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Εξέλιξη, για το θέμα 
ΕΥΔΑΠ και  Καποτά, 
στην εξεύρεση λύσης

Η νεότερη εξέλιξη, για το θέμα άρνησης της ΕΥ-
ΔΑΠ, να υδροδοτεί τον οικισμό Καποτά, βρί-
σκεται στην εξεύρεση λύσης. Μετά την επίσκε-
ψη – αυτοψία  του  Γενικού Γραμματέα Αλλη-
λεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. 
Σταμάτη, στον οικισμό Καποτά,  ο Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός  δήλωσε: « Επισκεφθήκαμε 
μαζί τον οικισμό Καποτά, όπου είχε την ευκαι-
ρία να ακούσει τις θέσεις των κατοίκων και να 
αντιληφθεί ποια ακριβώς είναι η κατάσταση 
που επικρατεί. Το θέμα με την ύδρευση θα λυ-
θεί, αλλά διαπιστώνεται από όλες τις πλευρές 
η ανάγκη της ολοκλήρωσης της απογραφής 
για να υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση του 
ζητήματος. Εμείς από την πλευρά μας προσπα-
θούμε καθημερινά και ευελπιστώ με τη βοή-
θεια της πολιτείας να δώσουμε επιτέλους λύ-
ση στο πρόβλημα αυτών των ανθρώπων».

ΑΝΤΊΠΑΛΌΣ ΤΌΥ Ό ΧΡΌΝΌΣ ΚΑΊ ΌΊ ΕΞΑΝΤΛΗΤΊΚΕΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ
ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗΜΑΝΤΊΚΏΝ ΕΡΓΏΝ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΌΛΗ ΜΑΣ 

Κό ν τ ρ α  σ ε 
γραφειοκρα-
τία και καθυ-
στερήσεις εί-

ναι αναγκασμένος να 
κινείται διαρκώς ο Δή-
μαρχος Σπύρος Βρετ-
τός. Οι χρονοβόρες δι-
αδικασίες αποτελούν 
τροχοπέδη για κάθε 
πρότζεκτ και στο πλαί-
σιο αυτό προσπαθεί με 
προσωπικές επαφές 
και αδιάκοπη δουλειά 
να προωθεί τα έργα 
που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Δήμου. 
Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε την πόλη 
μας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Τρι-
αντόπουλος. Πρόκειται για τον άνθρωπο στον 
οποίο ο πρωθυπουργός τον περασμένο Σεπτέμ-
βρη εμπιστεύτηκε τη διαχείριση της αποκατάστα-
σης των περιοχών που επλήγησαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι επαφές του με τον Δήμαρ-
χο ήταν συνεχείς, προκειμένου να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες για την πραγματοποίηση σημαντικών έρ-
γων. Τώρα με την επίσκεψή του στο Δήμο είχε την 
ευκαιρία να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την αναγκαιό-
τητα πραγματοποίησης κάποιων έργων στην περιο-
χή της Βαρυμπόμπης. Πρόκειται για έργα σε ρέματα 
της περιοχής, αλλά και για τη δημιουργία εξόδων δι-
αφυγής. Ο Δήμαρχος είχε εγγράφως τονίσει σε κάθε 
εμπλεκόμενο φορέα την ανάγκη πραγματοποίησης 
αυτών των έργων. Μάλιστα τους προηγούμενους 
μήνες είχαν επισκεφθεί τα σημεία αυτά μεταξύ άλ-
λων ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Πέ-
τσας, αλλά και κλιμάκια της Περιφέρειας. Και σε αυ-

τό το ζήτημα όμως, 
όπως και σε πολλά άλ-
λα ακόμη, η γραφειο-
κρατία και η σύγχυση 
αρμοδιοτήτων δρα 
αποτρεπτικά για την τα-
χεία επίλυσή του.  Ο 
Σπύρος Βρεττός, όπως 
τονίζουν και οι συνερ-
γάτες του αλλά και το 
προσωπικό του Δήμου, 
είναι εξαιρετικά οργα-
νωτικός και προσπαθεί 
να βρίσκεται διαρκώς 
ένα βήμα μπροστά στην 

επίλυση των προβλημάτων. Δεν αρκείται στη σκια-
γράφηση κάθε προβλήματος, αλλά έχει και έτοιμες 
προτάσεις, ούτως ώστε να κερδίζει χρόνο και να δί-
νει έτοιμες λύσεις στους αρμόδιους φορείς. Ακόμη κι 
αυτό όμως δεν αρκεί, καθώς απαιτούνται διαδικασί-
ες οι οποίες πολλές φορές είναι δαιδαλώδεις. 

Με έτοιμους φακέλους 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η Δημοτική Αρχή, 
κάτω από την καθοδήγηση του Δημάρχου και σε 
άλλα σημαντικά ζητήματα, κυρίως στο θέμα της οι-
κονομικής εξυγίανσης όσο και στα μεγάλα έργα 
υποδομής που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. 
Εκεί που έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα πλέον είναι 
στο θέμα της οδοποιίας, καθώς τους επόμενους μή-
νες και μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινή-
σουν τουλάχιστον άλλες τέσσερις, που θα καλύ-
ψουν ένα μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της πό-
λης μας. Οδοποιίες που είναι εξαιρετικά απαραίτη-
τες και οι οποίες θα είχαν ήδη ξεκινήσει και κάποιες 
ίσως θα είχαν ολοκληρωθεί εάν δεν υπήρχε τόσο 
μεγάλη γραφειοκρατία, που φρενάρει τις εξελίξεις. 

Σημαντική πρόοδο, 
σε ότι αφορά τις με-
λέτες για την Λεωφ. 
Καραμανλή, μας ενη-
μερώνει ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος Πανα-
γιώτης Αναγνωστό-
πουλος. Συγκεκριμέ-
να έγραψε «Είμαστε 
εδώ οι συνεργάτες 
για όσα μεγάλα έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Αυτή την περί-
οδο είναι σε πλήρη εξέλιξη οι μελέτες για τη Λεωφόρο Κα-
ραμανλή. Και πιστέψτε με δεν είναι καθόλου απλές γιατί τα 
ζητήματα που πρέπει να λυθούν δεν φαίνονται με γυμνό 
μάτι. Όταν πάντως φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής η 
Λεωφόρος Καραμανλή θα είναι ο πιο σύγχρονος, όμορ-
φος, εμπορικός δρόμος της Αττικής. Να ναι καλά και όσοι 
τρέχουν μαζί μας από τις Τεχνικές και πολεοδομικές υπη-
ρεσίες του Δήμου συν τη Δημοτική Αστυνομία!»

ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ  ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ
ΤΑ  ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

Μαθητές και καθηγητές 
με το πρόγραμμα 
Erasmus στο 14ο Δημοτικό 
Σχολείο Αχαρνών

2 ΣΕΛ. 9

Μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών 
που έχουν πληγεί από τις φωτιές στις Αχαρνές  

2 ΣΕΛ. 5

Τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, 
αρμόδιο για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από 
φυσικές καταστροφές, υποδέχτηκε σήμερα Τετάρτη 16 Μαρτίου στις 
Αχαρνές ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός. Στο επίκεντρο της 
ενημέρωσης βρέθηκε η ανάγκη για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων έργων, όπως δημιουργία οδών διαφυγής και 
βελτιωτικά έργα σε ρέματα της περιοχής.
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Στην φρίκη του πολέμου, οι άνδρες εξοντώνονται 
με σφαίρες, τα γυναικόπαιδα με βόμβες και πείνα. 

Όμως άλλο η άμυνα για τα πάτρια εδάφη και άλλο η επί-
θεση για πλιάτσικο και αρπαγή.

Η επιθυμία για εξουσία και δύναμη δεν είναι χα-
ρακτηριστικό των έξυπνων, 

αλλά όπως η ζηλοφθονία και η 
πλεονεξία, είναι ελαττώματα των 
αδύναμων χαρακτήρων, είναι πά-
ντα επικίνδυνα.

Το καλύτερο όπλο, ή τιμωρία 
για να νικήσεις σήμερα τον 

αντίπαλο σου είναι, εάν μπορείς να 
στραγγαλίσεις την οικονομία του. 
Θέλει ή δεν θέλει θα υποκύψει. Αυ-
τός που έχει το χρήμα μιλάει. Οι άλ-
λοι ακούν με δέος.

Η αρκούδα  βρυχάται. Όμως τα έτοιμα χρήματα 
– αποθεματικά- συνάλλαγμα, γρήγορα τελειώ-

νουν, όταν δεν αναπαράγονται. Εφόσον ΗΠΑ και ΕΥ-
ΡΩΠΗ αποφάσισαν να στραγγαλίσουν την οικονομία 
της Ρωσίας, αργά ή γρήγορα θα αλλάξει συμπεριφο-
ρά.

Ο Ρωσικός λαός δεν μπορεί να βρει τον δρόμο του 
για μια δίκαιη δημοκρατία. Μετά από δύο επανα-

στάσεις, μια κατά του Τσάρου, που έπεσε στον κομμου-
νιστικό ολοκληρωτισμό, δεύτερη φορά κατά του κομ-
μουνισμού που έπεσε στον ολοκληρωτισμό του Πούτιν 
και των Ολιγαρχών.

Ο κύριος βοθροκανάλης υπερηφανεύεται ότι εί-
ναι αριστερός. Δηλαδή θα κάνεις αυτό που σου 

λέγω εγώ, αλλιώς θα σου δώσω μία να μπεις μια πι-
θαμή κάτω από το χώμα. Αυτό θεωρεί τον πλέον δη-
μοκρατικό τρόπο. Αναρωτιέμαι τι θεωρεί ότι είναι ο 
φασισμός.

Στον ουρανό της Αττικής, όσο ζει ένα σύννεφο, ζει 
και ένας δικτάτορας. Βέβαια ποτέ δεν σταματούν 

να γεννιούνται σύννεφα.
Ο συγχωρεμένος κ. Τράγκας, εκμεταλλεύτη-
κε το υπάρχον πολιτικό σύστημα και απέκτη-

σε μαύρα χρήματα. Αλλά όπως λέγει ο σοφός Ελ-
ληνικός λαός : «Ανεμομαζώματα- διαβολοσκορπί-
σματα».

Οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ, είναι καλόκαρ-
δοι και ενίοτε ευφυείς. Είναι ευχάριστο, να βλέπεις 

τους ανθρώπους να ευθυμούν.
Ποιος ήταν ο Άγγλος συγγραφέας, που 
ήταν φωτιά στον έρωτα: Ήταν ο ΟΥΗΛΙΑΜ  

ΣΕΞ – ΠΥΡ.
Αχ βρε φτώχια καταραμένη, 
με σπανακόπιτα και πρασόκ 

σήμερα την βγάζω. Που είναι τα πα-
λιά μεγαλεία, τα πεντοχίλιαρα, τα πε-
τσετάκια, με την σέσουλα.

Κάποιοι τραγουδοποιοί – 
τραγουδιστές, τραγουδούν 

μόνο για ναυάγια. Δεν ευθυμούμε 
με τις συμφορές, αλλά με τις ομορ-
φιές και τις χαρές της ζωής.

Ο εγγονός μου πέντε ετών, συνήθως μετά το φα-
γητό, ρεύεται γκαρ- γκούρ. 

Εγώ του λέγω. Αγόρι μου αυτό δεν 
είναι ευγενικό. Πρέπει να βάζουμε 
την παλάμη μας στο στόμα μας. Το 
σκέφτεται λίγο και με ρωτά. Δηλαδή 
παππού, όταν θέλουμε να κάνουμε 
πριτς, να βάζουμε την παλάμη μας 
στον ποπό μας. Πήρα τα ρέστα μου. 

Μουσλούκι λέμε τον οχετό 
των βρώμικων υδάτων. 

Όταν γνωρίζουμε το ποιόν ενός 
ανθρώπου από την πορεία της ζω-
ής του, λέμε. Εντάξει καλό μου-
σλούκι είσαι και εσύ. Δηλαδή σω-
λήνας για βρωμόνερα.

Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν προσβολή ή βρισιά, 
να τους αποκαλούν άθεους. Άθεος σημαίνει απο-

παραμύθιαστος. Άλλο αυτό και άλλο μυθομανής. Δεν 
μπορούμε να πετάμε στον αέρα, με τόσο βάρος και χω-
ρίς φτερά. Πιο σίγουρο είναι το χώμα που πατάμε, και σε 
αυτό θα πάμε.

Ατυχία σημαίνει, να είσαι 
την λάθος στιγμή, στον 

λάθος τόπο. Αυτό όμως είναι 
απρόβλεπτο.

Να σας εκμυστηρευτώ, εγώ 
είμαι πόντιος στην καταγω-

γή, αλλά κάνω θεραπεία και πάω 
πολύ καλά. Δεν φαίνεται;

Όταν ένας άνθρωπος χάνει 
την ψυχραιμία του, κάνει 

σπασμωδικές και άστοχες κινήσεις. 
Το μόνο που αποκομίζει είναι ζημία και χλευασμός.

Ο  παρταόλας, ή ο φαταούλας, είναι ένας συνάν-
θρωπος που τα θέλει όλα δικά του. Όμως δεν 

νοιάζεται καθόλου πως την βγάζουν οι υπόλοιποι, με τό-
σες δυσκολίες. Αυτό δεν λέγουμε ότι είναι το άριστο, αλ-
λά άρρωστος εγωισμός.

Οι συναισθηματικές λωλαμάρες, οι φαντασιώ-
σεις μας, δεν μας προσφέρουν κάτι χρήσιμο δι-

δακτικό. Αυτό το κάνει η λαϊκή σοφία, η εμπειρία με 
τις παροιμίες, που έστω και προφορικές, είναι διαχρο-
νικές.

Όλα τριγύρω  αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν.  
Και μένα τα χεράκια σου, με λύνουν και με δέ-

νουν. Αυτό είναι αδύνατο σημείο του Αδάμ. Ας πρόσεχε.
Όταν ένας άνθρωπος είναι κούφιος και ρηχός, 
συνήθως είναι μυθομανής. Είτε πλάθει φαντα-

στικά κατορθώματα του, είτε παριστάνει το θύμα, δη-
λαδή όλοι τον αδικούν. Αυτά ξεκινούν από την εσω-
τερική του ανασφάλεια, δηλαδή από την βιολογική 
ανικανότητα να σταθεί μόνος του στα πόδια του. Είναι 
όμως πολύ βαρετός και κουραστικός.

Η προσαρμογή στις εκάστοτε διαμορφούμενες 
ανάγκες λόγω συγκυριών, λέγεται ρεαλισμός. 

Αλλιώς ο κάθε ένας μας ζει στην κοσμάρα του, αδιαφο-
ρώντας για το τι μέλει γενέσθαι.

Κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, για να διοχε-
τεύσουμε τα βρόχινα νερά στην θάλασσα. Τι 

κάνουμε όμως όταν η θάλασσα βγαίνει στην στεριά; 
Ιδού η απορία. Κάποια πράγματα είναι υπεράνω των 
δυνατοτήτων μας. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, άγνωστο σε μας, 
σβήσει ο ήλιος, η γη μας θα γίνει νεκρός πλανή-

της. Δεν χρειάζεται να γονατίζουμε στον ήλιο, αλλά με 
την νοημοσύνη μας να εκμεταλλευόμαστε όλα τα ευερ-
γετήματα του.

Η ψυχή μας τελειώνει, όταν πεθαίνει ο εγκέφα-
λος μας. Τα υπόλοιπα είναι για υποδιπλασια-

σμό της νοημοσύνης μας. Δηλαδή αποβλάκωση. Η 
ειλικρίνεια είναι αρετή.

Αγαπημένο μου παιδί, έχεις 
πάρει τον εγωισμό και τον δι-

κό μου και της μητέρας σου. Προ-
σπάθησε να τον κάνεις παραγωγικό 
και όχι στείρα αντίδραση. Θα βγεις 
μόνο ζημιωμένος- νη.

Ένα λάθος που επαναλαμ-
βάνεται περισσότερο από 

μία φορά, ουκ ανδρός σοφού.
Είναι προτιμότερο να μην 
ασχολείται κανείς μαζί σου, 

παρά κάποιος με υποκρισία να δεί-
χνει ότι σε συμπαθεί.

Η κολακεία φέρνει κούμπωμα. Η αλήθεια φέρ-
νει φίλους και ας είναι πικρόγευστη.
Οι πρόγονοι μας έλεγαν. Αιέν αριστεύειν.  Το 
αριστείο χρειάζεται δουλειά και ήθος.  Όχι 

αλαζονεία.
Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλ-
λιώς. Ποτέ μην υποτιμάτε τον παλιό, γιατί 

είναι πείρα και όχι θεωρεία και 
παραμύθιασμα.

Λέγω κάτι στην γυναίκα μου 
που συχνά το κάνει. Γυναίκα, 

πριν ακούσεις την σκέψη μου από 
χέρι την θάβεις. Η σκέψη μου είναι 
η εξής: Όταν ένας πολίτης, ακούει 
και εκτελεί τις εντολές του κόμμα-
τος του και όχι τις εντολές των για-
τρών, θέτοντας σε κίνδυνο θανά-
του, τον εαυτόν του και την οικογέ-

νεια του, είναι άξιος της νοημοσύνης του. Γι αυτόν δεν 
αξίζει, ούτε το θεός σχωρέστον.

Σέβομαι τις γυναίκες, για τον αποκλειστικό βι-
ολογικό ρόλο που έχουν να γεννούν νέους 

ανθρώπους. Πιστεύω ότι καμιά δεν αρνείται την 
υπέρτατη αυτή ιδιότητα.

Η γυναίκα μου όταν μου πρήζει τα συκώτια, της 
λέγω καμιά μάγκικη κουβέντα της πιάτσας, για 

να ηρεμίσει. Εκείνη μου απαντά. Ρε Μήτσο, δεν περδί-
ζεις καλύτερα Χιώτικα, να μυρίσει μαστίχα; Βρε την κα-
κούργα.  

Καλή μου γυναίκα, όταν κάποτε βιολογικά 
εγώ δεν θα είμαι μαζί σου, θα καταλάβεις, ότι 

μεγαλύτερη ευχαρίστηση, αισθάνεσαι όταν δίνεις 
από ότι όταν παίρνεις. 

Εάν δεν χαϊδεύεις μια γάτα, θα σε γρατσουνίσει 
με τα νύχια της. Ίσως κατά κάποιον τρόπο εκφρά-

ζει και τον χαρακτήρα μας.
Γιατί οι άνθρωποι κάνουμε πολέμους, εδώ και 
χιλιάδες χρόνια; Γιατί δεν μπορούμε να απαλ-

λαγούμε, από τα βιολογικά μας ένστικτα.
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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»

Η ιστορία μας διδά-
σκει, ότι όποιος ακο-
λουθεί τις μεθόδους 

του Χίτλερ, θα έχει την τύ-
χη του Χίτλερ. Ωστόσο θα 
έχει σκορπίσει την φρίκη 
στους ανθρώπους.

Πόλεμος σημαίνει, 
λεηλασία, αρπαγή- 
αιχμαλωσία - εκμε-

τάλλευση. Όπως όμως λέ-
γει και ο πρόεδρος της Ου-
κρανίας, η ζωή νικά τον θά-
νατο και το φως το σκοτάδι. 
Ο ήλιος βγαίνει κάθε μέρα 
για όλους. Μας μένουν τα 
βασανιστήρια της βαρβα-
ρότητας.

Τα σωστά όρια, οι 
φράχτες στην ιδιο-
κτησία, κάνουν 

τους καλούς γείτονες. Τα 
σταθερά σύνορα, κάνουν 
φιλικά και ειρηνικά τα 
έθνη. Και η φρόνηση σω-
στούς τους ανθρώπους. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Σε εορταστικό 
κλίμα, πα-
ρουσία του 

Προέδρου της Δημο-
τικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δή-
μ ο υ  Α χ α ρ ν ώ ν 
(Δ.Η.Κ.Ε.Α) Γιάννη 
Νίκα, έκοψε την βασιλόπιτα της η Φιλαρμονική του Δή-
μου Αχαρνών. Ο Γιάννης Νίκας, έχοντας στο πλευρό 
του τον μαέστρο Νίκο Σκουρλέτη, μετέφερε στα μέλη 
της, τις ευχές του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού 
κι εξέφρασε τη βούληση για την ολόπλευρη στήριξη της 
Φιλαρμονικής, επισημαίνοντας πως αποτελεί για τον τό-
πο, εξαιρετικό στοιχείο πολιτισμού κι αληθινό στολίδι!

