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Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο 
Κοινωνικό Φροντιστήριο 
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Στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης», με προϋπολογισμό 
που θα ξεπεράσει τα 11 εκ.

ΈΤΟΙΜΈΣ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΈΣ ΜΈΛΈΤΈΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΈΩΦΟΡΩΝ 
ΦΙΛΑΔΈΛΦΈΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
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Στο πλευρό των δημοτών ο Σπύρος Βρεττός!
Κρατά σταθερά μειωμένα τα δημοτικά τέλη και για το 2022
Σταθερά θα μείνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα 
δημοτικά τέλη του Δήμου Αχαρνών με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την πρόταση του Δημάρχου 
Σπύρου Βρεττού να διατηρήσει «παγωμένες» τις τιμές, ώστε 
να μην επιβαρυνθούν επιπλέον τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις.

ΑΠΟ ΚΑΘΈ ΠΛΈΥΡΑ ΓΙΝΈΤΑΙ ΠΛΈΟΝ ΞΈΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΧΑΡΝΈΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ  ΑΠΟ  
ΤΟ  ΤΟΥΝΈΛ ΤΗΣ ΜΙΖΈΡΙΑΣ,  ΧΑΡΗ  ΣΤΗ  ΣΚΛΗΡΗ   ΔΟΥΛΈΙΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Εδώ και πο-
λύ καιρό 
συζητάμε 
πως πλέον 

είναι εμφανής η 
πολυπόθητη αλ-
λαγή στην εικόνα 
του Δήμου μας. Η 
δουλειά της δημο-
τικής αρχής αποδί-
δει καρπούς και 
αυτό το διαπιστώ-
νουμε όλοι στην 
καθημερινότητά 
μας. Πλέον όμως 
αυτό δεν είναι μό-
νο μια δική μας δι-
απίστωση, αλλά 
τονίζεται από πολ-
λές κατευθύνσεις. 

Την περασμένη 
Δευτέρα επισκέ-
φθηκε τον Δήμο μας ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Πέτσας. Ακούγοντας κάποιος τις δη-
λώσεις που έκανε στο πλαίσιο της συνάντησής του 
με τον Σπύρο Βρεττό, θα διαπίστωσε πως δεν τσι-
γκουνεύτηκε τα καλά λόγια. Ήταν σαφής και ξεκά-
θαρος πως πλέον ο Δήμος έχει αλλάξει ρότα. Μά-
λιστα δεν στάθηκε μόνο στα έργα που ετοιμάζονται 
και είναι πάρα πολλά, αλλά στάθηκε κυρίως στην 
οικονομική εξυγίανση που υλοποιείται με στόχο 
την έξοδο από το Παρατηρητήριο. 

Λίγοι μπορούν να αντιληφθούν πόσο έδαφος 
έχει χαθεί για την πόλη μας από τα μεγάλα οικονο-
μικά προβλήματα, που την έχουν οδηγήσει να βρί-
σκεται εδώ και χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Ο 

Δήμαρχος το έχει 
επισημάνει άλλω-
στε πολλές φορές, 
αλλά φαίνεται πως 
κάποιοι κάνουν ότι 
δεν αντιλαμβάνο-
νται τη σημασία της 
εξέλιξης αυτής. 

Ο κ. Πέτσας δεν 
είναι ο μόνος που 
κινήθηκε σε αυτό το 
πλαίσιο. Πριν μια 
εβδομάδα παρό-
μοια ήταν η οπτική 
και του γραμματέα 
της ΝΔ κ. Μαρινά-
κη, ενώ είχαν προη-
γηθεί και άλλοι πο-
λιτικοί παράγοντες. 

Το συμπέρασμα 
λοιπόν είναι συγκε-
κριμένο. Ο Δήμος 

Αχαρνών πλέον έχει μπει για τα καλά στον χάρτη 
της εξέλιξης. Με γοργά βήματα αποκτά τη θέση 
που του αξίζει στο γίγνεσθαι της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. Μια θέση που για πολλά χρόνια αγνοού-
νταν, καθώς ερχόταν στην επικαιρότητα μόνο για 
αρνητικά γεγονότα. 

Αυτό μπορεί να μην έχει εξαλειφθεί ακόμη, 
όπως όλοι επιθυμούμε, αλλά είναι τεράστια πρό-
οδος να αρχίσει πλέον η πόλη μας να ακούγεται 
για έργα, για πρόοδο, για εκσυγχρονισμό, για εξέ-
λιξη και ανάπτυξη. Κι αυτό δεν μπορεί παρά να πι-
στωθεί στον Σπύρο Βρεττό, ο οποίος μέσα σε 2,5 
χρόνια έχει βγάλει το Δήμο μας από την αφάνεια 
και να τον αναδείξει σε πρωταγωνιστή. 
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Το Κοινωνικό Φροντιστήριο 
του Δήμου δομήθηκε με όλες τις 
απαραίτητες προδιαγραφές 
και έμπειρους καθηγητές

Μια νέα σημα-
ντική και 
πρωτοπορι-
ακή  δομή, 
το Κέντρο 
Πρόληψης 
για την  
Υγεία (ΚΕΠ 
Υγείας) ξεκίνη-
σε να  λειτουργεί 
από το Δήμο Αχαρνών  
και τη ΔΗΚΕΑ με σκοπό την παροχή  
υπηρεσιών πρόληψης και προαγω-
γής  της υγείας προς τους δημότες 
μας. 

ΚΕΠ Υγείας 
Δήμου Αχαρνών!

ΣΤΟΝ  ΧΑΡΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΒΑΛΕ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ,  Ο  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ
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Εάν  όλοι οι άνθρωποι είχαμε την ίδια γνώμη, 
θα ήμασταν απλά άβουλοι.  Έτσι τα έχει κάνει η 

φύση, ώστε να προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το 
ΝΑΙ και το ΟΧΙ.

Προσωπικά δεν αποδέχομαι απόλυτα κανέ-
να άλλο πολίτευμα, παρά 

μόνον την Δημοκρατία. Όμως 
πρέπει να κάνουμε σωστή χρή-
ση και να την λειτουργούμε με 
δικαιοσύνη. Οι ανθρώπινες ανά-
γκες είναι μια αλυσίδα με πολ-
λούς κρίκους. Θεραπεύουμε τον 
έναν, σπάει ο άλλος.

Όταν ένας Υπουργός ή πολι-
τικός δίνει εντολή στον αρ-

χηγό της Αστυνομίας ή Διοικητή 
ενός τμήματος, όχι μην πειράζετε 
τα παιδιά μας, (τους παραβατι-
κούς), τότε το κράτος τελεί υπό δι-
άλυση και υποφέρουν οι νομοτα-
γείς πολίτες. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Η δια-
νόηση των Αριστερών είναι, θα κάνεις αυτό, γιατί το 
λέω εγώ.  Των δεξιών, εάν δεν κερδίζεις χρήματα, εί-
σαι άχρηστος. Οι υπόλοιποι τραβάτε κουπί παιδιά.

Πάρα πολλοί άνθρωποι καβαλάνε το καλάμι, 
είτε από διασημότητα είτε από πλούτο και θε-

ωρούν ότι αυτοί είναι κάτι και όλοι οι υπόλοιποι εί-
μαστε απλά οδοντόκρεμες. Δεν υπάρχει χειρότερη 
οδύνη, να πεθαίνεις μόνος με  σύντροφο το καλά-
μι σου. Μέγα λάθος.

Όταν μαζεύεται ένα ετερόκλητο πλήθος για μια 
διαμαρτυρία ή ανομία, η δουλειά είναι στημένη  

και καλά αμειβόμενη. Τα χρήματα είναι μαύρα. Ποιος 
βγάζει από την τσέπη να σκορπίσει τον κόπο του. 

Ένας, οποιοσδήποτε πόλεμος, δεν έχει ούτε 
ηθική, ούτε προσυμφωνίες.  Μιλάει η επιβο-

λή του ισχυρότερου. Το μοιραίο λάθος είναι να μην 
ξεκινήσει. Η απώλεια σε ανθρώπινες ζωές δεν επα-
νορθώνεται.

Άλλο πράγμα ο θυμόσοφος,(εμπειρικός), και 
άλλο πράγμα ο φιλόσοφος.   Ο θυμόσοφος 

μιλά για ότι έχει μάθει, εφόσον το έχει πάθει, ενώ ο 
φιλόσοφος μιλά για ότι γνωρίζει και ότι φαντάζεται 

με την αντίληψη του. Η ισορροπία αυτών των δύο 
τάσεων είναι νοητική λειτουργία και βέβαια πολύ 
χρήσιμη.

Το άκρον άωτον της υποκρισίας και της κου-
τοπονηρίας είναι η φράση: «Και να το είπα αυ-

τό, που δεν το είπα, έτσι, δεν εν-
νοούσα αυτό, άλλο καταλάβα-
τε». Εάν εσείς καταλάβατε κάτι, 
να το πείτε και σε μένα. Οι  άν-
θρωποι εκτιμούν την ντομπρο-
σύνη. Δηλαδή καθαρά λόγια.

Από την βαρβαρότητα στον 
πολιτισμό, χρειάζονται αιώ-

νες. Από τον πολιτισμό στην βαρ-
βαρότητα αρκούν λίγες ώρες.

Διαπιστώνουμε με λύπη 
ότι, όσο αυξάνεται ο ανθρώ-

πινος πληθυ-
σμός, η αξία 
της ανθρώπι-

νης ζωής, φθίνει - ξεπέφτει.
Στην ζωή μας η μόνη από-
λαυση δεν είναι μόνο το κυ-

νήγι του χρήματος. Υπάρχουν πά-
μπολλες μικροαπολαύσεις, οι 
οποίες δεν μας φθείρουν και δεν 
μικραίνουν την ζωή μας. 

Μια απλή συμβουλή. Παι-
δί μου, μπορεί να μαλώνεις 

με τον άντρα σου, όπως εγώ μα-
λώνω με την γυναίκα μου. Αλλά 
στους γέροντες να δείχνεις σεβα-
σμό. Αυτοί δεν αρνούνται ποτέ ότι είστε παιδιά μας.

Η μητέρα φύση δεν κάνει τίποτε άσκοπα. Ότι και 
εάν δημιουργεί είναι για την διατήρηση της ζω-

ής όλων των όντων, επάνω στον πλανήτη μας.  Οφεί-
λουμε τουλάχιστον κατανόηση και σεβασμό.

Ο εγωισμός των ανθρώπων έχει δύο όψεις. Ο 
παραγωγικός, δηλαδή 

αφού αυτός μπορεί, εγώ γιατί δεν 
μπορώ και ο ζημιογόνος, δηλαδή, 
θα κάνω αυτό που θέλω. Αργού-
με να  καταλάβουμε την διαφορά.

Όταν μια κοινωνία ανθρώ-
πων εκφυλίζεται, κατρακυ-

λά στην σήψη, με οδυνηρά αποτε-
λέσματα. Συνήθως στην υποδού-
λωση και την εκμετάλλευση, εσω-
τερική ή εξωτερική. 

Ο σοφός λαός μας λέγει.  
Μην μπλέκεις με γουρού-

νια, εσύ θα λασπωθείς, αυτά το ευχαριστιούνται. Ή 
όταν ανακατευτείς με τα πίτουρα, θα σε φάνε οι κότες.

Όλοι  οι άνθρωποι δεν έχουμε την ίδια ικανότη-
τα αντίληψης. Άλλος περιορισμένη, άλλος, τα-

χεία ή τάχιστη. Ο κάθε ένας μας, σκέφτεται κρίνει και 
πράττει ανάλογα.

Ο συμπολίτης σου, που δεν σε αφήνει να 
ολοκληρώσεις την σκέψη σου, αλλά διαρκώς 

σε διακόπτει, δεν δέχεται να ακούσει άλλη γνώμη, 
αλλά προσπαθεί να επιβάλλει την δική του, όσο 
ανόητη και να είναι. Αυτό λέγεται φασισμός.

Προσωπικά  η κλίση μου ήταν, να μην κάνω 
τίποτε.  Όμως για να επιβιώσω και να έχω 

ψωμί, έπρεπε να κάνω μια δουλειά. Έκανα διάφο-
ρες δουλειές, όμως πάντα πλήρωνα τα ένσημα 
μου, γιατί ήξερα ότι σαν συνταξιούχος, δεν ήθελα 
να κάνω τίποτε.

Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο μου-
σαφίρης. Πριν ρίξεις μομφή, για έναν άνθρω-

πο, σωστό είναι να ψάξεις, τι έχει προηγηθεί. 
Πίσω από κάθε άνομη πράξη, κρύβονται 

ένας, οι πολλοί ηθικοί αυτουργοί.
Τα  ναι και τα όχι,  είναι τα ωφέλημα και τα 
βλαβερά.  Πως όμως φτάνουμε σε αυτό το συ-

μπέρασμα;  Περίπλοκο  θέμα, διότι εδώ συμβάλ-
λουν η αντίληψη, η γνώση, η εμπειρία, η συμπερι-
φορά μας και το εγώ μας. Πιο δύσκολο είναι το τε-
λευταίο.

Γιατί δεν αντιγράφουμε τον Αγγλικό νόμο 
κατά του χουλιγκανισμού στα γήπεδα. Οι 

παρλαπίπες δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. 
Γηράσκω αεί διδασκόμενος.

Τα ναι και τα όχι. Όταν διαβάζουμε κάτι, κρί-
νουμε με την αντίληψη μας, εάν είναι ναι ή εάν 

είναι όχι. Χρειάζεται παιδεία, γνώση, εμπειρία. Αλλά 
και μια πρόβλεψη για το αύριο, γιατί όλα στην ζωή 

μας αλλάζουνε, λόγω των εκά-
στοτε αναγκών μας.

Επιπόλαιο λέμε έναν άν-
θρωπο, ο οποίος  κάνει 

απερισκεψίες, κάποια στιγμή το 
καταλαβαίνει, και από μόνος του 
επανορθώνει.  Δεν είναι βέβαια  
κακός, αλλά χρειάζεται ολίγη 
πρόβλεψη.

Σωστό είναι να κρατάμε 
το μέτρο της ευπρέπειας. 

Όλοι θυμώνουμε, όλοι  αγανα-
κτούμε, όλοι συγχυζόμαστε και 
βγαίνουμε έξω από τα ρούχα 
μας. Όταν όμως αυτό το σκε-

φτούμε πιο ψύχραιμα και όχι εν θερμώ, τότε βρί-
σκουμε μια μέση λύση. 

Εάν ο ισοβίτης εγκληματίας ήξερε απόλυ-
τα, ότι θα βγει από την φυλακή, μόνο μέ-

σα στην κάσα του, θα είχαν αδειάσει οι φυλα-
κές και θα απάλλασσαν το κράτος, από ένα δυ-

σβάστακτο έξοδο.  Όταν λέμε 
ισόβια, εννοούμε ισόβια , έλε-
γε ο γερο Καραμανλής. Αυτό 
που σήμερα κάνουμε είναι 
λάθος της δημοκρατίας μας. Η 
υποτροπή, στο ίδιο αδίκημα, 
πρέπει να μετατραπεί σε κα-
κούργημα.

Ο απλοϊκός άνθρωπος, 
με χαμηλή αντίληψη και 

μέτρια γνώση, είναι ευκολόπι-
στος.  Δηλαδή εκμεταλλεύσι-
μος. Όταν ξεφύγει από αυτήν 

την παγίδα, βλέπει την ζωή μας όπως στην πραγ-
ματικότητα λειτουργεί. Τότε τον κατηγορούν σαν 
αντισυμβατικό και τον περνούν από ιερά εξέταση.
Ο άνθρωπος φύσει κοινωνικό ον δεν μπορεί να 
ζει μόνος.  Εάν για οιονδήποτε λόγο μείνει μόνος, 
ο χαρακτήρας του, η συμπεριφορά του αλλοιώ-
νεται. Γίνεται δύστροπος.

Η αγάπη είναι υπέροχη όταν υπάρχει ψω-
μί.  Αλλιώς μετατρέπεται σε γκρίνια ανυ-

πόφορη εφιαλτική. 
Το σώμα μας το πλένουμε με σαπούνι και 
καθαρίζει.  Το μυαλό μας, το εγώ μας, την 

συμπεριφορά μας, με τι;  Δύσκολα πράγματα αυ-
τά. Όλοι κλωτσάμε.

Το ψέμα βγάζει πολλά λουλούδια, αλλά 
δεν κάνει καρπούς. Αυτό να το έχουν υπ’ 

όψιν τους οι νυν και μέλλοντες πολιτικοί μας.
Σχεδόν πάντα βρίσκεις τους κλέφτες, όταν 
αυτοί μαλώνουν για την μοιρασιά.

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»

Εμείς οι Έλληνες 
έχουμε ένα κακό 
ελάττωμα, κατά-

λοιπο δουλείας, Εάν η 
εξουσία μας πει αυτό 
απαγορεύεται να το πά-
ρετε, θα κάνουμε το παν 
να το κλέψουμε. Εάν μας 
πει, αυτό παρέχεται δω-
ρεάν, ελάχιστοι θα πάμε 
να το πάρουμε.

Παντού σε όλη την 
Ελλάδα, θα συνα-
ντήσεις απλοϊκούς 

ανθρώπους και καλοκά-
γαθους. Πες τους ένα έξυ-
πνο και από την καθημε-
ρινή ζωή, αστείο και θα 
σου ανοίξουν την καρδιά 
τους. Δεν είμαστε όλοι σα-
τανάδες, νταήδες και 
στραβόξυλα.

Μπορούμε ένα άν-
θρωπο να τον εκ-
παιδεύσουμε, να 

τον μορφώσουμε, να τον 
κάνουμε Ακαδημαϊκό 
δάσκαλο, δεν μπορούμε 
να τον κάνουμε έξυπνο. 
Αυτό είναι δουλειά της 
μητέρας φύσης.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Παρόν ο Βασίλης Οικονόμου…
Ο Βασίλης Οικονόμου έδωσε το παρόν στο Λαύ-
ριο σε μια μεγάλη συγκέντρωση της Κίνησης Πο-
λιτών για την  Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου στα 
Μεσόγεια!! Το δίκαιο διαχρονικό αίτημα των πο-
λιτών ήρθε η ώρα να το εξετάσει με προσοχή η 
κυβέρνηση.. Γνωρίζοντας την θέση του Πρωθυ-
πουργού και τα αντανακλαστικά του Υπουργού 
Υγείας νομίζω ότι φτάνει ο χρόνος που θα δικαι-
ωθούν οι στόχοι μιας ολόκληρης γενιάς των Με-
σογείων…

Στήριξη  και εμπιστοσύνη 
στον  Πέτρο Μαρίνη
Η Περιο-
δεία στο 
Δ ή μ ο 
Αχαρνών 
π ο υ  
πραγμα-
τοποίησε 
ο Γραμμα-
τέας της 
Π.Ε.της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος 
από το Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κοντα-
δάκη και άλλων στελεχών,  επισφράγισε  την 
εμπιστοσύνη  όλων  στο πρόσωπο και τις  ικανό-
τητες του νέου  Πρόεδρου της ΔΗΜΤΟ Αχαρνών 
– Θρακομακεδόνων,  Πέτρο Μαρίνη, για μια νέα 
δυναμική πορεία της, στα κοινά  του Δήμου μας. 

Συνάντηση  με Δόμνα Μιχαηλίδου 
Την Υφυπουργό Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, 
Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε  η Πρόεδρος 
ΚΑΜΕΑ &  Βαμβακάρειο Ίδρυμα, Μαρία Μπού-
κη, την οποία ενημέρωσε αναλυτικά για τις δύο 
δομές που λειτουργεί ο Δήμος Αχαρνών για τα 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, αποτελώντας παρά-
δειγμα για τους υπόλοιπους δήμους. Παρών στη 
συνάντηση ήταν και ο Bουλευτής & πρόεδρος της 
επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, 
Βασίλης  Οικονόμου. 

Εκδήλωση Λυκείου 
Ελληνίδων Αχαρνών

Μετά από δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας, γιόρτασε 
την Αποκριά ένας από τους σημαντικότερους πολιτι-
στικούς συλλόγους των Αχαρνών. Το Λύκειο των Ελ-
ληνίδων – Παράρτημα Αχαρνών, προσφέρει πολύ 
σημαντικό έργο όσον αφορά την διατήρηση της πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς και για το λόγο αυτό αγκα-
λιάζουμε και στηρίζουμε τους ανθρώπους που διαθέ-
τουν χρόνο και ψυχή και το κάνουν πραγματικότητα.

Πανέτοιμη  η «Ομάδα σε ετοιμότητα»
Ήταν μία υπέρο-
χη Κυριακή 20-
02-2022, με κο-
πή της πίτας για 
την «Ομάδα Σε 
Ετοιμότητα» ... 7 
Χρόνια μαζί... με 
προσφορά αγά-
πης στο συνάνθρωπο.. συνεχίζουμε Δυναμικά με 
ενότητα και αγάπη, το φιλανθρωπικό μας έργο!....

Η πίτα της Ένωσης  Γονέων
Μέλη της Διοί-
κησης του Δή-
μου Αχαρνών 
ανταποκρίθη-
καν, στην εκδή-
λωση  της Ένω-
σης  Γονέων 
Αχαρνών για την κοπή της Βασιλόπιτας για το καλό 
της νέα χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή  20 Φεβρουαρίου 2022. Παρευρέθηκαν η Αντι-
δήμαρχος Χριστίνα Κατσανδρή, οι Πρόεδροι Σχ. 
Επιτροπών,  Χαρ. Ορφανίδης και Γεωργία Ευθυμιά-
δου, ο Πρόεδρος της; ΔΗΚΕΑ  Γιάννης Νίκας και η 
Δημ. σύμβουλος Διονυσία Μπομπόνη.

Η κοπή της πίτας του «Ευκλείδη»
Το Διοικητικό 
Συμβούλιο της 
Ευξείνου Λέσχης 
Αχαρνών και Ατ-
τικής «Ο Καπετάν 
Ευκλείδης» έκο-
ψε την  Κυριακή 
13 Φεβρουαρί-
ου, την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του στην αί-
θουσα εκδηλώσεων της Λέσχης, στην Πλατεία Κα-
ράβου. Στην κοπή της πίτας παρευρέθηκε ο Δήμαρ-
χος των Αχαρνών, κ. Σπύρος Βρεττός, συνοδευόμε-
νος από Αντιδημάρχους και μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Οι  ξεναγήσεις στην ΙΛΕΑ
Την Κυρια-
κή 20 Φε-
βρουαρίου 
ξεναγήθη-
καν  σ το  
Ισ τορ ικό 
και Λαο-
γ ρ α φ ι κ ό 
Μουσείο 
Αχαρνών τα παιδιά του Εργαστηρίου Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Αγίων Αναργύρων. Στο τέλος 
της ξενάγησης τα παιδιά ζωγράφισαν εικόνες και 
αντικείμενα που τους έκαναν εντύπωση από το 
εμβληματικό Μουσείο των Αχαρνών

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΙΩΤΕΣ 
Η Θεατρική 
μας ομάδα 
«Εργοτέ -
χνιον»  έκο-
ψε την πρω-
τοχρονιάτι-
κη πίτα, εί-
μαστε πολύ 
περήφανοι σαν Σύλλογος για όλους όσους συμμε-
τέχουν σε αυτή και έχουν γίνει μια όμορφη παρέα. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την δασκάλα μας Γω-
γώ Φάκου, αλλά και τον μοναδικό Ανδρέας Απο-
στόλου που μαγεύει με τη μουσική του διδασκα-
λία.…  Συνεχίζουμε δυναμικά με πολύ αγάπη για 
την τέχνη και το θέατρο.

Ο Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ  
στην ….«Διέξοδο»
Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Αθ. Θεοχάρης, και με 
αφορμή τα 
20 χρόνια 
λειτουργί-
ας, παρευ-
ρέθηκε στο 
χώρο του 
Κ έ ν τ ρ ο 
Πρόληψης 
Αχαρνών «Διέξοδος» παρουσία του Δημάρχου 
Αχαρνών και Προέδρου του, κ. Σπύρος Βρεττός, της 
Αν. Προέδρου Μαρίας Μπούκη  και των στελεχών 
του. Ο κ. Θεοχάρης ενημερώθηκε τόσο για τη λει-
τουργία του Κέντρου, όσο και για τις επερχόμενες 
παρεμβάσεις του, ενώ τους συνεχάρη για την μέχρι 
τώρα ενεργή παρουσία τους στην κοινότητα. 

Ομίλου Φίλων Πινακοθήκης 
«Χρήστος Τσεβάς»
Καλή χρονιά από το Δ Σ. του Ομίλου Φίλων Δη-
μοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσε-
βάς» τις ομάδες μας και τους διδάσκοντες ( Ευαγ-
γελία Δημητρέση, Γεωργία Μπαλή, Σπύρος  Βα-
ρελάς). Πολλές παρουσίες και πολλές ευχές στην 
κοπή πίτας. Και του χρόνου με πολλές εκδηλώ-
σεις και θετική ενέργεια!!!

