Πατρός  Κωνσταντίνου Πρίμπα 
Ο πατήρ Κων/νος Πρίμπας καταγόταν  από το 
ορεινό χωριό Άγιος Νικόλαος της Ευρυτανίας. 
Από τα παιδικά του χρόνια ένιωθε ισχυρά την 
κλήση- έλξη για την εκκλησία, υπηρετώντας 
την,πότε στο Ιερό και πότε στο Ψαλτήρι.

Μόλις ενηλικιώθηκε  πήρε πλέον, τη στα-
θερή και αμετάκλητη απόφαση να γίνει ιερω-
μένος. 

Στις 10 Δεκεμβρίου 1978 χειροτονήθηκε 
Διάκονος στο Μετόχιον του Πανάγιου Τάφου 
στην Πλάκα, από τον τότε έξαρχο των Ιεροσο-
λύμων. Στο 1981 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρ-
νών από τον μητροπολίτη Αττικής κ Δωρόθεο, 
αφού επί 3ετια είχε υπηρετήσει ευδόκιμος στον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου.

Την Μεγάλη Πέμπτη του 1981, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του αειμνήστου 
Ιερομόναχου Αρχιμανδρίτη Ευθυμίου, τοποθετήθηκε εφημέριος στην ενορία Αγί-
ου Δημητρίου.

Το 1983 εισήχθη στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου 
και απεφοίτησε με τον βαθμό καλώς. Από το 1987 έλαβε το χάρισμα του εξομο-
λόγου. Αφού προηγούμενος τιμήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη με το οφίκιο του 
Οι-κονόμου. Έτυχε της πλήρους αναγνωρίσεως και αποδοχής από τους ιερείς της 
Μητροπόλεως όχι μόνο για το καλλίφωνο της φωνής του, αλλά και για το όλο του 
έργο. Επίσης  είχε αναλωθεί στο να αναγερθεί νέος Μεγαλοπρεπής Ναός, του  Αγί-
ου Δημητρίου σε χώρο κατάλληλο της περιοχής.

Στο  Ποιμαντική δράση  του εκλιπόντος πατρός Κων. Πρίμπα είναι και τα εξής: 
Με την  αποδοχή του και την ενθάρρυνση του στον αύλειο χώρο του Ιερού  Να-
ού Αγίου Δημητρίου, στήθηκαν δύο Ιερά Προσκυνητάρια. Το ένα είναι του Αγίου 
Απόστολου Ιούδα του Θαδδαίου και το άλλο, στους Αγίους Αιμιλιανό και Όσιο 
Παϊσιο και στον  Τίμιο Σταυρό. Έτσι ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, πραγματοποι-
ούσε  πέραν  της  Θρησκευτικής  Πανήγυρις του πολιούχου της Ενορίας και της πε-
ριοχής, άλλες  έξη ετησίως από τα  δύο παρεκκλήσια. ( Ο Άγιος Απόστολος Ιού-
δας  ο Θαδδαίος, τιμάται τρεις φορές το χρόνο. Στις  19 Ιουνίου, όπου η προσέλευ-
ση  των πιστών – πριν την πανδημία του κορονοϊού, αριθμούσε   πάνω από τρεις 
χιλιάδες, παραμονή και ανήμερα, με δεκάδες αρτοκλασίες), στις 21 Αυγούστου 
και στις 17 Δεκεμβρίου.  Πέραν από τις παραπάνω θρησκευτικές πανηγύρις, ο εκλι-
πών πατήρ Κων. Πρίμπας, καθιέρωσε κάθε απόγευμα Σαββάτου, την ακολουθία  
Ιεράς   Παράκλησης  του Αγίου Απόστολου Ιούδα του Θαδδαίου, με μεγάλη την 
παρουσία πιστών, από διάφορες περιοχές της Αττικής.  Αιωνία του η μνήμη.
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Ορθόδοξα  κελεύσματα...
Ιωάννης  ο  Βαπτιστής; «Αυτός  είναι ο αγαπημένος 
μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου».

