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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών 

Προσφορά αλληλεγγύης από 
τα Μοντεσσοριανά Σχολεία
Παρέδωσαν 42  
δωροεπιταγές των 50 € 
έκαστη, για τις ευπαθείς 
ομάδες του δήμου

Σπύρος Ντ. Βρεττός: 
Αναλαμβάνουν το κόστος 
που πρέπει
οι Εταιρείες
παροχής
ρεύματος 
και φυσικού
αερίου
στην Ελλάδα;

2 ΣΕΛ. 9

2 ΣΕΛ. 4

«Η διεκδίκηση αποζημιώσεων 
πολιτών που επλήγησαν 
από την κακοκαιρία»

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

2 ΣΕΛ. 9

2 ΣΕΛ. 5

Το 14o Δημοτικό
Σχολείο Αχαρνών
στη Σλοβενία μετέχει
σε προγράμματα 
στην Ευρωπαϊκή
Εκπαιδευτική Κοινότητα
«Το 2022 έχουμε μπροστά μας δύο 
επισκέψεις στο Πολωνικό  και στο 
Ιταλικό σχολείο και φυσικά το δικό 
μας Greekmeeting»

ΔΟΎΛΕΎΟΝΤΑΣ ΑΚΑΤΑΠΑΎΣΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ
ΝΑ «ΤΡΕΞΕΙ» ΟΣΟ ΤΟ ΔΎΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΎ

2 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα του 
χρόνου και οι εργασίες στον Δήμο 
Αχαρνών συνεχίζονται με αμείωτο 
ρυθμό. Μπορεί οι δυσκολίες να είναι 

πολλές, αλλά πλέον όλοι βλέπουμε καθημερινά 
τα αποτελέσματα της δουλειάς του Σπύρου Βρετ-
τού. Ακόμη και όσοι προσπαθούν να κάνουν αντι-
πολίτευση, τον τελευταίο καιρό μοιάζουν… εξα-
φανισμένοι. Ακόμη κι όσοι παρουσίαζαν την τρίχα 
ως,… τριχιά στην αντιπολιτευτική τους τακτική, τώ-
ρα δεν βρίσκουν τίποτα να πούνε. 

Αυτό για κάποιους θεωρείται ένα σημαντικό 
κριτήριο για την αποδοτικότητα της δουλειάς της 
δημοτικής αρχής. Η αλήθεια είναι βέβαια πως 
υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά και πάρα 
πολλά πράγματα να γίνουν, αλλά οι δημότες βλέ-
ποντας απτές αποδείξεις καθημερινά στη ζωή τους, 
δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο. 

Άλλωστε είναι πολύ σημαντικό να νοιώθει κά-
ποιος δημότης εμπιστοσύνη για τη δημοτική αρχή. 
Η πρόσφατη κακοκαιρία έπαιξε καταλυτικό ρόλο 
για να ξεχωρίσει κάποιος τους ικανούς και να τους 
αναδείξει. Μπορεί τα κεντρικά μέσα να επέλεξαν 
να αναδείξουν την ανεπάρκεια κάποιων δημάρ-
χων, προφανώς στο πλαίσιο της διάχυσης των ευ-
θυνών προς την Αυτοδιοίκηση. Έτσι, αν και ο Δή-
μος Αχαρνών αντιμετώπισε με ιδανικό τρόπο την 
κακοκαιρία και απέσπασε θετικότατα σχόλια ακό-
μη και από υπουργούς δεν προβλήθηκε όπως του 
άρμοζε. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα, καθώς το 
ζητούμενο για τους δημότες είναι το αποτέλεσμα. 
Και από αυτό φαίνεται πως δεν έχουν παράπονο. 

Πριν όμως κλείσει αυτή η παρένθεση ο Δήμαρ-
χος ήδη ασχολούνταν με τα επόμενα θέματα. 

Όπως συνεχώς τονίζει στους συνεργάτες του «αντί-
παλός μας είναι ο χρόνος». Ο Σπύρος Βρεττός επι-
σημαίνει σε κάθε ευκαιρία ότι υπάρχουν πάρα 
πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και 
δεν υπάρχει περιθώριο για την παραμικρή απώ-
λεια χρόνου. Ο ίδιος καθημερινά από το πρωί ως 
το βράδυ βρίσκεται στο γραφείο του ή πραγματο-
ποιεί συναντήσεις, ενώ ακόμη και τα Σαββατοκύ-
ριακα εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Οι ίδιοι 
οι συνεργάτες του δυσκολεύονται να ακολουθή-
σουν τον ρυθμό αυτό, αλλά προσπαθούν να αντα-
πεξέλθουν στις απαιτήσεις της δουλειάς. 

ΜΟΝΟΣ  ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ   Ο… ΧΡΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ  ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ 
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Είναι  κοινό μυστικό, ότι όλοι μας είμαστε περα-
στικοί από την γη μας. Χρήσιμο είναι, να αφή-

σουμε ένα ίχνος, είτε πνευματικό, είτε υλικό, σαν ευερ-
γέτημα για τους επόμενους που θα έλθουν. Τουλάχι-
στον τα υλικά που αποκτήσαμε, οι συνάνθρωποι μας 
τα έφεραν με τον κόπο τους.

Ο χώρος που ζούμε μας 
χωράει όλους μας. Όμως 

άλλος ο όγκος μιας φούσκας 
που μοιραία θα σκάσει και άλλος 
ο όγκος της ουσίας που είναι πο-
λύτιμη. Άλλο το φαινομενικά και 
άλλο το ουσιαστικά. Μην θα-
μπώνεστε.

Δεν είναι ευγενικό να βρί-
ζουμε από έξω μας. Δηλαδή 

απ’ έξω μας μπορούμε να πούμε 
άντε στο καλό, ενώ μέσα μας λέμε, 
άντε πνίξου ρε μάπα. Είναι πιο πρέ-
πον.

Όσοι από τους δημοσιο-
γράφους, τους καλλιτέ-

χνες, τους ποιητές, τους συγγρα-
φείς, θεωρούν ότι είναι ένας, απλά, καβαλικεύουν 
το καλάμι. Αργά ή γρήγορα καταλαβαίνουν ότι εί-
ναι ένας από τα εκατομμύρια των ίδιων ανθρώπων. 
Και βέβαια ξεκαβαλικεύουν. Η ψευδαίσθηση είναι 
οδυνηρή και είναι εμπειρία προς αποφυγή. 

Άλλο πράγμα είναι η θεωρία, και άλλο να βά-
ζεις τα χέρια σου στα κακά για να επιδιορθώσεις 

μια βλάβη.  Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε 
να νικήσουμε τις δυνάμεις της φύσης, όσο και αν το πι-
στεύουμε.

Όσοι άνθρωποι, τόσες γνώμες. Δεν είναι ούτε 
όλες σωστές, ούτε όλες λάθος. Επιλέγουμε τις 

πιο λογικές, τις πιο πραγματοποιήσιμες. Όμως κά-
ποτε δεν είναι εφικτές, λόγω απρόβλεπτων εκτά-
κτων αναγκών. Δεν προβλέπετε απόλυτα, δεν πο-
δηγετείτε, δεν εξουσιάζουμε δηλαδή εμείς την συ-
μπεριφορά της μητέρας φύσης.

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τον εγωισμό μας. 
Όμως επειδή είναι ένα άγριο θηρίο, πρέπει να 

τον εξημερώσουμε και να τον χρησιμοποιούμε παρα-

γωγικά και όχι ζημιογόνα.  Αίεν αριστεύειν, έλεγαν οι 
σοφοί μας πρόγονοι. Δηλαδή αφού αυτός μπορεί, 
μπορώ και εγώ.

Η μάχη μεταξύ του Δυτικού πολιτισμού και 
του Ασιατικού βαρβαρισμού, διαρκεί αιώνες.  

Δεν δέχονται οι ανατολίτες, οι 
Ασιάτες, τον Δυτικό πολιτισμό 
και τις αξίες του, καταλαβαίνουν 
μόνο, τον Ασιατικό βαρβαρισμό. 
Άδικος κόπος η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση να εντάξει στον πληθυσμό της 
την Τουρκία.

Ένα δένδρο στηρίζεται στις 
ρίζες του και όχι στις φλού-

δες του. Πρώτα ξηραίνονται οι 
φλούδες και μετά οι ρίζες.  Αυτό 
μας θυμίζουν οι νεόκοποι πολιτευ-
τ έ ς ,  με  τ ι ς 
φλούδες που 
μας πετάνε. Τις 
πατατόφλου-
δες και άλλες 
συνήθως τις 

κάνουμε κομπόστα για λίπασμα.
(κοπριά).

Η ματαιοδοξία  κοστίζει εκα-
τομμύρια χρήματα. Γεννιέ-

ται από το εγώ μας. Η ταπεινότη-
τα μας κάνει ασήμαντους και 
αφανείς.  Σωστό είναι ο εγωισμός 
μας  να είναι παραγωγικός και όχι 
ζημιογόνος.  Παραγωγικός για το 
δικό μας καλό, αλλά και για ευ-
εργεσία του συνόλου.

Όταν βλέπεις ένα παρανοϊ-
κό με ένα μαχαίρι, να χτυπά 

τον οποιονδήποτε και ένα ρασο-
φόρο να ευλογεί τα φονικά όπλα, 
σίγουρα ο πολιτισμός μας έχει 
πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι 
πως αντιμετωπίζουμε την βαρβα-
ρότητα, την αρπαγή, την δολιότη-
τα, το παραμύθιασμα, την εκμε-
τάλλευση. Είναι γνωστό από πα-
λιά, ότι οι ψευτονταήδες, όταν χά-
σουν τον ισχυρό προστάτη τους, 
όπως είναι η βουλευτική ασυλία 
και τους εγκαλεί ο νόμος της δημο-
κρατίας, τρέχουν να κρυφτούν στο  
λαγούμι τους. Θα το ζήσουμε αυ-
τό σύντομα.

Η Ελληνική παροιμία λέγει: «Δεν μπορούμε 
να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύ-

λο χορτάτο». Αυτό συμβαίνει με την πανδημία ΚΟ-
ΒΙΤ 19 και την οικονομία. Βαδίζουμε σαν τον ισορ-
ροπιστή σε τεντωμένο σχοινί.

Σήμερα και ο φτωχός εργάτης  έχει ένα ΚΑΡ-Ο, 
για να πηγαίνει στην δουλειά του Η βαριά φορο-

λογία στα καύσιμα και την ενέργεια, ηλεκτρικό, είναι 
δυσβάστακτη.

Όλοι οι πόλεμοι γίνονται, για κλοπή, για αρ-
παγή, για λεηλασία, για εκμετάλλευση. Αυτά 

είναι ανθρώπινα ένστικτα που δεν μπορούμε να τα 
θεραπεύσουμε. Θα πορευόμαστε για πολλούς αιώ-
νες έτσι.

Ο λωποδύτης φυλάγεται από τον λωποδύτη. Ο 
παράνομος από τον παράνομο. Και οι δύο νέμο-

νται, εκμεταλλεύονται τον νομοταγή πολίτη. Πρέπει να 
φυλαγόμαστε και από τους δύο. Τόσο απλά, τόσο 
αληθινά.

Παρατηρώντας την συμπεριφορά των ανθρώ-
πων, βγάζεις χρήσιμα και διδακτικά συμπερά-

σματα. Δυστυχώς οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα. Γι’ 
αυτό τα γραπτά μένουν.

