
Δεκαπενθήμερη Ειδησεογραφική Εφημερίδα των Αχαρνών
Σύμβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 6972 426684 l E-mail: acharnaiki@gmail.com l Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 l Έτος 12ο l Αρ. Φύλλου: 285 l Τιμή Φύλλου: 0,50 €

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών 

Ένα βήμα παραπάνω: 
Ανέλαβε και Διευθύνων   
σύμβουλος στη ΣΤΑ.ΣΥ 
ο Χάρης Δαμάσκος

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
Χορήγηση Ειδικού
βοηθήματος 
επανασύνδεσης
ρεύματος

Στεγαστικό δάνειο:  
Σχέδιο επιδότησης μέχρι 
210 ευρώ για πρώτη κατοικία

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΜΑΣ  ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ 
 ΧΑΡΑ ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΎ & ΧΡΎΣΑ 
ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΎ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΎΝ:

2 ΣΕΛ. 9

2 ΣΕΛ. 4

2 ΣΕΛ. 6

2 ΣΕΛ. 5

Ανοιχτούς κράτησε 
τους κεντρικούς του 
δρόμους ο Δήμος Αχαρνών
Από το πρωί της Δευτέρας οπότε ξεκίνησαν τα φαι-
νόμενα, η Πολιτική προστασία του Δήμου με 21 μη-
χανήματα, εκχιονιστικά, αλατιέρες κι άλλα μηχανή-
ματα, βγήκε στους δρόμους και έδωσε αγώνα νυ-
χθημερόν για να διατηρηθεί το κεντρικό οδικό δί-
κτυο της πόλης, ανοιχτό και προσβάσιμο.

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑΝ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ» ΔΗΜΟ ΠΟΎ ΑΝΤΑΠΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΎΣΚΟΛΙΕΣ
–ΜΕ ΣΏΣΤΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΎ ΠΑΡΟΎΣΙΑ ΓΙΑ ΔΎΟ ΜΕΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΙ ΑΎΤΗ ΤΗ ΜΑΧΗ  

2 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Για μια ακόμη 
φορά τους 
τελευταίους 
12 μήνες ο 

Δήμος μας επλήγη 
από ακραία καιρι-
κά φαινόμενα. Η 
κακοκαιρία «Ελπί-
δα» χτύπησε την 
Αττική και άφησε 
πολύ έντονα τα ση-
μάδια, προκαλώ-
ντας τεράστια προ-
βλήματα. 

Για μια ακόμη 
φορά όμως ο Δή-
μαρχος Σπύρος 
Βρεττός παρέδωσε μαθήματα διαχείρισης κρίσε-
ων. Παρά το γεγονός ότι η κακοκαιρία προκάλε-
σε παραιτήσεις και τριγμούς ακόμη και για υπουρ-
γούς, στις Αχαρνές η κατάσταση αντιμετωπίστηκε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χωρίς σημαντικά 
προβλήματα, χωρίς συνέπειες, χωρίς παρατρά-
γουδα. Την ώρα που η Αττική οδός, η Κατεχάκη, 
η Μεσογείων ήταν αποκλεισμένες στις Αχαρνές 
όλοι οι δρόμοι έμειναν ανοιχτοί καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της κρίσης. Την ώρα που μεγάλα τμήματα 
Δήμων – ακόμη και της Φιλοθέης, του Χαλανδρί-
ου ή της Νέας Σμύρνης – παρέμεναν για δύο μέ-
ρες χωρίς ρεύμα, στις Αχαρνές υπήρξαν μόνο 
σποραδικές και ολιγόωρες διακοπές. 

Όπως συνηθίζει να λέει η νεολαία μας, «δεν 
έτυχε, πέτυχε». Και είναι προσωπική επιτυχία του 
Δημάρχου Σπύρου Βρεττού, ο οποίος δικαιούται 

όλα τα εύσημα για 
τη διαχείρισή του. 
Παρόλο που τα μέ-
σα που έχει ο Δή-
μος μας δεν μπο-
ρούν να συγκρι-
θούν με αυτά της 
Περιφέρειας ή της 
Πολιτικής Προστα-
σίας έφερε εις πέ-
ραν την αποστολή 
του με άριστα δέκα. 
Και δεν το λέμε 
εμείς, το λένε τα 
εκατοντάδες σχόλια 
στα Μέσα Κοινωνι-
κής Δικτύωσης, το 

λένε οι συνδημότες μας όπου βρεθούν. 
Ο Δήμαρχος είχε ετοιμάσει το πλάνο του ήδη 

από την προηγούμενη εβδομάδα. Από το Σαββα-
τοκύριακο είχε κάνει απανωτές συσκέψεις με τους 
συνεργάτες τους και τα πάντα ήταν έτοιμα εν όψει 
του κύματος κακοκαιρίας. Ήδη έως τις 10 το πρωί 
της Δευτέρας είχε ολοκληρώσει δύο συσκέψεις, 
μία στο Δημαρχείο και μία στο Κοινοτικό Κατά-
στημα Θρακομακεδόνων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι 
είχαν πάρει σαφείς οδηγίες και είχε σχεδιαστεί ο 
τομέας δράσης κάθε οχήματος. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί πως συνολικά 21 οχήματα επιχείρησαν 
(του Δήμου ή μισθωμένα) κατά τις μέρες της κα-
κοκαιρίας. Παράλληλα η Περιφέρεια είχε συνει-
σφέρει δύο οχήματα, τα οποία δρούσαν σε Κύ-
μης και Καραμανλή. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΡΙΣΕΩΝ 
ΠΑΡΕΔΩΣΕ  ΠΑΛΙ  Ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
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Για   τους φανατικούς κατά του εμβολίου του 
κορονοϊού. Όταν έχετε κεφαλόπονο, παίρνε-

τε ένα Ντεπόν για να περάσει. Εμπιστεύεστε τα φάρ-
μακα. Τώρα με το εμβόλιο για θανατηφόρο ιό, δεν 
εμπιστεύεστε τους γιατρούς. Είστε για ζουρλομαν-
δία. Το κακό είναι ότι παίρνετε και 
άλλους μαζί.

Ο καπιταλισμός   είναι ένα 
τόσο  απλό πράγμα. Πα-

ράγει χρήματα, είσαι χρήσιμος 
πολίτης. Δεν παράγεις, είσαι 
άχρηστος για την χωματερή. 
Φασισμός ή κομμουνισμός εί-
ναι απλά, θα κάνεις  αυτό που 
σου λέω εγώ, αλλιώς θα σε φά-
ει το χώμα.  Απλά πράγματα, 
αλλά πραγματικά. Αυτές οι δύο 
απόψεις είναι μονίμως εχθροί σε σύγκρουση.  
Κρίνετε και επιλέγετε την θέση σας.

Οι Οθωμανοί δεν έχουν μπέσα. Δηλαδή δεν 
κρατούν το λόγο τους. Εάν κάποτε οι κυβερ-

νήτες των ΗΠΑ, και Ρωσίας το καταλάβουν τότε 
ίσως κάτι θα αλλάξει. Έως τότε θα είναι και με εσένα 
και με τον άλλον. Και όποιος αντέξει.

Σχετικά με τους σεισμούς, οι οποίοι πολύ 
συχνά  καταστρέφουν την ζωή μας και ενί-

οτε μας σκοτώνουν, δεν μπορεί ο παντοδύναμος 
θεός που πιστεύουμε να τους αποτρέψει, να τους 
σταματήσει; Κάποιος θεολόγος να μας δώσει μια 
λογική εξήγηση. Ουαί υμίν Φαρισαίοι υποκριταί.  
Σωστή κουβέντα, όποιος και εάν την έχει πει.

Χωρίς τον ζωοδότη ήλιο, όλα τα έμβια όντα 
στην γη μας ψοφάνε. Για μας τους ανθρώ-

πους, χρειάζεται προσοχή για την αφυδάτωση. Το 
καλό με το κακό, έχουν ένα κρίσιμο σημείο ανα-
στροφής. Δεν είναι εύκολο να το διακρίνουμε. Άλ-
λο θέλω και άλλο μπορώ. Όλα έχουν ένα μέτρο, 
ένα όριο.

Μια αξιοπρόσεκτη γνώμη είναι.  Ότι προσω-
πικά θεωρώ ότι θεός μου είναι ο Ήλιος μας, 

που δίνει ζωή σε όλα τα έμβια όντα του πλανήτη 
μας.  Εάν κάποιος θέλει να καπελώνεται από το 
παραμύθιασμα των ανθρώπων, είναι επιλογή 

του. Αυτό σημαίνει  ελευθερία και δημοκρατία. 
Ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του, αλλά 
πρέπει να δέχεται και τις συνέπειες τους.

Όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν στην Αφρική 
για να κυνηγήσουν άγρια ζώα, σαφάρι, το λέ-

με σπορ. Όταν ένα άγριο  ζώο κα-
τασπαράξει έναν άνθρωπο, το 
λέμε θηριωδία. Εδώ κάτι είναι 
αλαζονικό. 

Ο Οργανισμός μας, μιλά-
ει, με διάφορα σημεία, 

από τι έχει έλλειψη. Αρκεί να 
μάθουμε να τον ακούμε και να 
τον ερμηνεύουμε. Είναι πολύ 
σημαντικό για την καλή μας 
υγεία. Όταν κάτι από τροφή το 
επιθυμούμε πολύ, αυτό λείπει 

από τον οργανισμό μας.
Έχω εντοπίσει κάποιους 
συνανθρώπους μου, που 

λένε μια κουβέντα με νόημα, και 
δεν την βασανίζουν με πολλά 
σάλια. Όποιος την κατάλαβε, την 
κατάλαβε. Δεν είναι αλαζονεία, 
αλλά οικονομία πολύτιμου χρό-
νου.

Αυτά που πρέπει να απο-
φύγουν οι νέοι μας, είναι 

οι βαριές ασθένειες, το AIDS, τα 
αφροδίσια, τα ναρκωτικά. Θα 
τους βασανίζουν σε όλη τους 
την ζωή. Κατά τα άλλα, ο μπα-
ξές της ζωής, έχει όλα τα λουλούδια. Κάποια που 
βρωμάνε τα αποφεύγουμε, κάποια που είναι εύ-
οσμα τα πλησιάζουμε.

Οι πεθαμένοι, οι νεκροί, 
δεν μιλάνε για να μας πουν 

τα λάθη τους. Σωστό είναι οι ζω-
ντανοί, πριν μιλήσουν να σκέπτο-
νται πρώτα τι θα πουν. Η αλήθεια 
συνήθως είναι άσχημη. Το ψέμα 
φαίνεται όμορφο. Το ψέμα γρή-
γορα ξεχνιέται, η αλήθεια μένει.

Οι Πόντιοι συνάνθρωποι 
μας, είναι εργατικοί και φι-

λότιμοι. Έχουν μια ευεργετική 
ιδιότητα. Αυτοσαρκάζονται. 
Δηλαδή μετατρέπουν σε αστεία 
τα λάθη τους. Αυτό τους δίνει 
ευθυμία και κέφι να ξεπεράσουν τις δυσκολίες 
της ζωής μας.

Οι ποιητές με τις φαντασιώσεις τους, κάνουν 
τους ανθρώπους να συγκινούνται και να δα-

κρύζουν.  Όμως αδιαφορούν για τα καθημερινά βά-
σανα των ανθρώπων. Η ωραιοποίηση της αντι-
πραγματικότητας είναι ψεύδος, αλλά δυστυχώς μας 
αρέσει. Άλλο πως θα θέλαμε να είναι η ζωή μας και 
άλλο πως στην πράξη είναι.