Φωτορεπορτάζ
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Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλά-
βεια κορυφώθηκαν σήμερα Παρα-
σκευή 11 Φεβρουαρίου 2022  οι εορτα-

στικές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο των Αχαρ-
νών Άγιο Βλάσιο.

Της Θείας Λειτουργίας που πραγματοποιήθηκε 
στο παρεκκλήσιο Αγίων Κων/νου και Ελένης χορο-
στάτησε  ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως  κ. Αθηναγόρας, ο οποίος ευχήθηκε να 
ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των 
ζημιών που υπέστη ο Κεντρικός Ναός του Αγίου Βλα-
σίου στον σεισμό του 2019.

«Με ευλάβεια τιμάμε σήμερα την εορτή του Αγί-
ου Βλασίου, του Πολιούχου και Προστάτη της πόλης 
μας. Ο Άγιος Βλάσιος συνδέεται άρρηκτα με την ιστο-
ρική πορεία της πόλης μας μέσα στον χρόνο και οι 
μαρτυρίες των προγόνων μας το αποδεικνύουν περί-
τρανα. Εύχομαι η Χάρη του Αγίου Βλασίου να μας γε-
μίσει δύναμη και σοφία ώστε ενωμένοι να προχωρή-
σουμε μπροστά για το καλό όλων των κατοίκων της 
πόλης μας. Χρόνια Πολλά στις Αχαρνές μας», τόνισε 
στο μήνυμά του για την ημέρα, ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός.

Στις Θρησκευτικές εκδηλώσεις συμμετείχαν οι 
Βουλευτές Βασίλης Οικονόμου και Πάνος Σκουρο-
λιάκος, ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επι-

τροπής του ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Αθανάσιος Αυγερι-
νός, ο Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ Χάρης Δαμάσκος, οι Πε-
ριφερειακοί σύμβουλοι Θανάσης Κατσιγιάννης, Ευ-

ρώπη Κοσμίδη και Γιάννης Σμέρος,  η στρατιωτική 
ηγεσία από την Αεροπορική βάση της Δεκέλειας, ο 
Διοικητής του Α.Τ. Αχαρνών Παναγιώτης Συρμαλής, 
Αντιδήμαρχοι και στελέχη της δημοτικής αρχής.
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Με θρησκευτική ευλάβεια ο εορτασμός 
του Πολιούχου των Αχαρνών Αγίου Βλασίου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του Δήμου Αχαρνών
Ξεκίνησαν οι εγγρα-
φές στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του Δή-
μου Αχαρνών με σκο-
πό τη διδακτική υπο-
στήριξη μαθητών και 
μαθητριών Γυμνασίων 
και Λυκείων της πόλης 
που ανήκουν σε οικο-
νομικά αδύναμες οι-
κογένειες. Το Κοινωνι-
κό Φροντιστήριο του 
Δήμου δομήθηκε με 
απόλυτα επαγγελματι-
κά πρότυπα, σε ένα 
νέο κτίριο που τηρεί 
όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές και έμπειρους καθηγη-
τές. Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομέ-
νων θα είναι το συνολικό εισόδημα των 
συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως 
η οικογενειακή κατάσταση κ.α.

Αναφερόμενος σε αυτή τη νέα δο-
μή, κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός τονίζει: 
«Ο Δήμος μας προχωρά σε ένα ακόμη 
βήμα έμπρακτης στήριξης των ευάλω-
των οικογενειών της πόλης μας. Ένα 
ακόμη βήμα για να σταθεί ουσιαστικά 
δίπλα στους μαθητές των Αχαρνών με 
τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντι-
στηρίου. Σε μια δύσκολη συγκυρία 
αποδεικνύουμε πως στηρίζουμε κάθε 
συνδημότη μας, επεκτείνουμε τις κοινω-
νικές μας παροχές σε κάθε επίπεδο και 

συμβάλλουμε στην 
εκπαιδευτική εξέλιξη 
των ωφελούμενων 
μαθητών».

Η κατάθεση των 
αιτήσεων εγγραφής 
στο Κοινωνικό Φρο-
ντιστήριο γίνεται κα-
θημερινά από Δευτέ-
ρα έως  Παρασκευή: 
10:00 π.μ -15:00 μ.μ 
στα γραφεία: Παύλου 
Μελά 47 & Παγκάλου, 
2ος όροφος (τηλ:210-
2440004) και ηλε-
κτρονικά στο email: 
ko in . f ront i s t i r io .

acharnes@gmail.com.
Κατά την κατάθεση της αίτησης συμ-

μετοχής στο κοινωνικό φροντιστήριο θα 
πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα 
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότη-
τας ή διαβατηρίου
2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο 
του μαθητή
3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενει-
ακής Κατάστασης
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώ-
ματος (2020) ή βεβαίωση απαλλαγής
5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν 
υπάρχει).
6. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλια-
ρίου απορίας
7. Άλλο έγγραφο (π.χ γνωμάτευση ανα-
πηρίας, έκθεση κοιν. Έρευνα κ.λ.π)

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αχαρνών: Μια νέα 
δομή με στόχο την ενημέρωση και 
την παροχή υπηρεσιών πρόληψης 
Μια νέα σημαντική και πρω-
τοποριακή δομή, το Κέντρο 
Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ 
Υγείας) ξεκίνησε να λειτουρ-
γεί από το Δήμο Αχαρνών και 
τη Δημοτική Κοινωφελή Επι-
χείρηση Αχαρνών (ΔΗΚΕΑ) 
με σκοπό την παροχή υπηρε-
σιών πρόληψης και προαγω-
γής της υγείας προς τους δη-
μότες μας. 

Το ΚΕΠ Υγείας δημιουρ-
γήθηκε από τη συνεργασία 
του Δήμου Αχαρνών με το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας, που είναι το πιστοποι-
ημένο Δίκτυο του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού υγείας στη 
χώρα μας.

Η εγγραφή στο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας γίνεται πολύ εύκολα από 
τον δημότη, γρήγορα, από το σπίτι του και είναι εντελώς δωρεάν, μέσα 
από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://exetaseis.kepygeias.org/
identity/account/register

Έτσι ο κάθε δημότης μπορεί να αποκτήσει προφίλ ενημέρωσης 
προληπτικών εξετάσεων και να έχει εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμες 
πληροφορίες.

Βασικός στόχος του είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών και η δι-
οργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 10 κύρια νοσήματα, προτεινό-
μενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που είναι ο Καρκίνος του 
παχέος εντέρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο Καρκίνος του 
μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, 
ο Καρκίνος του προστάτη, το  Μελάνωμα και η Κατάθλιψη. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της  πανδημίας  έχει προστεθεί στο προ-
φίλ των Δημοτών και χρήσιμες πληροφορίες για τον  COVID-19.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102478505
Δ/νση: Πλατεία Αγίου Νικολάου
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Το Δήμο Αχαρνών επισκέφθηκε το πρωί της Πέ-
μπτης 10 Φεβρουαρίου 2022 κλιμάκιο της Νέας 
Δημοκρατίας, αποτελούμενο από τον Γραμματέα 

της Πολιτικής Επιτροπής  Παύλο Μαρινάκη και από τον 
Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, το βουλευ-
τή Ανατολικής Αττικής Βασίλη Οικονόμου και τον πρόε-
δρο της ΔΗΜΤΟ Αχαρνών- Θρακομακεδόνων Πέτρο 
Μαρίνη.

Η αρχή έγινε από το Δημαρχείο Αχαρνών, όπου ο Δή-
μαρχος Σπύρος Βρεττός και στελέχη της δημοτικής αρχής 
συζήτησαν με τους κ. Π. Μαρινάκη και Στ. Κονταδάκη τα ζη-
τήματα ασφάλειας στο Δήμο, αλλά και τις προοπτικές ανά-
πτυξης της περιοχής.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Αχαρνών έθεσε επί τάπητος τη 
μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο εγκαταλειμμέ-
νο γυμνάσιο της Αυλίζας. Ζήτησε επίσπευση των διαδικασι-
ών ακόμα και με νομοθετική ρύθμιση ώστε να ξεπεραστούν 
οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που δεν επιτρέπουν την 
άμεση μεταφορά των υπηρεσιών. Παράλληλα, ο κ. Σπ. 
Βρεττός έθιξε το θέμα της ελλιπούς επάνδρωσης του Αστυ-
νομικού Τμήματος Αχαρνών και αναγνώρισε ότι έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα προόδου τα δύο τελευταία χρόνια ωστό-
σο χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις.  

Στη συνέχεια, ο κ. Σπ. Βρεττός εστίασε στην περιοχή της 
Βαρυμπόμπης, η οποία επλήγη από τις πυρκαγιές του καλο-
καιριού, θέτοντας δύο προβλήματα που πρέπει να επιλυ-
θούν άμεσα. Αυτό της διάνοιξης των εξόδων διαφυγής κι 
αυτό της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής. Όπως 
τόνισε και τα δύο ζητήματα χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης 
ώστε να μην προκληθούν προβλήματα δεδομένου ότι πλέ-
ον δεν υπάρχουν δέντρα για να κρατήσουν τα ορμητικά νε-
ρά. Το τρίτο θέμα που έβαλε στο τραπέζι ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών ήταν η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου και του Ιστορι-
κού Κέντρου, ενός εμβληματικού έργου με πολλαπλές θε-
τικές επιδράσεις για την πόλη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: 
«Αν και έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό οι δια-

δικασίες και έχουν απαλλοτριωθεί τα κτίσματα που βρίσκο-
νται πέριξ του χώρου του Αρχαίου Θεάτρου, παρατηρού-
νται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που εμποδίζουν την 
άμεση έναρξη του έργου».

Από την πλευρά του, ο κ. Π. Μαρινάκης τόνισε ότι τα ζη-
τήματα που συζητήθηκαν πρόκειται να μεταφερθούν στα 
αρμόδια υπουργεία για να δοθούν λύσεις. «Ο Δήμος Αχαρ-
νών είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής, 
με πολλές προοπτικές ανάπτυξης. Θέλουμε να βρεθούμε δί-
πλα στους πολίτες, σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά. Θέ-
λουμε πρωτίστως, να ακούσουμε τα ζητήματα που απασχο-
λούν τους πολίτες και να δώσουμε λύσεις» δήλωσε χαρα-
κτηριστικά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Δημ. Συμ-
βουλίου, Θέμης Οικονόμου, και ο Γραμματέας του Δήμου, 
Γιάννης Δημητρακόπουλος. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμ-
βουλίου ο κ. Μαρινάκης μίλησε στους αντιδημάρχους, Μι-
χάλη Βρεττό, Νικόλαο Δαμάσκο, Δημήτρη Κωφό, Γιώργο 
Σιδηρόπουλο, Στάθη Τοπαλίδη, Γιώργο Πετάκο, Άγγελο 
Αραμπαντζή, Νικόλαο Ξαγοράρη, Χριστίνα Κατσανδρή και 
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο.

Επόμενος σταθμός στην επίσκεψη ήταν το Κέντρο Ατό-
μων με ειδικές Ανάγκες (Κ.Α.Μ.Ε.Α) «Αρωγή», όπου τους 
υποδέχθηκε η Πρόεδρος Μαρία Μπούκη και η Πρόεδρος 
του Σωματείου Βίκυ Έλλιοτ, ενημερώνοντας των για τις λει-

τουργίες των δομών του Κέντρου. Η επίσκεψη στο Κέντρο 
ολοκληρώθηκε με την κοπή της Βασιλόπιτας και την ανταλ-
λαγή ευχών.

Ακολούθως  μετέβη στην Σχολή Αξιωματικών της 
ΕΛ.ΑΣ., όπου ο Υποστράτηγος Εμμανουήλ Δασκαλάκης μας 
μίλησε για τις δραστηριότητες των σπουδαστών, καθώς και 
για τον ρόλο της Σχολής στην περιοχή.

Τέλος βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία Αχαρνών μίλη-
σαν με επιχειρηματίες της περιοχής και επισκέφτηκαν τα γρα-
φεία της ΔΗΜ.ΤΟ Αχαρνών-Θρακομακεδόνων και ΔΕΕΠ.