Στο πλαίσιο των δράσεων του ΠΑΣΟΚ και 
του Κινήματος Αλλαγής για την ακρίβεια, το 
στέλεχος Μανώλης Χριστοδουλάκης  βρέθη-

κε την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 μαζί με τα τοπι-
κά στελέχη  του κόμματος,   στη λαϊκή αγορά του 
Αγίου Διονυσίου Μενιδίου. Συνομίλησαν  με τους 
πολίτες και τους επαγγελματίες για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις δικές μας θέσεις 
και προτάσεις. Συνεχίζουμε με πρωτοβουλίες εξω-
στρέφειας δίπλα στην κοινωνία και τις καθημερινές 
της ανάγκες, η δήλωση του.

 Σπύρος  Ντ. Βρεττός: Πολλά συγχαρητήρια     
στο Κέντρο Πρόληψης Αχαρνών «Διέξοδος», 
στους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους γονείς 

του 5ου Γυμνασίου Αχαρνών καθώς και στη Διεύθυν-
ση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την πλούσια 
και συμμετοχική ενημέρωση μας πάνω στο ακανθώδες 
πρόβλημα του διαδικτυακού εκφοβισμού και πως 
μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.

Στη γιορτή της Γυναίκας 8 Μαρτίου 2022, 
στην κοσμική Ταβέρνα «ΜΠΟΥΛΙΟΣ» κόψα-
με την Βασιλοπίτα του γραφείου μας, διασκε-

δάσαμε και δώσαμε δώρα για μια χρονιά διαφορε-
τική.... προς το καλύτερο!!! Με αγάπη σε σας που 
μας στηρίζετε από το 1976, έτος ίδρυσης και λειτουρ-
γίας του γραφείου μας PERRAKIS TOURS!

Μεγάλη γιορτή η  Κυριακή της Ορθοδοξίας και 
μετά τον εκκλησιασμό ο Δήμαρχος  παρευρέ-
θηκε  μαζί με τους συνεργάτες του στην κοπή 

της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κρητών 
Αχαρνών. Τους 
στηρίζουμε γιατί 
αναδεικνύουν 
τη σημασία της 
ανιδιοτελούς 
π ρ ο σ φ ο ρ ά ς 
στον τόπο μας.

Το ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίδων και η Χο-
ρευτική Ομάδα με επί κεφαλής τον δάσκαλο 
της Σταμάτη Βλάχο  έζησαν  στιγμές έντονης 

συγκίνησης στην  επετειακή Εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε  στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Δη-
μαρχείου. Σε μια εξαιρετική αναδρομή και πορεία 
στις αλησμόνητες Πατρίδες, ο Ιστορικός Λαογράφος 
Θοδωρής Κοντάρας άγγιξε τις καρδιές όλων. Ξύ-
πνησε μέσα μας μνήμες, ακούσματα και εμπειρίες .
Με ιδιαίτερη αναφορά στην Ερυθραία τον Ευλογη-
μενον μικρόκοσμο στην καρδιά της Ιωνίας.  

Τον Αντι-
δήμαρχο 

Οικονομικών  
Μιχάλη Βρεττό  
επισκέφθηκαν  ο 
πατέρας Γρηγό-
ριος και ο πατέ-
ρας Κωνσταντί-
νος, αμφότεροι, 
εφημέριοι του Ι.Ν. Παναγία Σουμελά. Στη συνάντηση ερ-
γασίας, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν το 
Ναό στον οποίο λειτουργούν. Ο  Ιερός  Ναός Παναγία 
Σουμελά Αχαρνών, πρωτοστατεί σε κοινωνικές και όχι 
μόνο δράσεις κι εμείς στεκόμαστε αρωγοί στους ανθρώ-
πους που προσφέρουν τη ζωή τους για το συνάνθρωπο. 
Τους επόμενους μήνες, θ’ ακολουθήσουν ευχάριστες 
ανακοινώσεις.

Με απόλυτη 
επιτυχία διορ-
γανώθηκε η 

4η επιστημονική ημε-
ρίδα της Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσε-
ων της Βουλής με θέ-
μα «Από την παιδική 
παχυσαρκία στην επιδημία της παχυσαρκίας», με κε-
ντρικό ομιλητή τον Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου. Το 
υψηλό επίπεδο των καθηγητών - ομιλητών και των πα-
ρεμβάσεων των σημαντικών προσκεκλημένων φωτί-
σανε το δύσκολο πρόβλημα που απασχολεί την κοινω-
νία μας..Οι εκδηλώσεις που γίνονται για πρώτη φορά 
από την Βουλή συνεισφέρουν στην ενημέρωση των πο-
λιτών αλλά και των αρμόδιων φορέων ώστε να υπάρ-
ξουν λύσεις για τα φλέγοντα ζητήματα που θίγονται..

Ο Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ- Αρχής γενομένης 
από το μικρό μας τμήμα  Κ10, πραγματοποίησε 
την κοπή της  Παραδοσιακής ΠΙΤΑΣ  το ΣΑΒΒΑ-

ΤΟ στις : 19-03-2022 & ώρα 13:30 μ.μ  στις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
Εγκαταστάσεις του RIVER CAMP (Τέρμα Θωμά Παλαι-
ολόγου –Χαραυγή). ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΦΣ από γαστρο-
νομικές δημιουργίες των γονιών των παιδιών μας….!!!  
Πριν από την κοπή στις 12:30 μμ προηγήθηκε  ποδο-
σ φ α ι ρ ι κ ό ς 
α γ ώ ν α ς 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
μεταξύ του 
π α ρ α π ά ν ω 
τμήματος με 
αντίπαλο την 
ομάδα της ΕΛ-
ΠΙΔΑΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
Άνω Αχαρνών τέλεσε την ακολουθία των Β’ Χαι-
ρετισμών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, 

Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, την Παρα-
σκευή 18 Μαρτίου 2022. Στο τέλος της ακολουθίας έγι-
νε η χειροθεσία του νεαρού Ευκλείδη που διακονεί στον 
Ιερό Ναό, σε Αναγνώστη. Με την ευκαιρία της χειροθε-
σίας, ο κ. Αθηναγόρας αναφέρθηκε στα χαρίσματα του 
Αγίου Πνεύ-
ματος,  τα 
οποία δίνο-
νται για να 
διακονείται 
ο λαός του 
Θεού.

Μία ώρα μπροστά θα πάμε τους δείκτες των 
ρολογιών μας την τελευταία Κυριακή του μή-
να, στις 27 Μαρτίου 2021. Συγκεκριμένα, όταν 

το ρολόι δείξει 03:00 θα το γυρίσουμε μία ώρα μπρο-
στά ώστε να δείξει 04:00. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την 
Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 λήγει η εφαρμογή του μέ-
τρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 
2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19/1/2001, σχετικά με τις διατάξεις 
για τη χειμερινή ώρα.

Φωτορεπορτάζ

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Νέας 
Δημοκρατίας για βοήθεια στον λαό της Ου-
κρανίας που δοκιμάζεται αυτές τις δύσκολες 

στιγμές, συγκεντρώσαμε τρόφιμα ως ΔΗΜΤΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ώστε να συμ-
μετέχουμε στο μεγάλο κύμα αγάπης που υπάρχει 
για τον Ουκρανικό λαό !!!
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Το «Αργυρό Βραβείο» των «Best 
City Awards 2022», που αναδει-
κνύουν και επιβραβεύουν καινο-

τόμα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί 
από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και Επιχειρήσεις, απονεμήθηκε στον 
Δήμο Αχαρνών για την «Ανάπλαση πλα-
τείας Προφήτη Ηλία Δήμου Αχαρνών με 
ανάδειξη νέας χρήσης», στην κατηγορία 
«Υποδομές και Αστική Ανάπλαση». 

Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός στην τελετή απονομής 
των «Best City Awards», που πραγμα-
τοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 
10 Μαρτίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κα-
κογιάννης, συνοδευόμενος από τους 
Αντιδημάρχους Γιώργο Πετάκο και Νί-
κο Δαμάσκο.

«Το αργυρό βραβείο «Best City 
Awards» για την Ανάπλαση πλατείας 
Προφήτη Ηλία με ανάδειξη νέας χρή-

σης καταδεικνύει τη συστηματική δου-
λειά που γίνεται από τους αντιδημάρ-
χους και τους υπαλλήλους για τη βελ-
τίωση και ανάπλαση των υποδομών 
της πόλης. 

Ο Δήμος Αχαρνών με αφορμή τη 

λειτουργία των κοινωνικών δομών: 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινω-
νικού Φαρμακείου, στον Προφήτη 
Ηλία προχώρησε στην ανάπλαση της 
πλατείας που βρίσκεται στην περιοχή 
και ταυτόχρονα στον εξωραϊσμό του 

άλσους που άπτεται των κτιρίων. 
Στόχος ήταν να αναδειχθεί ο χώρος 

ως κέντρο κοινωνικής προσφοράς, 
όπου αναμένεται να αναπτυχθούν κι 
άλλες δομές αλληλεγγύης του Δήμου. 

Θέλω να ευχαριστήσω τις Διευ-
θύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνι-
κών Έργων, Καθαριότητας, Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Περι-
βάλλοντος καθώς επίσης και τη Δημο-
τική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών 
συνέδραμαν με προσωπικό και μέσα 
και δημιούργησαν μια νέα πλατεία», 
αναφέρει ο Δήμαρχος Αχαρνών. Επι-
σημαίνεται ότι τα «Best City Awards» 
αναδεικνύουν κάθε χρόνο τις κορυ-
φαίες πρακτικές και λύσεις για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση και διοργανώνο-
νται από την εταιρεία Boussias υπό την 
αιγίδα της ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας 
Αττικής.
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Αργυρό βραβείο των «Best City Awards 2022» στο Δήμο Αχαρνών

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Ξεκίνησαν οι εγγρα-
φές στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του 
Δήμου Αχαρνών με 
σκοπό τη διδακτική 
υποστήριξη μαθη-
τών και μαθητριών 
Γυμνασίων και Λυ-
κείων της πόλης που 
ανήκουν σε οικονο-
μικά αδύναμες οικο-
γένειες. Το Κοινωνι-
κό Φροντιστήριο 
του Δήμου δομήθη-
κε με απόλυτα επαγ-
γελματικά πρότυπα, 
σε ένα νέο κτίριο 
που τηρεί όλες τις 
απαραίτητες προδια-
γραφές και έμπει-
ρους καθηγητές. 
Κριτήριο ένταξης 
των ενδιαφερομέ-
νων θα είναι το συ-
νολικό εισόδημα 
των συνοικούντων 
με το δικαιούχο, ενώ 
θα λαμβάνονται 
υπόψη παράγοντες 
όπως η οικογενεια-
κή κατάσταση κ.α.