Κάποιοι μικροκομματάρχες  μας, δεν μπό-
ρεσαν ποτέ να μεγαλώσουν. Παραμένουν 

παιδιά, πιστεύοντας στα παραμύθια που μας έλε-
γαν οι γιαγιάδες μας, για να κοιμηθούμε, για βα-
σιλόπουλα, για πριγκίπισσες, για γυναίκες που 
έμειναν έγκυες μυρίζοντας ένα λουλούδι και άλ-
λα τέτοια παλαβά.  Όμως  η ζωή μας δεν είναι πα-
ραμύθι και χειροφίλημα, δηλαδή υποταγή, αλ-
λά μια σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε για να επιβιώσουμε.

Όταν είσαι φαφλατάς και στρεψοδίκης, δεν σε 
εμπιστεύονται οι απλοί ψηφοφόροι. Γιατί όσο 

μικροαπατεώνες είμαστε εμείς οι απλοϊκοί άνθρω-
ποι, πόσο μάλλον μεγαλύτεροι είναι οι νομικοί που 
ξέρουν να δίνουν διπλή ερμηνεία στους νόμους.

Οι αναρχοαυτόνομοι μπαχαλάκηδες, τα 
αλάνια, είναι κατάλοιπο του κλίματος της 

μεταπολίτευσης. Ε.Ο.Κ. και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδι-
κάτο.  Σήμερα δουλεύει γκο μπακ  κυρία Μέρκελ, 
ξέρω να κάνω κολοτούμπες. Άσε το ρυθμίζω 
εγώ. 

Κύριε μητροπολίτη Αμβρόσιε.  Και κάποιος 
άλλος αφόρισε ένα Κεφαλλονίτη Έλληνα και 

εκείνος τον παρακάλεσε να του αφορίσει και τις σό-
λες των παπουτσιών του, για να μην λιώνουν και 
αναγκάζεται να αγοράζει καινούργια παπούτσια. 
Έλα στα ίσα σου μαμούκαλε…

Τώρα τον χειμώνα που κάθομαι έξω από το 
καφενείο, πολλοί με ρωτούν. Μα δεν κρυ-

ώνεις άνθρωπε μου;  Τους απα-
ντώ. Μαζεύω δροσιά για το κα-
λοκαίρι. Άλλωστε κάνω κρυο-
θεραπεία. Δηλαδή ομοιοπαθη-
τική. Ο ναυτικός και ο ψαράς, 
δεν κρυώνουν ποτέ. 

Δεν είναι απαραίτητο να εί-
σαι θρησκευόμενος ή άθε-

ος. Ο κάθε άνθρωπος είναι  από-
λυτα ελεύθερος να κρίνει και να 
κάνει τις επιλογές του. Απαραίτη-
το είναι, να είσαι σωστός άνθρω-
πος, δημοκράτης και νομοταγής.

Η καλοσύνη, η κατανόη-
ση, η συμπόνια, είναι θέ-

μα του χαρακτήρα μας, της συμπεριφοράς μας, 
της ηθικής μας, της τιμιότητας μας. Δεν έχουν κα-

μία σχέση με θεούς και διαβό-
λους. Δεν χρειαζόμαστε παρα-
μύθιασμα.

Ένα πλάσμα άνδρα ή γυ-
ναίκα, που πλάθουμε με 

την φαντασία μας, σαν ένα ιδανι-
κό για μας, ποτέ δεν το συναντά-
με. Πιο σωστό είναι να είμαστε 
προσγειωμένοι στην πραγματι-
κότητα, δηλαδή ένα πρόσωπο 
συμπαθές και καλοκάγαθο, να 
προσπαθούμε να το αποκτή-
σουμε.

Αρκετοί δημοσιογράφοι, 
καβαλούν το καλάμι και 

γίνονται αντικείμενα διακωμώδησης. Το μέτρο 
και η ευγένεια δεν έβλαψαν κανέναν.

Όπως πολύ σπάνια βγαίνουν σωστά τα προ-
γνωστικά στο Προ-Πο, έτσι συμβαίνει και στην 

εκλογή του προέδρου του Αρχηγού ενός κόμμα-
τος. Απλά μπορούμε να παρατηρήσουμε, ότι η χα-
μηλή νοημοσύνη, αναπαράγει δύο και τρεις φορές 
το ίδιο λάθος.

Οι κοκορομαχίες είναι για τις όρνιθες, όχι 
για την λύση σοβαρών προβλημάτων. Στην 

Ελληνική  Βουλή έχουμε συχνά κοκορομαχίες. 
Ποια είναι η όρνιθα; Αυτή που κάνει τα χρυσά 
αυγά.

Το Κίνημα των Αυτόχθονων Ελλήνων, δηλα-
δή των ανεμβολίαστων, μας δείχνει πόσο κα-

πελωμένοι είναι οι άνθρωποι από την θρησκεία, ώστε 
να χάνουν και αυτή την ελάχιστη ανθρώπινη λογική.

Τα ευαίσθητα λόγια που βγαίνουν από την 
ψυχή μας, σε συνδυασμό με την μελωδία 

των ήχων, είναι μια σπάνια απόλαυση. Αυτό πρέ-
πει να ψάχνει ο κάθε μουσικός –Ορφέας.  

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 οι αλήθειες, 
δεν γίνονται κατα-
νοητές από όλους, 

όλες οι ψευτιές, δεν γίνο-
νται πιστευτές από όλους. 
Η αλήθεια όσο και να την 
κρύψουμε, έρχεται στην 
επιφάνεια και μας φωτίζει.

Στην δημοκρατία, 
οφείλεις να ακούς 
την γνώμη όλων 

των πολιτών. Τις αγορεύ-
ειν  βούλεται, έλεγαν οι 
πρόγονοι μας. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι αποδέχεσαι ή 
εγκρίνεις όλες τις γνώμες. 
Απλά ανιχνεύεις και δια-
κρίνεις την βούληση, την 
θέληση των πολιτών. 

Όσο περισσότερο 
αργεί ένας άνθρω-
πος να καταλάβει το 

νόημα και την ουσία για 
κάτι που του λες, τόσο πε-
ρισσότερο εκνευρίζεται. 
Αργότερα που το καταλα-
βαίνει δεν μπορεί να ακυ-
ρώσει την καθυστέρηση. 
Προτιμά να μην το ξανα-
συζητήσει. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Όρθιος  και αποτελεσματικός  
ο Δήμος Αχαρνών
Από την Κυριακή (23/01) τα  έντονα καιρικά φαι-
νόμενα σαρώνουν ολόκληρη την Αττική. Όλοι 
είδαμε τι συνέβη στην Αττική Οδό και σε άλλους 
Δήμους, το τριήμερο της κακοκαιρίας, όπου τα-
λαιπωρήθηκαν χιλιάδες εγκλωβισμένοι. Ανοι-
χτούς κράτησε τους κεντρικούς του δρόμους ο 
Δήμος Αχαρνών, επιχειρώντας με 21 μηχανήμα-
τα και τους άνδρες της Πολιτικής Προστασίας, επί 
24ώρου βάσεως, κατάφερε  το επίμαχο διήμερο, 
να κρατήσει ανοιχτές όλες τις βασικές αρτηρίες 
καθώς και να συνδράμει  συνδημότες μας  που 
βρέθηκαν σε ανάγκη, απεγκλωβισμού, ή υπά-
γουσα μετακίνηση.  

Συμπαραστάτες  οι  Νίκος Πέππας 
και Θανάσης Κατσιγιάννης
Τα φαινόμενα 
του τωρινού   
χιονιά ήταν  
ακραία κι επι-
βάλλονταν η  
συνεργασία  
όλων. Δή-
μαρχος, Διοί-
κηση και οι 
υπάλληλοι 
του Δήμου 
Αχαρνών, βγήκαν στου δρόμους, με 21 μηχανή-
ματα του Δήμου σε ετοιμότητα. Ήδη με προμή-
θεια 150 τόνους έγινε  προσπάθεια να μείνουν 
ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι.  Όπως βλέπουμε  από 
την πρώτη στιγμή στο  πλευρό του Δημάρχου,  
βρέθηκαν  ο Αντιπεριφερειάρχης  Νίκος Πέππας 
και ο εντεταλμένος Περιφερειακός σύμβουλος  
Θανάσης Κατσιγιάννης

Νέα Κοινοτική Σύμβουλος 
Θρακομακεδόνων
Μέλος του 
Συμβουλί-
ου Κοινότη-
τας Θρακο-
μακεδόνων 
ορκίστηκε 
σήμερα το 
πρωί η κα 
Ελένη Ζα-
φειροπού-
λου. Ο Δή-
μαρχος  Σπύρος Βρεττός της ευχήθηκε καλή δύ-
ναμη και επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις 
απεγκλωβίζουν ανθρώπους
Οι Ένοπλες 
Δυνάμεις στο 
μέτωπο της 
Κακοκαιρίας  
«Ελπ ίδα» , 
β ο η θ ο ύ ν 
στους απε-
γ κ λ ω β ι -
σμούς πολι-
τών και ανοί-
γουν δρόμους που έκλεισαν από την ισχυρή χιο-
νόπτωση.  Για μία ακόμη φορά οι Ένοπλες 
Δυνάμεις στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, 
ενισχύοντας την προσπάθεια της Πολιτείας να 
αντιμετωπίσει αυτή τη φορά τις συνέπειες της κα-
κοκαιρίας Ελπίδα, που σαρώνει τη χώρα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα είμαι 
παρών και στις επόμενες εκλογές
Την αντί-
δραση του 
Γ’ Αντιπρο-
έδρου της 
Β ο υ λ ή ς 
και Βου-
λευτή Δυτ. 
Α τ τ ι κ ή ς 
Θ α ν ά σ η 
Μπούρα 
προκάλε-
σαν φήμες ότι αποσύρεται από την ενεργό δρά-
ση. Με δήλωσή του στο ΜegaraΝews τόνισε 
ότι θα είναι παρών και στις επόμενες εκλογές, 
όποτε αυτές γίνουν. «Παράλληλα κατά την 
πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα 
Μέγαρα ο έμπειρος πολιτικός της Ν.Δ ήταν εκεί 
και συνομίλησε με πολλούς συντοπίτες μας, 
δείχνοντας την πρόθεσή του να είναι παρών στα 
γεγονότα», τονίζεται στο σχετικό δημοσίευα του 
ΜegaraΝews.

Αγιασμός  στο κανάλι του Μόρνου
Στο κανάλι 
του Μόρ-
νου έγινε 
την Τετάρ-
τη  19 Ια-
νουαρίου 
2022,  το 
πρωί ο κα-
θαγιασμός 
των υδά-
των, ημέρα των Θεοφανείων κατά το παλαιό 
ημερολόγιο. Τον καθαγιασμό των υδάτων έκα-
νε ο σεβασμιότατος  Κηρύκος από το ναό της 
Παναγίας Παραμυθιάς.  Παραβρέθηκε  και ο 
Δήμαρχος της  πόλης μας, Σπύρος Βρεττός, με 
τους Αντιδημάρχους, Νίκο Δαμάσκο, Στάθη Το-
παλίδη και…… 
Χρόνια πολλά! Καλή φώτιση σε όλους!

Προσφορά από 
τα Μοντεσσοριανά σχολεία 
Για άλλη μία χρονιά, παιδιά και δάσκαλοι από τα 
Μοντεσσοριανά Σχολεία πρόσφεραν άφθονο 
ελαιόλαδο για την ανακούφιση των οικογενειών 
που έχουν ανάγκη και βοηθούνται από το Φιλό-
πτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης  Αθηναγόρας, ευχαρί-
στησε ιδιαιτέρως και ευλόγησε τα παιδιά και τους 
δασκάλους, ενώ τους πρόσφερε ως ενθύμιο ημε-
ρολόγια.