Όταν σου συμβαίνει μια λύπηση, μια στεναχώ-
ρια από ένα ατύχημα, αλλά ταυτόχρονα σου έρ-

χεται μια απρόσμενη χαρά, τότε τα συναισθήματα μας 
μπερδεύονται.  Είναι αυτό που λέμε, ήταν τυχερός μέ-
σα στην ατυχία του. Δεν ξέρεις εάν πρέπει να κλάψεις, ή 
να χαρείς.

Όταν έχεις μια σκέψη πρέπει προσεκτικά να δι-
ερευνήσεις ότι έτσι μας συμβαίνει. Όσο πιο 

απλά εκφράζεις την γνώμη σου, τόσο πλατιά γίνεται 
κατανοητή. Σοφόν το σαφές.

Όσο πιο απλοϊκοί στην νοημοσύνη και στην γνώ-
ση  είμαστε, τόσο πιο ευκολόπιστοι γινόμαστε. 

Δηλαδή είμαστε εκμεταλλεύσιμοι.
Έναν άνθρωπο εγωιστή, 
εριστικό και αγενή, λέμε 

ότι είναι εσχατοχαρακτήρας. Δη-
λαδή φαντασμένος που νομίζει 
ότι κάτι είναι.

Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει 
αισιοδοξία,, αλλά ξέρω πολύ 

καλά ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΔΥΣΤΥΧΊΑ. Καλύ-
τερα σίγουρος παρά μετανιωμένος.

Αυτό που παράγει χρήματα, 
είναι η ψευδαίσθηση, η φα-

ντασίωση μας, ότι στον καλλιτέχνη 
βλέπουμε τον εαυτό μας, όπως θα 
θέλαμε να ήταν. Τόσο απατηλό, τό-
σο κερδοφόρο.

Τίποτε στην φύση δεν έχει γί-
νει χωρίς κάποιο συγκεκριμέ-

νο σκοπό. Αυτό είναι το θαύμα της 
μητέρας φύσης. Αυτό πρέπει να το 
σεβόμαστε, και να το κληροδοτή-
σουμε στις επόμενες γενιές.

Ωκεανός οι νότες και στην μέ-
ση ένα λευκόχρυσο καράβι. 

Αυτό λέγεται μελωδία. Φουρτού-
να είναι η ηχορύπανση.  Έτσι λέει ο 
ποιητής.

Μυαλό βιολογικά έχουμε 
όλοι οι άνθρωποι. Διαφέρει 

βέβαια, άλλο το φιλέτο και άλλο ο 
κατιμάς.

Είναι στην φύση της γυναί-
κας που γίνεται μητέρα και 

γιαγιά, να φροντίζει με την ίδια 
προσήλωση και τα παιδιά και τα εγγόνια της. Οφείλου-
με τον σεβασμό μας. Έτσι είναι η πραγματικότητα. 

Όταν δίνεις στον συνάνθρωπο σου κάτι, σε θυμάται 
με καλοσύνη. Όταν παίρνεις από τον συνάνθρωπο 

σου δόλια, σε θυμάται με βρισιές.  Κάντε την επιλογή σας.
Η τιμωρία της ψυχής είναι, να έχεις αδικήσει κάποιον 
και αυτός συνειδητά να σε ευεργετεί. Εάν βέβαια έχει 
φιλότιμο.

Δώσε την καλοσύνη σου σε έναν συνάνθρωπο από 
την καλή σου την καρδιά, είτε αυτό είναι φαγητό, 

ένα γλυκό, ένα ποτό που κάνεις με τα χεράκια σου και σί-
γουρα θα το εκτιμήσει και θα σε θυμάται.. αυτό λέγεται 
αλληλεγγύη.

Εάν κάτι δεν σου αρέσει, περί ορέξεως ουδείς 
λόγος. Αυτό είναι απόλυτα ατομικό μας δικαίω-

μα. Δεν επιβάλλεται. Άλλο το τι πρέπει ή δεν πρέπει.
Συνήθως λέμε για την γνώμη ενός συνανθρώπου 
μας. Βέβαια γίνεται και έτσι.  Όμως είναι η πιο ωφε-

λιμότερη; Αυτό είναι το ζητούμενο. Καλύτερα σίγουρος, 
παρά μετανοιωμένος.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κωδικός Εντύπου: 8618 - Έτος 12ο
Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011

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

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

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

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

Δημιουργικό: Ιωάννης  Νιώρας
Εκτύπωση: Print Pack

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου   Τηλ. 6937 426761

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

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

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

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

IBAN : GR5702606110000030102111826

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

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

Με ότι υλικά διαθέ-
τεις, προσπαθείς να 
κάνεις το καλύτερο. 

Το ίδιο γίνεται και με τους 
ανθρώπους. Όταν έχεις μέ-
τρια υλικά με χαμηλή αντί-
ληψη, δεν κάνεις ούτε το 
άριστο, ούτε το αδιάφθο-
ρο, δηλαδή το έντιμο, το 
αδέκαστο. Εάν υπήρχε δι-
καιοσύνη στον κόσμο μας, 
στην ζωή μας, δεν θα 
υπήρχαν ούτε μαχητές, 
ούτε ήρωες.

Όλες οι εξουσίες 
πρέπει να μην είναι 
εξαρτώμενες, αλλά 

ούτε και ανεξέλεγκτες. Τό-
τε  γίνονται επικίνδυνες.  
Αυτό πρέπει με πολύ σο-
φία και πείρα, να το ορίζει 
το σύνταγμα μας. Η δημο-
κρατία πέραν από τις πά-
γιες αρχές της, οφείλει να 
φροντίζει για τις εκάστοτε 
ανάγκες του λαού.  Ανά-
γκα και θεοί πείθονται. 

Εμείς οι Έλληνες 
έχουμε ένα μόνιμο 
κακό χούι. Έχουμε 

λόγο καταγγελτικό. Για 
όλα  φταίνε οι άλλοι, όχι 
εμείς. Παραδείγματι, φταί-
ει η Δημαρχία που δεν 
στέλνει οδοκαθαριστές να 
σκουπίσουν τους δρό-
μους. Δεν φταίμε εμείς 
που πετάμε τα σκουπίδια 
μας στο δρόμο.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Για την αντιμετώπιση της μεγάλης 
κακοκαιρίας «Ελπίδα»
Στον τρόπο που λειτούργησε ο μηχανισμός του 
Δήμου Αχαρνών για την αντιμετώπιση της μεγά-
λης κακοκαιρίας «Ελπίδα» τόσο κατά τη διάρκειά 
της όσο και τις επόμενες ημέρες αναφέρθηκε στη 
συνέντευξή του στον planetwebradio.gr ο Δή-
μαρχος, Σπύρος Βρεττός. Ο κ. Βρεττός εξήγησε 
τον σχεδιασμό πριν από την κακοκαιρία αλλά και 
τον τρόπο που οι «δυνάμεις» του Δήμου λει-
τούργησαν στη διάρκειά της ακόμη και με ανακα-
τανομή σε πραγματικούς χρόνους. 

Στο Μνημόσυνο 
του μακαριστού π. Πρίμπα
Τ ιμώντας 
την μνήμη 
του αειμνή-
στου μακα-
ριστού π. 
Κ ω ν / ν ο υ 
Πρίμπα, ο 
Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός, με μέλη της Δημοτικής Αρχής, 
παραβρέθηκε στο μνημόσυνο του, στην Εκκλη-
σία του Αγίου Δημητρίου. Ενός φωτισμένου και 
αγαπητού κληρικού τον οποίο είχα την τύχη να 
γνωρίσω. Ενός μαχητή που στεκόταν δίπλα 
στους ενορίτες και διεκδικούσε το καλύτερο για 
την περιοχή. 

Θερμή υποδοχή στην  πλατεία 
μαζί με τον Αθηναγόρα

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022, ο Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός, βρέθηκε στην κεντρική πλατεία 
της πόλης μας μαζί με συνεργάτες και τον Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως Κ. Αθηναγόρα. «Με την ευκαιρία 
αυτή  συνομίλησα  με συνδημότες μας για όσα 
τους απασχολούν. Χάρηκα ιδιαίτερα για τα συγ-
χαρητήρια που μου έδωσαν για τον τρόπο που 
διαχειριστήκαμε την κακοκαιρία. Τα καλά τους 
λόγια αποτελούν πάντα πηγή δύναμης για να συ-
νεχίσουμε… δήλωσε ο κ. Βρεττός.

Στην εκπομπή «Αντιπαραθέσεις» 
ο Μιχάλης Βρεττός

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός 
μίλησε  στο BLUE SKY, στην εκπομπή του Κώστα 
Χαρδαβέλα «Αντιπαραθέσεις» και ενημέρωσε 
για την κατάσταση ετοιμότητας στην οποία βρί-
σκεται η πόλη μας σε ότι αφορά την κακοκαιρία 
«Ελπίδα». Ο   κ. Βρεττός τόνισε ότι η κακοκαιρία 
δεν έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα μέ-
χρι στιγμής στο Δήμο Αχαρνών, όμως ο Δήμος 
και όλος ο μηχανισμός του είναι έτοιμοι για την 
εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Αποκαλυπτική ανάρτηση, του 
Αντιδημάρχου  Παν. Αναγνωστόπουλου
 «Θα τους 
εξαφανίσω-
μεν!!! Η θα 
μας εξαφανί-
σουν! Ψάχνει 
ο δημότης 
κάποιο χαρτί 
στην πολεο-
δομία και αρχίζουμε την έρευνα σε κάποιον από 
τους 100.000 φακέλους του αρχείου. Ψάχνουμε να 
βρούμε αν έχει αποζημιωθεί μια πλατεία η ένας κοι-
νόχρηστο χώρος και οργανώνεται ειδικό σχέδιο 
που δεν ξέρει κανείς αν καταλήξει κάπου!  Ως  Δή-
μος έχουμε αποφασίσει να τα βάλουμε με το τέρας. 
Οργανώνουμε μια προσπάθεια ψηφιοποίησης που 
θα οδηγεί στο πάτημα ενός κουμπιού που θα έχει 
διαθέσιμη όλη την πληροφορία». 

Σερί μεταπτυχιακών 
για τον Γιάννη Μίχα 
Κυριολεκτικά 
σαρώνει τα με-
ταπτυχιακά. 
Έχοντας κατα-
κτήσει το πτυ-
χίο Οινολογίας 
και Τεχνολογί-
ας Ποτών, συ-
νεχίζει εδώ και 
χρόνια ακάθεκτος! Έτσι εκτός από το μάστερ στην 
Αμπελουργία και το δεύτερο στην Οινολογία από 
το ΠΑΔΑ, το βράδυ της Πέμπτης 27 Ιανουαρίου 
2022 κατά την πανηγυρική ορκωμοσία, πήρε στα 
χέρια του το τρίτο, συμμετέχοντας στο μεταπτυχι-
ακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής (ΠΑ.Δ.Α.) και του Δήμου Φυλής , «Διοίκη-
ση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Πολιτισμού» 
στην κατεύθυνση «Αγροτουρισμός Οινοτουρι-
σμός και τοπική ανάπτυξη». 