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή του κόσμου στη δράση συγκέντρωσης βιβλίων 
Κάθε προσδοκία σε προσέλευση 
κόσμου ξεπέρασε η δράση του Δή-
μου Αχαρνών και του «Όλοι Μαζί 
Μπορούμε» κατά την οποία συγκε-
ντρώθηκαν 2.300  βιβλία που πρό-
κειται να ενισχύσουν τη νέα Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη που θα λειτουργήσει 
σε λίγους μήνες στο κέντρο της πό-
λης όπως και τις σχολικές βιβλιοθή-
κες. Η δράση που στέφθηκε με από-
λυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022,  
από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέ-

ρι.  Η αρμόδια αντιδήμαρχος  Χριστί-
να Κατσανδρή και οι υπάλληλοι της 
Δ/νσης Παιδείας εκφράζουν την 
πλήρη ικανοποίηση τους για την 
αθρόα συμμετοχή του κόσμου που 
στάθηκε συμπαραστάτης και σε αυ-
τή τη δράση. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός εξέ-
φρασε , για μία ακόμη φορά, τη θέ-
ση του Δήμου για τη στήριξη των 
δράσεων που προάγουν την παιδεία 
και τον πολιτισμό.
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Τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας  Γιώργο 
Σταμάτη υποδέχτηκε σήμερα στο Δη-

μαρχείο Αχαρνών ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση 
του κ. Σταμάτη για το χρονίζον θέμα του οικι-
σμού «Καποτά». 

Μετά την αρχική ενημέρωση ο κ. Βρεττός συ-
νόδευσε τον Γενικό Γραμματέα στο χώρο του οι-
κισμού προκειμένου να αποκτήσει ιδία άποψη 
για την περιοχή. 

Πρώτος σταθμός ήταν η εκκλησία του Αγίου 
Σώζοντος, όπου μετά τη σύντομη περιήγηση 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις προέδρους 
των τοπικών συλλόγων. Οι κάτοικοι, αφού ανα-
φέρθηκαν στη βοήθεια που προσφέρει ο Δήμος, 
παρέδωσαν εγγράφως τα αιτήματα και τις προτά-
σεις τους.  

Ο επόμενος σταθμός ήταν το 28ο Δημοτικό 
Σχολείο που στεγάζεται σε κοντέινερς εντός του 
οικισμού, όπου ο Δήμαρχος με τον Γενικό Γραμ-
ματέα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από 
τη διευθύντρια του σχολείου, αλλά και να συνο-
μιλήσουν με εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Ο κ. Σταμάτης τόνισε πως κοινή βούληση 
όλων είναι να δοθεί επιτέλους μια λύση στο θέ-
μα του οικισμού που φτιάχτηκε για να εξυπηρε-
τήσει τους σεισμόπληκτους πριν 22 χρόνια και 
όμως παραμένει ακόμη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ολοκλη-
ρωθεί η απογραφή των κατοίκων, ούτως ώστε 
να μπορέσει το ζήτημα να αντιμετωπιστεί ολιστι-
κά και να βρεθεί τρόπος προκειμένου να εξυπη-
ρετηθούν όσοι έχουν πρόβλημα και ιδίως οι ευ-

άλωτες ομάδες του πληθυσμού. 
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γενικό 

Γραμματέα κ. Σταμάτη για τη σημερινή του επί-
σκεψη. Στις επαφές που είχαμε διατύπωσε την 
επιθυμία του να βρεθεί και ο ίδιος στον οικισμό 
Καποτά και να διαπιστώσει τις ιδιαιτερότητες του 
ζητήματος. Σήμερα είχε την ευκαιρία να ακούσει 
προσωπικά τις θέσεις των κατοίκων και να αντι-
ληφθεί ποια ακριβώς είναι η κατάσταση που επι-
κρατεί. Το θέμα με την ύδρευση θα λυθεί, αλλά 
διαπιστώνεται από όλες τις πλευρές η ανάγκη της 
απογραφής. Εμείς από την πλευρά μας προσπα-
θούμε καθημερινά και ευελπιστώ με τη βοήθεια 
της πολιτείας να δώσουμε επιτέλους λύση στο 
πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, που τόσα 
χρόνια είναι αναγκασμένοι να ζουν υπό αυτές τις 
συνθήκες», ανέφερε στο περιθώριο της επίσκε-
ψης ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός. 

Παρόντες από τον Δήμο Αχαρνών ήταν επί-
σης οι Αντιδήμαρχοι Σ. Τοπαλίδης, Γ. Πετάκος και 
Γ. Σιδηρόπουλος, οι οποίοι ασχολούνται με τα 
θέματα του οικισμού στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους. 
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Επίσκεψη – «αυτοψία», του Γ. Γ.  Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης και  Καταπολέμησης  της 
Φτώχειας  Γ.  Σταμάτη στον  οικισμό «Καποτά»

Εποικοδομητική  η επίσκεψη 
του Υφυπουργού  Χρήστου 
Τριαντόπουλου στο Δήμο Αχαρνών 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΗ-
ΜΑΣΙΑΣ η επίσκεψη 
του Υφυπουργό πα-
ρά τω Πρωθυπουρ-
γώ Χρήστο Τριαντό-
πουλο με αρμοδιό-
τητα στα θέματα 
κρατικής αρωγής 
και αποκατάστασης 
από φυσικές κατα-
σ τ ρ ο φ έ ς ,  π ο υ  
πραγματοποίησε 
την Τετάρτη 16 
Μαρτίου, στο  Δήμο 
Αχαρνών.

Αρχικά ο Δή-
μαρχος Σπύρος  
Βρεττός, υποδέχθη-
κε τον κ. Τριαντό-
πουλο στο Δημαρχείο με τη συνάντηση να έχει ως κύριο θέμα τις επι-
πτώσεις των πυρκαγιών του καλοκαιριού που έπληξαν τον Δήμο και 
ιδιαίτερα την περιοχή της Βαρυμπόμπης και των Θρακομακεδόνων. 

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε η ανάγκη για την πραγ-
ματοποίηση συγκεκριμένων έργων, όπως δημιουργία οδών διαφυ-
γής και βελτιωτικά έργα σε ρέματα της περιοχής. 

Μετά τη σχετική ενημέρωση ο κ. Τριαντόπουλος είχε την ευκαι-
ρία να πραγματοποιήσει αυτοψία στα συγκεκριμένα σημεία. 

Συγκεκριμένα επισκέφθηκε την περιοχή της Φλόγας, ενώ διαπί-
στωσε και την ανάγκη πραγματοποίησης εργασιών σε τρία διαφορε-
τικά ρέματα της περιοχής της Βαρυμπόμπης. Παράλληλα οριοθέτη-
σε τις επόμενες ενέργειες - ούτως ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν 
πιο άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων – όλων των εμπλεκόμε-
νων φορέων. 

«Με μεγάλη μου χαρά υποδέχθηκα σήμερα τον υφυπουργό 
κ. Τριαντόπουλο, ο οποίος μετά την αυτοψία που πραγματοποιή-
σαμε διαπίστωσε την ανάγκη για άμεσες επεμβάσεις, προκειμένου 
να αποφευχθούν νέα προβλήματα μετά τις καταστροφικές πυρκα-
γιές του καλοκαιριού. Τον ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον που 
έδειξε και για τη σπουδή με την οποία αντιμετώπισε τα αιτήματά 
μας, αντιλαμβανόμενος και ο ίδιος την αναγκαιότητα των συγκε-
κριμένων έργων και ελπίζω σύντομα να προχωρήσουμε στην υλο-
ποίησή τους», τόνισε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός στο περιθώριο 
της επίσκεψης.  Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο βουλευτής Αν. 
Αττικής κ. Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος  είχε παρέμβει για το θέ-
μα και με ερώτησή του στη Βουλή και ο περιφερειακός σύμβου-
λος κ. Αθ. Κατσιγιάννης. 

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αχαρνών:

Μια νέα δομή με στόχο την ενημέρωση 
και την παροχή υπηρεσιών πρόληψης
Μια νέα σημαντική και πρωτοποριακή δομή, το Κέ-
ντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) ξεκίνησε 
να λειτουργεί από το Δήμο Αχαρνών και τη Δημοτι-
κή Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗΚΕΑ) με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προα-
γωγής της υγείας προς τους δημότες μας. 

Το ΚΕΠ Υγείας δημιουργήθηκε από τη συνεργα-
σία του Δήμου Αχαρνών με το Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, που εί-
ναι το πιστοποιημένο Δίκτυο του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού 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 ακόλου-
θο σύνδεσμο: https://exetaseis.kepygeias.org/
identity/account/register

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

Βασικός στόχος του είναι η ενημέρωση όλων των 
πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων 
για 10 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας, που είναι ο Καρκίνος του πα-
χέος εντέρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο 
Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το 
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο Καρκίνος του προστά-
τη, το  Μελάνωμα και η Κατάθλιψη. Επιπλέον, στο πλαί-
σιο της αντιμετώπισης της  πανδημίας  έχει προστεθεί 
στο προφίλ των Δημοτών και χρήσιμες πληροφορίες 
για τον  COVID-19.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102478505
Δ/νση: Πλατεία Αγίου Νικολάου
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Σε πλήρη εξέλιξη  η επέλαση της νέας  κακοκαιρί-
ας στις  Αχαρνές  με κύρια χαρακτηριστικά την πα-
γωνιά  και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Στην πρό-

βλεψη του για τον καιρό ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μα-
ρουσάκης έκανε λόγο για διαδοχικά κύματα κακοκαιρί-
ας τις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή θα υπάρξει μια 
πρόσκαιρη ύφεση, ενώ από το Σάββατο – Κύριακο, περ-
νάμε στην Άνοιξη, με θερμοκρασίες  έως 20 βαθμούς.  