Ο Σύλλογος Πανοράματος,  
στο  ξεχιόνισμα  δρόμων
Οι χιονισμένου δρόμοι του Πανοράματος και να 
γίνουν, σε ένα ελάχιστο βαθμό, προσπελάσιμοι, 
από την πρώτη ημέρα. Μετά από ενέργειες του 
Συλλόγου, διατέθηκε στο Πανόραμα ένα μηχά-
νημα από το Δήμο, το οποίο, από τις 15:00 έως τις 
18:00,το απόγευμα της Δευτέρας με καθοδήγη-
ση από ανθρώπους του Δ.Σ., καθάρισε αρκετούς 
δρόμους. Η προσπάθεια που έγινε ήταν να καθα-
ριστούν όλοι οι κύριοι δρόμοι με τη σειρά.

Τα είπαν  Σπύρος Βρεττός 
και Στέλιος Κονταδάκης
Ακούραστος 
ο συμπολίτης 
μας, Γραμμα-
τέας Οργα-
νωτικού ΝΔ  
Στέλιος Κο-
νταδάκης, ο 
οποίος είναι 
δίπλα στα 
εσωκομματι-
κά όργανα 
στυλοβάτης και συμπαραστάτης χωρίς να υπολο-
γίζει κυριολεκτικά μέρα και ώρα.  Η εμπειρία και οι 
γνώσεις του πολύτιμες  τόσο  για τα κομματικά όρ-
γανα, όσο και για τα ήδη εκλεγμένους αιρετούς.   
Αρχές  του νέου έτους, είχε μια ενδιαφέρουσα  συ-
νάντηση και  με τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, ο 
οποίος ήδη έχει ανακοινώσει  πως θα διεκδικήσει 
την επανεκλογή του στο Δήμο Αχαρνών.   Στόχος  
το καλύτερο αποτέλεσμα για την ΝΔ   στις επόμε-
νες  αυτοδιοικητικές και  Εθνικές  Εκλογές.  

Φωτορεπορτάζ



Σε μια σημαντική κίνηση κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και ανθρωπιάς προς το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του Δή-

μου Αχαρνών προέβησαν εκ μέρους της Διοίκη-
σης Αεροπορικής Εκπαίδευσης και του Υποπτέ-
ραρχου Ιπτάμενου Κωνσταντίνου Κελλάρη, ο Δι-
οικητής της 123 ΣΤΕ Βασίλειος Μπρούμας και ο 
Υποδιοικητής Ιπτάμενος Σμήναρχος Χρήστος Χρι-
στόπουλος, με τη χορηγία τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης  για τη στήριξη των οικονομικά 
ασθενέστερων συμπολιτών μας.

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, ο Διοικητής της 
123ΣΤΕ και ο Υποδιοικητής επισκέφτηκαν τον δήμο 
Αχαρνών για να παραδώσουν τα προϊόντα και συ-
ναντήθηκαν με τον δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, ο οποί-
ος τους ευχαρίστησε για την ευαισθησία και τη συ-
μπαράστασή τους στην προσπάθεια του δήμου να 
μείνει η αλληλεγγύη ζωντανή και να στηριχθούν οι 

ωφελούμενοι αυτής της τόσο σημαντικής δομής  κα-
ταπολέμησης της φτώχειας. Παρόντες στη διαδικα-
σία παραλαβής των ειδών ήταν οι αντιδήμαρχοι 
Γιώργος Πετάκος και Άγγελος Αραμπαντζής.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός δήλω-

σε σχετικά: «Η προσφορά της Διοίκησης της Αερο-
πορικής Εκπαίδευσης, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο 
για όλους, προς το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο εί-
ναι πραγματικά συγκινητική. Τους ευχαριστούμε 
θερμά και ελπίζουμε να βρει και άλλους μιμητές».
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Κίνηση ανθρωπιάς από τη διοίκηση της Αεροπορίας 
προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών

Προχωράει η διευθέτηση του ρέματος Πικροδαφνέζας 
Οριοθετείται κάτωθεν της οδού Αγίου Διονυσίου, 
του Δήμος Αχαρνών σε συνολικό μήκος 1.500 m 
από την συμβολή του στο ρέμα της Εσχατιάς.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,  
Νίκος  Δαμάσκος, η κατασκευή του εν λόγω έργου 
πραγματοποιείται με καινοτομική μέθοδο εκσκαφής μι-
κροσηράγγων με υδραυλική προώθηση σωλήνων, δι-

αμέτρου ID (Εσωτερική Διάμετρος) 2500mm,OD (Εξω-
τερική διάμετρος) 3000 mm και συνολικού μήκους 
112.62 m,από το Υπουργείο Υποδομών.

Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του έργου όπου 
θα διαρκέσει περίπου 9-10 μήνες θα δοθεί οριστική λύ-
ση στο πρόβλημα των ομβρίων στην πολεοδομική ενό-
τητα της Νέαπολης.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Χορήγηση  Ειδικού 
βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος
Ο Δήμος Αχαρ-
νών ενημερώνει 
τους καταναλω-
τές με χαμηλά ει-
σοδήματα που 
έχουν αποσυνδε-
θεί από το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρι-
κής ενέργειας λό-
γω ληξιπρόθε-
σμων οφειλών, 
ότι μπορούν να 
υποβάλουν αίτη-
ση για την εφά-
παξ χορήγηση ει-
δικού βοηθήμα-
τος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021). 

Κριτήρια υπαγωγής:
• Το μέτρο αφορά καταναλωτές με λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές από λογαρια-
σμούς ρεύματος μέχρι τις 31/12/2021  
που να έχουν ήδη αποσυνδεθεί ή θα 
αποσυνδεθούν από το δίκτυο έως τις 
15/02/2022.
• Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην πα-
ροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του 
προς εξέταση δικαιούχου και να μην 
έχει πραγματοποιηθεί επανασύνδεση 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασί-

ας.
• Ικανοποιούνται 
τα εισοδηματικά 
και τα περιουσιακά 
κριτήρια υπαγω-
γής στο νέο Κοινω-
νικό Οικιακό Τιμο-
λόγιο (ΚΟΤ). 

Για περισσότε-
ρες πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαι-
ολογητικά, οι ενδι-
αφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύ-
νονται στην Κοινω-
νική Υπηρεσία του 

Δήμου και στα τηλέφωνα: κ. Μαρία 
Χαλδαίου 213 212 3 113, ώρες επικοι-
νωνίας  09:00 - 14:00. Οι αιτήσεις κατα-
τίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Αχαρνών  μαζί με τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά.

Στα συνημμένα αρχεία, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να βρουν το ΦΕΚ 
6302/Β/29.12.2021, τα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια, την αίτηση 
επανασύνδεσης και τις οδηγίες για τη δι-
αδικασία υποβολής αίτησης με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να 
τη συνοδεύουν.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ

Θρακομακεδόνες: Ολοκληρώνεται 
ο κόμβος  των οδών
Ολυμπίων και Μ. Αλεξάνδρου

Με προτεραιότητα τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμο μας, 
συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμβου στους 
Θρακομακεδόνες επί των οδών Ολυμπίων και Μ. Αλεξάνδρου.

Ο Δήμαρχος  Σπύρος  Βρεττός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Έργων  Νίκο Δαμάσκο, πραγματοποίησαν  αυτοψίες στη περιοχή, με 
τις εργασίες των Τεχνικών Συνεργείων να επιταχύνονται διαρκώς και 
να περιλαμβάνουν ένα σύνολο συνοδευτικών έργων με σκοπό την 
ασφάλεια αλλά και την ομαλή ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων. 
Με την ολοκλήρωση της αυτοψίας, ο Δήμαρχος δήλωσε : «Μετά την 
ολοκλήρωση του πρώτου κόμβου, οι εργασίες θα συνεχιστούν στους 
άλλους τρεις κόμβους που πρόκειται να δημιουργηθούν ώστε να εί-
μαστε ακριβείς στο πλάνο που έχουμε ορίσει εξαρχής. Για άλλη μια 
φορά οφείλω να ευχαριστήσω την κα Σπανού για την πολύτιμη αρω-
γή της στο έργο αυτό». 



Α νοιχτούς κράτησε τους Κε-
ντρικούς του δρόμους ο Δή-
μος Αχαρνών ο οποίος με 

επιχειρησιακή ετοιμότητα και γρήγο-
ρα αντανακλαστικά  κατάφερε να 
αντιμετωπίσει ένα έντονο καιρικό 
φαινόμενο που προκάλεσε σοβαρά 
προβλήματα στην χώρα. 

Από το πρωί της Δευτέρας οπότε 
ξεκίνησαν τα φαινόμενα, η Πολιτική 
προστασία του Δήμου με 21 μηχανή-
ματα, εκχιονιστικά, αλατιέρες κι άλλα 
μηχανήματα, βγήκε στους δρόμους 
και έδωσε αγώνα νυχθημερόν για να 
διατηρηθεί το κεντρικό οδικό δίκτυο 
της πόλης, ανοιχτό και προσβάσιμο. 
Παράλληλα, το επιχειρησιακό κέντρο 
του δήμου με επικεφαλής τον Δή-
μαρχο Σπύρο Βρεττό αξιολογούσε 
όλα τα δεδομένα και ενεργούσε με 
γνώμονα πάντα την ασφάλεια των 
πολιτών κάνοντας διαρκώς εκκλή-
σεις για μετριασμό των μετακινήσεων 
στις απαραιτήτως αναγκαίες και για 
χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. 

Ο Δήμαρχος ήταν σε συνεχή επι-
κοινωνία με όλες τις υπηρεσίες πολι-

τικής προστασίας για τη συντονισμέ-
νη και άμεση αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων από την κακοκαιρία. Σε 
επιφυλακή  βρίσκονταν οι υπηρεσί-
ες και το ανθρώπινο δυναμικό του 
Δήμου για να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση οποιονδήποτε προ-
βλημάτων προέκυπταν από την επέ-
λαση του χιονιά. Η βελτίωση των 
καιρικών συνθηκών επιτρέπει στα 
μηχανήματα του δήμου να συνεχί-
σουν με αμείωτο ρυθμό τους εκχιο-
νισμούς και να εντείνουν την προ-

σπάθεια για να διατηρήσουν ανοι-
χτούς όλους τους δρόμους του δή-
μου. Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπ. 
Βρεττός  ζητά την κατανόηση των συ-
μπολιτών και επισημαίνει: « Είναι το 
δεύτερο  24ωρο που βρισκόμαστε 
στους δρόμους, η Διοίκηση και οι 
υπάλληλοι του Δήμου. Είκοσι ένα 
μηχανήματα επιχειρούν σε όλο τον 
δήμο μας. Παράλληλα, έχουμε προ-
μηθευτεί 150 τόνους αλάτι για να δι-
ατηρήσουμε ανοιχτούς όλους τους 
δρόμους». 
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Ανοιχτούς κράτησε τους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης

Σε νέα εποχή ο Δήμος Αχαρνών. 
Κλείνει οικονομικές 

εκκρεμότητες πολλών ετών 

Γραφείο Υποστήριξης ενστάσεων για 
τους Δασικούς Χάρτες από τον Δήμο  

Στη σύσταση και λειτουργία Γραφείου υποστήριξης ενστάσεων για τους 
δασικούς χάρτες προχωρά ο Δήμος Αχαρνών με σκοπό τη διευκόλυνση των 
δημοτών.

Σημειώνεται ότι μετά την ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη της 
περιοχής από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων πάνω από 80.000 
στρέμματα έχουν χαρακτηρισθεί ως δασικά ή αναδασωτέα. Εξειδικευμένοι 
συνεργάτες θα παρέχουν ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη στους 
δημότες, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την ιδιοκτησία τους.  Κατά την 
επίσκεψή τους οι δημότες θα πρέπει να έχουν το κτηματολογικό φύλλο ή τις 
συντεταγμένες της ιδιοκτησίας.