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατάστημα 260 τ.μ. 
Α΄όροφος , 
κατάλληλο για 
Γραφεία, Σχολή 
χορού, κλπ, επί της 
οδού Πάρνηθας 6,  
Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 
6986 997881. 4Δ286

ΜΙΚΡΉ  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. 4Δ286.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ  ΖΉΤΕΙ  ΕΡΓΑΣΙΑ : Είμαι παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας με πολυετή εμπειρία σε 
παιδικούς σταθμούς. Αναζητώ εργασία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και παιδικούς 
σταθμούς. Επίσης αναλαμβάνω την φύλαξη και δημιουργική απασχόληση σε παιδιά ηλικίας 
από 1 εώς 5 χρονών. Μενίδι και γύρω περιοχές. Τηλ.  επικοινωνίας 6939034437. 4Δ282

ΜΙΚΡΉ  ΑΓΓΕΛΙΑ

Ο  ΤΟΥΡΜΟΥΣΙΔΉΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   
του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και της  ΡΑΧΗΛ   το γέ-
νος  ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΟΥ   που  γεννήθη-
κε στην  ΓΡΩΡΓΙΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ και η   ΜΉΧΑΉΛΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ  του  
ΒΗΚΤΩΡΑ  και της   ΝΑΤΑΣΑΣ     το  γένος   
ΒΛΑΣΕΝΚΟ  που  γεννήθηκε  στο ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ   και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ     θα  έλθουν σε  γάμο  που  θα  
γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΉΣ.

ΓΑΜΟΣ

Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε 
στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιω-
άννης ο Βαπτιστής. Κήρυττε κι 

έλεγα: «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η 
“βασιλεία του Θεού”. Για τον Ιωάννη 
είχε προφητέψει ο προφήτης Ησαϊας:

Μια φωνή βροντοφωνάζει στην 
έρημο: ετοιμάστε το δρόμο για τον 
Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να πε-
ράσει.

Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από 
τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη 
στη μέση του. η τροφή του ήταν 
ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. 
Σ΄αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε 
όλος ο κόσμος, από τα Ιεροσόλυμα 
κι απ’ όλη την Ιουδαία, κι απ’ όλη την 
περιοχή του Ιορδάνη.

Έρχονταν και τους βάπτιζε στον 
Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογού-
σαν τις αμαρτίες τους. 

Όταν ο Ιωάννης είδε πολλούς 
«Φαρισαίους και Σαδδουκαίους να 
έρχονται για να βαπτιστούν, τους εί-
πε: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε 

πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή 
του Θεού που πλησιάζει; Αν θέλετε 
να γλιτώσετε, κάνετε έργα να ταιριά-
ζουν σ’ αυτούς που πραγματικά με-
τανοούν. Και μην αυταπατάστε λέγο-
ντας, «καταγόμαστε από τον Αβρα-
άμ». Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, 
ακόμη κι απ’ αυτές εδώ τις πέτρες 
μπορεί να κάνει απογόνους του 
Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιό-
λας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέ-

ντρο που δε δίνει καλό καρπό θα κο-
πεί σύρριζα και θα ριχτεί στη φωτιά.

«Εγώ σας βαπτίζω με νερό, και το 
βάπτισμα μου είναι βάπτισμα μετά-
νοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστε-
ρα από μένα, είναι πιο ισχυρός από 
μένα, και δεν είμαι άξιος ούτε τα υπο-
δήματά του να κρατήσω. Αυτός θα 
σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φω-
τιά. Κρατά στο χέρι του το λιχνιστήρι, 
για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του το 

σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη 
του, μα το άχυρο θα το κατακάψει 
στη φωτιά που δε σβήνει ποτέ».