Μεγάλη τιμή για τον Δήμο μας η απονομή του 
αργυρού (silver) βραβείου στα Best City 
Awards 2022 υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και της 

Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση της πλατείας 
στον Προφήτη Ηλία με αλλαγή χρήσης.  Ο Δήμος 
Αχαρνών πρωταγωνιστεί και δηλώνει εξωστρέφεια!
Νέα βήματα προς την κανονικότητα: Η Επιτροπή αποφα-
σίζει το τέλος της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Ωστό-
σο  σε περιπτώσεις συνωστισμού η χρήση της μάσκας θα 
παραμείνει υποχρεωτική, λόγω του συναγερμού που έχει 
προκαλέσει η ιδιαίτερα μεταδοτική μετάλλαξη Όμικρον 
του κορωνοϊού. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στις επόμενες συ-
νεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης  έως  
τέλους Απριλίου, θα εγκριθεί η χρηματοδότη-

ση της πρότασης του Δήμου για την αστική αναζωο-
γόνηση που περιλαμβάνει την ανάπλαση του Μη-
τροπολιτικού Πάρκου της Λαθέας, έκτασης 32 στρεμ-
μάτων, το οποίο συγκεντρώνει ποικίλες δραστηριό-
τητες άθλησης και πολιτισμού για τους δημότες, 
καθώς και η κατασκευή πεζοδρόμων και η ανάπλα-
ση δύο εισόδων της πόλης, των Λεωφόρων Δημο-
κρατίας και Φιλαδελφείας.

Η οικογένειά του άτυχου Μάριου Σουλούκου πέ-
τυχε δεύτερη νίκη κόντρα στις αιτιάσεις του Δη-
μοσίου και την άρνηση του Νομικού Συμβουλί-

ου του Κράτους (παρά το σχετικό αίτημα του Υπουργού 
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα) να λήξει συμβιβαστικά την 
υπόθεση αποζημίωσης. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
dikastiko.gr, το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο με την από-
φαση του απέρριψε ομοφώνως την έφεση του Ελληνι-
κού Δημοσίου, διατηρώντας την αρχική αποζημίωση των 
490.000 ευρώ για την οικογένεια του μικρού Μάριου. 
Μάλιστα το δικαστήριο επιρρίπτει ξεκάθαρα ευθύνες στο 
δημόσιο (αστυνομία) για το γεγονός ότι δεν είχε λάβει τα 
απαραίτητα αστυνομικά μέτρα σε μια περιοχή που μαστί-
ζεται από την εγκληματικότητα.

Όλα τα οχήματα στην Ελλάδα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή 
άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όταν επι-

βάλλονται σχετικοί περιορισμοί κυκλοφορίας από τις 
αρμόδιες  Αρχές, λόγω δυσμενών καιρικών συνθη-
κών, με Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές 
κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.  Με βάση την Απόφαση 
επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων 
των κατηγοριών η υποχρέωση εφοδιασμού των οχη-
μάτων τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανά-
λογα αντιολισθητικά μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ελα-
στικών, εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά.

Το βράδυ της Πέμπτης 3 Μαρτίου 2022, δυο 
αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα 
για παροχή βοήθειας σε επίτοκο στις Αχαρνές. 

Μόλις οι δυο αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της εγκύου, 

κατάλαβαν ότι η γυναίκα που κυοφορούσε δίδυμα είχε 
ήδη γεννήσει ένα βρέφος. Αμέσως οι άνδρες της Αστυνο-
μίας προσπάθησαν να ηρεμήσουν και να δώσουν κου-
ράγιο στην γυναίκα λέγοντας της «τα δύσκολα πέρασαν» 
και της έδωσαν το πρώτο βρέφος στην αγκαλιά της, αφού 
το τύλιξαν σε πετσέτα. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την βοήθη-
σαν να φέρει στο κόσμο και το δεύτερο μωράκι της.

Με τη συμμετοχή υπαλλήλων αλλά και δημο-
τών πραγματοποιήθηκε η 52η Εθελοντική Αι-
μοδοσία του Δήμου Αχαρνών, η οποία διορ-

γανώθηκε την Παρασκευή 11 Μαρτίου από τη Δ/νση 
Κοινωνικής Πολιτικής και τον Σύλλογο Εργαζομένων 
σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκο-
μείου Αμαλία Φλέμινγκ. Η προσπάθεια για ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών στην εθελοντική αιμοδοσία γί-
νεται συστηματικά από το Δήμο Αχαρνών με στόχο τη 
μύηση όλων και περισσότερων πολιτών στο πνεύμα 
του Εθελοντισμού.

Ολοκληρώθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός λει-
τουργίας για Καθηγητές, Γονείς - Κηδεμόνες και 
μαθητές - τριες . Σκοπός η εύρυθμη λειτουργία 

του Κοινωνικού μας Φροντιστηρίου. Με γνώμονα το σε-
βασμό στη Γνώση εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τη Δη-
μοτική Αρχή ο Εσωτερικός Κανονισμός με ισχύ μέχρι και 
το τέλος της τρέχουσας σχολικής περιόδου .

e-ΕΦΚΑ Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Μάθε 
πού Ανήκεις :  Η ηλεκτρονική υπηρεσία –Μά-
θε πού Ανήκεις– του e-ΕΦΚΑ  επιτρέπει την 

άμεση και έγκυρη ενημέρωση των ασφαλισμένων 
σχετικά με την Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ στην οποία 
ανήκουν. Η αναζήτηση της αρμόδιας Τοπικής Διεύ-
θυνσης γίνεται πληκτρολογώντας τον ΤΚ της κατοι-
κίας ή, αποκλειστικά για τους Ελεύθερους Επαγγελ-
ματίες, της επαγγελματικής έδρας.  Εναλλακτικά, η 
αναζήτηση μπορεί να γίνει βάσει της διεύθυνσης κα-
τοικίας ή της επαγγελματικής έδρας  Η ηλεκτρονική 
υπηρεσία –Μάθε πού Ανήκεις– https://www.efka.
gov.gr/mathepouanikeis.php

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

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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H Ένωση «Μαζί για το Παιδί» σε συνεργα-
σία με την Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής 
του Δήμου Αχαρνών μοίρασαν 234 ζεύγη 
καινούργιων παπουτσιών TOMS σε παιδιά 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της πό-
λης.  Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-
κής Γεώργιος Πετάκος και το προσωπικό 
της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής συνερ-
γάστηκαν άψογα με  εθελοντική ομάδα της 
Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και μέσα σε 
ένα κλίμα αμοιβαίας προθυμίας και αγά-
πης με μοναδικό στόχο να ανακουφιστούν 
οι συμπολίτες μας που διαβιούν δύσκολα.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Πολιτικής παράλληλα με τις δικές της 
καθημερινές προσπάθειες, σύμφωνα με 
τις σαφείς οδηγίες του Δημάρχου Σπύρου 
Βρεττού και του αρμόδιου Αντιδημάρχου 

προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα 
εθελοντικής προσφοράς προερχόμενης 
από δημότες, φορείς και επιχειρήσεις της 
περιοχής μας. 

Οι ανάγκες αυξάνονται καθημερινά 
και σε αυτή τη συγκυρία η στήριξη και η 
προσφορά όλων είναι απαραίτητη. 

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ένωση 
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» για τη χορηγία πα-
πουτσιών της Εταιρείας ΤΟΜS για τα παι-
διά των δικαιούχων οικογενειών  του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρ-
νών. Ευελπιστούμε στην συνέχιση της 
άψογης συνεργασίας μας, και ευχόμαστε 
Υγεία και Ειρήνη σε  όλο τον κόσμο», ήταν 
το μήνυμα που απέστειλε η Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πολιτικής στο περιθώριο της 
πραγματοποιηθείσας δράσης.
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ascascasc

Με την αθρόα συμμετοχή 
μαθητών, εκπαιδευτικών 
και γονέων ολοκληρώθη-

καν οι εργασίες της Εσπερίδας του 
Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσε-
ων και Προαγωγής της Ψυχοκοινω-
νικής Υγείας Δήμου Αχαρνών, «Δι-
έξοδος», το Σάββατο 12 Μαρτίου 
2022.

Η εσπερίδα, που έλαβε χώρα στη 
φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δήμου Αχαρνών, με πρωτοβουλία 
του προέδρου του κέντρου και δη-
μάρχου Σπύρου Βρεττού και της αντι-
προέδρου Μαρίας Μπούκη, παρείχε 
την δυνατότητα στους συμμετέχοντες 
να ενημερωθούν και να ευαισθητο-
ποιηθούν για το φαινόμενο του διαδι-
κτυακού εκφοβισμού και να κατανο-
ήσουν  αφενός τους παράγοντες που 
ωθούν στην εμπλοκή των δραστών 
και στην θυματοποίηση των ευάλω-
των και αφετέρου στους τρόπους πρό-
ληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης του 
φαινομένου.

Στο πλαίσιο αυτό οι διακεκριμένοι 
ομιλητές, ανέπτυξαν τις εισηγήσεις 
τους μεριμνώντας για τη διαδραστική 
συμμετοχή των μαθητών σε αυτές. Ο 
Δ/ντής του 5ου Γυμνασίου Αχαρνών, 
Σπυρίδων Καραβίας μίλησε για τα χα-
ρακτηριστικά και τις διαστάσεις του 
φαινομένου, ενώ στη συνέχεια έδωσε 
το λόγο στους μαθητές του γυμνασί-
ου που κοινοποίησαν τα αποτελέσμα-
τα μιας πολύ αξιόλογης έρευνας για το 
διαδικτυακό  εκφοβισμό που διεξήγα-
γαν στο σχολείο τους υπό την επο-
πτεία του κ. Καραβία. Οι μαθητές, αξι-

οποιώντας και ποιοτικά στοιχεία από 
μελέτες περίπτωσης, αναφέρθηκαν 
και σε μαρτυρίες συμμαθητών τους 
που υπέστησαν εκφοβισμό μέσω του 
διαδικτύου. Μέσα από την εξιστόρη-
ση του βιώματος του θύματος, οι συμ-
μετέχοντες είχαν την δυνατότητα να 
συναισθανθούν το φόβο του, την 
ένταση και την σοβαρότητα του φαι-
νομένου.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αξι-
ωματικός της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και διδά-
κτορας Ψυχολογίας, Γεώργιος Νάκος  
ο οποίος μέσα από την ειδική γνώση 
του φαινομένου και την πολύτιμη 
εμπειρία του στην πρόληψη και αντι-
μετώπιση του, μας εισήγαγε στο αθέ-
ατο περιβάλλον του διαδικτύου, που 
ενώ όλοι χρησιμοποιούμε, δεν γνωρί-
ζουμε πως λειτουργεί στην πραγματι-
κότητα και πως αξιοποιούνται τα δε-
δομένα μας. Τα ευαίσθητα προσωπι-
κά δεδομένα μας, δυστυχώς δεν αξιο-
ποιούνται μόνο για εμπορικούς 
σκοπούς, αλλά και για εγκληματική 
δράση. Η παραβίαση της ιδιωτικότη-

τας στην οποία, μέσω των εφαρμο-
γών, συναινούμε προκειμένου να τις 
αξιοποιήσουμε, καθώς και η δυνατό-
τητα που παρέχει το διαδίκτυο για 
απρόσωπη δράση μέσω της απόκρυ-
ψης της ταυτότητας μας πίσω από ένα 
ή πολλαπλά ψευδή προφίλ, παρέ-
χουν ευκαιρίες διάπραξης σωρείας 
αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και 
του εκφοβισμού. Στις πολύ εύστοχες 
ερωτήσεις που απεύθυνε ο κ. Νάκος 
στους μαθητές, κατέδειξε πόσο λίγα 
γνωρίζουμε για τους κινδύνους του 
διαδικτύου, ενώ παρείχε τις κατάλλη-
λες συμβουλές προκειμένου να προ-
λάβουμε τέτοιες κακόβουλες πρακτι-
κές ή, αν τύχει και εμπλακούμε ως θύ-
ματα σε αυτές, να τις αντιμετωπίσουμε 
έγκαιρα. 