Μέλος  του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών 
ο Ερμής Θεοχαρόπουλος
Κυριακή 30 Ιανου-
αρίου, έφυγε από 
κοντά μας για το 
μεγάλο ταξίδι ο 
αθλητής του Ορει-
βατικού Συλλόγου 
Αχαρνών ΕΡΜΗΣ 
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ. Ο δικός μας 
Ερμής το μωρό 
που πρώτα έμαθε 
να σκαρφαλώνει 
στην πίστα μας πριν 
μάθει να περπατά. Έφυγε στα 21 του κάνοντας προ-
πόνηση στο Ορειβατικό Σκι στα Τζουμέρκα το αγα-
πημένο του βουνό. Το Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών 
όπως και όλη η ορειβατική οικογένεια που γνώρι-
σε το χαμόγελό του, είναι συγκλονισμένη.

Η πρώτη πίτα ΔΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών
Στις  17 Ια-
ν ο υ α ρ ί ο υ 
2 0 2 2 ,  τ ο  
βράδυ  ο Το-
μέας Γυναι-
κ ώ ν  τ η ς 
Δ η μ . Τ ο 
Α χ α ρ ν ω ν 
Θρακομακε-
δονων έκο-
ψε τη πρωτοχρονιάτικη πίτα για το νέο έτος. Οι-
κοδεσπότης  ο πρόεδρος της ΔημΤο  Πέτρος Μα-
ρίνης, υποδέχθηκε την  υπεύθυνη γυναικείου 
τομέα ΔΕΕΠ και Δικαιοσύνης Μαρία Λάππα, τον  
υπεύθυνο στο τομέα Ισότητας δυο φύλων ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, τη Δημοτική σύμβου-
λο και μέλος του τμήματος Χρύσα Δουρίδα και 
όλο το τμήμα των κοριτσιών που συμβάλλει δυ-
ναμικά σε κάθε οργάνωση! Καλή και αποδοτική 
χρόνια ήταν η ευχή του Προέδρου,  με υγεία και 
αγάπη στις ζωές μας!!!

Ο Στάθης  Τοπαλίδης 
για την καθαριότητα
Η καθαριό-
τ η τ α  τ ω ν 
Αχαρνών εί-
ναι  μονό-
δρομος και 
την υλοποι-
ούμε άμεσα, 
α π ό  τ η ν 
πρώτη μέρα 
της θητείας 
μας ως Δημοτική Αρχή! Στο πλαίσιο λοιπόν αυ-
τού του οράματος, παραλάβαμε πριν από λίγες 
μέρες στο αμαξοστάσιο της πόλης μας, άλλους 
1.300 νέους κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του δήμου μας 
προς αντικατάσταση των παλιών-φθαρμένων, με 
άλλους 1.300 να είναι ήδη τοποθετημένοι. Σκο-
πός μας είναι να υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων 
σε κάθε γειτονιά.  Έτσι, στο τέλος θα έχουμε «θω-
ρακίσει» τις Αχαρνές με πάνω από 5.200 κάδους 
απορριμμάτων (πράσινους, μπλε, καφέ). 

Φωτορεπορτάζ



Ξεπερνά κάθε προσδοκία η συμμετοχή των 
σχολείων στο πρότυπο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική 

ασφάλεια» που σχεδίασε και υλοποιεί η Δημοτι-
κή Αστυνομία του Δήμου Αχαρνών.

Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές νη-
πιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου του Δήμου 
Αχαρνών έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από τη Δη-
μοτική Αστυνομία και στοχεύει με διαδραστικό τρό-
πο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθη-
τών σε θέματα κυκλοφορίας και ορθής συμπεριφο-
ράς στον δρόμο. Την επιτυχία του προγράμματος επι-
βεβαιώνουν οι αριθμοί καθώς πάνω από 1.700 
παιδιά έχουν ενημερωθεί για τις βασικές αρχές οδι-
κής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. Όλες οι 

δραστηριότητες επικεντρώνονται στην εφαρμογή μη-
νυμάτων οδικής ασφάλειας και σωστής κυκλοφορι-
κής συμπεριφοράς για να κρατήσουν τα παιδιά ασφα-
λή στο δρόμο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημοτικοί αστυ-

νόμοι επισκέφθηκαν πρόσφατα και μετά από πρό-
σκληση των ίδιων των σχολείων το 35ο Νηπιαγωγείο 
Αχαρνών και το 26ο & 29ο Δημοτικό σχολείο όπου 
οι μαθητές και οι μαθήτριες έλαβαν συμβουλές και 
γνώσεις για την ασφάλεια τους στο δρόμο.

«Μέσω του προγράμματος επιδιώκουμε να εν-
θαρρύνουμε τα παιδιά να συζητήσουν για την οδι-
κή ασφάλεια και να εξοικειωθούν με τις βασικές αρ-
χές κυκλοφοριακής αγωγής», τονίζει ο δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. 

Άλλωστε η οδική ασφάλεια των δημοτών απο-
τελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Αχαρ-
νών και σε αυτό το πλαίσιο ο Αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών και Δημοτικής Αστυνομίας 
Μιχάλης Βρεττός φροντίζει για συνεχείς δράσεις. 
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Συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δημ. Αστυνομίας 

Δράσεις  Δήμου Αχαρνών με την Αντικαρκινινή
Αχαρνών  για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου 
Με ενημέρωση, 
δωρεάν έλεγχο 
Τεστ Παπ και 
συμβολική φω-
ταγώγηση του 
«Κότινου» του 
δέντρου της Αντι-
κ α ρ κ ι ν ι κ ή ς 
Αχαρνών-Φυλής 
στην κεντρική 
πλατεία του Αγί-
ου  Βλασ ίου , 
συμμετείχε ο δή-
μος Αχαρνών 
στις δράσεις για 
την Παγκόσμια 
Ημέρα Κατά του 
Καρκίνου,  ο ι 
οποίες πραγμα-
τοποιήθηκαν το 
διήμερο 4 & 5 
Φεβρουαρίου.

Ενώνοντας 
τις δυνάμεις του με το παράρτημα της Αντικαρκινικής στις Αχαρνές και μέ-
σω του ΚΕΠ Υγείας που ξεκίνησε να λειτουργεί, ο Δήμος Αχαρνών έδω-
σε ηχηρό «παρών» στη μάχη κατά του Καρκίνου. Οι διαφορετικές δρά-
σεις ξεκίνησαν με το δωρεάν Τεστ Παπ για τις γυναίκες του δήμου, στον 
χώρο της Αντικαρκινικής. Πάνω από 80 γυναίκες ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα του Δήμου και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον δωρεάν έλεγχο.

Στη συνέχεια μέλη της Αντικαρκινικής Αχαρνών-Φυλής, τηρώντας όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, μοίρασαν έντυπο ενημερωτικό υλικό 
στους περαστικούς στον ειδικό χώρο που είχε διαμορφώσει ο δήμος στην 
κεντρική πλατεία.

Οι δράσεις της 1ης ημέρας ολοκληρώθηκαν με τη φωταγώγηση του 
«Κότινου», της ελιάς που έχει φυτέψει η Αντικαρκινική, στην κεντρική πλα-
τεία. Τέσσερις δέσμες φωτός μπλε χρώματος, φώτισαν τον ουρανό της πό-
λης, στέλνοντας μήνυμα για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκί-
νου, τιμώντας παράλληλα τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους 
από αυτή την αρρώστια.

«Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη και αυτό φαίνεται από τα απο-
τελέσματα όσων αντιμετώπισαν τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο. Με δρά-
σεις σαν κι αυτή σε συνεργασία με την Αντικαρκινική Αχαρνών-Φυλής 
συμμετέχουμε στην προσπάθεια ενημέρωσης και πρόληψης των συνδη-
μοτών μας για θέματα υγείας. Αυτή την ημέρα στέλνουμε ένα μήνυμα ελ-
πίδας και αισιοδοξίας και παραδειγματιζόμαστε από το θάρρος εκείνων 
που δίνουν μια τόσο σκληρή μάχη και βγαίνουν νικητές», τόνισε στο μή-
νυμά του ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Στη δράση έδωσαν το παρών ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
Γιώργος Πετάκος, ο πρόεδρος του παραρτήματος της  Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας Αχαρνών και Φυλής Παναγιώτης Καζανάς, καθώς και μέ-
λη της Αντικαρκινικής και του Δήμου.

Προσφορά αλληλεγγύης από τα
Μοντεσσοριανά Σχολεία στο Δήμο Αχαρνών
Την ετήσια επίσκεψή τους στον 
δήμο Αχαρνών πραγματοποίη-
σαν το πρωί της Πέμπτης 3 Φε-
βρουαρίου μαθητές και διοίκη-
ση των Μοντεσσοριανών σχο-
λείων, δημοτικό και γυμνάσιο 
«Παιδαγωγική Πρωτοπορία», 
για να παραδώσουν διατακτικές 
αγορών για τις ευπαθείς ομάδες 
του δήμου.  Την αντιπροσωπεία, 
αποτελούμενη από τον  διευθυ-
ντή των σχολείων Θανάση Ζα-
χόπουλο και τους μαθητές υπο-
δέχθηκε στο γραφείο του ο δή-
μαρχος κ. Σπύρος Βρεττός μαζί 
με τον αντιδήμαρχο κοινωνικής 
πολιτικής Γιώργο Πετάκο οι 
οποίοι παρέλαβαν τις σαράντα 
δύο (42) δωροεπιταγές των 50 ευρώ έκαστη,  που αγοράστηκαν με τα χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν από το Χριστουγεννιάτικο bazaar του σχολείου. Με συγκίνηση ο 
Δήμαρχος Αχαρνών ευχαρίστησε τους μαθητές και τη διεύθυνση των σχολείων για τη 
βαθιά ανθρώπινη πρωτοβουλία τους, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και ευχήθη-
κε η ευαισθησία, αυτή, να  συντροφεύει τα παιδιά και στην ενήλικη ζωή τους. Σημειώ-
νεται ότι οι δωροεπιταγές θα διατεθούν μέσω των κοινωνικών δομών που λειτουργεί 
ο δήμος σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους.

Λόγω  κατασκευής του Κυκλικού Κόμβου Τροποποίηση των 
Λεωφορειακών γραμμών 725, 726, 504 για διάστημα 30 ημερών
Ξεκίνησαν  οι εργασίες κατασκευής 
του κυκλικού κόμβου Μεγ. Αλεξάν-
δρου & Ορφέως στους Θρακομακε-
δόνες, ενώ ολοκληρώνονται οι ερ-
γασίες στον κόμβο Μεγ. Αλέξαν-
δρου & Ολυμπίων, ο οποίος θα δο-
θεί στην κυκλοφορία τις επόμενες ημέρες.  Λόγω των εργασιών θα υπάρξει μερική 
προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των Λεωφορειακών Γραμμών 725, 726, 
504 επί της οδού Ολυμπίων & Μ. Αλεξάνδρου από την έναρξη των εργασιών στις 
7 Φεβρουαρίου και για 30 ημέρες.

Καθαρισμοί φρεατίων 
στο Δήμο Αχαρνών
Παράλληλα με τους καθαρισμούς των δρόμων 
τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δή-
μου Αχαρνών προχώρησαν στους απαραίτη-
τους καθαρισμούς των φρεατίων, των σχαρών 
υδροσυλλογής και των αγωγών. Οι εν λόγω 
εργασίες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να 
απομακρυνθούν τα φερτά υλικά που εμποδί-
ζουν την απορροή των όμβριων υδάτων.



Τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους εκείνους αι-
ρετούς – εργαζόμενους και συνδημότες που 
συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κακοκαιρί-

ας θέλησε να εκφράσει ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός.  «Ύστερα από τέσσερις μέρες και στο τέλος 
μίας ακόμη δύσκολης συγκυρίας για το Δήμο Αχαρ-
νών, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοή-
θησαν με αυταπάρνηση όλες τις προηγούμενες μέ-
ρες για να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα. 

Όχι μόνο αυτούς που βλέπετε στη φωτογραφία, 
αλλά και πάρα πολλούς άλλους ακόμη. Κάθε αιρετό 
και κάθε υπάλληλο που έμεινε ξάγρυπνος, που δού-
λεψε χωρίς ωράριο, που μέσα στο χιονιά δεν σταμάτη-
σε να εργάζεται για να μείνει η πόλη μας προσβάσιμη 
και ασφαλής.  Τους χειριστές των μηχανημάτων, τους 
Αντιδημάρχους και τους υπαλλήλους της Πολιτικής 
Προστασίας και όλων των διευθύνσεων.  Όλοι κατέβα-

λαν μια τεράστια προσπάθεια και τους ευχαριστώ μέ-
σα από την καρδιά μου. 

Επίσης ευχαριστώ την Αστυνομία και ειδικότερα 
τον Ταξίαρχο Δυτικής Αττικής κ. Β. Κωστούλα για την 
εξαιρετική συνεργασία.  Ευχαριστώ όμως και όλους 
τους συνδημότες μας για τη συνεργασία τους και για 

την ανταπόκρισή τους στις οδηγίες μας, καθώς έτσι 
αποφεύχθηκαν σοβαρά προβλήματα και έγινε η 
δουλειά των συνεργείων λίγο πιο εύκολη. 

Όλοι μαζί αποδείξαμε πως με σωστό συντονι-
σμό και πνεύμα συνεργασίας μπορούμε να τα κατα-
φέρουμε». 

Τα συγχαρητήρια του Υπουργού Εσωτερικών δέ-
χθηκε ο Δήμος Αχαρνών για την επιτυχή αντιμετώ-
πιση της πρόσφατης κακοκαιρίας. Την είδηση γνω-
στοποίησε με ανάρτησή του στην προσωπική σελίδα 
του στο facebook ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός, αναφέροντας τα εξής: 

Την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον Αναπληρω-
τή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιος  Πέτσας  είχαμε  μα-
ζί με τον Αντιδήμαρχο  Μιχάλη Βρεττό.

Με μεγάλη ικανοποίηση ακούσαμε τα θετικά του 
σχόλια για την αντιμετώπιση της πρόσφατης κακοκαι-

ρίας από τον Δήμο Αχαρνών. Παράλληλα τον ενημε-
ρώσαμε κάνοντας έναν απολογισμό της περασμένης 
χρονιάς, καθώς με σκληρή δουλειά και πειθαρχία κα-
ταφέραμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους που 
είχαν τεθεί πριν ένα περίπου χρόνο.  Στη συνέχεια πα-
ρουσιάσαμε το πλάνο για το 2022, ορίζοντας νέους 
στόχους, προκειμένου ο Δήμος μας να βαδίσει ακόμη 
πιο μπροστά. Ο κ. Πέτσας παραμένει πάντα δίπλα μας 
στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει και τον ευχα-
ριστούμε γι’ αυτό, ελπίζοντας πως η συνέχεια μπορεί 
να είναι ακόμη καλύτερη για την πόλη μας
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Συγχαρητήρια από τον Υπουργό Εσωτερικών για την αντιμετώπιση 
της πρόσφατης κακοκαιρίας από τον Δήμο Αχαρνών

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).

Ευχαριστίες του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού σε όλους 
εκείνους που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας 

Ξεκίνησε η κατασκευή αντιπλημμυρικού αγωγού μήκους 12,6 km
Σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης που 
πραγματοποιείται από το υπουργείο υποδομών στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Αχαρνών συνολικού μή-
κους 12,6 km που ξεκινάει από Θρακομακεδόνες 
και φτάνει έως τον Κόκκινο Μύλο.

Ξεκίνησαν οι εργασίες του χωμάτινου φράγμα-

τος ανάσχεσης, του ρέματος της Καναπίτσας περίπου 
2,0 χλμ. κατάντη από το όριο τού Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας, επί της οδού Μακεδονίας στους Θρα-
κομ/νες για την απομείωση των πλημμυρικών απορ-
ροών της ορεινής λεκάνης του ρέματος που διασχί-
ζει ανατολικά την πόλη μας.

Εργοτάξιο ο Δήμος Αχαρνών: Δείτε που 
θα εκτελούνται έργα το επόμενο διάστημα 
Η Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων του Δήμου 
Αχαρνών σας ενημε-
ρώνει ότι το προσεχές 
χρονικό διάστημα θα 
εκτελούνται έργα επί 
των:
-  Οδός Σχοίνων 5 -7 
Λεωφ. Καραμανλή 
181 
-  Λεωφ. Δημοκρατίας 
124 – 139  
-  Λεωφ. Πάρνηθος 
382 – 384 
- Λεωφ. Θρακομακε-
δόνων από Μόλας 
έως Ζακύνθου. 
- Οδός Αξιού 37Α , 
Θρακομακεδόνες 
- Οδός Ηφαιστίωνος 64, Θρακομακεδόνες
Παρακαλούμε για την κατανόηση και προσοχή όλων των δημο-
τών που διέρχονται από τις συγκεκριμένες οδούς 
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Εκ νέου χαλάρωση των μέτρων κατά του κο-
ρωνοϊού  εξετάζει η Επιτροπή Ειδικών. Τα βα-
σικά ζητήματα, είναι η αύξηση στην πληρό-

τητα των γηπέδων, όπως, ενώ ενδέχεται να ξεκινή-
σει η συζήτηση και για τις Απόκριες. Ο γενικός σχε-
διασμός είναι η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, 
με ορίζοντα το Πάσχα, το οποίο έπειτα από δύο χρό-
νια αναμένεται να είναι διαφορετικό φέτος. Θα εξε-
ταστεί και το ζήτημα της αύξησης του ορίου φιλά-
θλων στα γήπεδα, έπειτα από αίτημα του υπουργεί-
ου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
iefimerida.gr, το θέμα της αύξησης των φιλάθλων 
στα γήπεδα είναι κάτι που εξετάζεται από την επιτρο-
πή τις τελευταίες ημέρες και οι τελικές αποφάσεις για 
το εάν θα ανάψει το «πράσινο φως» ή όχι αναμένο-
νται στην προσεχή συνεδρίασή της, την Πέμπτη 
(10/2).

Στην συνάντηση εργασίας με τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και αρμόδιο 
για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στέλιο 

Πέτσα είχε  ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός, παρουσία του Αντιδημάρχου Οικονομικών 
Μιχάλη Βρεττού, όπου και συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν τον Δήμο. Στο επίκεντρο της συζή-
τησης βρέθηκαν ο απολογισμός της περασμένης 
χρονιάς, καθώς και το πλάνο του Δήμου Αχαρ-
νών για το 2022.

Στις 10  Πέμπτη και 11 Παρασκευή Φεβρουα-
ρίου 2022,  ο εορτασμός του Αγίου Βλασίου 
Αχαρνών. Στον εσπερινό της Πέμπτης 10 και 

τη θεία λειτουργία της Παρασκευής 11 Φεβρουαρίου 
2022, χοροστατούντος του  Μητροπολίτη μας  Αθη-
ναγόρα. Και φέτος ο εορτασμός έγινε στο παρεκκλή-
σιον του Αγίου Κωνσταντίου, τηρουμένων των προ-
βλεπόμενων  μέτρων κατά του Κόβιτ 19.

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυ-
ριακή  η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Κρητών Αχαρνών, στην οποία αποφασί-

στηκε όπως οι εκλογές για την ανάδειξη του νέ-
ου Δ.Σ. του συλλόγου για την επόμενη διετία, 
πραγματοποιούνται  την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥ-
ΑΡΙΟΥ 2022.

Άγνωστοι διέρρηξαν εργοστάσιο επίπλων 
στις Αχαρνές και κατάφεραν να αδειάσουν 
το χρηματοκιβώτιο της εταιρείας. Οι δράστες 

έφτασαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 3 Φεβρουα-
ρίου στο εργοστάσιο και απέσπασαν το χρηματοκι-
βώτιο όπου το μετέφεραν και το άνοιξαν στον προ-
αύλιο χώρο, αφαιρώντας όλα τα χρήματα που πε-
ριείχε και τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες για την διάρρηξη ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης 
την Αστυνομία, ενώ τις έρευνες για τον εντοπισμό 
και την σύλληψη των δραστών έχει αναλάβει το 
τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφά-
λειας Δυτικής Αττικής, εγκληματική οργάνωση 
που προέβαινε συστηματικά σε κλοπές από κα-

ταστήματα super market, ηλεκτρονικών ειδών, ειδών 
ένδυσης και καλλυντικών, σε διάφορες περιοχές της Ατ-
τικής και της Περιφέρειας. Συνελήφθησαν 16 μέλη (με-
ταξύ αυτών 5 ανήλικοι) της οργάνωσης, πρωινές ώρες 
της 1-2-2022, στο πλαίσιο παράλληλων συντονισμένων 
επιχειρήσεων σε Ελευσίνα, Μάνδρα, Αχαρνές, από 
αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και τη συνδρο-
μή της Ο.Π.Κ.Ε. και της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.)

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου 
2022 στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υποδι-
εύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, 42χρονος ημεδα-

πός για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και 
απάτες κατ’ επάγγελμα. Ταυτοποιήθηκε ο δράστης ενώ 
αναζητείται η συνεργός του. Στο πλαίσιο διερεύνησης 
υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού από οικία στην πε-
ριοχή του Νέου Φάληρου, ταυτοποιήθηκε ο 42χρονος και 
κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκε στην περιοχή των 
Αχαρνών και συνελήφθη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κήρυξε την 
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, την επίσημη έναρ-
ξη του προγράμματος ολοκληρωμένης συλλογής, 

ανακύκλωσης και διάθεσης των σύμμεικτων απορριμμά-
των που παράγονται εντός των ορίων του Μητροπολιτι-
κού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος πραγματοποιήθηκε και η παραλαβή ενός μι-
κρού δορυφορικού απορριμματοφόρου το οποίο έχει εξα-
σφαλιστεί με πόρους του Φορέα Διαχείρισης. Το σύγχρονο 
απορριμματοφόρο θα αξιοποιηθεί για τη συλλογή των 
απορριμμάτων του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου επι-
τρέποντας την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Πάρ-
κου, αλλά και την κίνηση των επισκεπτών εντός αυτού.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

ΜΟΝΟΣ  ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ   Ο… ΧΡΟΝΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ  ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ 
Συνέχεια από την  πρώτη σελίδα 

Δουλεύοντας ακατάπαυ-
στα προσπαθεί να κερδί-
σει τον χαμένο χρόνο και 

να «τρέξει» όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερο μέρος από τον σχεδιασμό 
του.