 
Η προσέλευση θα 
γίνεται κατόπιν 
ραντεβού στα 
τηλέφωνα: 213-
2072456 και 213-
2072502.

*Θα τηρούνται 
όλα τα 
υγειονομικά 
μέτρα για την 
αποφυγή 
μετάδοσης του 
κορωνοϊού 
(είσοδος μόνο με 
πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή 
νόσησης).

Σε πλήρη ετοιμότητα ο Δήμος Αχαρνών αντιμετώπισε την πρωτοφανή κακοκαιρία 
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Σπύρος Βρεττός: «Ο Δήμος Αχαρνών 
άντεξε..!». Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 
ανταποκρίθηκε ο μηχανισμός της Πολι-

τικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών όπως και 
όλες οι υπηρεσίες του Δήμου στην κακοκαιρία 
που έπληξε την Χώρα, όπως υπογράμμισε ο δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στον 94.0 και τις Δημοτικές 
Διαπλοκές. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι βασι-
κοί οδικοί άξονες διατηρήθηκαν ανοιχτοί, υπήρ-
ξε επάρκεια αλατιού από την Περιφέρεια Αττι-
κής, ενώ δεν υπήρξαν ούτε προβλήματα στην 
ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Giorgos Patoulis κλει-
στά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων 

των βαθμίδων σε όλους τους Δήμους της Ατ-
τικής και την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου με στόχο 
την πρόληψη ατυχημάτων και την ασφάλεια 
των παιδιών. Παράλληλα στον Δήμο Αχαρ-
νών θα παραμείνουν κλειστοί και οι Παιδικοί 
Σταθμοί και η Αρωγή. Υπενθυμίζεται ότι η κα-
κοκαιρία «Ελπίδα» έχει κρατήσει τα παιδιά 
εκτός σχολείων τη βδομάδα που διανύουμε, 
καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τα 
μαθήματα να πραγματοποιηθούν δια ζώσης, 

Δευτέρα,, Τρίτη και Τετάρτη. 
Αισθήματα ντροπής κατακλύζουν όλους 
εμάς που παρακολουθούμε από τους 
δέκτες μας όσα συνέβησαν από χθες το 

πρωί, οπότε και άρχισαν να εγκλωβίζονται οι 
πρώτοι συμπολίτες μας στην Αττική Οδό, τα αι-
σθήματα όμως μετατρέπονται σε οργή και θυμό 
όταν μιλάμε για τους ανθρώπους που βίωσαν, 
κάποιοι ακόμη και τώρα, ταλαιπωρία, εγκατά-
λειψη, κρύο και πείνα για περίπου 20 ώρες. Σε 
έναν από τους πιο σύγχρονους δρόμους του λε-
κανοπεδίου, η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφερε ει-
κόνες ντροπής.

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Έρευνα για 
τους εγκλωβισμένους οδηγούς στην 
Αττική Οδό διέταξε η Εισαγγελία Πρω-

τοδικών. Ενδεχόμενες ευθύνες για την κατά-
σταση στην Αττική Οδό με εκατοντάδες 
εγκλωβισμένα οχήματα θα αναζητήσει η Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών. Με εντολή της προϊ-
σταμένης της Εισαγγελίας Σωτηρίας Παπαγε-
ωργακοπούλου διατάχθηκε η διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάσταση 
που διαμορφώθηκε στο οδικό δίκτυο της Ατ-
τικής Οδού, όπου παρέμειναν  επί πολλές 

ώρες εκατοντάδες οχήματα καθηλωμένα υπό 
συνθήκες συνεχούς χιονόπτωσης, σε ουρές 
πολλών χιλιομέτρων στον κλειστό δρόμο.

Αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ δέχθη-
κε να καταβάλει η παραχωρησιούχος 
εταιρεία της Αττικής Οδού σε κάθε έναν 

από τους χιλιάδες οδηγούς που εγκλωβίστηκαν 
τις τελευταίες ώρες μετά την χιονόπτωση από την 
κακοκαιρία Ελπίδα. Τα χρήματα αυτά θα δο-
θούν μετά από αίτημα του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη το οποίο η εταιρεία αποδέ-
χθηκε. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων 
του Δήμου Αχαρνών, παιδικοί σταθμοί, νηπια-
γωγεία και τοΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΑΡΩΓΗ» Δήμου 
Αχαρτνών, για την Δευτέρα 24  Τρίτη  25 και  Τε-
τάρτη  26 Ιανουαρίου 2022.

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους 
δημότες που χρειάζονται βεβαιώσεις 
αδυναμίας μετακίνησης λόγω των δυ-

σμενών καιρικών συνθηκών, αυτές θα βρί-
σκονται στη διάθεσή τους μετά το τέλος των 
φαινομένων.  Οι βεβαιώσεις θα διατίθενται εί-
τε μέσω της ιστοσελίδας είτε κατόπιν αίτησης 
(εάν απαιτούνται βεβαιώσεις με προσωπικά 
στοιχεία) και για τη διαδικασία θα ενημερω-
θούν με νεότερη ανακοίνωση του Δήμου.
Ενημέρωση : Το Λύκειο των Ελληνίδων λει-

τουργεί κανονικά με όλα τα προβλεπό-
μενα Υγειονομικά μέτρα Τα τμήματα μας 
είναι ολιγομελή με παιδιά του Δημοτι-

κού του Γυμνασίου του Λυκείου με νέους και νέ-
ες της χορευτικής μας Ομάδας καθώς και με τμή-
μα Κυριών Δ. Καλογράνη Έφορος Δημ. Σχέσε-
ων και εκδηλώσεων. Πληροφ. κ Λιβανού. Τηλ 
210 2462085

Στις   12 Ιανουαρίου 2022, αντιπρο-
σωπεία της Ι.Λ.Ε.Α. επισκέφτηκε το 
οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ και 

ξεναγήθηκε από το Διευθυντή του Αρχείου 
Βασίλη Αλεξόπουλο. Η ξενάγηση αφορού-
σε στους χώρους αποθήκευσης, συντήρη-
σης, ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής και 
φύλαξης των πολύ σπουδαίων αρχείων 
της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρα-
σης. Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την παρά-
δοση αντιτύπων του Λευκώματος της 
Ι.Λ.Ε.Α. για την βιβλιοθήκη του αρχείου. 
Υπενθυμίζουμε ότι στο Λεύκωμα της 
Ι.Λ.Ε.Α. συμπεριλαμβάνονται φωτογραφί-
ες από τη Συλλογή Πουλίδη που φυλάσσε-
ται στο Αρχείο της ΕΡΤ.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει πρόγραμμα 
επιδότησης στο στεγαστικό δάνειο από 70 έως 210 
ευρώ τον μήνα, με στόχο την προστασία των ευά-

λωτων νοικοκυριών από τον πλειστηριασμό της πρώτης 
κατοικίας. Το πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοι-
κίας,  στοχεύει στο να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει 
σήμερα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών που 
έχουν οφειλές από στεγαστικό δάνειο σε τράπεζες ή 
funds και εταιρείες διαχείρισης.

Η επιδότηση θα ισχύσει για έναν τουλάχιστον χρό-
νο, παρέχοντας πλήρη κάλυψη έως τη λειτουργία του 
φορέα, με την προϋπόθεση όμως ότι τα νοικοκυριά αυ-
τά θα χάσουν την κυριότητα της πρώτης τους κατοικία 
όταν ο φορέας ενεργοποιηθεί. Με βάση την εμπορική 
αξία του ακινήτου θα προκύπτει η μηνιαία δόση που θα 
πληρώνει ο δανειολήπτης κατά την ενδιάμεση περίοδο, 
δηλαδή έως την ενεργοποίηση του φορέα. Το επίδομα 
θα διαμορφώνεται από τα 70 έως τα 210 ευρώ, ανάλογα 
με την οικογενειακή κατάσταση του νοικοκυριού και η 
χορήγησή του θα προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο νοι-
κοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο.

Η υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα δεν θα μπορεί 
να γίνει την τελευταία στιγμή, δηλαδή λίγο πριν το ακί-
νητό τους βγει σε πλειστηριασμό. Τα κριτήρια για να χα-
ρακτηριστεί ένα νοικοκυριό ευάλωτο είναι τα ίδια με αυ-
τά που ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου (Ν. 
4472/2017):
Α) Εισοδηματικά : Το συνολικό εισόδημα να μην υπερ-
βαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέ-
λος του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της 
σύνθεσης του νοικοκυριού.
Β) Περιουσιακά : Η συνολική φορολογητέα αξία της ακί-
νητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 
120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προ-
σαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέ-
λος και έως τις 180.000 ευρώ. 

Στεγαστικό δάνειο: Σχέδιο επιδότησης 
μέχρι 210 ευρώ για πρώτη κατοικία

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

ζητήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΡΙΣΕΩΝ  ΠΑΡΕΔΩΣΕ  ΠΑΛΙ  Ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
Συνέχεια από την  πρώτη σελίδα 

Έ χει καταφέρει να δημιουργήσει έναν 
«επιτελικό» Δήμο που ανταπεξέρχε-
ται στις δυσκολίες. Με σωστή προ-

εργασία, σαφείς οδηγίες και επί τόπου πα-
ρουσία για δύο μέρες κέρδισε κι αυτή τη μά-
χη  

Ο ίδιος ο Δήμαρχος ήταν άγρυπνος για 
δύο ολόκληρες μέρες, από τα ξημερώματα της 
Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τετάρτης, 
όταν πλέον είχε ομαλοποιηθεί σε μεγάλο βαθ-
μό η κατάσταση. Οι εργασίες όμως δεν σταμά-
τησαν, αφού συνεχείς ήταν οι ρίψεις αλατιού, 
καθώς η παγωνιά των επόμενων ημερών 
έκρυβε κινδύνους. Ιδιαίτερη έμφαση είχε δο-

θεί στην ηλεκτροδότηση, καθώς η υπηρεσία 
Πρασίνου είχε φροντίσει να κλαδέψει όσα δέ-
ντρα ενδεχομένως θα μπορούσαν να δημι-
ουργήσουν πρόβλημα. 

Όσοι τις μέρες αυτές κυκλοφόρησαν σε άλ-
λους δήμους είχαν την ευκαιρία να κάνουν 
συγκρίσεις και να αντιληφθούν πως ο Δήμος 
Αχαρνών ήταν στην καλύτερη δυνατή κατά-
σταση. 

Παρά το γεγονός πως λόγω της Πάρνηθας 
δέχτηκε πολύ μεγάλο όγκο χιονιού, δεν αντι-
μετώπισε σοβαρά προβλήματα, την ώρα που 
δρόμοι του κέντρου παρέμειναν για μέρες 
αποκλεισμένοι. 

«Όλοι αυτοί που άφησαν εγκλωβισμένους 
τόσους ανθρώπους σε κεντρικές οδικές αρτη-

ρίες μήπως να ρωτήσουν τον Δήμαρχο τι πρέ-
πει να κάνουν;», αυτό μας έλεγε συνδημότης 
μας που έμεινε για ώρες στην Αττική οδό και 
δεν έχει άδικο.

 Ο Σπύρος Βρεττός ήταν διαρκώς στο πε-
δίο, έδωσε σαφείς κατευθύνσεις στους συνερ-
γάτες του και τους Αντιδημάρχους, φρόντισε 
να έχει κάνει τη σωστή προεργασία το προη-
γούμενο χρονικό διάστημα και εν τέλει δικαι-
ώθηκε. Αυτός είναι ο τρόπος και ο Δήμαρχος 
παραδίδει μαθήματα διαχείρισης κρίσεως. 