Την εκδήλωση οργάνωσε και συ-
ντόνισε άρτια το επιστημονικό και δι-
οικητικό προσωπικό του Κέντρου 
Πρόληψης, με την υποστήριξη της Δι-
οίκησης. 

Χαιρετισμό απεύθυνε η κ. Μαρία 
Μπούκη, Αν. Πρόεδρος του Κέντρου 
Πρόληψης ενώ την εσπερίδα τίμησαν 

με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός, οι Πε-
ριφερειακοί Σύμβουλοι Γεωργία Βλά-
χου και Ιωάννης Σμέρος, ο κ. Λάζαρος  
Καραούλης  Μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Σπύρος Βρετ-
τός Υπ. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο 
κ. Ιωάννης  Κατσανδρής ειδικός σύμ-
βουλος Δημάρχου Αχαρνών, ο κ. 
Βαγγέλης Κατάρας  Υπεύθυνος Αθλη-
τισμού της ΔΗΦΑ, ο κ. Πέτρος  Μαρί-
νης Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Αχαρνών και 
Θρακομακεδόνων, ο κ. Γιώργος Κου-
λόγιαννης Αντιπρόεδρος Επιτροπής 
Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η κ. Δή-
μητρα Μουχίκα, Μέλος Επιτροπής 
Αντιεγκληματικής Πολιτικής  και ο κ. 
Δανιήλ Καλιφατίδης μέλος ΔΣ της  
Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδε-
μόνων Αχαρνών. 

Η Διέξοδος θα συνεχίσει να πα-
ρεμβαίνει έγκαιρα και ουσιαστικά, 
απαντώντας σε κάθε αίτημα της σχολι-
κής κοινότητας, των κατοίκων και δη-
μοτών Αχαρνών, που αφορά στη πρό-
ληψη των εξαρτήσεων και την προα-
γωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Μαζική συμμετοχή, χρήσιμα συμπεράσματα  στην Εσπερίδα: 
«Διαδικτυακός  Εκφοβισμός. Μαθαίνω να είμαι ασφαλής»

Από την Ομάδα: Ένωση «Μαζί για το Παιδί», 234 ζεύγη παπουτσιών, σε παιδιά ευάλωτων  ομάδων 
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Την περασμένη Κυριακή το πρωί, στα γρα-
φεία του Πολιτιστικού και Εξωραΐστικού 
Συλλόγου Κόκκινου Μύλου «Εθελοντές 

Κοκκινομυλιώτες», πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Την άρτια οργανωμένη 
εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του συλλόγου  
Γιώργος Μαντέλας, ο οποίος υποσχέθηκε ακόμη 
περισσότερες δράσεις, για έναν Σύλλογο που δυ-
ναμώνει μέρα με τη μέρα, έχοντας καταφέρει να 
ενώσει σε μια γροθιά τους κατοίκους της περιοχής, 
προσφέροντας ανθρωπιστικό, πολιτιστικό και φι-
λοζωικό έργο.

 Στο κάλεσμα της κοπής παραβρέθηκαν, με χαρά, 
όλα τα μέλη του συλλόγου!!!! Η καλή τους διάθεση 
και η ένθερμη και έμπρακτη στήριξη για τον σύλλογο 
ζέστανε το κρύο πρωινό!!! 

Την εκδήλωση τίμησε ο Δήμαρχος Αχαρνών, κύ-
ριος Σπύρος Βρεττός, που παρά το φορτωμένο πρό-
γραμμα του,ήταν εκεί και μάλιστα παρουσίασε και τα 
νέα έργα που θα γίνουν στον Κόκκινο Μύλο!!! Παρό-
ντες επίσης οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Άγγελος Αραμπατζής, 

Μιχάλης Βρεττός, Νικόλαος Δαμάσκος, Γιώργος Πετά-
κος, καθώς και ο πρόεδρος της ΔΙΚΕΑ Γιάννης Νίκας.

Όλοι έδωσαν συγχαρητήρια στους Εθελοντές 
για το πολύπλευρο έργο τους και δήλωσαν την στή-
ριξή τους. Να σημειωθεί πως είναι θαυμασμού άξιο, 
το πώς σε τόσο μικρό διάστημα, ένας νεοσύστατος 
σύλλογος, έχει καταφέρει να κάνει τόσα πολλά 

πράγματα και να προετοιμάζει το έδαφος για ακόμη 
μεγαλύτερα..Όταν οι δράσεις γίνονται με μόνο οδη-
γό την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την ομαδικότη-
τα και την αλληλεγγύη, η επιτυχία είναι σίγουρη και 
το κοινωνικό όφελος η μεγαλύτερη ανταμοιβή αυ-
τών των ανθρώπων, που με αυταπάρνηση προσφέ-
ρουν τα μέγιστα, καθημερινά.
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Δημιουργική  Βασιλόπιτα  για τους «Εθελοντές Kοκκινομυλιώτες» 
 Της  Γωγώ Φάκου, Ηθοποιό-συγγραφέα-σκηνοθέτις

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση της ΔΕΕΠ Ανατ. Αττικής
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας, η ΔΕΕΠ Ανατ. Αττικής διοργά-
νωσε Ημερίδα, την Κυριακή 13/03/ 
2022 με θέμα: «Η θέση της γυναίκας 
στη σύγχρονη πολιτική σκηνή» παρου-
σία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω-
τερικών κ. Στέλιος Πέτσας και του Ευ-
ρωβουλευτή μας κ. Στέλιου Κυμπουρό-
πουλου, οι οποίοι και απηύθηναν χαι-
ρετισμό. Το παρόν έδωσε και η ΔημΤΟ  
Αχαρνών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
Πέτρο Μαρίνη. Την εκδήλωση παρου-
σίασε με εξαιρετικό τρόπο η εκπρόσω-
πος τύπου των Περιφερειακών μέσων 
της Νέας Δημοκρατίας κα Έλενα Σόκου, ενώ κεντρική ομιλήτρια ήταν η Υπουργός Παι-
δείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως. Μίλησαν επίσης η Ευρωβουλευτής μας 
κα. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, η Βουλευτής  κα Άννα Καραμανλή, η Πρόεδρος της 
ΔΕΕΠ Ανατ. Αττικής κα Βανίτα Σοφρόνη, καθώς και ο επικοινωνιολόγος κ.Θανάσης Πα-
παμιχαήλ. Πολλά συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή και στην Πρόεδρο της ΔΕ-
ΕΠ Ανατολικής Αττικής κα Βανίτα Σοφρόνη για  την εξαιρετική εκδήλωση.

Αρωγός του Δήμου Αχαρνών 
ο  Βασίλης Οικονόμου 
Σημαντική η επίσκεψη 
του Υφυπουργού πα-
ρά τω Πρωθυπουρ-
γώ, Χρήστος Τριαντό-
πουλος  στα καμένα 
της Βαρυμπόπης. Με-
τά την ερώτηση, του 
Βουλευτή Βασίλη Οι-
κονόμου, στην Βουλή 
ο Υπουργός σε συ-
νεργασία με τον Δή-
μαρχο Αχαρνών, 
Σπύρος Βρεττός έκανε αυτοψία των προβλημάτων που δημιούργησε η 
περσινή καταστροφική πυρκαγιά. Παρουσία του Βασίλη Οικονόμου και 
του Περιφ. Συμβούλου Θ. Κατσιγιάννη. Αναμένουμε σύντομα την χρη-
ματοδότηση των έργων αποκατάστασης των ζημιών και προστασίας των 
περιοχών από μελλοντικές φυσικές καταστροφές.. 
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Με αφορμή το Πρόγραμμα 
Erasmus+ μαθητές και 
εκπαιδευτικοί από την 

Ρουμανία, την Πολωνία και την 
Τουρκία επισκέφθηκαν το Δήμο 
μας και το 14ο Δημοτικό Σχολείο 
το οποίο συμμετέχει με επιτυχία 
σε δράσεις και προγράμματα εξω-
στρέφειας που ενισχύουν τους 
δεσμούς των λαών.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού Χριστίνα 
Κατσανδρή εκπροσωπώντας το 
Δήμο επισκέφθηκε το σχολείο, συ-
νομίλησε με τις ξένες αποστολές και 
τους χάρισε ενθύμια του Αρχαίου 
Θεάτρου.

Από την πλευρά τους, οι ξένες 
αντιπροσωπείες δήλωσαν ενθουσι-
ασμένες από τη ξενάγησή τους στον 
Θολωτό Τάφο από το Τμήμα Αρχαι-
ολογίας του Δήμου. Συγχαρητήρια 

στο εκπαιδευτικό προσωπικό του 
14ου Δημοτικού για τη συνεχή του 
προσπάθεια να διευρύνει τους ορί-
ζοντες των μαθητών.

Από την πλευρά τους, οι ξένες 
αντιπροσωπείες δήλωσαν ενθουσι-
ασμένες από τη ξενάγησή τους στον 
Θολωτό Τάφο από το Τμήμα Αρχαι-
ολογίας του Δήμου. 

Δήλωσαν όμως ενθουσιασμένοι 
και από την ζεστή φιλοξενία του πα-

ραδοσιακού μεζεδοπωλείου της πό-
λης των Αχαρνών ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ 
όπου συναντήθηκαν για το γεύμα 
τους το απόγευμα της Τετάρτης 16 
Μαρτίου 2022. 