Για το προσεχές τρίμηνο 
υπάρχει προκαθορισμένο πλάνο 
εργασιών και αναμένεται να ξεκι-
νήσουν μια σειρά από εργασίες, 
οι οποίες θα δώσουν λύσεις και 
σε άλλα χρόνια ζητήματα της πό-
λης. Τα αντιπλημμυρικά έργα συ-
νεχίζονται, νέες οδοποιίες και μά-
λιστα μεγαλύτερης έκτασης ανα-
μένεται να ξεκινήσουν, ενώ θα 
υπογραφούν σημαντικές προ-
γραμματικές συμβάσεις και πολ-
λά άλλα ακόμη. 

Λογικό λοιπόν ο Δήμαρχος να 

θεωρεί πως αντίπαλος είναι ο χρό-
νος, ο οποίος πάντα λειτουργεί ανα-
σταλτικά, λόγω της μεγάλης γρα-

φειοκρατίας που απαιτείται. Άλλω-
στε όπως και ο ίδιος επισημαίνει συ-
χνά πυκνά, ο κόσμος μας έδωσε την 

ψήφο του κι εμείς θα πρέπει να κά-
νουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας 
για να τον δικαιώσουμε. 
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Στήριξη σε πενήντα μια (51) πυρόπληκτες οι-
κογένειες του Δήμου Αχαρνών που επλήγη-
σαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του κα-

λοκαιριού 2021, προσέφερε ο Φιλανθρωπικός Ορ-
γανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗ» με χρηματοδότηση από τον Διεθνή 
Ανθρωπιστικό Οργανισμό «International 
Orthodox Christian Charities-IOCC».

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, σε 
μια λιτή τελετή στο Δημαρχείο Αχαρνών παραδόθη-
καν σε 51 δικαιούχες πυρόπληκτες οικογένειες, οι 
δωροεπιταγές αξίας 1400 ευρώ για αγορές από μεγά-
λη αλυσίδα πολυκαταστήματος οικιακού εξοπλι-

σμού στην Αττική.  Από κοινού Δήμος Αχαρνών και  
«Αποστολή» δημοσιοποίησαν ευρέως το πρόγραμ-
μα σε όλους τους πληγέντες κατοίκους του Δήμου 

και συντόνισαν τις ενέργειες ώστε να επιλεγούν με βά-
ση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, οι πυρόπλη-
κτες οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Μιλώντας στην τελετή επίδοσης των επιταγών 
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ευχαρίστη-
σε τον ανθρωπιστικό οργανισμό IOCC και την 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για την αλληλεγγύη τους προς τους 
πυρόπληκτους των Αχαρνών, προσθέτοντας ότι ο 
Δήμος θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των αν-
θρώπων που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές, 
ασκώντας πίεση προς τους αρμόδιους φορείς, για 
την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής 
στις περιοχές τους.  

Δωροεπιταγές σε 51 πυρόπληκτες οικογένειες, από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και τον Ανθρωπιστικό οργανισμό IOCC

Σε τρεις χώρους σε Αχαρνές και Θρα-
κομακεδόνες και σε πέντε τηλεφωνι-
κές γραμμές μπορούν να απογρά-

φονται οι δημότες που δεν έχουν, ακόμη, 
απογραφεί. 
Η απογραφή στον τόπο μας,  ισχυροποιεί 
την παρουσία του Δήμου και ενισχύει τον 
διεκδικητικό του ρόλο. Απογράφομαι στον 
Δήμο Αχαρνών σημαίνει ότι συμβάλλω 
στην ανάπτυξη της πόλης μου, στη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής!
Για να απογραφείτε επικοινωνήστε: Στα τη-
λέφωνα 2102440001 και 2102440005 (Κε-
ντρικό Μενίδι), 2102400850-2102400860 
& 2102400890 (Γραφεία στην πλατεία της 
Αγίας Παρασκευής –παλαιά ΔΕΗ) & 
2132140329 (Θρακομακεδόνες). 
Επίσης, στα Γραφεία Απογραφής: Παγκά-
λου και Παύλου Μελά-Αχαρνές (Καθημε-
ρινές:08:00-17:00 & Σάββατο 08:00-
13:00),  Παλαιά ΔΕΗ (Καθημερι -
νές:08:00-17:00) και Κοινοτικό Κατάστημα 
Θρακομακεδόνων (Καθημερινές: 08:30-
15:30).

ΤΡΕΙΣ ΧΏΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΤΗΛΕΦΏΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΏΝ

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου
H Περιφέρεια Αττικής σε συνεργα-
σία με το Δήμο Αχαρνών, στο πλαί-
σιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής 
Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμ-
ματισμού» (Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Αττική 2014-2020») διοργανώ-
νουν κύκλο δωρεάν διαδικτυακών 
σεμιναρίων (webinars) για την ενημέ-
ρωση ενηλίκων (18+) γονέων και κη-
δεμόνων, στελεχών της δημόσιας και 
τοπικής διοίκησης αλλά και του ιδιω-
τικού τομέα, επιχειρηματιών, μελών 
οργανώσεων του ευρύτερου τομέα 
και όλων των δημοτών , σχετικά με 
υπηρεσίες, εργαλεία και μεθόδους 
για την ασφαλή και αποτελεσματική 
χρήση του διαδικτύου.

Σας περιμένουμε διαδικτυακά 
την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 
στις 19:00 στο webinar με θέμα «Κά-
θε μέρα, Ημέρα Ασφαλούς Διαδι-
κτύου»,

Βασικός εισηγητής είναι ο κ. Άρης 
Λούβρης, Μέλος του Συμβουλευτι-
κού Οργάνου Ελληνικού Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου & Συντονιστής 
της δράσης του Ψηφιακού Εγγραμ-
ματισμού για την Περιφέρεια Αττικής.

Όσοι επιθυμούν να βρεθούν μα-

ζί μας παρακαλούμε κάντε εγγραφή 
στην παρακάτω φόρμα: https://
tinyurl.com/digitalattiki

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο 
webinar είναι ανοικτή σε όλους τους 
δημότες και η παρακολούθησή του 
δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώ-
ση, εμπειρία ή εξοικείωση του συμ-
μετέχοντα σε θέματα διαδικτύου. Με 
την ολοκλήρωση του webinar οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική 
βεβαίωση παρακολούθησης, εφό-
σον το επιθυμούν.

Για τη δράση δήλωσε σχετικά ο 
Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος 
Πατούλης: «Αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις του ψηφιακού αναλφα-
βητισμού στην μετά Covid 19 εποχή, 
η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί ένα 
συντονιστικό κέντρο δράσης οριζό-
ντιας παρέμβασης με σκοπό την ανά-
δειξη των δυνατοτήτων του διαδικτύ-
ου, και την εκπαίδευση των χρηστών 
προκειμένου να αναπτύξουν κριτική 
ικανότητα και να μπορούν να προ-
στατεύουν τον εαυτό τους και την οι-
κογένεια τους.»

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος 
Βρεττός επίσης ανέφερε χαρακτηρι-

στικά: «Σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Αττικής προσφέρουμε στους 
ενήλικες κατοίκους των Αχαρνών τη 
δυνατότητα να εκπαιδευτούν ψηφια-
κά και δωρεάν, αποκτώντας χρήσι-
μες γνώσεις στον τομέα του διαδικτύ-
ου. Στόχος μας είναι η παροχή πρα-
κτικών γνώσεων και δεξιοτήτων για 
την αύξηση της χρήσης διαδικτυα-
κών υπηρεσιών, που διευκολύνουν 
και βελτιώνουν την καθημερινή ζωή 
των πολιτών μας».

Περισσότερες πληροφορίες: 
psifiakospta@gmail.com

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: https://tinyurl.com/
digitalattiki

Ιστοσελίδα: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ptapatt.

gr)
Σελίδα Facebook

https://www.facebook.com/
digital.attiki

Κανάλι YouTube https://tinyurl.
com/atticadigital

Στο παραπάνω πλαίσιο η δράση θα συνεχιστεί με την παρακάτω σειρά:

ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00 Διαδικτυακές Απάτες: Προστασία Ψηφιακών 

Συσκευών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00 Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπη-

ρεσιών
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Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας επλήγη 
από διάφορα κύματα κακοκαιρίας (ενδει-
κτικά 12/2019 - «Ζηνοβία» , 02/2021 - 

«Μήδεια», 01/2022 - «Ελπίς».), με απότοκο οι 
πολίτες να αντιμετωπίσουν, προβλήματα υγεί-
ας, υλικές ζημιέςστις περιουσίας τους, καθυστε-
ρήσεις και εγκλωβισμούς στο οδικό δίκτυο. Οι 
πολίτεςπου επλήγησαν από την κακοκαιρία δι-
καιούνται αποζημίωση για τις ζημιές αλλά και 
την ηθική βλάβη που υπέστησαν από την κακο-
καιρία τόσο από το δημόσιο όσο και από  τις ιδι-
ωτικές εταιρείες που έχουν συμβληθεί με το ελ-
ληνικό δημόσιο ως ανάδοχοι έργων.

Σύμφωνα με το Ν. 4663/2020εφόσον από το 
πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης προκύπτουν 
πράξεις ή παραλήψεις φορέων λειτουργίας ή/και 
συντήρησης τμημάτων του βασικού εθνικού δικτύ-
ου ή δημόσιων νομικών προσώπων που δεν ανή-
κουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, ή ευθύνες χρη-
στών της υποδομής, που συνετέλεσαν καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο στην διακοπή της κυκλοφορίας, επι-
βάλλεται σε αυτούς με απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών ή του κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτού αρμοδίου οργάνου διοικητικό πρόστι-
μο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκα-
τομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύ-
τητα του περιστατικού.

Πέραν των πολιτικών ευθυνών των αρμοδίων 
φορέων, οι πληγέντες πολίτες δικαιούνται αποζη-
μίωσηγια την ικανοποίηση της ηθικής τους βλάβης 
και δικαιωμάτων τους, προς αποκατάσταση κάθε 
θετικής και αποθετικής ζημίας υφιστάμενης και μέλ-
λουσας.

Υλικές ζημιές από πτώση δέντρων
Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι, μεταξύ άλλων, για τη συ-
ντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση από τους 

πολίτες των χώρων πρασίνου και των κοινόχρη-
στων χώρων. Επιβάλλεται στους οργανισμούς το-
πικής αυτοδιοικήσεως ρητή υποχρέωση να προ-
βαίνουν, με επιμέλεια, σε κάθε αναγκαία ενέργεια 
και να λαμβάνουν προληπτικά, όλα τα κατάλλη-
λα μέτρα για να αποτρέψουν την πτώση των δέν-
δρων ή κλαδιών τους, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής και ακίνδυνη κίνηση των πεζών και οχη-
μάτων. Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την ακίνδυνη 
και ασφαλή διακίνηση των πολιτών, η οποία επι-
τυγχάνεται “κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας 
και τις αρχές της καλής πίστης, με την επέκταση της 
επιμέλειας αυτών.Επομένως οι ΟΤΑ ευθύνονται 
προς αποκατάσταση οιαδήποτε ζημίας προήλθε 
από πτώση δέντρου.