Αυτό πάντως που ο ίδιος έκανε ήταν να ευ-
χαριστεί συνεχώς όσους εργάστηκαν για την 
αντιμετώπιση της κρίσης με αυταπάρνηση και 
χωρίς να σκεφτούν την κούραση και την ταλαι-
πωρία. 
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Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης 
παραχώρησε ο δήμαρχος 
Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, 

στον τηλεοπτικό σταθμό Attica TV 
και στην εκπομπή «Δημοσκοπήσεις» 
με τον Γιώργο Λαιμό, την Τετάρτη 19 
Ιανουαρίου.

Ο κ. Σπύρος Βρεττός αναφέρθηκε 
στις ενέργειες της δημοτικής αρχής για 
τον έλεγχο της πανδημίας covid 19, με 
τα διαγνωστικά τεστ που πραγματο-
ποιούνται από τον ΕΟΔΥ σε δεκαπεν-
θήμερη βάση στον δήμο αλλά και με 
την προσπάθεια που γίνεται σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Υγείας, να 
υπάρξει σταθερή δομή για διαγνωστι-
κούς ελέγχους στο Κέντρο Υγείας 
Αχαρνών. Επίσης, μίλησε για τη δρα-
στική μείωση εσόδων που επέφερε η 
πανδημία όπως και για τις περικοπές 
πόρων με τις επακόλουθες δυσλει-
τουργίες που προκαλούνται. Ο Δή-
μαρχος Αχαρνών τόνισε μεταξύ άλ-
λων:

n Για τα έργα στις περιοχές που 
επλήγησαν από την πυρκαγιά
Αυτή την περίοδο πραγματοποιού-
νται από το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος αντιδιαβρωτικά έργα στα ορει-
νά της Πάρνηθας και στη Βαρυμπό-
μπη, στα σημεία που έχουν πληγεί 
από τις πυρκαγιές. Η δεύτερη φάση 
των έργων αφορά τα αντιπλημμυ-
ρικά. Το επόμενο διάστημα θα ξε-

καθαρίσουν οι αρμοδιότητες ώστε 
να προχωρήσουν τα έργα στις περι-
οχές.

n Για τα αντιπλημμυρικά έργα
Εντός του έτους πρόκειται να ξεκινή-
σουν τα αντιπλημμυρικά έργα στο 
κέντρο των Αχαρνών, καθώς οι δια-
δικασίες έχουν προχωρήσει και βρί-
σκονται στο στάδιο του ελέγχου. 
Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο, 
προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρί-
ων ευρώ, για την πόλη των Αχαρ-
νών, καθώς θα λυθεί ένα σημαντικό 
πρόβλημα που ταλανίζει χρόνια 
τους κατοίκους. Παράλληλα αυτό 
το διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη 
τα έργα στα ρέματα Καναπίτσας και 
Εσχατιάς.

n  Για τα έργα οδοποιίας
Η οδοποιία είναι ένας από τους τομείς 
στους οποίους η διοίκηση του δήμου 
έχει δώσει έμφαση καθώς είχε παρα-
μεληθεί τα προηγούμενα χρόνια. Πριν 
έναν μήνα ολοκληρώθηκε η πρώτη 
εργολαβία οδοστρώσεων μήκους 9 
χιλιομέτρων στο κέντρο της πόλης με 
ιδίους πόρους. Εντός του έτους θα 
πραγματοποιηθούν τουλάχιστον άλ-
λες τρεις εργολαβίες. Μία στους υπό-
λοιπους δρόμους του κέντρου, η δεύ-
τερη  στην Αγριλέζα και η τρίτη στην 
Αγία Παρασκευή, Πανόραμα και 
Μπόσκιζα. Παράλληλα, αναμένεται 
μια τέταρτη εργολαβία της Περιφέρει-
ας στη Βαρυμπόμπη.   Πρόθεση της 
δημοτικής αρχής είναι να ενταχθούν 
στο υπό διαμόρφωση τεχνικό πρό-

γραμμα για το 2022 νέες οδοποιίες με 
ιδίους πόρους.

n Για την καθαριότητα
Όταν αναλάβαμε τον Δήμο, η κατά-
σταση στην καθαριότητα ήταν η χειρό-
τερη που θα μπορούσε να υπάρξει. 
Με πολλή προσπάθεια και παρά τις 
ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
και προσωπικό κατορθώσαμε να 
ελέγξουμε την κατάσταση και να βά-
λουμε μια τάξη. Μέσω διεθνούς δια-
γωνισμού προβήκαμε στην παραλα-
βή νέων κάδων απορριμμάτων και 
στην αντικατάσταση των παλιών. Ήδη, 
έχουμε παραλάβει τη δεύτερη παρτί-
δα κάδων και τους επόμενους μήνες 
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα 
έχουμε 5.200 νέους κάδους. Επίσης, 
μέσω του προγράμματος «Φιλόδη-
μος» του Υπ. Εσωτερικών πρόκειται 
να προμηθευτούμε 7 απορριμματο-
φόρα και μηχανήματα έργου.

Ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε και στις 
παιδικές χαρές που δεν υπήρχαν όταν 
ανέλαβε τη διοίκηση και πλέον έχουν 
κατασκευαστεί 16 σύγχρονες παιδικές 
χαρές και θα δημοπρατηθούν άλλες 
15 μέσω Περιφέρειας. Τέλος, μίλησε 
και για έργα πνοής που έχουν, ήδη. 
Δρομολογηθεί όπως το Μητροπολι-
τικό Πάρκο Λαθέας και την ανάπλαση 
των εισόδων της πόλης που πρόκει-
ται να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της 
πόλης.

Εφ’ όλης της ύλης η Συνέντευξη του Σπ. Βρεττού, στο Attica TV 

Δεύτερη παραλαβή κάδων απορριμμάτων 
Στη δεύτερη 
παραλαβή 
νέων κάδων 
απορριμμά-
των προχώ-
ρησε ο δή-
μος Αχαρ-
ν ώ ν  σ τ ο 
πλαίσιο της 
βελτίωσης 
της καθημε-
ρ ινότητας 
των δημο-
τών του. Η νέα παραλαβή αφορά 1.300 κάδους οι οποίοι, το 
επόμενο διάστημα, θα τοποθετηθούν σε όλες τις γειτονιές της 
πόλης και θα αντικαταστήσουν τους παλαιούς και φθαρμέ-
νους κάδους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αχαρνών θα προμηθευτεί συ-
νολικά 5.200 κάδους απορριμμάτων που μαζί με τους κά-
δους ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων θα συνθέτουν ένα 
σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Παράλ-
ληλα, με την τοποθέτηση των νέων κάδων ο δήμος δίνει, επι-
τέλους, λύση στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης κάδων και 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια όμορφη και καθαρή πό-
λη. Επισημαίνεται ότι, οι μεταλλικοί κάδοι που αποσύρονται, 
επιδιορθώνονται από την διεύθυνση καθαριότητας του δή-
μου ώστε να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια όταν κι άμα 
γεννηθεί η ανάγκη.

Στην παραλαβή των νέων κάδων βρέθηκε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Σε συ-
νεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τοπαλίδη Στάθη, προσπαθού-
με να ενισχύσουμε την Υπηρεσία Καθαριότητας με προσω-
πικό, υλικά και μέσα. Σκοπός μας είναι να αντικατασταθούν 
όλοι οι κάδοι της πόλης και να εμφυσήσουμε ένα πνεύμα 
συνεργασίας ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην προσπά-
θεια για μια καθαρή και όμορφη πόλη. Στο άμεσο μέλλον 
αλλάζουν πολλά με την καθαριότητα και την ανακύκλωση 
να αποτελούν την προτεραιότητά μας!».

Γραφείο Υποστήριξης ενστάσεων για τους  Δασικούς 
χάρτες από τον Δήμο Αχαρνών 
Στη σύσταση και λειτουργία Γραφείου υποστήριξης ενστάσε-
ων για τους δασικούς χάρτες προχωρά ο Δήμος Αχαρνών με 
σκοπό τη διευκόλυνση των δημοτών. Σημειώνεται ότι μετά 
την ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη της περιοχής 
από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων πάνω από 80.000 
στρέμματα έχουν χαρακτηρισθεί ως δασικά ή αναδασωτέα. 
Εξειδικευμένοι συνεργάτες θα παρέχουν ενημέρωση και 
συμβουλευτική υποστήριξη στους δημότες, οι οποίοι θέ-
λουν να ελέγξουν την ιδιοκτησία τους.  Κατά την επίσκεψή 
τους οι δημότες θα πρέπει να έχουν το κτηματολογικό φύλλο ή τις συντεταγμένες της ιδιοκτησίας. 
Η προσέλευση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα: 213-2072464 και 213-2072502. 
*Θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού (είσο-
δος μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης).

Στην εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση του 
σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Πο-
ντιακού Ελληνισμού Σουρμένων, έδωσε το παρών, 
την περασμένη εβδομάδα,  ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός. Το Μέγαρο όπου σε τρία περίπου 
χρόνια θα αρχίσει να χτυπά η καρδιά του παγκόσμι-
ου ποντιακού ελληνισμού παρουσιάστηκε το από-
γευμα της Τρίτης 11 Ιανουαρίου σε εκδήλωση στην 
Αργυρούπολη, στο Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο 
«Μίκης Θεοδωράκης». Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν θα μπορούσα να λεί-
πω από μια τέτοια εκδήλωση για ένα έργο υψηλής 
συμβολικής σημασίας που θα πραγματοποιηθεί στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και θα συμπυκνώνει 
την ιστορία και την ψυχή των απανταχού Ποντίων, με αναφορές στη Γενοκτονία και τον πανάρχαιο πολιτισμό 
του Ποντιακού Ελληνισμού! Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Ελληνικού και Αργυρούπολης  Γιάννης  Κωνστα-
ντάτος  για την σημερινή εκδήλωση αλλά και για την προσπάθεια που καταβάλλει στην πόλη του».

Στην παρουσίαση του σχεδίου ανέγερσης 
του Μεγάρου Ποντιακού Ελληνισμού ο Σπ. Βρεττός
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Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Χριστουγέννων
και  Θεοφανείων  στο Ιερό  Ναό  Παναγίας  Σουμελά 

Γιορτή Χριστουγέννων

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ
Αγαπητοί μου Αδελφοί,
Ο Κύριος με τη γέννηση Του όμως, 
δίδει άλλη διάσταση στην ανθρώ-
πινη ζωή, της δίδει αξία και ιερότη-
τα, και επιπλέον, της δωρίζει και 
πάλι την Ελπίδα. Την Ελπίδα, πως 
τίποτα δεν χάθηκε, και πως δεν εί-
ναι μόνος ο άνθρωπος σε όλον αυ-
τόν τον ανεμοστρόβιλο της ακατα-
στασίας. Στις δύσκολες μέρες πού 

περνάμε, αγωνιζόμαστε για την επί-
λυση των προβλημάτων που μας 
απασχολούν, επιδιώκουμε την 
απαλλαγή μας από τις δυσκολίες 
της καθημερινότητας μας που με 
οξύτητα μας πιέζουν, αναζητούμε 
την αληθινή χαρά και την πραγμα-
τική ζωή, πού αισθανόμαστε ότι 
μας λείπει. Καλή και καρποφόρα 
συνεργασία, καλή υγεία και πνευ-

ματική πρόοδο, οικογενειακή ευτυ-
χία και γαλήνη! Περισσότερη πίστη 
στον Χριστό μας και κάθε καλό!

Καλή και ευλογημένη από τον 
Κύριο χρονιά!