Εκεί απόλαυσαν τη ζεστασιά από 
το αναμμένο τζάκι, εκλεκτούς μεζέ-
δες και φυσικά την γλυκόπιοτη τσι-
κουδιά! Τα ποτήρια σηκώθηκαν ψη-
λά σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 
που κράτησε καλά για πολλές ώρες! 

Μαθητές και καθηγητές με το πρόγραμμα Erasmus 
στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Τα μέτρα στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός  Κυριάκος  Μητσοτάκης 

Η Κυβέρνηση με σοβαρότητα και υπευθυνό-
τητα υλοποιεί τη δέσμευσή της για τη στή-
ριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, 

των ανθρώπων της δημιουργίας και της παραγω-
γής.

Πρόκειται για μέτρα που απευθύνονται στους πιο 
αδύναμους και στη μεσαία τάξη. Μελετημένες παρεμ-
βάσεις ύψους 1,1 δισ. που θα ανακουφίσουν 3,2 εκα-
τομμύρια ευάλωτους πολίτες, αλλά και τα νοικοκυ-
ριά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ το χρόνο, τόνισε ο 
πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση των μέτρων 
στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας. 

Οι ρυθμίσεις αφορούν: την τόνωση του εισοδή-
ματος με ένα έκτακτο επίδομα στους χαμηλά αμειβό-
μενους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τη στήριξη 
των οικογενειών με παιδιά, που έχουν σήμερα και τα 
περισσότερα έξοδα. Τη γενναία επιδότηση των λογα-
ριασμών ρεύματος. Αλλά και τη μερική απορρόφη-
ση των αυξήσεων στα καύσιμα, με την κάλυψη 180 
λίτρων για την κίνηση των οχημάτων. Ενώ συνδυά-
ζονται με ειδικές μέριμνες για τους αγρότες και τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν χτυπηθεί ιδι-
αίτερα από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Πέτρος  Μαρίνης 
Πρόεδρος  ΔημΤΟ  

Αχαρνών - Θρακομακεδόνων

ΔημΤΟ  ΝΔ  Αχαρνών / Θρακομακεδόνων Αγίου Βλασίου 6 / Κεντρική Πλατεία Μενιδίου  / E-mail : dimto.axarnon@gmail.com
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Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία 
αναφορικά με εγκατάσταση συστήματος 

βιντεοεπιτήρησης σε κατοικία. Στην συγκεκρι-
μένη περίπτωση, ο καταγγελλόμενος ο οποίος 
διαμένει στο ισόγειο διπλοκατοικίας, έχει εγκα-
ταστήσει κάμερες, η μία εκ των οποίων, κάτω 
από το μπαλκόνι των καταγγελλόντων με τους 
οποίους είναι συνιδιοκτήτης του εν λόγω ακι-
νήτου, οι οποίες (κάμερες) λαμβάνουν εικόνα 
και ήχο και συνδέονται με καταγραφικό μηχά-
νημα. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής, σε ένα σύ-
στημα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένο σε ιδιωτι-
κή οικία, δεν θεωρείται αποκλειστικά προσωπική 
ή οικιακή δραστηριότητα η λήψη και επεξεργασία 
εικόνας ή και ήχου όταν το πεδίο ελέγχου της κά-
μερας περιλαμβάνει μη ιδιωτικούς χώρους (δημό-
σιους, κοινόχρηστους ή χώρους που ανήκουν σε 
τρίτους), με αποτέλεσμα η συναφής επεξεργασία 
να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και να εξετάζεται η νομιμότητά της, συνδυαστικά 
προς την εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Στις περιπτώσεις επεξεργασίας μέσω τέτοιων 
συστημάτων βιντεοεπιτήρησης,  η νομική βάση 
που εφαρμόζεται είναι, συνήθως, το άρθρο 6 παρ. 

1 εδαφ. στ’ του ΓΚΠΔ. Περαιτέρω, βασική προϋ-
πόθεση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας είναι 
η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, η εφαρ-
μογή της οποίας εξειδικεύεται στα άρθρα 6 και 7 
της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής, αλλά και στο Ειδι-
κό Μέρος αυτής.

Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της εγκατάστα-
σης συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε συγκροτή-
ματα κατοικιών, η Αρχή επεσήμανε ότι , όπως προ-
βλέπεται στο άρθρο 15 του Ειδικού Μέρους της 
ανωτέρω Οδηγίας, η εγκατάσταση συστήματος βι-
ντεοεπιτήρησης σε συγκροτήματα κατοικιών για 
την ασφάλεια κοινόχρηστων χώρων και των προ-
σώπων που κυκλοφορούν σε αυτούς μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση του οργάνου 
που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συγκρο-
τήματος (π.χ. της Γενικής Συνέλευσης της πολυκα-
τοικίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Κα-
νονισμού, και όχι από κάποιον ένοικο μεμονωμέ-
να, και, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δύο 
τρίτων των ενοίκων της πολυκατοικίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας του συστήματος βι-
ντεοεπιτήρησης, δηλαδή αρμόδιος να αποφασίσει 
για το σκοπό και τον τρόπο χρήσης του συστήμα-
τος, είναι η ένωση προσώπων των συνιδιοκτητών 
που λειτουργεί μέσω της Γ.Σ. συνιδιοκτητών του 
συγκροτήματος και του σχετικού κανονισμού, 
όπου υφίσταται. 

Εν προκειμένω κρίθηκε πως, καθώς οι χώροι 
είναι κοινόχρηστοι, θα έπρεπε η επιτήρηση, εφό-
σον υποτεθεί ότι είναι για την προστασία των κοι-
νοχρήστων χώρων, να είχε  αποφασιστεί από τους 
συνιδιοκτήτες.

Καθώς δεν υφίσταται κανονισμός, θα έπρεπε 
τουλάχιστον, κατ’ ανάλογη εφαρμογή να υφίστα-
ται πλειοψηφία 50% + 1 με βάση τα ποσοστά ιδι-
οκτησίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση και το σκοπό της επεξεργασίας, τη χρόνια 
υφιστάμενη διαφωνία των δύο πλευρών, τη συγ-
γενική τους σχέση και το γεγονός ότι η επεξεργα-
σία ενδέχεται να έχει συνέπειες για συγκεκριμένα 
ολιγάριθμα φυσικά πρόσωπα, η Αρχή επέβαλε ως 
καταλληλότερο μέτρο την απαγόρευση της λει-
τουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης, το οποίο 
λαμβάνει εικόνα από κοινόχρηστους χώρους.

Κάμερες σε κατοικία: Απαγόρευση χρήσης συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινόχρηστο χώρο

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

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΡΙΔΟΣ 1 – ΑΧΑΡΝΑΙ  Τ.Κ. 13677 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2461913

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στη 
γενική συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 08-04-
2022 και ώρα 11.00 π.μ.
Επειδή την ανωτέρα ημερομηνία είναι 
αδύνατον να υπάρχει απαρτία λόγω της 
πανδημίας θα πραγματοποιηθεί νέα γενική 
συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ 17-04-2022 και 
ώρα 11.00 π.μ.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:
• Εκλογή προέδρου γενικής 
συνέλευσης.
• Έγκριση οικονομικού απολογισμού
• Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
• Αρχαιρεσίες για εκλογή του νέου Δ.Σ 
και ελεγκτικής επιτροπής
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 
θα είναι έως 04-05-2022
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη

Το Δ.Σ

        Πρόεδρος          Γεν. Γραμματέα
ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛ.       ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝ.

Η «Αχαρναϊκή», αξίζει την  Εμπιστοσύνη σας. Εμπιστευτείτε την!!! Στηρίξτε την!!!

*
*
*
*
*

*
*
*

*
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 72  ΚΑΙ ΜΠΟΣΔΑ – ΑΧΑΡΝΕΣ • ΤΗΛ.  210 2477683 - 6972 343913 - 6943 444970

Καφέδες
Ροφήματα

Σφολιατοειδή
Club sandwich

Σαλάτες
Biggest omelet

Hot dog
Byrkers

Αναψυκτικά – μπύρες

Δωρεάν  διανομή
κατ’ οίκον

 Από Δευτέρα – Σάββατο 
06:30 – 20:00
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………………………………………….

Στο κάτω μέρος  

1.  Ένα τέταρτο  ΔΗΦΑ 
2. ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΤΟΥΡΣ
………………………………………….

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l  Η ΑΑΔΕ,  Καλεί τους πολίτες να επικαιροποιήσουν 
τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ένα νέο σύστημα επι-
κοινωνίας με τους πολίτες υιοθετεί η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Καλεί τους πολίτες να επι-
καιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο myAADE 
(myaade.gov.gr) και καθιερώνει τη δυνατότητα δή-
λωσης και mail «Βοηθού» (πχ. λογιστή, δικηγόρου, 
συγγενούς ή οικείου), στον οποίο θα κοινοποιείται 
η αλληλογραφία που αφορά τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις του φορολογουμένου.

l  Περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν 
για την επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου 
τον Απρίλιο.Το πακέτο στήριξης κλείδωσε χθες 
σε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη και προβλέπει πως η επιδότηση 
ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά θα είναι 
αυξημένη κατά 50% σε σχέση με τον Μάρτιο, 
φθάνοντας στα επίπεδα των 58 60 ευρώ. Με το 
νέο πακέτο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήρι-
ξη των επιχειρήσεων, με την επιδότηση να διπλα-
σιάζεται και από τα 65 ευρώ η μεγαβατώρα να 
φθάνει στα 130 ευρώ. Πρόσθετη επιδότηση θα 
δοθεί στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.

l  Μια νέα διαδικασία εξπρές για την έκδοση της βε-
βαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιου-
σίας (ΤΑΠ), η οποία είναι απαραίτητη για τις μεταβι-
βάσεις ακινήτων, καθιερώνει το υπουργείο Εσωτε-
ρικών. Η βεβαίωση θα εκδίδεται εντός τριών ημε-
ρών και θα ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της, 
ενώ καθιερώνονται εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης 
της βεβαίωσης σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης 
του πιστοποιητικού ΤΑΠ εντός τριών ημερών.

l  Μετά τα μέσα Απριλίου η εκταμίευση της πρώτης 
δόσης. Στα τέλη του μήνα αναμένεται να συνε-
δριάσει η αρμόδια επιτροπή στην Κομισιόν για το 
πακέτο των δόσεων ύψους 3,56 δισ. ευρώ (1,72 
δισ. ευρώ αφορούν στο σκέλος των επιδοτήσε-
ων και 1,84 δισ. ευρώ στο σκέλος των δανείων). 