Τους κυρίους Παύλο Μαρινάκη και Στέλιο Κονταδάκη 
συνόδευαν σε όλες τις συναντήσεις ο Βουλευτής Ανατολι-
κής Αττικής Βασίλης Οικονόμου, η πολιτευτής της ΝΔ Βάσω 
Κόλλια,   η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής Βανίτα 
Σοφρώνη και  ο Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΘΡΑ-
ΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  Πέτρος Μαρίνης 

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο κ. Μαρινάκης 
δήλωσε: «Το κοινωνικό και νομοθετικό έργο που έχει πα-
ράξει η Ελληνική Κυβέρνηση της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και 
μάλιστα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο είναι πρωτοφανές. 
Θέλουμε, πρωτίστως, να ακούσουμε τα ζητήματα που απα-
σχολούν τους πολίτες και να δώσουμε λύσεις. Με παραίνε-
ση του Πρωθυπουργού και Προέδρου μας Κυριάκου Μη-
τσοτάκη βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των πολιτών, σε 
κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά».
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Ουσιαστικής σημασίας  η επίσκεψη του Γραμματέα Πολιτικής 
Επιτροπής της Ν.Δ. Παύλου Μαρινάκη στο Δήμο Αχαρνών

Οι  «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης 
και Ψηφιακού Εγγραμματισμού»
H Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Αχαρνών, στο πλαί-
σιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμ-
ματισμού», διοργανώνουν κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων 
(webinars) για την ενημέρωση ενηλίκων (18+) γονέων και κηδεμόνων, 
στελεχών της δημόσιας και τοπικής διοίκησης αλλά και του ιδιωτικού 
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. Όσοι επιθυ-
μούν να βρεθούν μαζί μας, μπορείτε να  κάνετε εγγραφή στη φόρμα: 
https://tinyurl.com/digitalattiki. Στο παραπάνω πλαίσιο η δράση θα συ-
νεχιστεί με την παρακάτω σειρά: 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00 Εκτέλεση Ηλεκτρονικών
  Τραπεζικών Συναλλαγών (e-banking)
09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00 Εκτέλεση Ηλεκτρονικών
  Αγορών και Συναλλαγών
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00 Ψυχική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00 Ικανότητα Αναζήτησης, Διαχείρισης,
  Οργάνωσης και Αρχειοθέτησης Πληροφοριών 
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00 Ιατρικές Πληροφορίες
  στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι

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).
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Μικρές «ελευθερίες» μόνο για τους εμβολια-
σμένους :  Την 16 Φεβρουαρίου 2022 συνεδρί-
αση η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία 

και εισηγήθηκε την άρση ορισμένων περιοριστικών 
μέτρων μετά την αργή μεν σταδιακή δε υποχώρηση 
της πανδημίας. Η εισήγηση της Επιτροπής έγινε απο-
δεκτή από την Κυβέρνηση με αποτέλεσμα από σήμε-
ρα, Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022, να ισχύουν τα 
εξής: 
Για τους πλήρως εμβολιασμένους και τους νοσήσα-
ντες: 
• Επιτρέπονται στην εστίαση και τη διασκέδαση οι όρ-
θιοι πελάτες
• Αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας στα γήπεδα στο 
50%
• Επιτρέπονται από την 1η Μαρτίου 2022 οι σχολικές 
εκδρομές, τόσο οι ημερήσιες όσο και οι πολυήμερες
• Περιορίζεται η τελεργασία στον ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα στο 20%
 Για τους ανεμβολίαστους
• Απαγορεύεται η είσοδός του στους κλειστούς χώ-
ρους σε μπαρ, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης.
• Επιτρέπεται να καθίσουν σε εξωτερικούς χώρους 
εστίασης εφόσον διαθέτουν αρνητικό rapid test.
• Απαγορεύεται η είσοδός τους σε γήπεδα, θέατρα, κι-
νηματογράφους, μουσεία, συνέδρια και γυμναστή-
ρια.

Αναγνωρίστηκε επίσημα με ΦΕΚ η ποντια-
κή λύρα ως παραδοσιακό όργανο. Σύμφω-
να με το ΦΕΚ 77/Β/17-1-2022 όποιος σπου-

δάζει κάποιο παραδοσιακό όργανο σε μια μουσική 
σχολή ή ένα ωδείο ακολουθεί συγκεκριμένο πρό-
γραμμα σπουδών με επίπεδα, τάξεις και υποχρεω-
τικά μαθήματα και μπορεί να λάβει αναγνωρισμέ-
νο πτυχίο ή δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου με την 

αντίστοιχη ειδίκευση. Επίσης το πτυχίο της Ποντια-
κής Λύρας που θα δίνεται από τα ωδεία όλης της 
χώρας θα έχει την ίδια ισχύ έναντι των υπολοίπων 
κλασικών οργάνων, θεωρητικών κλπ. Πηγή : 
www.paratiritis-news.gr 

21 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δι-
άρκειας 8 μηνών, στο Εθνικό Αθλητικό Προ-
πονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού, μέσω 

του νέου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα 
του ΟΑΕΔ. Από την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 
2022 άνοιξε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων 
και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Παρασκευή 18 
Μαρτίου και ώρα 11:00. Το πρόγραμμα απευθύνεται 
σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 
Για υποβολή αιτήσεων ακολουθήστε τον σύνδεσμο: 
https://www.gov.gr/.../programmata-koinophelous-
kharaktera 

Τρεις διαφορετικές εστίες φωτιάς εμφανί-
στηκαν ταυτόχρονα σήμερα το μεσημέρι 
στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Από 

την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκε η Πολιτική 
Προστασία του Δήμου μας με τον αρμόδιο Αντιδή-
μαρχο Γιώργο Σιδηρόπουλο, κινητοποιήθηκαν πυ-
ροσβεστικές δυνάμεις, ενώ παρών ήταν και ο Δή-
μαρχος Αχαρνών  Σπύρος Βρεττός. 

Ο Δήμος μας προχωρά σε ένα ακόμη βήμα 
έμπρακτης στήριξης των ευάλωτων οικογε-
νειών της πόλης μας. Ένα ακόμη βήμα για να 

σταθεί ουσιαστικά δίπλα στους μαθητές των Αχαρ-
νών με τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρί-
ου. Σε μια δύσκολη συγκυρία αποδεικνύουμε πως 
στηρίζουμε κάθε συνδημότη μας, επεκτείνουμε τις 
κοινωνικές μας παροχές σε κάθε επίπεδο και συμ-
βάλλουμε στην εκπαιδευτική εξέλιξη των ωφελού-
μενων μαθητών

Εν   ολίγοις, οι  δεσμεύσεις  του Αναπληρω-
τή Υπουργού   Εσωτερικών, κατά την επί-
σκεψή του στο Δήμο Αχαρνών,  αρχές της 

εβδομάδας, όπως ο ίδιος τα ανακοίνωσε στην επί-
σημη σελίδα του στο FB, έχουν ως ακολούθως : 
1.Την ένταξη σημαντικών έργων στο Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» του @ypesgr όπως η αστική 
ανάπλαση του πάρκου Λαθέας σε έκταση 32 στρεμ-
μάτων,
2. Την αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Ναού 
του Αγίου Βλασίου που είχε υποστεί ζημιές από τον 
σεισμό του Ιουλίου 2019, όπως και του περιβάλλο-
ντος χώρου,
3. Την συνέχιση της στήριξης στον Δήμο για τις 
αναγκαίες υποδομές.
Ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας αρχαίος δήμος, που 
έχει αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς τις τελευταίες 
δεκαετίες ενσωματώνοντας τις διάφορες τάσεις της 
κοινωνίας. Βρισκόμαστε δίπλα στο Δήμο και τους 
δημότες και κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε η 
περιοχή να έχει ένα πιο φωτεινό μέλλον.

Μια διευκρίνηση σε ότι αφορά την Δημο-
σιογραφία στο Δήμο μας: Προσωπικά είμαι 
ικανοποιημένος, από την πληθώρα προ-

σώπων που δημοσιογραφούν καθημερινά σε πά-
νω από 70 διαδικτυακούς χώρους, της  πόλης μας 
και του Δήμου μας, όπως Ιστοσελίδες, Blog, κυρί-
ως σελίδες Facebook. Καλύπτουν με το παραπά-
νω όλα τα προβλήματα, τα τοπικά, τα κοινωνικά, 
τα πολιτιστικά, τα δημοτικά, τα πολιτικά, τα παρα-
ταξιακά, τα κομματικά, τα περιβαντολλογικά, τα 
εκκλησιαστικά. Αυτό που  δεν καταλαβαίνω, είναι  
όταν βλέπω,  Ιστοσελίδες, Blog, κυρίως σελίδες 
Facebook, όχι όμορων Δήμων,  αλλά Ανατολικής 
Αττικής, με έδρα Παλλήνη, Σπάτα, Αρτέμιδα, Ρα-
φήνα, Νέα Μάκρη, να διατηρούν σελίδα με τα 
Δελτία Τύπου  του Δήμου μας. Και η απορία μου 
είναι η εξής:  Σε ποιους πολίτες, κάνουν  ενημέρω-
ση, σε όλους τους Δήμους για λογαριασμό του 
Δήμου Αχαρνών; Ή είδαν κενό ενημέρωσης;   
Ιδού η απορία….  Θα επανέλθω  στο θέμα με νέα 
στοιχεία….

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Συνέχεια από την  πρώτη σελίδα 

Σταθερά θα μείνουν για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά τα δημοτικά τέλη του ΔήμουΑχαρ-
νώνμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, μετά την πρότασητου Δημάρχου Σπύρου Βρετ-
τού να διατηρήσει «παγωμένες» τις τιμές, ώστε να 
μην επιβαρυνθούν επιπλέον τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να ισχύ-
ουν οι απαλλαγές για ειδικές κατηγορίες δημοτών.

Αν και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως δι-
καιολογία την ενεργειακή κρίση, όπως έκανε το 
ποσοστό των Δήμων της Ελλάδας, η δημοτική αρ-
χή προτίμησε να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τα τέ-
λη, αναλαμβάνοντας το σχετικό ρίσκο και προστα-
τεύοντας, παράλληλα, τους πολίτες της. «Τη στιγ-
μή που αρκετοί δήμοι έχουν προχωρήσει σε αυ-
ξήσεις στα δημοτικά τους τέλη λόγω των 
ανατιμήσεων από το υψηλό κόστος της ενέργειας 
, εμείς επιλέγουμε να κρατήσουμε τις τιμές μας στα 
ίδια επίπεδα για να μην επιβαρύνουμε τους δημό-
τες», τόνισε στο Δημοτικό Συμβούλιο οΔήμαρχος-
Σπύρος Βρεττός. «Ως δημοτική αρχή επιλέξαμε 
έμπρακτα να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε 
τους δημότες  και τους επαγγελματίες της περιοχής. 
Όλα αυτά οφείλονται στον εξορθολογισμό των οι-
κονομικών του δήμου και στη σωστή οικονομική 
διαχείριση», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών Μιχάλης Βρεττός επισήμανε ότι όλο αυτό το 
διάστημα έγινε μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην 

αποκλίνουν τα έσοδα από τα έξοδα, παρά την 
ακρίβεια που πλήττει και τους δήμους, για να δια-
τηρηθούν σταθερά τα δημοτικά τέλη και να μην 
μετακυληθεί το κόστους στους πολίτες.  

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που θα 
ισχύσουν από 01/01/2022ως εξής:
1) Πρώτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρη-
σιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε 
0,81ευρώ/τμ
2) Δεύτερος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκο-
πικούς καιφιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,68 ευ-
ρώ /τμ
3) Τρίτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησι-
μοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονο-
μικήςδραστηριότητας σε 1,68 ευρώ /τμ
4) Ειδικός συντελεστής:
Α) Ακίνητα στην Κοινότητα Αχαρνών άνω των 100 
τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοι-
κία σε0,95 ευρώ /τμ

Β) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων έως 
100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
κατοικίασε 1,05 ευρώ /τμ.
Γ) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων 
άνω των 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλει-
στικά γιακατοικία σε 1,11 ευρώ /τμ.
Επίσης ισχύσουν και το έτος 2022 οι κάτωθι απαλ-
λαγές:
• Άποροι με φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 € 
(μηδενικά τέλη)
• Ανάπηροι με αναπηρία άνω του 67% και φορο-
λογητέο εισόδημα έως 13.000 € (μηδενικά τέλη).

• Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 
25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά-
τέλη).
• Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 
25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτω-
ση50%).
• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 
€ και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη).
• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 
12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτω-
ση50%).
• Δύο σύζυγοι που είναι μακροχρόνια άνεργοι 
(μηδενικά τέλη).
• Μονογονεΐκές οικογένειες με φορολογητέο εισό-
δημα έως 13.000 € (έκπτωση 50%).