Εγκλωβισμός στο οδικό δίκτυο 
Είτε πρόκειται για δημοσίους φορείς είτε για ιδιωτι-
κές εταιρείες, οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλλη-
λα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφαλούς, ομα-
λής και ανεμπόδιστης διεξαγωγής της κυκλοφορί-
ας στους αυτοκινητόδρομους. Επιπλέονείναι υπο-
χρεωμένοι σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων 
να παίρνουν κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο προ-
κειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες ασφάλειας 
για τους χρήστες, το έργο και τους τρίτους. Εφόσον 
δεν μερίμνησαν εγκαίρως διά των αρμοδίων υπαλ-
λήλων τους και δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα 
εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους, προς απο-
τροπή της διακοπής της κυκλοφορίας στους αυτο-
κινητόδρομους, οι ως άνω παραλείψεις έχουν συ-
νέπεια οι πολίτες να δικαιούνται αποζημίωση για 
την αποκατάσταση της ηθικήςτους βλάβης (ψυχική 
ταλαιπωρία, στεναχώρια, αγωνία, ψυχολογική 
φόρτιση, επιδείνωση της κατάστασης της υγείας) 
που υπέστησαν οι ταλαιπωρημένοι οδηγοί), για την 
αποκατάσταση κάθε υλικής ζημιάς και να διεκδική-

σουν διαφυγόντα κέρδη.Αποζημίωση μπορεί να 
αξιώσει ο κάθε επιβάτης ξεχωριστά και όχι μόνο ο 
κάτοχος του εγκλωβισμένου οχήματος. 

Εγκλωβισμός επιβατών σε τρένα
Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1371/2007, ορίζονται 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών σι-
δηροδρόμου υποχρεώνοντας τις εταιρίες σε απο-
ζημιώσεις για τραυματισμούς, καθυστερήσεις, επι-
στροφή χρημάτων, κλπ. Παράλληλα ορίζεται η 
υποχρέωση του παρόχου για παροχή γευμάτων, 
αλλά και καταλύματος στην περίπτωση πολύω-
ρων καθυστερήσεων.Οευρωπαϊκός κανονισμός 
ισχύει και για τον αστικό σιδηρόδρομο, δηλαδή 
τους επιβάτες της ΣΤΑΣΥ (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ) 
και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Διακοπές παροχής  
ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης
Στις περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος οι 
πληγέντες πολίτες μπορούν να διεκδικήσουν απο-
ζημίωση για τις ηλεκτρικές συσκευές που κατα-
στράφηκαν από τις μεταβολές στην τάση, ενώ μπο-
ρούν να διεκδικήσουν αποζημίωση για την αποκα-
τάσταση της ηθικής τους βλάβης από τις διακοπές 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

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

ζητήματα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ  
- ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

-  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί

Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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Μπροστά σε δυσβάστακτες αυξήσεις στις τιμές του 
ρεύματος και του φυσικού αερίου βρίσκονται νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και 

την Ελλάδα, αυξήσεις που απειλούν να θέσουν εκτός ελέγ-
χου τα έξοδα και να μετατραπούν σε επώδυνα χρέη και χρε-
οκοπίες.

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται την παραγωγή και δια-
νομή ενέργειας έχουν αυξημένη κοινωνική ευθύνη, καθώς 
επηρεάζουν οριζόντια ολόκληρη την οικονομία μιας χώ-
ρας και το σύνολο των πολιτών της. 

Συνεπώς η μετακύλιση ενός τόσο αυξημένου κόστους 
στον καταναλωτή  ισοδυναμεί με κερδοσκοπία, κάτι που 
δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που μια σειρά Ευρωπαϊκών χωρών 
έχουν λάβει ή σκέφτονται να λάβουν μέτρα  ώστε να περι-
οριστεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων αυτών. 

Στην Ισπανία αποφασίστηκε η επιστροφή των υπερκερ-

δών, στη Γαλλία η κυβέρνηση αναγκάζει την EDF (βασικό 
παραγωγό) να πουλήσει περισσότερη ενέργεια με μεγάλη 
έκπτωση και στην Ιταλία υπάρχει η πρόταση για αύξηση της 
φορολογίας στις εταιρείες ενέργειας που επωφελούνται 
από τις αυξημένες τιμές. Σε αντίθεση με τις παραπάνω χώ-
ρες του Ευρωπαϊκού Νότου, εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνη-
ση δεν έχει θίξει το θέμα αυτό στο βαθμό και το εύρος που 
πρέπει. Δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, το σύνολο των εταιριών πα-
ραγωγής και διανομής ενέργειας οφείλουν να ενταχθούν 
σε ένα σαφές πλαίσιο επιμερισμού του κοινωνικού κόστους 
που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. 

Σίγουρα η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν έχει διακατέχεται 
από τη νοοτροπία της ρύθμισης των αγορών σε όφελος του 
κοινωνικού συνόλου, το ξέρουμε αυτό. Δεν επιτρέπεται 
όμως να προσπερνά οποιαδήποτε δυνατότητα υπάρχει για 
την ελάφρυνση των βαρών της ελληνικής οικογένειας, της 
οικονομίας και του προϋπολογισμού του κράτους.

Τον Δήμο Αχαρνών βράβευσε η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για 2η φορά
Η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλ-
λοντική Ομοσπονδία βράβευσε και 
φέτος τους καλύτερους Δήμους που 
με τις πράξεις τους και τις αντιδράσεις 
τους απέναντι στα αδέσποτα ζώα, μας 
έδειξαν ότι παρ΄ όλες τις δύσκολες 
συνθήκες δεν ξέχασαν να φροντίσουν 
τους τετράποδους φίλους μας.

Φέτος είναι η Η 2η χρονιά που ο Δή-
μος Αχαρνών τιμήθηκε με το Βραβείο της 
Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλο-
ντικής Ομοσπονδίας για τις πρωτοβουλί-
ες του και τις δράσεις του για τα αδέσπο-
τα ζώα του Δήμου μας. Αυτή η βράβευση 
είναι πολύ σημαντική για τον Δήμο Αχαρ-
νών, γιατί οι προσπάθειες του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου Άγγελου Αραμπαντζή, της 
Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης και Επιχειρηματικότητας αλλά και 
όλων των εθελοντών, δείχνουν ότι ο Δή-
μος Αχαρνών με τις δράσεις του καλλιερ-
γεί τη φιλοζωική κουλτούρα και την αγά-

πη μας στα ζώα και ιδιαίτερα στα αδέσπο-
τα. Τα κριτήρια για την Βράβευση από την 
Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντι-
κή Ομοσπονδία ήταν:
l Δράσεις που καλλιεργούν τη φιλοζω-
ική κουλτούρα
l Παροχή Παιδείας με σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση
l Διάλογος με τα σωματεία

l Προγράμματα περίθαλψης και στειρώ-
σεων
l Αντιμετώπιση των ζώων με ευαισθη-
σία εκ μέρους των υπαλλήλων
l Παροχή τροφών για τη σίτισή τους και
l Γενικότερα ένδειξη σεβασμού στις 
ανάγκες τους και στην ίδια τη ζωή τους
l Απουσία όλων των παραπάνω αρνη-
τικών των κακών Δήμων

l Αξιοπρεπή καταφύγια
Και οι καλύτεροι Δήμοι ενδεικτικά 

και επίσης αλφαβητικά είναι:
Αγίων Αναργύρων- Αγίου Δημητρί-

ου – Αθηναίων- Αχαρνών –Βύρωνα –  
Διονύσου – Ηλιούπολης – Ιεράπετρας- 
Κάτω Νευροκοπίου- Κορυδαλλού –Πα-
ρανεστίου Δράμας-Πατρέων- Ραφήνας- 
Σαρωνικού.

Σπύρος Ντ. Βρεττός: Αναλαμβάνουν το κόστος που πρέπει 
οι εταιρείες παροχής ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα;
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Το 14ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, 
συμμετέχει ενεργά σε ένα πλήθος 
προγραμμάτων στην ευρύτερη Ευρω-

παϊκή Εκπαιδευτική Κοινότητα. Στο πλαίσιο 
αυτό, για τη διετία 2019-2021 (που τελικά πα-
ρατάθηκε μέχρι το 2022 λόγω covid-19), συ-
μπράξαμε μεταξύ άλλωνκαιστο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο: «UsingTec
hnologytoImplementHealthyLife» (UTIHL).

Συνεργάτες μας σ’ αυτό είναι ιΔημοτικά 
σ χ ο λ ε ί α ,  α π ό  τ η  Σ λ ο β ε ν ί α 
(OsnovnasolaDobrova), την Ιταλία΄(Istituto 
Comprensivo “Alto Casentino of Stia-Arezzo)), 
την Ισπανία (CEIP SAN ISIDROofARANJUEZ)και 
την Πολωνίας (Zesp Szkolno- Przedszkolnynr 
6 of Wodzislaw Slaskie)

Ήταν Φεβρουάριος του 2020 όταν στα 
πλαίσια της δεύτερης κινητικότητάς μας,η ομά-
δα μας των εκπαιδευτικών  που αποτελούνταν 
από τονδιευθυντή κ. Κοσμετάτο Παύλο, τη δα-
σκάλα κ. Δρούκα Ιωάννα και τη μουσικό κ. 
Μάρκου Βασιλική, συνόδεψαν μια  ομάδα πέ-
ντε μαθητών της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης του σχολείου 
μας. Η Μαργαρίτα, η Κωνσταντίνα, ο Ιωάννης, 
ο Οδυσσέας και ο Στέφανος βρέθηκαν στη 
Σλοβενία (Slovenia)σε μια πόλη έξω από τη 
Λιουμπλιάνα (Ljubljana), στο Δημοτικό Σχο-
λείο της Dobrova, (Osnovnasola Dobrova)

Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν για έξι ημέρες 
από οικογένειες συνομήλικων μαθητών και 
ακολούθησαν το πρόγραμμα του σχολείου. Εί-
χαν τη δυνατότητα να ζήσουν σαν μαθητές της 
πόλης να κάνουν μαθήματα, εργασίες, δραστη-
ριότητες, να παίξουν, να διασκεδάσουν, να φά-
νε, να κοιμηθούν, να ζήσουν με τον ίδιο τρόπο 
όπως ζει ένας μαθητής της Σλοβενίας.

Επιπλέον εκπαιδευτικοί και μαθητές, περι-
ηγηθήκαμε στις αίθουσες διδασκαλίας, στα 
σχολικά εργαστήρια και στις αθλητικές εγκατα-
στάσεις του σχολείου υποδοχής και γνωρίσα-
με από κοντά τις συνθήκες εκπαίδευσης, μάθη-
σης και άθλησης στηΣλοβενία. Μας δόθηκε η 
δυνατότητα να συμμετέχουμε σε σχολικές  
δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για τους 
Ευρωπαίους μαθητές. 

Οι μαθητές στη Σλοβενία συμμετέχουν ανά-
λογα με την ηλικία τους σε αθλητικές εκδηλώ-
σεις και διδάσκονται σε βάθος με σωστό τρόπο 
σχεδόν όλα τα αθλήματα. Έχουν εντυπωσιακές 
υποδομές και έμπειρους γυμναστές προπονη-
τές με αποτέλεσμα όλα τα ταλέντα να ασχο-

λούνται με το άθλημα που επιθυμούν κι έτσι 
μια χώρα που μόλις ξεπερνά τα δύο εκατομμύ-
ρια πληθυσμό έχει κορυφαίους αθλητές σε 
όλο το κόσμο σε όλα τα αθλήματα.