Με αγάπη Χριστού
Ο Εφημέριος

Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΙΓΚΑΛΩΒ

Γιορτή  Θεοφανείων
Με κάθε εκ-
κλησιαστική 
λαμπρότητα 
εορτάστηκαν 
τα Θεοφάνεια 
με το Ιουλια-
νού ημερολό-
γιο στον Ιερό 
Ναό της Πανα-
γίας Σουμελά 
και στον ναό 
της Παναγίας 
Παραμυθιάς 
στις Αχαρνές.  
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός παρακολούθη-
σε τη λειτουργία και τον αγιασμό των υδάτων μαζί με 
στελέχη της δημοτικής αρχής. Από τον ναό της Παναγί-
ας Σουμελά δήλωσε: «Ως Δήμος στεκόμαστε δίπλα στο 
πατήρ Γρηγόρη και το εκκλησίασμα της Παναγίας Σου-
μελά και φέτος δώσαμε την ευκαιρία για πρώτη φορά 
οι εορτασμοί να συνδυαστούν με εκδηλώσεις στον προ-
αύλιο χώρο του ναού, λαμπρύνοντας τη μαγεία των 
ημερών».

Με λαμπρότητα εορτά-
στηκαν τα Χριστού-
γεννα,  σύμφωνα με 

το Πατρώο Ημερολόγιο, την 
Παρασκευή 7  Ιανουαρίου 
2022, στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Σουμελά   στις  Αχαρνές. 

Ο Εφημέριος του Ιερού Ναού, 
πατήρ  Γρηγόριος Πιγκάλωβ  ξε-
κίνησε τον εορτασμό,  με τον κα-
θιερωμένο Όρθρο, ακολούθησε  
η  Θεία Λειτουργία των Χριστου-
γέννων  και το πρόγραμμα ολο-
κληρώθηκε με αρτοκλασία. Ακο-

λούθως   καλωσόρισε και ευλό-
γησε  το χριστεπώνυμο πλήρω-
μα, που παρά τις κακές   καιρικές 
συνθήκες  προσήλθε  για να τιμή-
σει τη μεγάλη εορτή. Εορταστικό 
κλίμα επικρατούσε στον προαύ-
λιο χώρο της Παναγίας Σουμελά 

από τις 6 έως και τις 16 Ιανουαρί-
ου 2022, περίοδος των εορτών 
των Χριστουγέννων σύμφωνα με 
το Ιουλιανό Ημερολόγιο. Καθη-
μερινά  λειτούργησαν παιχνίδια 
και δραστηριότητες που  έδωσαν 
χαρά σε μικρούς και μεγάλους. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, 
Τηλ. 210 2465635, 6977 627625, Φαξ 210 2465635

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  
Το Εκκλησιαστικό  
Συμβούλιο  του Ιερού 
Ναού Παναγίας Σου-
μελά και συγκεκριμέ-
να   ο Εφημέριος  πα-
τήρ  Γρηγόριος Πιγκά-
λωβ, εκφράζουν τις  
θερμές  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
ΤΩΝ, προς  την Δημο-
τική Αρχή, ιδιαιτέρως  
δε  στον Δήμαρχο  Σπύρο Βρεττό και  τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ  Γιάννη  
Νίκα,  για την μέριμνα  που έλαβαν,  σχετικά  με το εορταστικό κλίμα   
που λειτούργησε καθημερινά,  στο προαύλιο χώρο της Παναγίας Σου-
μελά από τις 6 έως και τις 16 Ιανουαρίου 2022, περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με παιχνίδια και δραστηριότητες που  
έδωσαν χαρά σε μικρούς και μεγάλους. 

Ο Εφημέριος Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΙΓΚΑΛΩΒ
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Ένα βήμα παραπάνω: Ανέλαβε  και  Διευθύνων  σύμβουλος  στη  ΣΤΑ.ΣΥ ο Χάρης Δαμάσκος

H πρόληψη δεν είναι μόνο μηχανήματα. Είναι κατάλληλες αποφάσεις στη σωστή στιγμή
Του  Παν.  Αναγνωστόπουλου 

Από τον καναπέ μου για να μια 
ειλικρινής, άλλα έχοντας αρ-
κετή εμπειρία διοίκησης θέλω 

να πω δυο λόγια για το μπάχαλο που 
όμοιο του δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά 
μάλλον θα ξαναδούμε αφού μυαλό δε 
βάζουμε.. και ελπίδα δεν έχουμε.

Παρατηρήσατε μήπως ότι και στις 
καταστροφές του καλοκαιριού και τώ-
ρα οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποι-
ήσει για όλα. Είναι πλέον μια επιστήμη 
πολύ προχωρημένη και μοναδικό ερ-
γαλείο για την πολιτική προστασία στον 
τομέα της πρόληψης. Ειδικά σε αυτή την 
κακοκαιρία, μόνο σε ποιο στενό κάθε 
πόλης πόσοι πόντοι χιονιού θα πέσουν 
δεν είπαν.

Την ίδια ώρα ανευθυνοϋπεύθυνοι 
της εξουσίας με την κατάλληλη αμφίεση, 
διαφήμιζαν την ετοιμότητά τους. Ετοιμό-
τητα πριν το χιόνι όμως.. όχι κατά τη δι-
άρκειά του, γιατί όσα σχεδίαζαν ήταν 
στην πραγματικότητα πολύ μικρής ή 
άστοχης επιχειρησιακής δυνατότητας σε 
σχέση με την ένταση των φαινομένων.

Μα στην πραγματικότητα αναρωτη-
θείτε, είναι δυνατόν ένα τέτοιο ακραίο 

καιρικό φαινόμενο για τα δεδομένα της 
Αττικής, να μην έχει επιπτώσεις όταν εδώ 
κατοικούμε 4-5εκ. άνθρωποι και όλοι κι-
νούμαστε πέρα δώθε κάθε μέρα; Με κα-
νένα τρόπο απαντάω.

Είναι δυνατόν από την άλλη να 
έχουμε ένα εκχιονιστικό μηχάνημα σε 
κάθε δρόμο; Επίσης όχι απαντάω : Πρέ-
πει όμως νομίζετε να έχουμε εκχιονιστι-
κά για κάθε δρόμο, πυροσβεστικά για 

κάθε δρόμο και απορριμματοφόρα για 
κάθε δρόμο; Όχι απαντάω. Ούτε γίνεται, 
ούτε συμφέρει. Να κάνουμε τους δρό-
μους θερμαινόμενους με σύγχρονα συ-
στήματα για να τα χρησιμοποιούμε 2-3 
μέρες το χρόνο είναι καλή ιδέα; E, όχι βέ-
βαια.

Τι πήγε λάθος τελικά;   Με αυτή την 
τόσο ξεκάθαρη πρόγνωση της ΕΜΥ και 
μάλιστα αρκετές μέρες πριν, μια ήταν η 
προφανής επιλογή. Υποχρεωτική τηλερ-
γασία, για όλους (μην πιάσουμε τις υπο-
περιπτώσεις που θα έπρεπε να είναι στην 
εργασία τους) απαγορεύσεις μετακινήσε-
ων και άλλα «σκληρά» μέτρα που τελι-
κά θα ήταν πολύ πιο ανώδυνα και με μι-
κρότερο κόστος από όλα όσα ζήσαμε.

Η τηλεργασία μπήκε στη ζωή μας με 
τον κορονοϊό και είναι αποτελεσματική. 
Το e-εμπόριο έχει εκτοξευθεί και έχει κα-
τακτήσει μεγάλη μερίδα στους τζίρους 
των επιχειρήσεων. Άρα το κόστος από 
μια τέτοια απόφαση θα ήταν πολύ μικρό 
σε σχέση με όσα έγιναν. Δεν τρέχει και τί-
ποτα 4-5 μέρες το χρόνο να τις έχει υπο-
λογίσει το κράτος ότι αυτά τα φαινόμενα 
θα συμβαίνουν. Ούτε για εμάς ότι τις 
αντίστοιχες ημέρες μπορεί η δουλειά να 
μείνει λίγο πίσω.

Αντί αυτών των απλών αποφάσεων 
καταλήξαμε σε σειρά λανθασμένων επι-
λογών που απέδειξαν, όχι την ανεπάρ-
κεια του μηχανισμού (αυτή είναι γνω-
στή), αλλά ότι είναι αναποτελεσματικό 
να αναμετρώμαστε με το κάθε θεριό της 
φύσης σε λάθος χρόνο.

Η πρόληψη είναι τελικά πιο φτηνή 
και οφείλουμε να έχουμε κάνει τις απα-
ραίτητες ενέργειες όλοι μας…. Κράτος 
και πολίτες.

Γιατί όπως φαίνεται πάντα, την ώρα 
της μάχης, η φύση είναι πιο δύνατή. Το 
έχει αποδείξει σε όλες τις περιπτώσεις.
Υστερόγραφα : 
-Καμιά δουλειά ή υποχρέωση δεν έχει 
μεγαλύτερη αξία από την ίδια τη ζωή. 
Μη ρισκάρουμε να είμαστε στο δρόμο 
σε περιόδους που η φύση βγάζει δόντια
-Οι φωτογραφίες με γυαλισμένα εκχιο-
νιστικά αποδείχτηκαν αστείες και ελπίζω 
κάποιοι να βάλουν μυαλό. Τους πήραμε 
χαμπάρι.
-Υπάρχει η έννοια της ατομικής ευθύνης. 
Μην την υποτιμούμε. Με τόσες ώρες 
μπροστά σε μια οθόνη όλοι μας, το περι-
μέναμε με το χιόνι και είχαμε πληροφό-
ρηση. Μέτρα δικά μας λάβαμε ή απλά 
περιμένουμε το κράτος να μας σώσει;

Οι Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ) ανακοί-
νωσαν  ότι, μετά την υποβολή παραίτησης του 
CEO της ΣΤΑ.ΣΥ., κ. Νικόλαου Χαιρέτα, προσωρι-

νά καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο 
Πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Χαράλαμπος Δαμάσκος.

Ο κ. Δαμάσκος είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχα-
νικός του Πανεπιστήμιου Πατρών, με ειδίκευση στον τομέα 
Συγκοινωνιακών Έργων και είναι Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ. και 
μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της εταιρίας από τον Μάρτιο του 
2020. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος του Υπουργού 
Υγείας για θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, την πε-
ρίοδο 2014-2015. Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Δημοτικής 

Επιχείρησης Έργων του Δήμου Αχαρνών και Πρόεδρος της 
Επιχείρησης Ανάπτυξης, ενώ την περίοδο 2004-2011 διε-
τέλεσε Αντινομάρχης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 
Ανατ. Αττικής. 

Από το 2012-2017 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Περιφ. 
Συμβουλίου Αττικής. Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, όπως 
και του Οργανισμού Αθήνας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Καθήκοντα Αναπληρώτριας Προέδρου του Δ.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ., 
αναλαμβάνει η κα Ελένη Βλαχογιάννη, ανεξάρτητο Μη Εκτε-
λεστικό Μέλος της εταιρίας από τον Μάρτιο του 2020, ακο-
λουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Πηγή: capital.gr
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Κάθε «ΑΡΧΗ»  έχει στόχους, όνειρα, ελπί-
δα, πλατύ χαμόγελο και μία «Άνοιξη» 
στην καρδιά!!! Κάντε χώρο στην καρδιά 

σας λοιπόν ΟΧΙ για ότι γυαλίζει …Μα για ό,τι την 
ΦΩΤΙΖΕΙ!!!  Ξημερώνοντας λοιπόν η εορτή των 
Θεοφανείων-φώτα και η φυγή των καλικατζά-
ρων Να αποτελέσει και την αρχή της λεπτομέρει-
ας που θα κάνει και την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ,  
να αποτελέσει «Πρωτάγιαση» ή «Φώτιση» για 
εκείνους τους θεματοφύλακες που σκοπό έχουν 
να αλλάξουν και να φωτίσουν την πόλη μας για 
το καλό ΟΛΩΝ μα!!!