Η μείωση ή η απαλλαγή ισχύει μόνο για την 
μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από 
βεβαίωσημονίμου κατοικίας και όχι για επαγγελ-
ματικό χώρο του αιτούντα.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
Κρατά σταθερά μειωμένα τα Δημοτικά Τέλη και για το 2022
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Με βασικό θέμα την εξεύρεση λύσης στο 
θέμα της υδροδότησης του Οικισμού 
ΚΑΠΟΤΑ πραγματοποιήθηκε η συνάντη-
ση του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου 
Βρεττού με τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπο Σαχίνη, την Πέ-
μπτη 17 Φεβρουαρίου 2022. 

Ο κ. Σπύρος Βρεττός παρέθεσε όλα τα 
δεδομένα και ζήτησε να συνεχιστεί απρό-
σκοπτα η υδροδότηση του οικισμού, ο 
οποίος λειτουργεί από το 1999 και συνεχί-
ζει να φιλοξενεί χιλιάδες ανθρώπους.

Από την πλευρά του ο κ. Χαράλαμπος 
Σαχίνης διαβεβαίωσε τον  Δήμαρχο Αχαρ-
νών ότι εντός του επόμενου χρονικού δια-

στήματος  θα γίνουν όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να τακτοποιηθεί το 
θέμα προς όφελος των κατοίκων του οικι-
σμού.

Όπως τόνισε μετά τη συνάντηση ο κ. Σπ. 
Βρεττός, η συνεργασία με τη διοίκηση της 
ΕΥΔΑΠ είναι γόνιμη και συνεχής με μονα-
δικό γνώμονα το όφελος της τοπικής κοι-
νωνίας.

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Έργων Νικόλαος Δα-
μάσκος.

Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ για τον οικισμό ΚΑΠΟΤΑ

Σε τρεις χώρους σε Αχαρνές και Θρακομακεδόνες και σε 
πέντε τηλεφωνικές γραμμές μπορούν να απογράφονται 
οι δημότες που δεν έχουν, ακόμη, απογραφεί. 

Η απογραφή στον τόπο μας,  ισχυροποιεί την παρουσία του Δή-
μου και ενισχύει τον διεκδικητικό του ρόλο. Απογράφομαι στον 
Δήμο Αχαρνών σημαίνει ότι συμβάλλω στην ανάπτυξη της πό-
λης μου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής!
Για να απογραφείτε επικοινωνήστε: Στα τηλέφωνα 2102440001 
και 2102440005 (Κεντρικό Μενίδι), 2102400850-2102400860 
& 2102400890 (Γραφεία στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής –
παλαιά ΔΕΗ) & 2132140329 (Θρακομακεδόνες). 
Επίσης, στα Γραφεία Απογραφής: Παγκάλου και Παύλου Με-
λά-Αχαρνές (Καθημερινές:08:00-17:00 & Σάββατο 08:00-
13:00), Παλαιά ΔΕΗ (Καθημερινές:08:00-17:00) και Κοινοτικό 
Κατάστημα Θρακομακεδόνων (Καθημερινές: 08:30-15:30).

ΤΡΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Την ένταξη προς χρηματοδότηση 
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», εμβληματικών έργων για 

την περιοχή των Αχαρνών, ανακοίνωσε 
ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέ-
τσας κατά την επίσκεψή του στον Δήμο, 
τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022.

Στη συζήτηση που είχε με τον Δήμαρ-
χο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό, ο κ. Πέτσας 
ανακοίνωσε την ένταξη, εντός του επόμε-
νου διαστήματος, σημαντικών αναπτυξια-
κών έργων του Δήμου στα χρηματοδοτικά 
εργαλεία του υπουργείου Εσωτερικών, συ-
νολικού προϋπολογισμού 32 εκ. ευρώ. 
Πρόκειται για έργα που θα αλλάξουν την ει-
κόνα της πόλης και θα βελτιώσουν την κα-
θημερινότητα των πολιτών.

Συγκεκριμένα, μετά την ένταξη της ανα-
κατασκευής του υδρευτικού συστήματος 
της Βαρυμπόμπης προχωρά μέσα στον 
Μάρτιο, η ένταξη για χρηματοδότηση της 
Αστικής Αναζωογόνησης, μιας πρότασης 
που περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρ-
κο της Λαθέας, έκτασης 32 στρεμμάτων,  το 
οποίο αναμένεται να αποτελέσει όαση πρα-
σίνου και αναψυχής μέσα στον αστικό ιστό 
και θα συγκεντρώνει ποικίλες δραστηριό-
τητες άθλησης και πολιτισμού για τους δη-
μότες καθώς και την  ανάπλαση δύο εισό-
δων της πόλης, των Λεωφόρων Δημοκρα-
τίας και Φιλαδελφείας.

Παράλληλα, δρομολογείται η ένταξη 
μιας σειράς έργων  όπως ανακύκλωση, 
συλλογή βιοαποβλήτων, οδοποιία, ηλε-

κτροκίνηση, smart cities κ.α  που έχουν 
προταθεί από τον Δήμο και συνοδεύονται 
από ώριμες μελέτες.

Μεταξύ άλλων, οι δύο άντρες συζήτη-
σαν θεσμικά ζητήματα που απασχολούν 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τον κ. Στ. Πέ-
τσα να αναφέρει ότι γίνονται ενέργειες σε 
συνεννόηση με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο 
Οικονομικών για να υπάρξει μια έκτακτη 
χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ προκειμέ-
νου να ενισχυθούν τα έσοδα των Δήμων, 
όπως ενέργειες γίνονται και να βρεθεί λύση 
με το τέλος ταφής των απορριμμάτων. Στη 
συνέχεια ο κ. Στέλιος Πέτσας συνοδευόμε-
νος από τον Δήμαρχο Αχαρνών ανέβηκε 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
και συνομίλησε με επικεφαλής παρατάξε-
ων και τα μέλη της δημοτικής αρχής, για τα 
ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο. 

Ο αναπληρωτής  υπουργός  Εσωτερι-
κών επανέλαβε όσα συζήτησε με τον δή-

μαρχο και ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο θα 
αναλάβει ,πλήρως, την αποκατάσταση του 
Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Βλασίου, 
με το ποσό των 2 εκ. ευρώ. Μια εξέλιξη που 
χαροποίησε ιδιαίτερα τους παριστάμενους. 
Ερωτώμενος σχετικά με την έξοδο του Δή-
μου από το Παρατηρητήριο, ο κ. Στ. Πέτσας 
αναφέρθηκε με θερμά λόγια την προσπά-
θεια της Δημοτικής Αρχής να εξορθολογή-
σει τα οικονομικά, εξασφαλίζοντας ότι στις 
επόμενες οικονομικές χρήσεις θα καταφέ-
ρει να βγει από την εποπτεία και να στηρι-
χθεί στις δικές τους δυνάμεις.  

Ακολούθησε, η ξενάγηση του κ. Στ. Πέ-
τσα από τον κ. Σπ. Βρεττό στον χώρο όπου 
θα αναπτυχθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο 
της Λαθέας, έκτασης 32 στρ. Ο κ. Πέτσας χα-
ρακτήρισε το έργο ως τοπόσημο για την πε-
ριοχή που θα συντελέσει στην ανάπτυξή 
της και παράλληλα θα αποτελέσει πόλο έλ-
ξης επισκεπτών. Στις δηλώσεις του ο Δή-

μαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός ευχαρί-
στησε τον κ. Στέλιο Πέτσα για τις σημαντικές 
ανακοινώσεις που έκανε κατά την επίσκεψή 
του στον Δήμο  σχετικά με την ένταξη εμ-
βληματικών έργων στα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία του Υπουργείου, τονίζοντας ότι  η 
συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό 
είναι συνεχής και εποικοδομητική για την 
πόλη. Από την πλευρά του, ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας 
ευχαρίστησε τον κ. Σπ. Βρεττό για την υπο-
δοχή και τη φιλοξενία. Τόνισε ,δε, ότι ο Δή-
μος Αχαρνών έχει αναπτυχθεί με ταχείς 
ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες κι έχει κα-
τορθώσει να ενσωματώσει τις τάσεις της 
κοινωνίας. «Στεκόμαστε στο πλευρό της 
Δημοτικής Αρχής για έργα που βελτιώνουν 
την καθημερινότητα των πολιτών και πράτ-
τουμε ότι είναι δυνατό ώστε η περιοχή να 
έχει ένα φωτεινό μέλλον», σημείωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

Εντάξεις αναπτυξιακών έργων στο «Αντώνης Τρίτσης» ανακοίνωσε για τις Αχαρνές  ο Αναπλ. Υπουργός κ. Πέτσας

«Έργα 32 εκατ. ευρώ  θα  ενταχθούν άμεσα  στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου»
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Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Δημοτική 
Αρχή παρέλαβε περίπου 400 σχέδια 
οριστικών μελετών που αφορούν την 

ολική ανάπλαση δύο βασικών εισόδων της πό-
λης των Αχαρνών  και συγκεκριμένα των Λεω-
φόρων Δημοκρατίας και Φιλαδελφείας.

Αυτό που καθιστά πρωτοπόρα την προγραμ-
ματισμένη παρέμβαση στις δύο λεωφόρους, είναι 
ότι η ανάπλαση βασίζεται στην εκ βάθρων αποκα-
τάσταση όλων των υποδομών και δικτύων ενώ θα 
πληροί όλες τις προδιαγραφές για ασφαλή και 
απρόσκοπτη κίνηση πεζών, αμέα και οχημάτων.

Η ανάπλαση των δυο Λεωφόρων έχει εντα-
χθεί στις υποβληθείσες προτάσεις  για το πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» , με προϋπολογισμό 
που θα ξεπεράσει τα 11 εκ. Στον σχεδιασμό του 
Δημάρχου Σπύρου Βρεττού, με τη διαρκή υπο-
στήριξη και παρακολούθηση της πορείας των ερ-
γασιών από τους Αντιδημάρχους  Παναγιώτη Ανα-
γνωστόπουλο και Χρύσανθο Κόνταρη είναι η 
πλήρης ανάδειξη των εισόδων της πόλης. Οι υπη-
ρεσίες Πολεοδομίας και Προγραμματισμού αντίστοιχα 
συμβάλλουν στην άρτια υλοποίηση της μελέτης, κα-
θώς και οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας υπό τον 
Αντιδήμαρχο Νίκο Δαμάσκο.

Περιοχές όπως ο Κόκκινος Μύλος, η Λυκότρυπα 
και ο Άγιος Δημήτριος θα είναι άμεσα ωφελούμενες. 
Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι οι κάτοικοι και επισκέ-
πτες θα εισέρχονται στον Δήμο Αχαρνών από εισόδους 
που θα είναι αντάξιες της ποιότητας που επιζητούμε να 

έχουμε στην πόλη μας.
Οι μελέτες που έχουν ήδη παραληφθεί είναι:

• Αρχιτεκτονική: περιλαμβάνει όλες τις παρεμ-
βάσεις επί τους εδάφους, με διαμορφώσεις των 
πεζοδρομίων και τοποθέτηση αστικού εξοπλι-
σμού (παγκάκια, κάδοι, υπόγειοι κάδοι, θέσεις 
φυτών, ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών κ.λπ)
• Ηλεκτρομηχανολογική: Περιλαμβάνει μελέτη 
φωτισμού και άρδευσης. Ήδη ο Δήμος είναι σε 
επαφή με το ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση 
όλου του δικτύου
• Συγκοινωνιακή: Περιλαμβάνει όλες τις ανα-
γκαίες ρυθμίσεις για ασφαλή διέλευση οχημάτων 
και φυσικά των πεζών. Ρυθμίζει τη σήμανση, θέ-
σεις στάθμευσης, θέσεις στάσεων ΟΑΣΑ κ.λπ
• Υδραυλική: Περιλαμβάνει το σχεδιασμό για την 
απορροή των ομβρίων με κεντρικούς αγωγούς 
και φρεάτια σε όλο το μήκος των οδών
• Φυτοτεχνική: με τις προτεινόμενες μελέτες οι λε-
ωφόροι στο τμήμα της ανάπλασης μετατρέπονται 
σε πολύχρωμους άξονες από εκατοντάδες δέντρα 

και θάμνους.
Η δημόσια παρουσίαση των μελετών και της τελι-

κής αρχιτεκτονικής πρότασης , έγινε  στην  συνεδρίαση 
του Δημοτικού  Συμβουλίου  22-02-2022.  

Ενημέρωση  για  καρδιακά  
νοσήματα  και  κάπνισμα
Την Παρασκευή 4 Ιανου-
αρίου 2022, μετά από 
πρόσκληση της Διευθύ-
ντριας κας Πλατσή Μα-
ριάνθης, είχαμε την χαρά 
και την τιμή να φιλοξενή-
σουμε στον χώρο του 
σχολείου μας τον καρδιο-
λόγο κ. Καλογερόπουλο 
Πέτρο της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας. Οι 
μαθητές της Β τάξης είχαν 
την ευκαιρία να ενημερω-
θούν για θέματα που αφορούν το καρδιοαναπνευστικό σύστημα 
και το κάπνισμα και να θέσουν ερωτήματα που τους απασχολούν.  
Ευχαριστούμε τον γιατρό κ. Καλογερόπουλο Πέτρο για την παρου-
σία του και την εξαιρετική παρουσίαση στους μαθητές μας.