Η χώρα ήταν στην εποχή εκείνη κάτασπρη 
με τα χιόνια να βρίσκονται παντού. 
• Μεταβήκαμε σε αθλητικό κέντρο κάνοντας 
μαθήματα σκι αλλά καιδιασκεδάσαμε με έλκη-
θρα και παιχνίδια. 
• Μεταβήκαμε σε παγοδρόμιο όπου όλοι οι 
μαθητές έκαναν μαθήματαπατινάζ.
• Παρουσιάσαμε παραδοσιακούς χορούς με 
τραγούδια στην ελληνική γλώσσα.
• Μάθαμεπαραδοσιακούς Σλοβένικους χο-
ρούς
• Διασκεδάσαμε σε σχολικό πάρτι με χορούς, 
τοπικά φαγητά και γλυκά.

Το πρόγραμμα, εκτός των εκπαιδευτικών 
δράσεων, περιείχε και μία σειρά πολιτιστικών 
επισκέψεων και περιηγήσεων. 

Ξεναγηθήκαμε στο ιστορικό κέντρο  της 
πρωτεύουσας Ljubljana, περπατήσαμε στα 
πλακόστρωτα σοκάκια της πόλης, κάναμε μίνι 
κρουαζιέρα μέσα στο ποτάμι, θαυμάσαμε αρ-
χιτεκτονήματα, ναούς, μνημεία, αγάλματα δρά-
κων, την τριπλή γέφυρα, την πιο κεντρική πλα-
τεία Presernov με το άγαλμα του εθνικού τους 
ποιητή Prezeren. 

Ανεβήκαμε με το τελεφερίκ στο κάστρο της 
πόλης όπου είδαμε θεατρικά ιστορικά δρώμε-
να από διαφορετικές ιστορικές εποχές σχετικές 
με το κάστρο.

Σύμφωνα με το μύθο ο Ιάσωνας στην Αρ-
γοναυτική εκστρατεία, γυρίζοντας από τη Κολ-
χίδα, ανέβηκε το ποταμό Δούναβη, έφτασε στη 
περιοχή, σκότωσε το Δράκο και ίδρυσε τη 
Λιουμπλιάνα. 

Γι αυτό υπάρχουν και πολλά Ελληνικά ονό-

ματα που παίρνουν οι Σλοβένοι. Υπήρχαν εκ-
παιδευτικοί με όνομα Polona από το Απολλω-
νία, Isidor από το Ισίδωρος, Hercoul από τον 
Ηρακλή και Jason από τον Ιάσωνα.

Το τέλος της εβδομάδας είχε τα παιδιά κα-
ταχαρούμενα να ζητούν να κάτσουν κι άλλες 
μέρες, να μη τελειώσει αυτή η φανταστική 
εμπειρία. Οι γονείς που τα φιλοξένησαν ήταν 
πολύ συγκινημένοι καθώς όπως ομολογού-
σαν θεωρούσαν ότι ήταν και δικά τους παιδιά. 
Ήταν καταπληκτικό να μας αποχαιρετούν με 
δάκρυα στην αναχώρησή μας ενώ έμειναν μέ-
χρι την τελευταία στιγμή κοντά στα «παιδιά 
τους» όπως θεωρούσαν τα παιδιά που έζησαν 
τόσο κοντά εκείνες τις μέρες.

Με τη συμμετοχή του σχολείου μας σε αυ-
τό το ταξίδι, δόθηκε η ευκαιρία να βιώσουμε, 
μαθητές και εκπαιδευτικοί,  μια μοναδική εμπει-
ρία σε διαφορετικό, πολυπολιτισμικό σχολικό 
πλαίσιο, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας και σε 
άλλους τομείς, πέρα από αυτούς του προγράμ-
ματος. Βελτιώσαμε τις δεξιότητες γλώσσας, ξε-
κινήσαμε δυνατές φιλίες και δημιουργήσαμε 
γέφυρες επικοινωνίας και θετικής αλληλεπί-
δρασης. Όλοι οι συμμετέχοντες επιστρέψαμε 
με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις, γεμάτοι 
νέες πληροφορίες και ιδέες.

Το πρόγραμμα ERASMUS+, διακόπηκε λί-
γες μέρες αργότερα λόγω της πανδημίας αλλά 
είμαστε κοντά στην επανεκκίνηση δύο χρόνια 
αργότερα το 2022 και έχουμε μπροστά μας δύο 
επισκέψεις στο Πολωνικό και στο Ιταλικό σχο-
λείο και φυσικά το δικό μαςGreekmeeting  
όπου θα έχουμε τη χαρά και την εμπειρία να 
τους φιλοξενήσουμε εμείς στις Αχαρνές.   Ανα-
μείνατε νεότερες ανακοινώσεις τις επόμενες 
ημέρες.

Πηγή : 14ο  Δημοτικό Σχολείο

Το 14o Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών στη Σλοβενία μετέχει
σε προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Κοινότητα
«Το 2022 και έχουμε μπροστά μας δύο επισκέψεις στο Πολωνικό και στο Ιταλικό σχολείο και φυσικά το δικό μας Greekmeeting»
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Έναν Ενιαίο Φόρο ιδιοκτησίας ανά ακίνητο θα κλη-
θούν να πληρώσουν από φέτος περισσότεροι από 
7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων και μάλιστα σε 10 δό-
σεις. Μια σημαντική αλλαγή που έρχεται στον τρό-
πο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ είναι το γεγονός ότι ο 
συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα 
πλέον ενσωματώνεται στον κύριο. Αν κάποιος δεν 
έχει ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ, απαλ-
λάσσεται από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση. 

l Στη διάθεση των φορολογουμένων βρίσκεται 
από ο νέος τρόπος πληρωμής οφειλών και ρυθ-
μίσεων, στο myAADE (myaade.gov.gr). Πλέον, 
μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους μέσω 
της online υπηρεσίας πληρωμών, IRIS, που υπο-
στηρίζεται από τη ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήμα-
τα) και στην οποία συμμετέχουν οι Alpha Bank, 
Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

l Επεκτείνεται η περίοδος επιλεξιμότητας των δανεί-
ων που θα παρέχονται με την εγγυοδοσία του «Τα-
μείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» μέ-
χρι τις 30 Ιουνίου 2022, από 31 Δεκεμβρίου 2021 
που είχε αρχικά οριστεί. Σύμφωνα με σχετική ανάρ-
τηση στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, υπεν-
θυμίζεται ότι στόχος του Ταμείου είναι ο μετριασμός 
των επιπτώσεων της πανδημίας COVID -19 στη λει-
τουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της 
ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

l Συνέχιση της επιδότησης στο ρεύμα και το φυσι-
κό αέριο το Φεβρουάριο και για όσο χρειαστεί, 
παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενή το-
μέα και σχέδιο για στοχευμένα μέτρα περιορι-
σμού των επιπτώσεων των συνεχιζόμενων αυ-
ξήσεων σε αγαθά και υπηρεσίες αποτελούν κά-
ποια από τα «όπλα» που έχει η κυβέρνηση. Οι 
συνεχείς ανατιμήσεις έχουν επαναφέρει στο τρα-
πέζι το σενάριο για μείωση του ΦΠΑ σε συγκε-

κριμένα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. 
l Επιπλέον μείωση στον φόρο εισοδήματος έως και 

2.200 ευρώ το χρόνο μπορούν να κερδίσουν όσοι 
επιλέγουν να πληρώσουν με ηλεκτρονικό χρήμα 
δικηγόρους, αρχιτέκτονες, υδραυλικούς, φωτο-
γράφους και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. 
Από φέτος και έως και το 2025 οι ιατρικές δαπάνες 
μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30% του εισο-
δήματος μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής.

l Για να εξασφαλίσει την έξτρα έκπτωση ο φορο-
λογούμενος θα πρέπει να πληρώνει με κάρτα ή 
με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επιχειρή-
σεων και επαγγελματιών που δύσκολα εκδί-
δουν αποδείξεις και καταγράφονται υψηλά πο-
σοστά φοροδιαφυγής.

l Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει την επι-
δότηση στους λογαριασμούς ρεύματος στο 75% 
του αυξημένου κόστους έναντι του 50% που ισχύ-
ει σήμερα, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Ο κ. Σκρέκας 
τόνισε ότι έχει σταλεί ήδη σχετικό αίτημα στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και εφόσον 
εγκριθεί η αύξηση της επιδότησης, θα αφορά μόνο 
συγκεκριμένους κλάδους που έχουν υψηλή εξάρ-
τηση από την ενέργεια.

l Σε λειτουργία τίθεται σήμερα η πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση σε 48 δόσεις του φόρου ει-
σοδήματος συνταξιούχων. Αυτό αφορά στους 
συνταξιούχους που υπέβαλαν δήλωση για τον 
φόρο εισοδήματος πέρυσι έως τον Δεκέμβριο.

l Παράταση μέχρι 31 Μαρτίου για να «κλείσουν» οι 
μεταβιβάσεις ακίνητων με τις «φθηνές» περσινές 
αντικειμενικές αξίες, με την προϋπόθεση ότι έχουν 
υποβληθεί οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινή-
των έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

l Χωρίς ιατρική γνωμάτευση, μόνο με θετικό rapid 

test, θα μπορούν να λάβουν 
το επίδομα ασθενείας από τον 
ΕΦΚΑ οι εργαζόμενοι στον ιδι-
ωτικό τομέα που θα νοσήσουν από κορωνοϊό. 
Εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον Φορέα ξεκα-
θαρίζει ότι είναι υποχρεωτική η ιατρική γνωμά-
τευση μόνο στο ενδεχόμενο που θα χρειαστεί να 
δοθεί παράταση της εν λόγω άδειας ασθενείας, 
λόγω νόσησης.

l Με φόντο τους λογαριασμούς ρεύματος που συνε-
χίζουν να «καίνε» τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις 
επιχειρήσεις, η κυβέρνηση μέσα στις επόμενες ώρες 
υπολογίζεται πως θα ανακοινώσει τις τελικές της 
αποφάσεις για τις επιδοτήσεις του Φεβρουαρίου

l Ανοίγει τον Απρίλιο ο δεύτερος κύκλος του προ-
γράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» για την αγο-
ρά ηλεκτρικών οχημάτων και δίκυκλων, με 
υψηλότερη επιδότηση στα 8.000 ευρώ. Σύμφω-
να με πληροφορίες, ο δεύτερος κύκλος του προ-
γράμματος που ανακοίνωσε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας  Κώστας Σκρέκας περι-
λαμβάνει και κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, τρί-
τεκνους και για νέους έως 29 ετών.

l Μετά το Πάσχα του 2022 πρόκειται να «τρέξει» η 
επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών, η οποία απευ-
θύνεται σε όλους τους πολίτες. Οι καταναλωτές θα 
μπορούν να αποσύρουν την παλιά συσκευή τους 
και να πάρουν ως αντάλλαγμα έκπτωση για την 
αγορά νέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα από 
το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών, 
οι δικαιούχοι έχουν αντάλλαγμα έκπτωση που 
μπορεί να φτάσει και το 40% για την αγορά νέου 
τύπου συσκευής. Ωστόσο σύμφωνα με τον υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, 
θα υπάρχουν κάποια κριτήρια προτεραιοποίησης 
των δικαιούχων.
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Κυριακή 20/2/2022 
θεατρικη παράσταση «ΜΙΝΟΡΕ» στο ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ  

εισιτήριο 23€, Β’ ζώνη (παίζουν Γεράσιµος Σκιαδαρέσης,Αντωνόπουλος, 
Εγγλέζος κ.α.) 