Να το φυλάς το όνειρο, να το προστατεύ-
εις...Και να τ’ αγαπάς... Σκέψου πως μόνον 
εσένα έχει...Βλέπεις,  ένα όνειρο χρειάζεται, 

μυαλό και φαντασία για να το δημιουργήσεις, θάρ-
ρος και υπομονή για να το κυνηγήσεις, ψυχή, καρ-
διά Και πίστη για να το κατακτήσεις… Και εγώ τώρα 
πλέων ήξερα …πως για  να ’ρθεις έπρεπε να κοιμη-
θώ… Ωστόσο, να θυμάσαι ότι τα όνειρα της νύχτας 
είναι για να ηρεμείς, ΚΑΙ τα όνειρα της μέρας για να 
δημιουργείς

Κι όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον 
είμαστε κιόλας νεκροί…. Κι αν νικηθήκα-
με δεν ήταν απ’ την τύχη ή τις αντιξοότη-

τες, αλλά απ’ αυτό το πάθος για κάτι πιο μακρι-
νό…!!!  

ΤαΣ. ΛιΒ. Αν υπάρχω θα σε θυμάμαι...
Αν χαθώ...Μη με ξεχνάς...!!!  Και η εξή-
γηση θα έρθει κάποτε, Όταν δεν θα χρει-

άζεται πλέων καμία εξήγηση… Η Εικόνα …τα 
λόγια… η πράξη … Μίλια χρόνια μακριά ανά-
μεσά τους Ένα σκίρτημα καρδιάς …και όχι πά-
ντα από ΟΛΟΥΣ… 

Ποτέ να μην αδειάζεις κάποιον που 
είναι γεμάτος από σένα… Πόσο 
πραγματικό!!! Τελικά έμαθα… τώρα 

ξέρω… δεν είσαι ότι δείχνεις.. Ο χρόνος το 
δείχνει και δυστυχώς καθημερινά επιβε-
βαιώνετε … ΚΑΙ ποιος ξέρει Κάποτε ίσως 
καταλάβεις … 

Οι καλές μέρες δεν εξαρτώνται από το 
πώς είναι ο καιρός έξω αλλά από το 
πώς είμαστε εμείς μέσα μας… Η ευτυ-

χία δεν θα έρθει ποτέ, σ’ αυτούς που αποτυγ-
χάνουν να εκτιμήσουν όσα ήδη έχουν…  Η 
πιο όμορφη καμπύλη στον άνθρωπο είναι το 
χαμόγελο

Θεέ μου… Τι κατάντια, να φοβόμαστε 
να δείξουμε ποιοι είμαστε…!!! Τα συ-
ναισθήματα δεν είναι για να τα λες …

Αλλά για να τα δείχνεις !!! Δεν είναι η έντα-
ση ενός συναισθήματος μα η συνέπεια που 
το μεγάλωνε!!! Βλέπεις ποτέ δεν είναι αργά 
για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος… 

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να απο-
δείξεις σε κάποιον, ότι καλό νιώθεις 
απέναντί το!!! Οι άνθρωποι αγαπούν να 

είναι το κέντρο του κόσμου. ΕΓΩ πάλι Το μόνο 
που χρειάζομαι είναι μια γωνιά, όπου υπάρχει 
όλος μου ο κόσμος απλά,  λιτά και απέριττα …

Και εν μέσω μιας ΝΕΑΣ μέρας και ΝΕΑΣ 
εβδομάδας την τελευταία αυτού του 
χρόνου ..ας έχουμε και κατά νου τούτο 

... Μια λάθος στροφή αρκεί για να χάσεις τον 
δρόμο σου.. Μια λάθος πληροφορία αρκεί για 
να χάσεις το χρόνο σου.. Μια λάθος επιλογή 
αρκεί για να χάσεις τον στόχο σου … Μια λάθος 
εκτίμηση αρκεί για να χάσεις το θάρρος σου… 
Ωστόσο ένας ΣΩΣΤΟΣ άνθρωπος δίπλα σου αρ-
κεί για να σε βοηθήσει να βρεις όλα όσα έχα-
σες..Βλέπεις είναι πολύ μικρή η ζωή για να κρα-
τάς μεγάλες αποστάσεις...!!!

Ακόμα και αν η ζωή σου, δεν είναι γεμά-
τη χαμόγελα, ΕΣΥ χαμογέλα...ΈΤΣΙ... μό-
νο και μόνο από πείσμα.. Να θυμάσαι 

ότι τα όνειρα της νύχτας είναι για να ηρεμείς, 
ΚΑΙ τα όνειρα της μέρας για να δημιουργείς…!!!

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ...!!!
ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ…!!!  
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ…!!!

Επιμέλεια:
Αντώνη  
Σουλακέλη

Πως ένας βιασμός γίνεται έγκλημα με 
βαθύτερες πολιτικές προεκτάσεις; Ο 
βιασμός αποτελεί μια ειδεχθή μορφή 

έμφυλης βίας, της σεξουαλικής βίας, της 
οποίας τα βαθύτερα αίτια εντοπίζονται στην 
κουλτούρα σεξισμού μιας κοινωνίας όπως τη 
δική μας.

Στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τους 
ρόλους των δύο φύλων που περνάνε από γε-
νιά σε γενιά και αναγάγουν σε ταμπού την σε-
ξουαλική ελευθερία του ατόμου, καθιστούν άλ-
λους περισσότερο δυνατούς και άλλους λιγό-
τερο δυνατούς με βάση τη σωματική, οικονομι-
κή και θεσμική εξουσία την οποία μπορούν να 
ασκήσουν.

Οι «δυνατοί», λοιπόν, ξαφνικά αποκτούν 
περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους και 
θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες πρώτης κα-
τηγορίας. Για αυτούς όμως, ο ορισμός του πο-
λίτη πρώτης κατηγορίας δεν είναι του δίκαιου 
πολίτη, αυτού που τιμά τον εαυτό του και τους 
γύρω του, αλλά αυτού που απολαμβάνει το 
προνόμιο της άσκησης όποιας μορφής υπερε-
ξουσίας απέναντι στους άλλους. Η λεηλασία, το 
πλιάτσικο του βιασμού σεξουαλικού ή άλλου 
αποτελούν πιστοποιητικά της κυριαρχίας τους. 

Από αυτό ακριβώς το πλαίσιο αντίληψης 
αντλούν και τα επιχειρήματα αμφισβήτησης 
απέναντι στα θύματα «τα ΄θελε», «ήταν συναι-
νετικό», «ντυνόταν, συμπεριφερόταν προκλη-
τικά» κ.τ.λ.. Είναι πεισμένοι ότι τα θύματα τους, 
τους ανήκουν και απλά δεν το έχουν αντιλη-
φθεί.

Ο βιασμός και η κακοποίηση είναι πράξεις 
παράνομης σωματικής και πνευματικής ιδιοκτη-
σίας και αντικατροπτίζουν τα εμφυλικά και ταξι-
κά μας προβλήματα, τοπικά και υπερτοπικά, 
που όλοι υποκρινόμαστε ότι έχουμε αντιμετω-
πίσει αλλά δεν έχουμε αντιμετωπίσει, όχι του-
λάχιστον συλλογικά.

Ωστόσο, συνειδητοποιούν άραγε οι κοινω-
νίες το πανάρχαιο έγκλημα της υπερεξουσίας 
της μισής ανθρωπότητας ενάντια στην άλλη μι-
σή;

Συνειδητοποιούν ότι χωρίς ιδεολογία που 
να πηγάζει από το σεβασμό προς τον άνθρωπο, 
τα ζώα, τη φύση δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλι-
ξη του ανθρώπινου είδους;

Συνειδητοποιούν ότι χωρίς τέτοια ιδεολο-
γία τα παιδιά μας και η συνείδησή μας θα είναι 
διαρκώς διαθέσιμα στους όποιους βιαστές;

Συνειδητοποιούν ότι χωρίς τέτοια ιδεολο-
γία γινόμαστε οι ίδιοι βιαστές;

Συνειδητοποιούν ότι ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΚΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΛΩΝ 
ΜΑΣ – ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ;

Αν το συνειδητοποιούν τότε πρέπει να το 
κηρύττουν παντού χωρίς ενδοιασμούς, χωρίς 
φόβο, χωρίς δεύτερες σκέψεις, πρέπει να μποϊ-
κοτάρουν ότι εκπροσωπεί τους βιαστές και τους 
κακοποιητές, πρέπει να δικάζουν το κράτος που 
δικάζει χωρίς αντίκρισμα.

Γιατί μόνο συλλογικές είναι οι σκέψεις και 
οι πράξεις που μεταμορφώνουν τον κόσμο, 
που καθιστούν την ισότητα και την ελευθερία 
βιώσιμες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΜΠΛΕΤΑ–ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, 
ΔΙΑΝΟΗΤΡΙΑ

E-mail: bletas.p1@gmail.com

Σε μία κρίσιμη καμπή για 
την ελληνική οικονομία 
η αγροτική παραγωγή 

συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο 
για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση. Οι πόροι του ΕΣΠΑ 
και του ταμείου ανάκαμψης δί-
δουν τα πρόσφορα εργαλεία 
προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν χρόνιες υστερήσεις και 
παθογένειες, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Τα Μεσόγεια και η Ανατολική Αττική εν γένει, πέριξ της Αθήνας, 
έχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τον σχεδιασμό ενός σύγ-
χρονου και καινοτόμου αγροτικού τομέα. 

Το αεροδρόμιο των Σπάτων, τα λιμάνια Λαυρίου και Ραφήνας, ο σι-
δηρόδρομος, οι σύγχρονες οδικές αρτηρίες, η σύγχρονη διαχείριση ύδα-
τος, οι μαρίνες, οι μοναδικοί αρχαιολογικοί χώροι, οι θρησκευτικοί χώ-
ροι, οι αθλητικές και πολιτισμικές υποδομές, οι ορεινοί όγκοι και το ιδιαί-
τερο υπαίθριο κάλλος, συνιστούν τα κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυ-
ξη του αγροτουρισμού, του οινοτουρισμού, του θαλάσσιου, 
περιηγητικού, αθλητικού, θρησκευτικού, γαστρονομικού και πολιτισμι-
κού τουρισμού.

Βασική προϋπόθεση όμως συνιστά η ανασυγκρότηση του αγροτικού 
τομέα και του συνεταιριστικού κινήματος στην ευρύτερη περιοχή, δεδο-
μένου των κοινών γεωμορφολογικών και περιβαλλοντικών χαρακτηρι-
στικών. 

Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας στα ομοειδή προϊόντα, οι παρα-
γωγικές επενδύσεις, η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας, ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η 
καθετοποίηση της παραγωγής, η βιολογική καλλιέργεια, τα ΠΟΠ οφεί-
λουν να αποτελέσουν τις προτεραιότητες ενός περιφερειακού σχεδίου 
με στρατηγικό χαρακτήρα, θέτοντας τις βάσεις της βιώσιμης και αειφόρου 
ανάπτυξης της Ανατολικής Αττικής.

Για την επιτυχή πορεία  τέτοιου βεληνεκούς εγχειρήματος απαιτείτε η 
κινητοποίηση και η συστράτευση όλων των φορέων σε τοπικό και κε-
ντρικό επίπεδο. Οφείλουμε συνεπώς να περάσουμε από την θεωρία στην 
πράξη προκειμένου να ανακτηθεί η ελπίδα και η αισιοδοξία των συμπο-
λιτών μας, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και κάτι τελικά να γίνει!

Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΒΙΑΣΜΟΥ

Η Ανατολική Αττική 
στο αναπτυξιακό επίκεντρο!