Δρ Πλατσή Μαριάνθη
Δ/ντρια του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών (Ολυμπιακό Χωριό)

Κλιματική  αλλαγή  SOS - Σύνθημα μας :
«Σώζουμε τον πλανήτη μας,  το σπίτι μας»

Εκδηλώσεις 12ου Γυμνασίου Αχαρνών (Ολυμπιακό Χωριό)

Την 21η Φεβρουαρίου 2022 ο ερευνητής στο Κέ-
ντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιμα-
τολογίας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Σταύρος Σολω-
μός παρουσίασε στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου  
στο σχολείο μας ένα από τα  σπουδαιότερα ζητήμα-
τα που απασχολούν τους κατοίκους του πλανήτη 
μας : την Κλιματική Αλλαγή δηλ. τα αίτιά της, την 
αντιμετώπισή της και πώς θα αποκτήσουμε οικολο-
γική κουλτούρα επιδεικνύοντας ευαισθησίες, αγάπη 
και έγνοια για τον πλανήτη μας . Η παραπάνω δρά-
ση είναι μια από τις δράσεις της ομάδας των μαθη-
τών του περιβαλλοντικού προγράμματος του σχο-
λείου μας «Φύση Περιβάλλον και Φυσική» με υπεύ-
θυνη την φυσικό μας  Ξύδη Βασιλική και συμμετέ-
χουσα  καθηγήτρια  την κα Μαυροπάνου Άννα 
χημικό του σχολείου μας.

Ένα  μεγάλο ευχαριστώ απευθύνουμε στον κύ-
ριο Σολωμό Σταύρο και στην διευθύντρια κα Πλα-
τσή Μαριάνθη και τον υποδ/ντη κ. Ζάχο Θεόδωρο 
για την υποστήριξή τους σε αυτή τη δράση, το Σύλ-

λογο Διδασκόντων και κυρίως τους μαθητές του πε-
ριβαλλοντικού προγράμματος  «Φύση Περιβάλλον 
και Φυσική». Οι μαθητές μας από τα τρία τμήματα της 
Β τάξης έθεσαν καίρια και ενδιαφέροντα ερωτήματα 
στο τέλος της παρουσίασης του κου Σολωμού Σταύ-
ρου αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά δείχνει ενδιαφέ-
ρον και προβληματισμό για το σημαντικό θέμα που 
αφορά το σπίτι μας και τις ερχόμενες γενιές !!τους 
επαινούμε και τους στηρίζουμε!!

Ξύδη  Βασιλική
Φυσικός

Ένα εμβληματικό έργο  σε πλήρη εξέλιξη στο Δήμο Αχαρνών

Έτοιμες οι οριστικές μελέτες για την ανάπλαση 
των Λεωφόρων Φιλαδελφείας και Δημοκρατίας
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Άλλη μια σημαντική διάκριση για το 11ο Γυ-
μνάσιο Αχαρνών στον 2ο Πανελλήνιο μα-
θητικό διαγωνισμό, με θέμα: «Διακόσια 

χρόνια από το 1821». Η ταινία (βίντεο) με τίτλο: «Ιω-
άννης Μακρυγιάννης, η θυμωμένη πληγή», που 
δημιούργησαν με πολύ κόπο και μεράκι τρεις μα-
θητές της Β’ τάξης του σχολ. έτους 2019-2020: ο Εμ-
μανουήλ Σωτηρόπουλος (γιος του  συμπολίτη μας 
δημοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου), η Αθήνα 
Φωτιάδη και η Μαρία Χριστίνα Τσανικίδη, βραβεύ-
τηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των ως μια από τις καλύτερες ταινίες του διαγωνι-

σμού.  Ιδιαίτερη όμως ήταν η τιμή που έκανε σε αυ-
τούς τους τρεις μαθητές των Αχαρνών η Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και προσωπικά ο ίδιος ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, με μια  συγχαρητήρια επι-
στολή του, αλλά και αξιόλογα δώρα: ένα τάμπλετ και 
μια Καινή Διαθήκη. 

Αξίζουν  συγχαρητήρια  στον Διευθυντή του 11ου 
Γυμνασίου Αχαρνών Νικόλαο Μονιά και στη Φιλόλο-
γο Μαρία Υδραίου, που είχε τη γενική επιμέλεια για 
την παραγωγή της ταινίας. Αυτή είναι η άλλη όψη, η 
«φωτεινή» πλευρά της πόλης των Αχαρνών, που αξί-
ζει όλοι ν’ αναδεικνύουμε...

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο μικτό ομαδικό που διοργάνωσε Ελληνική Ομοσπονδία Τζού-
ντο στην Θεσσαλονίκη 29-30 Ιανουαρίου, ομάδα του ΕΟΣ Αχαρνών κατέκτησε την πρώτη θέση με 3 
νίκες σε 3 αγώνες και αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ομάδα Νέων Ανδρών Νέων Γυναικών για το 2022. 
Στην  Ομάδα του ΕΟΣ Αχαρνών πήραν μέρος, οι αθλητές :
57κγ :  Γκογκούα Μαρίλενα, Συρινίδου Γαλήνη, Μαρινάκη Ραφαέλα 
70κγ :  Ξανθοπουλου Σοφία, Σενγκεριδη Μαρία 
+70κγ  : Σταμουλη Χριστίνα , Κρεμου Βασιλική 
73κγ :  Μαυρίδης Γιώργος , Κοσμιδης Κώστας 
90κγ :  Κωστελίδης Στυλιανός 
+90κγ  : Κωστελίδης Ιωάννης. 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γκογκουα Ντουρου. 

Διάκριση για το 11ο Γυμνάσιο Αχαρνών στον 2ο Πανελλήνιο 
μαθητικό διαγωνισμό, με θέμα: «Διακόσια χρόνια από το 1821»

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Πανελλήνιο πρωτάθλημα Τζούντο 

Πρωταθλήτρια ομάδα Νέων Ανδρών,  Νέων Γυναικών στο μικτό ομαδικό για το 2022

Γιώργος  Κουλόγιαννης : «Να  αγκαλιάσουν  την  Γραμμή  15104, οι πολίτες  του  Δήμου Αχαρνών»
Την αναγκαιότητα να κατανοήσουν οι πολί-
τες του Δήμου Αχαρνών τη χρησιμότητα 
του πενταψήφιου αριθμού 15104 για την 
αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της 
εγκληματικότητας επεσήμανε σε συνέντευ-
ξή του στον planetwebradio.gr,  ο αντιπρό-
εδρος της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, 
Γιώργος Κουλογιάννης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ανατολικά»  
και στον Κώστα Τσαπάκη, ο κ. Κουλογιάν-
νης ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος τηλεφω-
νικός αριθμός δεν χρησιμοποιείται ευρέως 

από τους συμπολίτες του και έτσι δεν υπάρ-
χει η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα από 
τη λειτουργία του. 

Υπογράμμισε δε ότι σε συνεργασία με 
τον Δήμο Αχαρνών θα γίνει μία προσπάθεια 
ώστε το 15104 να γίνει γνωστότερο μεταξύ 
των πολιτών οι οποίοι πρέπει να κατανοή-
σουν τη χρησιμότητά του προκειμένου να 
μπει ένα τέλος στην ανασφάλεια που νιώ-
θουν καθημερινά από κάθε λογής παραβα-
τικά  άτομα. 

Ο κ. Κουλογιάννης αναφέρθηκε στα ζη-

τήματα που θίγουν οι πολίτες που επικοινω-
νούν με τον πενταψήφιο αριθμό συμπλη-
ρώνοντας ότι η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί 
για την πάταξη της εγκληματικότητας όμως 
αυτή είναι ριζωμένη επί δεκαετίες σε περιο-
χές των Αχαρνών. 

Επιπροσθέτως ο αντιπρόεδρος της Επι-
τροπής πάταξης της εγκληματικότητας επα-
νέφερε το θέμα του κατεστραμμένου και λε-
ηλατημένου σχολείου στην περιοχή της Αυ-
λίζας το οποίο καθυστερεί απαράδεκτα να 
μετατραπεί σε αστυνομικό τμήμα Αχαρνών. 
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Περιθώριο έως το τέλος του 2022 έχουν οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων σε 111 περιοχές της 
χώρας όπου ήδη λειτουργούν Κτηματολο-

γικά Γραφεία, μεταξύ των οποίων και 23 περιοχές 
στην Αττική, ώστε να διορθώσουν τις ανακριβείς 
πρώτες εγγραφές αν θέλουν να μην απωλέσουν 
τα ακίνητά τους.Εκτός από τις 36 περιοχές όπου 
οριστικοποιήθηκαν οι εγγραφές το 2018, στην υπό-
λοιπη χώρα ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται «άγνω-
στου ιδιοκτήτη» για τις περιοχές των παλαιών προ-
γραμμάτων αν δεν έχει δηλωθεί έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2022και για τα νέα (από το 2008 και μετά) αν 
δεν δηλωθεί σε οκτώ χρόνια από την έναρξη της 
λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου.

Στις περιοχές αυτές, όσα είναι «άγνωστου ιδιο-
κτήτη», αν δενδιορθώσουν τις ανακριβείς πρώτες 
εγγραφές, χάνουν οριστικά κάθε αδήλωτο ιδιοκτη-
σιακό δικαίωμα, και μετά οι ιδιοκτήτες θα μπορούν 
να προσφύγουν στα δικαστήρια, αλλά μόνο για δι-
εκδικήσουν χρηματική αποζημίωση και όχι για να 
ανακτήσουν το ακίνητο, εκτός κι αν το δικαστήριο 
προκρίνει αντί της αποζημίωσης τη λύση της επανά-
κτησης.  

Ως προς τις προθεσμίες για την διόρθωση των 
πρώτων ανακριβών εγγραφών αυτές διαφέρουν 
ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο εντάχθηκε μία 
περιοχή στη διαδικασία κτηματογράφησης. 

Οι 36 περιοχές στις οποίες έχει παρέλθει η απο-
σβεστική προθεσμία για τη διόρθωση των πρώτων 
εγγραφών και για τις οποίες ισχύει πλέον το αμάχη-
το τεκμήριο κυριότητας του άρθρου 7 του Ν. 
2664/1998 είναι οι κάτωθι:

 ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΜΕΧΡΙ 30-11-2018 
• ΑΤΤΙΚΗΣ : ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ, ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 
• ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ 
• ΑΡΤΑΣ : ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
• ΔΡΑΜΑΣ : ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ 
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 
• ΗΛΕΙΑΣ : ΑΡΕΤΗΣ 
• ΗΜΑΘΙΑΣ : ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ 
• ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ : ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
• ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΩΝ, ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΠΗΓΩΝ 
• ΚΙΛΚΙΣ : ΑΣΠΡΟΥ, ΜΕΣΙΑΣ, ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ, ΠΟ-
ΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
• ΚΟΖΑΝΗΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 
• ΛΑΡΙΣΑΣ : ΦΑΛΑΝΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
• ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ :ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, ΛΑΙΙΚΩΝ 
• ΞΑΝΘΗΣ : ΑΒΑΤΟΥ, ΕΡΑΣΜΙΟΥ 
• ΠΙΕΡΙΑΣ : ΜΕΘΩΝΗΣ 
• ΡΟΔΟΠΗΣ  : ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΜΕΣΗΣ ( ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ) 
• ΤΡΙΚΑΛΩΝ : ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΓΛΙΝΟΥ, ΠΑΤΟΥ-
ΛΙΑΣ, ΣΕΡΒΩΤΩΝ
• ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ : ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

Κτηματολόγιο: Περιθώριο μέχρι το τέλος του 2022 για τις «αγνώστου ιδιοκτήτη» περιουσίες

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

Πρόγραμμα Απασχόλησης Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα ΟΑΕΔ για 25.000 άτομα
Το  Τμήμα 
Απασχόλη-
σης και  Επι-
χειρηματικό-
τητας του Δή-
μου Αχαρ-
ν ώ ν  σ α ς 
ενημερώνει 
ότι ξεκίνησε η 
ηλεκτρονική 
υποβολή αι-
τήσεων για το 
Πρόγραμμα 
«Προώθηση 
της απασχό-
λησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δή-
μους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συνα-
φείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, 
με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή 
της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑ-
ΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που ανα-
φέρονται στη σχετική πρόσκληση.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση ωφε-
λούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περι-
φέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς 
φορείς, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:
• Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξη-
μένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
περασμένου καλοκαιριού)
• Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)
• Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)
• Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-
kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-
kharaktera ).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό 
τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης 
ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 18/03/2021.
Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ (www.oaed.gr)

Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε πολίτες 
χαμηλού εισοδήματος από το Δήμο Αχαρνών
Ο  Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής  Πολιτι-
κής  και το Διευρυ-
μένο Κέντρο Κοινό-
τητας του Δήμου 
Αχαρνών  σας ενη-
μερώνει ότι οι  πολί-
τες χαμηλού εισοδή-
ματος δικαιούνται 
παροχή δωρεάν νο-
μικής βοήθειας, δη-
λαδή τη χορήγηση 
δικηγόρου,   δικα-
στικού επιμελητή ή 
συμβολαιογράφου, 
σε υποθέσεις ποινι-
κού, αστικού και 
εμπορικού δικαίου κάθε βαθμού.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διαφορές διαζυγίου, διατροφής, επιμέ-
λειας κι επικοινωνίας, προσβολής, αναγνώρισης πατρότητας κ.α.