Ή βάπτιση του Ιησού
Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλι-
λαία στον Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη 
για να βαπτιστή απ’ αυτόν. Ο Ιωάννης 
όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: 
«Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από 
σένα κι έρχεσαι εσύ σ’ εμένα;» Ο Ιη-
σούς όμως του αποκρίθηκε: «Ας τα’ 
αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει 
να εκπληρώσουμε κι οι δυό μας ό,τι 
προβλέπει το σχέδιο του Θεού».  Τό-
τε ο Ιωάννης τον άφησε να βαφτιστεί. 
Βαφτίστηκε, λοιπόν, ο Ιησούς κι αμέ-
σως βγήκε από το νερό. Και να, άνοι-
ξαν γι’ αυτόν οι ουρανοί και είδε το 
Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να 
κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. 
ακούστηκε τότε μια φωνή από τα ου-
ράνια που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγα-
πημένος μου Υιός, αυτός είναι ο 
εκλεκτός μου».

Άγιος του Θεού ο Μοναχός Νικόλαος
Εγώ ο Οναριμάν είμαι βασιλιάς των ανθρώ-
πων!!! Γεννήθηκα βασιλιάς!!! Και να μην κατα-
γόμουν από βασιλικό γένος, πάλι θα ήμουν βα-
σιλιάς, αλλά είμαι βασιλιάς και γενετικά επειδή εί-
μαι παγκρατιόνι!!!. Ο Μοναχός Νικόλαος ακο-
λουθεί τ’ αχνάρια του Ιωάννη του βαπτιστή. 
Προσεύχεται μέρα νύχτα για την σωτηρία των αν-
θρώπων, μιλάει με την γλώσσα της αλήθειας για 
τον Ιησού Χριστό. οι άνθρωποι του διαβόλου τον 
κυνηγούν από ουρανό, γη και θάλασσα, αλλά 
δεν μπορούν να τον σταματήσουν γιατί είναι απε-
σταλμένος του Θεού!!! 

Οι προφητείες είναι παγκόσμιας σημασίας. Ο 
Άγιος Γαβριήλ έλεγε, ο Νικόλαος θα περάσει από 
τα πάντα και ακόμα και από σκοτεινό τούνελ, και 

τότε θα γίνει γιατρός για όλους. Σύντομα θα έρθει 
η ώρα που θα έρθουν πολλοί άνθρωποι στο παι-
δί σας Νικόλαο για να γονατίσουν και να ασπα-
στούν το χέρι του, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο. 

Ο υποτακτικός του Αγίου  Πορφυρίου Καυ-
σοκαλυβίτη, γέροντας Ακάκιος. Μοναχός του 
Αγίου Όρους, έλεγε για τον μοναχό Νικόλαο: πι-
στεύουμε ότι όσο περισσότερο διώκεται, τόσο πε-
ρισσότερο θα ανταμειφθεί με άγιο φωτοστέφα-
νο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αγιότητά του. αλ-
λά αυτοί που τον διώκουν προκαλούν την οργή 
του Θεού. Και οι διώκτες είναι ανώτεροι αξιωμα-
τούχοι, θα έχει αντίκτυπο στα έθνη, η οργή του 
Θεού!!! 

Οι προφητείες του είναι παγκόσμιας σημασί-

ας. Εμείς δημοσιεύουμε μια προφητεία: Πολλά 
έθνη θα εξαφανιστούν από το πρόσωπο της γης, 
αλλά η Ιβηρία θα υπάρχει μέχρι τη δεύτερη έλευ-
ση του Χριστού, και η σωτηρία της ανθρωπότη-
τας θα προέλθει από την Ιβηρία της Γεωργίας. 