(Με αφορμή το βιασμό της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα και άλλων θυμάτων)

Του  Χρήστου  Ξενοκώστα, Συγγραφέα - Οικονομολόγου

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ δέχθηκε να κατα-
βάλει η παραχωρησιούχος Εταιρεία της Αττικής 
Οδού σε κάθε έναν από τους χιλιάδες οδηγούς που 
εγκλωβίστηκαν τις τελευταίες ώρες μετά την χιονό-
πτωση από την κακοκαιρία Ελπίδα. Τα χρήματα αυ-
τά θα δοθούν μετά από αίτημα του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη το οποίο η εταιρεία απο-
δέχθηκε.

l Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώ-
στας Καραμανλής επικοινώνησε με τη διοίκηση 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ) και ζήτησε η εταιρεία να κα-
ταβάλει από 1.000 ευρώ αποζημίωση στους επι-
βάτες των δρομολογίων στον άξονα Αθή-
να-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα, για 
τη μεγάλη ταλαιπωρία τους. 

l Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη 13Κ/2021 για 1.468 
ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, στην 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτι-
κό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχεί-
ρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών 
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», Πανε-
πιστημιακής Εκπαίδευσης - 1124 θέσεις - Τεχνολο-
γικής Εκπαίδευσης - 306 θέσεις - Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης - 36 θέσεις

l Παράταση μέχρι 31 Μαρτίου για να «κλείσουν» 
οι μεταβιβάσεις ακίνητων με τις «φθηνές» περσι-
νές αντικειμενικές αξίες, με την προϋπόθεση ότι 
έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φόρου μεταβίβα-
σης ακινήτων έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
παράταση μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου για έντα-
ξη στη ρύθμιση των 36 και 72 δόσεων για τα κο-
ρωνοχρέη (απλήρωτες οφειλές που γεννήθη-
καν από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 
2021), ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας.

l Το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου εκτιμάται 
ότι το οικονομικό επιτελείο θα ανακοινώσει τις αλ-
λαγές στον ΕΝΦΙΑ με ανοιχτό να είναι το ενδεχόμε-
νο η περαιτέρω μείωση 3% με 4%, που είχε ειπω-
θεί, να είναι ακόμα μεγαλύτερη για φέτος, δήλωσε 
ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

l Στο «κυνήγι» αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύ-
ρου» χρήματος αναμένεται να επιδοθεί φέτος η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η 
αρχή μάλιστα έγινε με το «καλημέρα» στο 2022, 
οπότε και τέθηκε σε ισχύ το νέο καθεστώς συλ-
λογής ηλεκτρονικών αποδείξεων, που ισχύει 
από φέτος έως το 2025, και με στόχο τον περιο-
ρισμό της φοροδιαφυγής.

l Σε πλήρη λειτουργία μπαίνει η πλατφόρμα του Μη-
χανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, μέσω του 
οποίου θα εντοπίζεται ο κίνδυνος αδυναμίας πλη-
ρωμής των υποχρεώσεων ενός νοικοκυριού ή μιας 
επιχείρησης και να προτείνονται συγκεκριμένα μέ-
τρα/δράσεις, ώστε να μην καταστεί αφερέγγυο. 

l Έως τον Απρίλιο θα προκηρυχθεί νέος κύκλος 
του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά» με αυ-
ξημένες επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχη-
μάτων, ενώ παράλληλα θα προκηρυχθεί ειδικό 
πρόγραμμα για αντικατάσταση ταξί στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά. Όπως ανακοί-
νωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, σε μήνυμα του προς 
το 5ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, με τον προη-
γούμενο κύκλο του προγράμματος επιτεύχθη-
κε η υπερκάλυψη του στόχου για την κυκλοφο-
ρία ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπει ο 
ενεργειακός και κλιματικός σχεδιασμός.

l Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου πρέπει όλοι 
οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις να έχουν προ-
σαρμοστεί στη χρήση της εφαρμογής timologio και 

στην έκδοση και λήψη ηλεκτρο-
νικών παραστατικών καθώς, 
αμέσως μετά, κάθε παράβαση 
θα επισύρει αυστηρό πρόστιμο. Το νέο καθεστώς 
έκδοσης των τιμολογίων έχει ήδη γίνει υποχρεωτι-
κό από την 1η Ιανουαρίου 2022 για όλα τα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα. 

l Την τήρηση της προβλεπόμενης από τη νομοθε-
σία διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου 
μισθού μετά από διαβούλευση των κοινωνικών 
εταίρων και σε συνάρτηση με τα δεδομένα στην 
οικονομία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στον τηλε-
οπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ανακοινώνοντας ότι η αύ-
ξησή του θα εφαρμοστεί δυο μήνες νωρίτερα, 
δηλαδή την 1η Μαίου κι όχι την 1η Ιουλίου 
όπως αναμένετο.

l Ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες μη μισθωτούς: Όλες οι 
ασφαλιστικές οφειλές από 1η Μαρτίου 2020 έως 
31 Ιουνίου αποπληρώνονται σε 72 δόσεις. Ληξι-
πρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές 16 μηνών μπο-
ρούν να εντάξουν στη ρύθμιση οφειλών των 72 δό-
σεων χιλιάδες μη μισθωτοί. H υπαγωγή του οφει-
λέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της 
πρώτης δόσης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 και το 
ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι 50 ευρώ. 

l Έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν περιθώριο να 
υποβάλουν αίτηση όσα ζευγάρια επιθυμούν 
ένα φορολογικό διαζύγιο, να υποβάλλουν δηλ. 
χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Εντός της 
προθεσμίας πάντως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να γνωστοποιήσουν μέσω της ΑΑΔΕ στην 
φορολογική αρχή την πρόθεσή τους να υπο-
βάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση για τα 
εισοδήματα που θα δηλώσουν για το φορολο-
γικό έτος 2021.
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40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ   30  Ιανουαρίου 2022
και ώρα 09.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,
στον  Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου  - Αχαρνές,  για

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, 

Ιερέα   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΡΙΜΠΑ 

  
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ   06  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09.30 

π.μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Κοιμήσεως 
Θεοτόκου - Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής του

πολυαγαπημένου μας, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟ   ΣΤΕΦ.  ΦΥΤΑ
  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Στέφανος – Αλεξάνδρα, 
Ελένη- Ευάγγελος Κουνάβης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Ίριδα,  Αβάπτιστο
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αικατερίνη  χήρα Γ. Δημητρέση,

Ελένη χήρα Γ.  Μουστακάτου.
 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια στο  Καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ   13  Φεβρουαρίου  2022  και ώρα 09.30 
π.μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  - 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  Χήρας  ΓΕΩΡΓ.  ΙΓΓΛΕΣΗ
(Το γένος Κορδατζή)     

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Ιωάννης  και  Παρθένα
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Αγγελική  και Διονύσιος
ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Νικόλαος και Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος και Μαρία  Κορδατζή,
Ελευθέριος και Ασημίνα  Κορδατζή

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια στο  Μεζεδοπωλείο

«ΒΟΛΙΩΤΗΣ», έναντι Ιερού  Ναού. 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ   06  Φεβρουαρίου  2022

και ώρα 09.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως  Θεοτόκου - Αχαρνές,  για την ανάπαυση

της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Θείου,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΟΥΡΑΠΑ
  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια  θα δεχθεί συλλυπητήρια
στο  Καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

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

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ  29 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 
9:00 π.μ.40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό 

Αγίου Κωνσταντίνου,( Παρεκκλήσιο Αγίου Βλασίου), 
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπη-

μένης μας Μητέρας και Θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ   ΔΗΜ. ΡΑΠΤΗ
Ο ΥΙΟΣ : Κωνσταντίνος Ράπτης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

49VaiouKritisstr • AcharnaiTel: 0030-210-2469576 • Fax: 0030-210-2464760
• e-mail :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr
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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  ΚΟΛΙΠΕΤΣΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ   του  ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ   και της  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ    το γένος  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  που  γεννήθηκε στο ΜΟ-
ΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ   και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ και η   ΣΟΥΛΕΑ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της   ΧΡΥΣΑΝ-
ΘΗΣ   το  γένος   ΝΤΑΛΑ  που  γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ     θα  έλθουν σε  γάμο  που  θα  
γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΉΣ.

ΓΑΜΟΣ

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.

Γ ια όσους δεν έχουν ακόμη απογρα-
φεί υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία 
της απογραφής μπορεί να πραγμα-

τοποιηθεί: 

– Είτε με δια ζώσης συνέντευξη, η οποία 
μπορεί να γίνει είτε εντός είτε εκτός της 
κατοικίας. 
– Είτε με συμπλήρωση ερωτηματολογί-
ου, το οποίο θα παραλάβει συμπληρω-
μένο ο απογραφέας μετά από συνεννό-
ηση με τον εκπρόσωπο κάθε νοικοκυ-
ριού. 
– Είτε με τηλεφωνική συνέντευξη μετά 
από προηγούμενη συνεννόηση με κάθε 
απογραφόμενο.

– Συμμετέχουμε στην απογραφή και δί-
νουμε δύναμη στην πόλη μας 

– Για να απογραφείτε επικοινωνήστε: Στα 
τηλέφωνα 2102440001 και 2102440005 
(Κεντρικό Μενίδι) & 2132140329 (Θρα-
κομακεδόνες). 

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Πετάκος και η Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Πολιτικής σας ενημερώνουν πως οι δημότες δύνανται να εξυπηρετούνται 

με ηλεκτρονικό τρόπο στα κάτωθι email:

Για το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: koinpol@acharnes.gr

Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο: koinonikopantopoleio@acharnes.gr

Για το Κοινωνικό Φαρμακείο: koinonikofarmakeioda@acharnes.gr

Για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας: kentrokoinotitas@acharnes.gr

Σχετικά με τους δημότες οι οποίοι είχαν προγραμματισμένο ραντεβού για τα επιδό-
ματα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Επιδότηση Ενοικίου, Προνοιακά Επιδό-
ματα, Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Επίδομα Γέννησης δύνανται να στέλ-
νουν τα δικαιολογητικά τους στο kentrokoinotitas@acharnes.gr προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν. Παρόλα αυτά, όσοι δεν μπορέσουν να στείλουν ηλεκτρονικά τα 
δικαιολογητικά τους θα εξυπηρετηθούν άμεσα με αυτοπρόσωπη παρουσία στην 
υπηρεσία, μόλις αποκατασταθούν οι καιρικές συνθήκες και μέχρι το τέλος του μη-

νός έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία απώλεια επιδόματος από ανανέωση.
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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

Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022 l ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ 
ΔΟΜΝΙΚΗ        Φιλαδελφείας 41. 2102448787
Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022 l ΓΡΗΓΟΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 
2102465660
Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2022 l ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23. 2102464914
Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2022 l ΛΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104 .  2102462282
Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2022 l ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑ-
ΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ      Δ.Δέδε 18. 2102467040
Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2022 l ΒΑΝΔΩ-

ΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117. 
2102442311
Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2022 l ΠΟΡΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαμίνος 36. 2102463245
Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2022 l ΚΑΤΣΑΝ-
ΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεκελείας 10. 2102460652
Δευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2022 l ΛΟΥΤΣΙ-
ΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ Πάρνηθος 95. 2102445975
Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2022 l ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδε-
λιού. 2102476847
Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2022 l ΧΡΟΝΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.
Μύλος. 2102316673
Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2022 l ΗΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγ. Διονυσίου 4. 2102407559
Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022 l ΒΑΡ-
ΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 
2102407650
Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2022 l ΓΚΙΟΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πύρρου Δήμα 3 Ολ. Χωριό. 
2102476279
Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022 l ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. 2102467050

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 30/1/2022 ΕΩΣ 13/2/2022

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

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



ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗ.Φ.Α.)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΘΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  2022
Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών- ΔΗΦΑ μαζί με την Πρόεδρο, Αγγελική Ζαχαριάδη πληροφορούν 

όλους πολίτες σχετικά με τα προγράμματα άθλησης, που αρχίζουν για το νέο έτος 2022.
Πληροφορίες και εγγραφές στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μπάμπης Χολίδης».

Μηνιαία συνδρομή: 10-15€  .   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 216-7005271

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ: https://www.difa.gr 
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