Με τον νόμο 4596/2019, επέρχονται αλλαγές στην παροχή νομικής 
βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και συμπεριλαμβάνεται και τα 
συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου.

Συγκεκριμένα παρέχεται νομική βοήθεια σε υποθέσεις συναινετικού 
διαζυγίου, που συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση μέρους ή 
τον συνόλου των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον συμβολαιογράφου, 
καθώς και της αμοιβής του δικηγόρου που θα διοριστεί για να εκπροσω-
πήσει τους αιτούντες ενώπιον συμβολαιογράφου.

Οι αιτήσεις για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου στα πλαίσια παρο-
χής Νομικής Βοήθειας κατατίθενται και εξετάζονται από τον Πρόεδρο Υπη-
ρεσίας στο κτίριο 4 (2ος όροφος, Αίθουσα 207 ) από ώρα 09:00 π.μ. μέ-
χρι 12:00 μ.μ.

Αρμόδιος για την παροχή νομικής βοήθειας είναι ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος της κάθε περιοχής, στον οποίο και απευθύνονται οι ενδιαφερόμε-
νοι. 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας δημοσίευσε τον Κανονισμό Λει-
τουργίας του Θεσμού της Νομικής βοήθεια,  που αποτελεί μία προσπά-
θεια να δοθούν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα που έχουν παρατηρη-
θεί και αφορούν στο σύνολο τους την δικηγορική κοινότητα, εντός του 
υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l  Τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις και μία υπουργι-
κή απόφαση που αφορούν νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις πρόκειται να ενεργοποιήσει τους επό-
μενους μήνες το υπουργείο Οικονομικών. Πρώ-
τη θέση στην ατζέντα του οικονομικού επιτελεί-
ου έχει το νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ που 
προβλέπεται να κατατεθεί έως το τέλος του μήνα 
στη Βουλή. Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκε-
ται η υπουργική απόφαση για την έξτρα έκπτω-
ση φόρου με τις e-αποδείξεις, ενώ ακολουθούν 
η ρύθμιση που προβλέπει τη μείωση κατά 30% 
του συντελεστή του φόρου εισοδήματος επί πέ-
ντε έτη για συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελ-
ματιών, αλλά και το νομοσχέδιο που θα τακτο-
ποιεί οριστικά το θέμα με τις καταπατημένες εκτά-
σεις και ακίνητα του Δημοσίου. Πηγή :  ΒΕΑ

l  Καμπανάκι έρχεται από την Κομισιόν αλλά και 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι 
οποίες συνιστούν προσεκτικές αυξήσεις στον 
κατώτατο μισθό, επισημαίνοντας τον κίνδυνο 
πυροδότησης του πληθωρισμού λόγω της 
δευτερογενούς αύξησης των τιμών από τις αυ-
ξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Την ίδια 
ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τον 
καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού που 
θα ισχύσει από την 1η Μαΐου 2022, πλην της 
αύξησης 2% που ήδη ισχύει από την 1η Ιανου-
αρίου.

l  Στις 28 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για 
την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση των 36 έως 
και 72 δόσεων των χρεών που δημιουργήθηκαν 
εν μέσω πανδημίας και η ανταπόκριση των πλη-
γέντων από την υγειονομική κρίση εξακολουθεί 
να είναι μικρή. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 
54.000 οφειλέτες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, με 

το ενδιαφέρον να είναι περιορισμένο συγκριτικά 
με τον αριθμό των φορολογούμενων που έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

l  Άνοιξε ο δρόμος» για την εξόφληση χρεών 
προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε διάστημα έως 
και 6 ετών, μετά και την βεβαίωσή τους στο 
Κ.Ε.Α.Ο. Περιθώριο να υποβάλουν αιτήσεις 
έως το τέλος του μήνα έχουν οι ενδιαφερόμε-
νοι, προκειμένου να ρυθμίσουν τις εισφορές 
που οφείλουν σε 36 ή 72 δόσεις. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθ-
μιση των εισφορών που δεν πληρώθηκαν την 
περίοδο Φεβρουαρίου 2020 - Ιουνίου 2021.

l  Περισσότερες από 700.000 επιχειρήσεις και ελεύ-
θεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έλαβαν 8,3 δισ. 
ευρώ μέσα από το σχήμα των επιστρεπτέων προ-
καταβολών και έχουν απολαύσει ήδη «κούρε-
μα» έως και 75%, θα πρέπει να αποφασίσουν 
έως τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου εάν θα 
αποπληρώσουν εφάπαξ τα οφειλόμενα, προκει-
μένου να λάβουν έξτρα έκπτωση 15%, ή θα επι-
λέξουν αποπληρωμή σε έως 60 μηνιαίες δόσεις 
από τον Ιούνιο.

l  Το κύμα ακρίβειας έχει «πνίξει» τα νοικοκυριά 
γεγονός που προβληματίζει έντονα τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως διατεί-
νονται στελέχη της κυβέρνησης, θα συνεχι-
στούν τα μέτρα στήριξης προς τις ευάλωτες οι-
κογένειες και μια από τις προτάσεις που έχουν 
πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων είναι να δο-
θεί κουπόνι αγοράς τροφίμων έως 100 ευρώ.

l  Στην υποβολή του Ε9 μπορούν να προχωρή-
σουν οι φορολογούμενοι εφόσον αποκτούν ακί-
νητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρο-
νομιά ή πωλούν ή μεταβιβάζουν μια κατοικία ή 
ένα οικόπεδο ή ένα επαγγελματικό ακίνητο, κα-

θώς η σχετική πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ είναι «ανοιχτή». 

l  Εντός της επόμενης εβδομά-
δας αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτή-
σεων ένταξης στο νέο πρόγραμμα κοινωφε-
λούς εργασίας για 25.000 ανέργους. Μέσω του 
προγράμματος που θα τρέξει ο ΟΑΕΔ θα απα-
σχοληθούν για 8 μήνες 25.000 ωφελούμενοι- 
άνεργοι σε Δήμους, Περιφέρειες και συναφείς 
φορείς και υπηρεσίες υπουργείων, με μηνιαί-
ες αποδοχές ύψους 569 ευρώ, που θα επιλε-
γούν σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια μο-
ριοδότησης σε 169 διαφορετικές ειδικότητες.

l  Τον Απρίλιο εκτιμάται ότι το Υπουργείο Οικονο-
μικών θα κατασταλάξει στα μέτρα στήριξης που 
θα λάβει απέναντι στην ακρίβεια. Ωστόσο, κά-
ποια σχέδια φαίνεται να μπαίνουν στο συρτάρι κι 
άλλα να προσαρμόζονται ανάλογα με τις δυνα-
τότητες των κρατικών ταμείων. Ήδη ο υπουργός 
Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας σε πρόσφα-
τες δηλώσεις του έχει αποκλείσει την πιθανότητα 
για περαιτέρω «κούρεμα» των ενισχύσεων που 
έλαβαν επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέσω των 
επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

l  Περισσότεροι από 8,9 εκατομμύρια φορολο-
γούμενοι θα κληθούν την άνοιξη να υποβά-
λουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος για το 2021. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να 
θέσει από τον Μάρτιο σε λειτουργία την ηλε-
κτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δη-
λώσεων. Φέτος δεν θα ισχύσουν οι απαλλα-
γές από τα τεκμήρια διαβίωσης και οι εξαιρέ-
σεις από το μέτρο των e-αποδείξεων, οι οποί-
ες νομοθετήθηκαν πέρυσι εκτάκτως για όσους 
φορολογούμενους επλήγησαν οικονομικά 
από την πανδημία του κορωνοϊού.

49VaiouKritisstr • AcharnaiTel: 0030-210-2469576 • Fax: 0030-210-2464760
• e-mail :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κτίριο  990 τμ  ύψους  4.50 μ, εντός 
περιφραγμένου οικοπέδου 3.000 τ.μ. σταθερής 
κατασκευής, τσιμεντοκολώνες – τσιμεντόπλακες – 
μόνωση, κατάλληλο  για κάθε χρήση σε κεντρική θέση 
ΜΠΟΣΚΙΖΑ – ΑΧΑΡΝΕΣ, Λεωφ. Καραμανλή και 
Πλαταιών  γωνία, με νόμιμη άδεια  κατασκευής, 
τριφασικό ρεύμα και ύδρευση από ΕΥΔΑΠ. Πληρ. Κος 
ΗΛΙΑΣ, τηλ.  6976 394979 και 210 2453614.

ΜΙΚΡΉ  ΑΓΓΕΛΙΑ

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

Δες... πίσω από τα λόγια… Δες...!!! 
Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με των 
άλλων Δεν έχεις ιδέα τι νόημα μπο-

ρεί να έχει το δικό τους το ταξίδι !!! Το να 
κοιτάζεις είναι ένα πράγμα, Το να βλέπεις 
αυτό που κοιτάζεις είναι κάτι άλλο Το να 
καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις είναι ένα 
τρίτο, Το να μαθαίνεις από αυτό που κατα-
λαβαίνεις είναι πάλι διαφορετικό, Το να 
ενεργείς με βάση αυτό που έμαθες, είναι 
εκείνο που τελικά έχει τη μεγαλύτερη ση-
μασία…!!!

Όταν βάζει μουσική η ΖΩΗ …ότι κι αν 
βάζει κατά καιρούς ΕΣΥ πρέπει να είσαι 
εντός ρυθμού, Για να χορέψεις σωστά 

ξεχωριστά και με πάθος...!!!  Κι όσο για εμάς 
ας μη νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα… 
Ωστόσο να Θυμάσαι πως ένας Αγώνας, που 
Έχει Υψηλούς Στόχους, Όπως και να έχει … Εί-
ναι ΠΑΝΤΑ μια ΝΙΚΗ!!! Γιατί ποιο ΠΟΛΥ από 
την μια κακιά στιγμή… είναι οι ΠΟΛΛΕΣ καλές 
στιγμές!!!

Το ΥΨΟΣ-ΤΟ ΜΠΟΙ του καθενός, εί-
ναι μέχρι το κεφάλι του ... ΑΠΟ ΕΚΕΙ 
ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ...ΤΟ ΑΝΑΣΤΉΜΑ 

ΤΟΥ...ωστόσο δυστυχώς Λιγοστεύει το 
πραγματικό ανθρώπινο ανάστημα καθημε-
ρινά, βλέπεις δεν τους αφήνει άλλους η 
καρέκλα να σηκωθούν.  Άλλους η έπαρση 
, άλλους τα απαξιωτικά λόγια άλλους η 
αγνωμοσύνη άλλους η ανικανότητα, άλ-
λους η άγνοια , και η ισοπέδωση ΚΑΙ ΤΕΛΙ-
ΚΑ αν σηκωθούν, και ακόμα χειρότερα αν 
μιλήσουν, εκεί πραγματικά διαπιστώνεις 
πόσο λίγοι, φτηνοί και κοντοί σε ΟΛΑ τους 
είναι ...!!!

Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο…  
H τρυφερότητα είναι η μυστική γλώσ-
σα της ψυχής... Σχεδόν τίποτα δεν χρει-

άζεται να ειπωθεί, όταν υπάρχουν τα μάτια....
Είμαστε βλέπεις και ονειροπόλοι..Αν δεν είμα-
στε σήμερα ευτυχισμένοι θα προσπαθήσουμε 
ξανά αύριο...Βλέπεις Η ομορφιά του νου προ-
καλεί έκπληξη, η ομορφιά της ψυχής υποχρε-
ώνει να σέβεσαι...