Το ποσό αυτό αφορά στην καταβολή της πρώτης 
δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο η 
εκταμίευση της δεν αναμένεται πριν από τα μέσα 
Απριλίου.

l  Δυο προτάσεις για τη μείωση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης αλλά και του ΦΠΑ στα καύσιμα, κα-
τέθεσε με επιστολή της προς τους υπουργούς Οικο-
νομικών κ. Χρ. Σταικούρα και Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων κ. Α. Γεωργιάδη η Διοίκηση του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας. «Οι προτάσεις κινούνται σε 
δημοσιονομικά πλαίσια και μπορεί να ανταποκρι-
θεί ο κρατικός προϋπολογισμός», τονίζοντας ότι εί-
ναι επιτακτική ανάγκη η μείωση του κόστους των 
καυσίμων, καθώς μόνο η καταβολή επιδομάτων, 
δεν είναι αρκετή για την επιβίωση των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων. 

l  Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Συνήγορος 
του Καταναλωτή, καθώς παρουσιάζεται ιδιαίτε-
ρα αυξημένος ο αριθμός των καταγγελιών για 
επιτήδειους, που με διάφορους τρόπους (αγορα-
πωλησία προϊόντων-υπηρεσιών) εξαπατούν πο-
λίτες – καταναλωτές και τους πείθουν να αποκα-
λύψουν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε 
υπηρεσίες e-banking ή στοιχεία χρεωστικών/πι-
στωτικών καρτών. 

l  Σε 96 δόσεις η αποπληρωμή της επιστρεπτέας προ-
καταβολής. Σε 8 χρόνια αντί για πέντε θα έχουν τη 
δυνατότητα να εξοφλήσουν σχεδόν 700.000 επιχει-
ρηματίες την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, την οποία 
έλαβαν την περίοδο των «σκληρών» περιοριστικών 
μέτρων. 

l  Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση έως τέλος 
Μαΐου για την εφάπαξ αποπληρωμή. «Ανάσα» 
έως το τέλος Μαΐου σχεδιάζει να δώσει το υπουρ-
γείο Οικονομικών σε περίπου 700.000 επιχειρή-
σεις και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον το 
επιθυμούν, για να αποπληρώσουν εφάπαξ την 
ενίσχυση που έχουν λάβει μέσω των κύκλων της 

Επιστρεπτέας Προκαταβολής, 
κερδίζοντας επιπλέον έκπτωση 
15%.

l  Την παράταση αποπληρωμής της επιστρεπτέας είχε 
ζητήσει με επιστολή της η διοίκηση του Βιοτεχνικού 
Επιμελητήριου Αθηνών. Οι περίπου 700.000 επαγ-
γελματίες και επιχειρήσεις θα έχουν όφελος έως και 
2.500 ευρώ το μήνα μετά την επέκταση κατά 36 δό-
σεις -από 60 άτοκες σε 96- της εξόφλησης των οφει-
λών που προέκυψαν από όλους τους κύκλους της 
επιστρεπτέας προκαταβολής. Η προθεσμία για την 
καταβολή της πρώτης δόσης λήγει στο τέλος Ιουνί-
ου.

l  Σε νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία ανέρχεται με-
σοσταθμικά στο 13% και φθάνει συνολικά έως 
και το 40% περίπου για εκατομμύρια φυσικά και 
νομικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία συνολι-
κής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ, προχωρά η κυβέρ-
νηση. Οι τελικές διατάξεις του νέου ΕΝΦΙΑ, που 
θα πληρωθεί σε 10 μηνιαίες δόσεις, περιλαμβά-
νουν νέες κλίμακες και μειωμένους συντελεστές, 
κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τα 
φυσικά πρόσωπα και ενσωμάτωσή του στον κύ-
ριο φόρο, αλλά και αλλαγές στους εκπτωτικούς 
συντελεστές.

l  Νέοι κωδικοί στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογι-
κής δήλωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες φορο-
λογουμένων και ολική επαναφορά των τεκμηρίων 
διαβίωσης και της υποχρέωσης κάλυψης του 30% 
του ετήσιου εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφλη-
θείσες καταναλωτικές δαπάνες συνθέτουν το τοπίο 
των φετινών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες 
θα αποτυπωθούν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 
2021 πάνω από 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι. 
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότε-
ρο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Πηγή :  ΒΕΑ

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

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

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

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

• Κυριακή 20/3 μονοήμερη εκδρομή 
ΑΡΤΑΚΗ-ΟΣ.ΔΑΒΥΙΔ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-

ΧΑΛΚΙΔΑ / εισιτήριο 20€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 25-27/03/22     3ήμερη ΤΗΝΟΣ , εισιτηριο 140€ 
• 11/03, 18/03, 01/4  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ σε μονές/ εισιτηριο 10€ 
• 3/04 ΘΕΑΤΡΟ	ΒΕΜΠΩ- «Η Κυρία Επιθεώρηση» , εισιτηριο 25€ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 28/03-01/4 & 1-6/05  6ήμερη ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗ                 

εισιτήριο 320€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 8-11/04  4ήμερη εκδρομή ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-
ΕΔΕΣΣΑ/ εισιτήριο 170€ 

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

• 21-29/4  9ήμερη εκδρομή ΠΑΣΧΑ 
στην ΣΙΚΕΛΙΑ--ΚΑΤΩ  ΙΤΑΛΙΑ  

ΣΑΛΕΝΤΟ--ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ  ΧΩΡΙΑ    ,,  εισιτηριο  από  772200€€  

 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΩΩΝΝ  

ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΣΣ//ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΣΣ  22002222  
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός, για Εταιρεία  ενοικιάσεων αυτοκινήτων με οδηγό. 
Γνώσεις Αγγλικών. Πλήρης απασχόληση. Επικοινωνία: 6958 469237 και  
e-mail : sarrikonstantina@yahoo.gr

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Απριλίου 2022 και ώρα 09.30 

π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Παναγίας   
Μυροβλήτισσας ( Οδός Ασπ. Πιτσιλού- Λαθέα) – Αχαρνές, 
υπέρ Αναπαύσεως της Ψυχής της  Πολυαγαπημένης   μας, 

Αδελφής και Θείας 

ΜΑΡΙΑΣ   ΜΑΣΟΥΡΑ 
ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ: Γεωργία χήρα Βλασίου Μασούρα,

Ελένη χήρα Δημητρίου Μασούρα
ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούμε  εκ βάθους  καρδιάς,
όλους όσοι, μας συμπαραστάθηκαν

στο  πένθος μας, για την  απώλεια του
πολυαγαπημένους μας,   Συζύγου,
Πατέρα, Γαμπρού και   Αδελφού. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΙΧΑ   
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούμε θερμά όσους

κατέθεσαν Στέφανο στη σορό του .

Η  οικογένεια του

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Απριλίου 2022 
και ώρα 09.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου – Αχαρνές, υπέρ Αναπαύσεως 

της Ψυχής του Πολυαγαπημένου μας, 
Συζύγου, Πατέρα, Γαμπρού  και  Αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΙΧΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπύρος, Γιάννης

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: Μαρία Ιωαν. Παγώνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αικατερίνη Μίχα,

Ιωάννα - Κώστας Πέππας

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 
στο καφέ IN VIVO

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
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΕΔΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136 74 – 

ΤΗΛ./FAX. 210 2463256 Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 03-04-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου με θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης, 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2021 και προϋπολογισμού έτους 
2022, 3. Πεπραγμένα απερχόμενου Δ.Σ., 4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής, 5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελε-
γκτικής επιτροπής.
Επειδή την ανωτέρω ημερομηνία είναι αδύνατο να υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί την επόμενη  ΚΥΡΙΑΚΗ 10-04-2022
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως 24-03-2022. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

  Για το Δ.Σ.
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                            ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΕΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Εξελέγη ομόφωνα το νέο ΔΣ την 15.3.2022 ως κάτωθι:

Πρόεδρος: ΜΑΡΑΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
Γεν. Γραμματέας: ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΒΑΪΟΣ

Ταμίας: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος Α': ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αντιπρόεδρος Β': ΦΟΝΙΚΑΚΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΑ
Μέλος: ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μέλος: ΣΑΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
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Ο ΠΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ το γένος 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και η ΚΑΡΑΝΑΣΗ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΡΑΠΤΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ  θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει  στην  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

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

Ο  ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  ΕΥΔΟΞΙΑΣ  το γένος  
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ   που  γεννήθηκε στην ΡΟΚΚΑ  - ΑΡΤΑΣ   και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  
και  η  ΦΕΛΕΚΗ  ΣΟΦΙΑ  του  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ   και της   ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το  γένος   
ΦΕΛΕΚΗ   που  γεννήθηκε  στην ΑΡΤΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ     θα  
έλθουν σε  γάμο  που  θα  γίνει στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

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

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. 4Δ288.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο καταστήματα στην οδό Πάρνηθος 
17, το ένα  70.μ. και το άλλο 100 τ.μ., κατάλληλα για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ. 6974 785449.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Βιομηχανικός χώρος 1.100 
τ.μ. στην Λεωφ. Καραμανλή και Ιωάν, 
Θεολόγου.  Τηλ. 6974 254449. 4Δ291

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα 
τριάρια  επί της οδού  Πάρνηθος  107, 
ανακαινισμένα.  Τηλ.  6974 785449.
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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, 27 Μάρτιος 2022 l ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ     Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737
Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2022 l ΣΑΜΠΑΝΗ 
ΗΛΙΑΝΑ Αγ. Τριαδος 75. 2102442655
Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022 l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακομακεδόνων 117. 
2102430204
Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022 l ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.Διονυσίου 82. 2102444771
Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2022 l ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ.Αθηνών 40. 2102461015

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022 l ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711
Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022 l ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 2102477292
Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022 l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792
Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022 l ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 2102404494
Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022 l ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ Φιλαδελφείας 30γ κ Ηροδότου. 
2102468482

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022 l ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακομακεδόνων 22. 
2102466608
Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022 l ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακομακεδόνων 81. 
2102444418
Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022 l ΔΑΒΡΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δεκελείας 90. 2102477724
Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022 l ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟ-
ΜΝΙΚΗ        Φιλαδελφείας 41. 2102448787
Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022 l ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 2102465660

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 27/3/2022 ΕΩΣ 10/4/2022

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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