(Περιλαµβάνεται η µεταφορά) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

12-13/02/2022		2ημερη	εκδρομή	
	

ΛΙΜΝΗ	ΠΛΑΣΤΗΡΑ	-ΤΡΙΚΑΛΑ-	ΜΕΤΕΩΡΑ	–	ΠΥΛΗ	-	ΕΛΑΤΗ		
Εισιτ.	70€	(περιλ/ται	μεταφορά	+διαμονή	σε	επιλεγμ.	ξενοδοχείο	με	πρωινό)	

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

   ΑΠΟΚΡΙΕΣ  

Κυριακή 27/02/2022 µονοήµερη εκδροµή	
ΒΥΤΙΝΑ -ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ  εισιτ. 18€ 

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

5 -7/03/22 
3ηµερη εκδροµή Καθαρή Δευτέρα 
Βέροια –Παναγία Σουµελά-Θεσ/νίκη- 
Ουρανούπολη -Αγ. Όρος  εισιτήριο 130€ 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΩΩΝΝ  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/ΜΑΡΤΙΟΣ 2022  
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Παρουσία  ενοριτών, των συγγενών του, του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνος Βρεττού και 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών τελέστηκε από τον Μητροπολίτη 

Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του 
μακαριστού πατρός Κωνσταντίνου Πρίμπα, Εφημερίου του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Αχαρνών.

40/ ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Φεβρουαρίου 2022 και  ώρα 09.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυ-

χής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και  Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΔΗΜ.  ΓΚΙΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φανή  και  Ηλίας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης, Παναγιώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ – ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09.30 π.μ. , ΑΡΧΙΕΡΑ ΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, υπέρ Αναπαύσεως της 

Ψυχής της Πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας  ΠΑΝ.  ΓΚΡΙΤΣΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία - Κώστας Σπυρούλιας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ντέμη - Λάζος Ρέππας
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ Δώρις

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ειρήνη χήρα Γ. Καράμπελα,
Κωνσταντίνα χήρα Χρ. Δαμιανού, Σοφία χήρα Ιωαν. Μαρίνη,

Ανδρέας - Μαίρη Βούλγαρη, Βασιλική χήρα Αντ. Γκρίτση
Ελένη χήρα Νικ. Μαρίνη

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ

Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ.
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας,

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΚΩΝ.  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΚΑ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα, Γιώργος και  Ιουλίττα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Κώστας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο  «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

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. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Κεντρική Πλατεία Αχαρνών   

Τηλ.  επικοινωνίας: 210 24 62 701 - email: ileamousio1982@gmail.com,  site: www.ilea.gr   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρ-

νών την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ. στον ΕΟΣ 
Αχαρνών, οδός Φιλαδελφείας 126, σε ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμ-

φωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, με τα εξής θέματα:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2021
3. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής 

4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
5. Προϋπολογισμός 2022

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
Κυριακή 20/2/2022 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα 

και με όσους είναι παρόντες και ταμειακώς τακτοποιημένοι. 

Για το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Φυτάς                                           Μαργαρίτα Κλαδιά

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



ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ   
ΙΕΡΟΣ  ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ   ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
Η  Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ιερού Ναού  Αγίου Διονυσίου - Αχαρνών, θέλει να ευχαρι-

στήσει θερμά, τις επιχειρήσεις της Ενορίας μας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Αδελ-
φότητος του Ναού μας και του Προϊσταμένου αυτής π. Χρυσοστόμου, για την άμεση αντα-

πόκρισή τους σε τρόφιμα . φρούτα, λαχανικά, αυγά ,γλυκά και κρεατικά, τα οποία μοιράστη-
καν στις άπορες οικογένειες της ενορίας μας ,με την ευκαιρία των Αγίων Εορτών .

Οι Επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας ήταν οι εξής : 1) Ο Φούρνος «ΔΙΑΚΑΚΗ», 2) 
Το Κρεοπωλείον «ΦΑΛΙΕΡΟΣ», 3)Το mini market «ΧΑΤΖΑΡΑΣ», 4) 0 Πρόεδρος της Λαϊκής αγοράς 

Αγίου Διονυσίου - Αχαρνών & Αντιδήμαρχος Αχαρνών κ. Γ. Πετάκος  και 5) Ο κ. Δ. Βαπορίδης.
Ο Κύριος διά πρεσβειών του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού  και  Εφό-
ρου της ενορίας μας, να τους χαρίζει υγεία, χαρά, ευτυχία  και  αγάπη, και  να ευλογεί τούς ίδιους, 
τις οικογένειές τους ,τούς υπαλλήλους τους  και  τις οικογένειες αυτών.  Σε όλους Καλή Χρονιά.

Μετά τιμής  και  ευχαριστιών .
+ Αρχιμ. Χρυσόστομος Καλαθάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Καλούνται τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών στην Ετήσια  Γενική Συνέ-
λευση στο Αθλητικό Κέντρο του Συλλόγου «Νώντας Νίκας», Φιλαδελφείας 126, στις 
16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 με θέματα:

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 13/2/2022. Δικαίωμα συμμετοχής 
και ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που θα είναι ταμειακά εντάξει μέ-
χρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέ-
λευση θα συνέλθει και πάλι την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 στον ίδιο τόπο, 
την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ανεξαρτήτως αριθμού μελών. Η παρουσία όλων 
των μελών είναι απαραίτητη.
Σημείωση: Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης και για την ασφάλεια όλων μας, 
όσοι προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ή νόσησης ή rapid test 24ώρου. 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Επαγγελματικός χώρος  145 τ.μ. 
στον 1ο όροφο, επί της  οδού Αγίας Τριάδος 
(Πλατεία  Αγίας Τριάδος), κατάλληλος για 
Ιατρεία, Δικηγορικά Γραφεία, Φροντιστήριο, κλπ.  
Τηλ.  6974 838179. 4Δ289

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

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Κτίριο 180 τ.μ., βαριάς  
σιδηροκατασκευής, κατάλληλο  για  
κάθε  χρήση,  στην θέση Λουτρό 
Αχαρνών,  με νόμιμη άδεια.  Τηλ. Επικ. 
6937 292232 κ. Αλέκος. 4Δ286.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

Στους πρόποδες της Πάρνηθας  
φιλοξενείται από τις αρχές 
του Νοεμβρίου μία Πρότυπη 
Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων.
Η «Belle Vue» άνοιξε την 
αγκαλιά της για
να υποδεχτεί τους ηλικιωμένους 
φίλους της 24ώρες/365 μέρες
τον χρόνο προσφέροντας 
υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου όπως
ακριβώς τους αρμόζει! 

Η μονάδα BELLE VUE παρέχει 
φιλοξενία σε Υπερήλικες: 
l Απώλεια μνήμης/ Γεροντική Άνοια/
l Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
l Ψυχοσύνδρομο / Κατάθλιψη
l Παθήσεις νευρικού συστήματος / Parkinson’s
l ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
l Δυσκολία στη σίτιση/ Δοσκαταποσία
l Τραχειοστομίες /Γαστροστσμίες/ Κολοστομίες
l Ασθενείς με levin

Κλείστε σήμερα ραντεβού για να δείτε από κο-
ντά τις εγκαταστάσεις και να ενημερωθείτε 
πλήρως από τους αρμόδιους που βρίσκονται 
στον συγκεκριμένο κλάδο εδώ και 30 χρόνια, 
προσφέροντας απεριόριστη αγάπη και φρο-
ντίδα στους ηλικιωμένους.

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

BELLE VUE - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

1) Εκλογή προεδρείου Συνέλευσης
2) Έκθεση πεπραγμένων 2021.
3) Οικονομικός απολογισμός 2021.
4) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
5) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

6) Έγκριση προϋπολογισμού για το 2022.
7) Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής Εκλο-
γών
8) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και 
εξελεγκτικής επιτροπής.
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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

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, 13 Φεβρουάριος 2022 l ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. 2102467050
Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2022 l ΖΕΡΔΕ (ΚΑΡ-
ΡΑ Ε.-ΜΠΙΣΚΟΥ Α.) Αγ.Διονυσίου 36. 
2102441644
Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2022 l ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Πάρνηθος 102. 2102476440
Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022 l ΠΑΤΡΙΝΟΥ 
ΜΑΡΙΑ Αγ. Πέτρου 27. 2117000902
Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2022 l ΠΑΓΩΝΑ ΑΡ-
ΓΥΡΩ      Λ.Θρακομακεδόνων 10. 2102443437
Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2022 l ΧΑΣΑ-

ΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. 2102462194
Σάββατο, 19 Φεβρουάριος 2022 l ΤΣΙΡΟΜΑ-
ΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Λ.Θρακομακεδόνων 242. 
2102435820
Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022 l ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ ΘΕΜΗΣ Δημοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. 
2102432259
Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022 l ΒΑΡΔΑ-ΔΕ-
ΔΕ ΕΙΡΗΝΗ Δεκελείας 51. 2102448377
Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2022 ΚΑΛΑ-
ΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Αθηνών 23. 
2102465432

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022 l ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.Δημοκρατίας 222. 
2102312615
Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022 l ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56. 2102477556
Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022 l ΠΕΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. 2102464914
Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2022 l ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 41. 2108087990
Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022 l ΚΟΝΤΟ-
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Αγ.Τριάδος 35. 
2102464226

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 13/2/2022 ΕΩΣ 27/2/2022

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

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

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
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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



Πρώτο μέλημα μας... ο άνθρωπος!
l Δημιουργήσαμε μια Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, με άνετους χώρους δια-
βίωσης και εστίασης, με επιλεγμένα άνετα έπιπλα σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλ-
λον, με κήπο για περιπάτους, με καθημερινό μαγείρεμα από εσωτερική μαγείρισσα 
και με πολυποίκιλες δραστηριότητες όπως εκδηλώσεις διασκέδασης, εκδηλώσεις 
καλλιτεχνικού περιεχομένου, χορευτικά, ζωγραφική και πολλά ακόμα!
l Σε σύγχρονες και απόλυτα ασφαλείς εγκαταστάσεις με πυρασφάλεια, κάμερες 
ασφαλείας, ασανσέρ και γεννήτρια ανάγκης.
l Είμαστε περήφανοι για την Ιατρική Φροντίδα που προσφέρουμε στους φιλοξε-
νούμενούς μας, παρέχοντας εσωτερικό Ιατρό Παθολόγο και Ψυχολόγο με ειδίκευ-
ση σε Θέματα υγείας της τρίτης ηλικίας όπως πχ Άνοια, Πάρκισον κ.τ.λ και σημαντι-
κές συνεργασίες με Ιατρικό Κέντρο και Κοινωνική Λειτουργό.
   
Παροχές Δωματίων:
l Δωμάτια δίκλινα και μονόκλινα με ορθοπεδικά στρώματα
l Ιδιωτικό λουτρό και wc σε όλα τα δωμάτια
l A/C και ψυγείο σε κάθε δωμάτιο
l VIP σουίτα

Oλιγοήμερη διαμονή: Αν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να αφήσετε
σε έναν ασφαλή χώρο τον άνθρωπο σας για λίγες μέρες, τότε η Μονάδα μας 
είναι έτοιμη να τον φιλοξενήσει για όσες μέρες χρειαστεί. 

Ελεύθερο ωράριο επισκέψεων συγγενών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ.  Πάρνηθος  249- Αχαρνες . Τ.Κ. 13675  
Τηλέφωνα : 210 2444300 – 698 8800444  - 694 8867628
Site:  www.Filoxeniapk.gr  - E-mail : info@filoxeniapk.gr 

Filoxenia
Panagiota Kelesi

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
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