Η Ορθοδοξία είναι θρησκεία της αλήθειας γι 
αυτό την πολεμούν. Αν δεν αφιερώσεις τον εαυ-
τό σου, αν δεν αφιερώσεις την ψυχή σου, τίποτα 
δεν θα γίνει. Όλοι φοβούνται την αλήθεια, επει-
δή ο Θεός είναι αλήθεια!!! Όποιος αγωνίζεται κά-
θε στιγμή για την ελευθερία την αξίζει, θα επιβιώ-
σει μόνο αυτός που θα πολεμά το κακό!!! Ο σκο-
πός της ζωής είναι η καταπολέμηση του κακού!!! 
Ο χριστιανισμός είναι μια μαχητική θρησκεία ενά-
ντια του κακού!

ΜΙΚΡΉ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών, 

λαμβάνοντας υπόψιν του όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα 
της δημόσιας υγείας και την ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας, 

αποφάσισε την προσωρινή αναβολή της έναρξης όλων 
των δραστηριοτήτων του συλλόγου για το νέο έτος, 
συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων χορού, 

λύρας και λαούτου-μαντολίνου.
Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στις ηλεκτρονικές 

σελίδες του συλλόγου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισμούς, Μνημόσυνα, 
Ανθοστολισμούς, Στεφάνια»

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

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

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

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

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

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

Τροχείο Τροχείο 

ΤΑΚΟΎΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ 
ΤΟΤΟ  19501950

n Χρυσών και Ασημένιων 
κοσμημάτων

n Χρυσών και Ασημένιων  
νομισμάτων

n Ασημικών

Στις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές της αγοράς.

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

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, 15 Ιανουάριος 2022 l ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Πάρνηθος 118. 2102403004
Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022 l ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙ-
ΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487
Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022 l ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ    Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737
Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022 l ΣΑΜΠΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 
Αγ. Τριαδος 75. 2102442655
Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022 l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακομακεδόνων 117. 
2102430204

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022 l ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.Διονυσίου 82. 2102444771
Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022 l ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       Λ.Αθηνών 40. 2102461015
Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022 l ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711
Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022 l ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 2102477292
Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022 l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792
Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022 l ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑ-

ΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 2102404494
Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022 l ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 30γ κ Ηροδότου. 
2102468482
Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022 l ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Λ.Θρακομακεδόνων 22. 2102466608
Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022 l ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακομακεδόνων 81. 2102444418
Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022 l ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ Δεκελείας 90. 2102477724
Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022 l ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟ-
ΜΝΙΚΗ        Φιλαδελφείας 41. 2102448787

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 15/1/2022 ΕΩΣ 30/1/2022
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15Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021
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 

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

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

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

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

Δέχεται με ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

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
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Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει όλους 
τους δημότες ότι η Απογραφή 2021 
συνεχίζεται και το καινούργιο έτος. 

Για όσους δεν έχουν ακόμη απογραφεί 
υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογρα-
φής μπορεί να πραγματοποιηθεί:
- Είτε με δια ζώσης συνέντευξη, η οποία 
μπορεί να γίνει είτε εντός είτε εκτός της κα-
τοικίας.
-  Είτε με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, 
το οποίο θα παραλάβει συμπληρωμένο ο 
απογραφέας μετά από συνεννόηση με τον 
εκπρόσωπο κάθε νοικοκυριού.
- Είτε με τηλεφωνική συνέντευξη μετά από 
προηγούμενη συνεννόηση με κάθε απο-
γραφόμενο.

Αφιερώνουμε δέκα λεπτά από το χρόνο 
μας για να συγκεντρωθούν στοιχεία ΜΟΝΟ 
για στατιστικούς λόγους από τα οποία θα 
προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για 
την κατασκευή έργων υποδομής τα επόμε-
να χρόνια.

Συμμετέχουμε στην απογραφή και δίνουμε 
δύναμη στην πόλη μας 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικα-
σίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν 
στον τηλεφωνικό αριθμό   τηλ.  211-1212032.

Ο ΔΉΜΟΣ ΑΧΑΡΝΏΝ ΕΝΉΜΕΡΏΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΉΜΟΤΕΣ ΟΤΙ 
Ή ΑΠΟΓΡΑΦΉ 2021 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΤΟΣ 
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