Ή συνείδηση μας ,η αλλιώτικα, οι 
πράξεις μας, και εν τέλει ,οι επιλογές 
μας προσδιορίζουν και καθορίζουν 

την ύπαρξή μας… Ή επιλογή είναι κατάκτη-
ση, και όχι το αυθόρμητο και το τυχαίο!!! 
Γιατί τελικά πολλοί είναι αυτοί που φτιά-
χνουν ένα ψέμα για να σωθούν από μια 
αλήθεια που δεν αντέχουν… 

Βλέπεις οι άνθρωποι τελικά δεν μπο-
ρούν να σηκώσουν πολλή πραγματι-
κότητα… Και φεύγουν ... για μια ώρα… 

για μια νύχτα… για ένα μήνα… για κάποια 
χρόνια… για πάντα !!!  Οι μόνοι που μένουν 
είναι εκείνοι που έκαναν τα λόγια τους πρά-
ξει… Λέξεις απλές …Πράξεις άμεσες… Τα 
υπόλοιπα χάσιμο χρόνου!!!

Το πιο ατίθασο άλογο λέει , είναι το… 
καλάμι!!! Δεν χρειάζεται να ασπάζε-
σαι τις απόψεις και σκέψεις τού άλ-

λου, φτάνει να έχεις ένα λογικό εφικτό συ-
μπέρασμα δικό σου!!! Το δύσκολο δεν είναι 
να υπερασπίζεσαι τη γνώμη σου, αλλά να 
την...ξέρεις... Και μην ξεχνάτε ….ΈΝΑ γραμ-
μάριο δράσης … Αξίζει ένα τόνο θεωρία !!!

Από τη στιγμή που θα μάθεις να τα πα-
ρατάς ,θα σου γίνει συνήθεια…!!! Πά-
ντα ΛΟΙΠΟΝ να ξαναρχίζεις... Ή ομορ-

φιά είναι στην καρδιά στην ψυχή και στην ειλι-
κρίνεια... Αυτό που μετράει είναι η διαδρομή 
το ΤΕΛΟΣ ποιος το γνωρίζει… Κάποιος είπε ότι 
η μοίρα μας δεν εξαρτάται από την τύχη αλλά 
είναι αποτέλεσμα των συνεχόμενων επιλογών 
που κάνουμε στη ζωή μας...

Να ανεβαίνεις ψηλά για να δεις τον κό-
σμο… Και όχι για να σε δει εκείνος… 
Με ότι αυτό συνεπάγεται …Όποιος 

μπόρεσε κατάλαβε και όποιος ήθελε… εί-
δε… Ή Αξία σου δεν μειώνεται επειδή κά-
ποιος δεν είναι ικανός να σε εκτιμήσει… Βλέ-
πεις η αλήθεια δεν αλλάζει μόνο και μονό 
επειδή κάποιος δεν θέλει να την δει η να την 
ακούσει…!!! 

Ό,τι σε γαληνεύει να το αναζητάς. Ότι σε 
ηρεμεί, να το κρατάς. O χρόνος σε αλλά-
ζει απ' έξω..από μέσα σε αλλάζουν οι άν-
θρωποι...Εκπαιδευτής ο πόνος κι εκπαι-

δευόμενος ο άνθρωπος. Ουδείς γνωρίζει τον 
εαυτόν του, μέχρι να πονέσει...ΟΥΔΕΙΣ...

O καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι 
να το κάνει!!! Βλέπεις : οι πράξεις σου 
πιστοποιούν όσα ισχυρίζεσαι και όχι τα 

λόγια σου…!!! Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο 
…Σου λέω, όμως, ότι αξίζει τον κόπο.!!!

Κάποιος επιλέγει να ζήσει όπως μπορεί. 
Και κάποιος σε βάρος άλλων...Κάποιος 
άλλος όπως πρέπει. Και υπάρχουν και 

αυτοί που επιλέγουν να ζήσουν όπως νομίζουν. 
Αλλά χρειάζεται και θάρρος. Γιατί το τίμημα εί-
ναι πολύ ακριβό... Και δυσκολοπλήρωτο...  
Ωστόσο είναι ακριβώς αυτοί....

…Κι ας μη νικήσουμε ποτέ, θα πολεμά-
με πάντα!  Κάθε μέρα να γράφεις μια 
νέα σελίδα της ζωής σου. Μην σε πει-

ράζει η ορθογραφία ούτε η γραμματική, μα 
πάντα να γράφεις με ανεξίτηλα γράμματα τι 
πήρες με την καρδιά σου…!!! ΚΑΙ άσε ορισμέ-
νους να ψάχνουν για γομολάστιχα προκειμέ-
νου μπας και σβήσουν έστω και μια αράδα 
από το χτες σου… Όποιος μπόρεσε κατάλαβε 
και όποιος ήθελε ….. είδε!!!

Στη ζωή, ποτέ μη λες «ποτέ» και «πάντα». 
Γιατί όλα μπορούν να ξεκινήσουν κι όλα 
μπορούν να τελειώσουν… Πάντα κάτι 

φαίνεται αδύνατο, μέχρι να πραγματοποιηθεί. Τό-
σοι άνεμοι Θεέ μου και δεν έσβησε ακόμη της 
καρδιάς μου το φως...!!! Αλήθεια όταν είστε με 
τον θεό … Τι τους θέλετε τους αγγέλους …!!! ΚΑ-
ΠΩΣ ΕΤΣΙ…!!! (ένθεν & ένθεν φυσικά)...

ΚΑΛΉΜΕΡΑ ...!!!
ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ…!!!  
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ…!!!

Επιμέλεια:
Αντώνη  
Σουλακέλη

Ανοιχτά Δευτέρα έως Κυριακή

m Εμβολιασμός για Covid-19 (Pfizer) 
m Διενέργεια Rapid Test

m Υπηρεσίες Υγείας σε Επιχειρήσεις

Ανοιχτά  από  Δευτέρα  έως  Κυριακή

Πληροφορίες  στο  Τηλ.: 2117 400509 

Διεύθυνση: Θεόδωρου Λέκκα 9, (Ισόγειο Πολυιατρικού) 
Κεντρικό Μενίδι - Αχαρνές   Τ.Κ. 13674

E-mail: info@health-first.gr   -  www.health-first.gr 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

SEL 12-13.indd   12SEL 12-13.indd   12 23/2/22   6:56 PM23/2/22   6:56 PM



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ 98,  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, 13672 ΑΧΑΡΝΕΣ • e-mail :  kritesacharnes@gmail.com • Τηλ. :  21 0246 5678

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΝΕΟΥ Δ.Σ.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών που αναδείχτηκε στις εκλογές της 
13ης Φεβρουαρίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα και συνεδρίασε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 
2022, με σκοπό την εκλογή μελών του για την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων που προβλέπο-
νται από το καταστατικό του Συλλόγου, αλλά και την ανάθεση καθηκόντων σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες αποφάσεις των ΔΣ. Κατόπιν σχετικής απόφασης που λήφθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, η 
σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η παρακάτω: 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ή ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
            Δημήτρης  Γιαννούλης       Άρτεμις Γιαλεδάκη
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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

ΜΙΚΡΉ  ΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΤΑΡΑΛΙΔΉΣ ΧΡΉΣΤΟΣ του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της  ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ το γέ-
νος  ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ και η  ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΙΜΕΛΑ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το  γένος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στο 
ΙΛΙΟΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν 
σε  γάμο  που  θα  γίνει στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΦΥΛΉ - ΑΤΤΙΚΉΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 14 
τ.μ. στην  Κεντρική πλατεία, 
κατάλληλο για Γραφείο. Τιμή 
150 ευρώ.  Τηλ. 210 2407732. 
4Δ291

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. 4Δ288.

ΜΙΚΡΉ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο 
καταστήματα στην οδό 
Πάρνηθος 17, το ένα 107 τ.μ. 
και το άλλο 100 τ.μ., 
κατάλληλα για οποιαδήποτε 
χρήση. Τηλ. 6974 785449.

ΜΙΚΡΉ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο 
διαμερίσματα τριάρια  επί 
της οδού  Πάρνηθος  107, 
ανακαινισμένα.  Τηλ.  6974 
785449.

ΜΙΚΡΉ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΡΉΝΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΊΔΊ 
Πέθανε ο Δημήτρης Μίχας

Σε ηλικία 67 ετών άφησε  το βράδυ της Τρίτης  22 -02-22 την  τελευταία 
του πνοή ο γνωστός Μενιδιάτης, Δημήτρης Μίχας.  Η είδηση του θανά-

του του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία των Αχαρνών.
Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Σπύρος Μίχας με ανάρτηση του 

στο Facebook. «Ταλαιπωρήθηκες πολύ τον τελευταίο καιρό …Ξεκουρά-
σου τώρα ….Καλό ταξίδι πατέρα μου αγαπημένε …καλη αντάμωση …».

Η κηδεία του Δημήτρη Μίχα έγινε την  Πέμπτη   24 -02-2022,  
στις 3 το μεσημέρι στον  Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 

στις Αχαρνές.  Αιωνία του η μνήμη ….

Στους πρόποδες της Πάρνηθας  
φιλοξενείται από τις αρχές 
του Νοεμβρίου μία Πρότυπη 
Μονάδα Φροντίδας 
Ήλικιωμένων.
Ή «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! 

Ή 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 ΉΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Πρόεδρος: 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΉΣ ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ 

Α’ Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος χορευτικών: 
MΑΛΑΔΑΚΉΣ ΕΜΜ.

Β’ Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος μουσικών οργάνων: 
ΨΑΛΛΙΔΉΣ ΕΜΜ. 

Ταμίας & Δημόσιες σχέσεις:   
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 

Βοηθός Ταμία: ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΉΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Γενική Γραμματέας: ΓΙΑΛΕΔΑΚΉ ΑΡΤΕΜΙΣ 
Ειδική Γραμματέας: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΉ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
Υπεύθυνος Αιμοδοσίας: ΣΉΦΑΚΉΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:
ΞΥΛΟΥΡΉΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

Υπεύθυνες Κουζίνας & Εκδηλώσεων: ΣΤΑΥΡΟΥΛΙ-
ΔΑΚΉ   ΝΙΤΣΑ  & ΣΒΑΡΝΙΑ - ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΉ ΜΑΡΙΑ 

 Βοηθός Υπευθύνου Χορευτικών:
ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΔΉΜΉΤΡΑ 
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14 Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2021

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, 27 Φεβρουάριος 2022 l ΚΟΝΤΟ-
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Αγ. Τριάδος 35. 
2102464226
Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022 l ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δεκελείας 41. 
2102466690
Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022 l ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. 2102468746
Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022 l ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕ-
ΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. 
2102406400
Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022 l ΓΚΙΟΚΑ ΕΥΔΟ-

ΞΙΑ  Λ. Θρακομακεδόνων 127.  2102430587
Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022 l ΠΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΠΑΡΗΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792
Σάββατο, 5 Μάρτιος 2022 l ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171
Κυριακή, 6 Μάρτιος 2022 l ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ Φιλαδελφείας 64. 2102467050
Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2022 l ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  
Πάρνηθος 121. 2102465660
Τρίτη, 8 Μάρτιος 2022 l ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Αριστοτελους 165. 

2102403449
Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2022 l ΧΑΜΠΗΛΟΜΑ-
ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λ. Αθηνών 23. 2102465432
Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022 l ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥ-
ΡΟΣ Πλ. Αγ.Νικολάου  8. 2102467156
Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022 l ΓΚΙΚΑ ΣΟ-
ΦΙΑ Αριστοτέλους 309. 2102448558, 
6972633576
Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022 l ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΙΑ Λ. Δημοκρατίας 222. 2102312615
Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022 l ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ Λ.Θρακομακεδόνων 154. 2102434055

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 26/2/2022 ΕΩΣ 13/3/2022

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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15Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021ΠΑΓΩΝΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ορθοπεδικός  / Χειρουργός

Επιστημονικός  Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΛ.  Παλαιού Ψυχικού 
Άντερσεν 1. Π. Ψυχικό

DR’ HOSPITAL
Κεφαλληνίας 26 – Κυψέλη

Ιατρείο: Πλατ. Αγ. Νικολάου 8,
 Αχαρνές - Τ.Κ. 13674
(Είσοδος από Καποδιστρίου)
Τηλ.: 210 2460023
Κιν.: 6936 923731

E-mail: info@drpagonas.gr l www.drpagonas.gr 

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

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

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

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

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

Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας 
Ατομικές  Συνεδρίες – Ομαδικές  Συνεδρίες Συνεδρίες  Ζεύγους

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ

Δέχεται με ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722
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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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