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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών 

Επιτυχημένη η εκδήλωση κατά 
της βίας από την  Ι.Μ. Ιλίου  
σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής
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Δήμος Αχαρνών: Δρομολογήθηκαν
νέες   ασφαλτοστρώσεις 
στο Κεντρικό Μενίδι

Στη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου 
Αχαρνών και την αύξηση της οδικής ασφάλειας 
θα συμβάλει το νέο έργο οδοποιίας που δρομο-
λογήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης με 
τον ανάδοχο εργολάβο. Το επόμενο διάστημα 
και με ιδίους πόρους ξεκινούν οι εργασίες 
ασφαλτόστρωσης σε δρόμους του Κέντρου των 
Αχαρνών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο 
Δήμαρχος Αχαρνών δήλωσε: «Ακόμα ένα έρ-
γο οδοποιίας δρομολογήθηκε με την υπογρα-
φή της σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο. 
Με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δαμάσκο Νικό-
λαο προσπαθούμε να επισπεύσουμε τις διαδι-
κασίες ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότη-
τα των συνδημοτών μας».

ΔΙΑΡΚΉΣ Ή ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΛΤΙΏΣΟΥΝ
ΤΉΝ ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΟΤΉΤΑ ΚΑΘΕ ΔΉΜΟΤΉ ΤΏΝ ΑΧΑΡΝΏΝ 

Την ώρα που οι υπο-
γραφές για την 
πραγματοποίηση 

έργων δεν σταματούν 
από τον Δήμαρχο Σπύρο 
Βρεττό, την ώρα που οι 
συναντήσεις του με στε-
λέχη της κυβέρνησης 
μοιάζουν καθημερινές, 
υπάρχει και ένας άλλος 
άξονας στον οποίο η δη-
μοτική αρχή αξίζει τα εύ-
σημα όλων μας. 

Ο λόγος για τη δημι-
ουργία νέων δομών, οι 
οποίες θα παίξουν σημα-
ντικό ρόλο στη διευκό-
λυνση της καθημερινότη-
τας των δημοτών και κυρί-
ως όσων ανήκουν σε κοι-
νωνικές ομάδες. Ήδη το 
τελευταίο διάστημα έχουν 
προστεθεί καινούριες υπη-
ρεσίες, ενώ έπεται ακόμη 
μια σειρά δράσεων σε αυ-
τή την κατεύθυνση. 

Η αρχή έγινε με το Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο 
λειτουργεί στον Προφήτη Ηλία, παρέχοντας φάρμακα 
σε ανασφάλιστους δημότες αλλά και σε όσους βρίσκο-
νται σε καθεστώς ανέχειας ή ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες. 

Ακολούθησε το Κοινωνικό Φροντιστήριο, το οποίο 
πλέον λειτουργεί κανονικά με μεγάλη προσέλευση μα-
θητών. Στη σημερινή κατάσταση της χώρας μας είναι 
πολλές οι οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταπε-
ξέλθουν στο οικονομικό κόστος του Φροντιστηρίου. 
Έτσι με τη δομή αυτή δίνεται η δυνατότητα σε πολλές 
εξ αυτών να εξασφαλίσουν την ενισχυτική διδασκαλία 

για τα παιδιά τους. Μία κί-
νηση που αγκαλιάστηκε 
από την πρώτη στιγμή και 
αναμένεται πως θα εκτο-
ξευθεί τον προσεχή Σε-
πτέμβριο. 

Ο Δήμαρχος όμως δεν 
σταματά εδώ. Ήδη οι υπη-
ρεσίες ετοιμάζονται για τα 
Κοινωνικά Ιατρεία. Μπορεί 
ακόμη να μη γνωρίζουμε 
περισσότερες λεπτομέρει-
ες, αλλά σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ της «Α» αναμένε-
ται εντός του επόμενου μή-
να να λειτουργήσουν. Σε 
μια πόλη που η μοναδική 
δημόσια δομή είναι το Κέ-
ντρο Υγείας, που παραμέ-
νει υποστελεχωμένο, η 
προσφορά μιας τέτοιας δο-
μή θα είναι σημαντική. Ήδη 
πάντως ο Δήμος εντάχθηκε 
στο δίκτυο των πόλεων 
που λειτουργούν ΚΕΠ 
Υγείας σε συνεργασία με 

την Περιφέρεια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενημέ-
ρωσης και πρόληψης.

Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, όπως μά-
θαμε, αναμένεται να είναι έτοιμη και η Δημοτική Βιβλι-
οθήκη. Μία ακόμη δράση η οποία μπορεί να μην έχει 
απτά αποτελέσματα στην…. τσέπη των δημοτών, θα 
έρθει όμως να καλύψει ένα τεράστιο κενό για την πόλη 
μας. Ένας χώρος ο οποίος ετοιμάζεται και θα είναι δια-
θέσιμος σε λίγες εβδομάδες για να υποδεχθεί τους βι-
βλιόφιλους και όχι μόνο, καθώς θα έχει τη δυνατότη-
τα να φιλοξενήσει και εκπαιδευτικές δράσεις. 

Ενδιαφέρουσες απόψεις και σημαντικές τοποθετήσεις 
προέκυψαν το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στην αίθουσα 
«Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων, κα-
τά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή το 
πάντα επίκαιρο και πολυδιάστατο θέμα: «Βία… Όψεις - 
Απόψεις - Αποτυπώσεις», στην  μεγάλη εκδήλωση της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως  
και του Δήμου Φυλής. 

ΜΕ  ΝΕΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ  
ΠΟΛΙΤΗ  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

Δρομολογήθηκε η αποκατάσταση
του Πολιούχου των 
Αχαρνών Αγίου Βλασίου 

Με λαμπρότητα ο εορτασμός 
της Εθνικής  Επετείου της 25ης 
Μαρτίου στον Δήμο Αχαρνών
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Με τις δέουσες τιμές και τον προσήκοντα σεβασμό προς τους 
ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης  πραγματοποιήθηκαν οι 
εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 
στις δύο δημοτικές ενότητες των Αχαρνών. Η κορύφωση 
των εκδηλώσεων στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών έγινε με 
την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση, ενώπιον των 
επισήμων, επί της οδού Φιλαδελφείας

2 Συνέχεια  στην σελίδα  9
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Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών  
Στέλιο Πέτσα. Η πανηγυρική ακολουθία τελέστηκε 
από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κκ Αθηναγό-
ρα, ο οποίος ευχαρίστησε  τον κ. Πέτσα για την  
έγκριση της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση 
του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Βλασίου. 
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Όλοι μας αγωνιζόμαστε να παράγουμε  χρήμα-
τα για να επιβιώσουμε. Όμως και το χρήμα πρέ-

πει να έχει ηθική, για να μην γίνεται δουλεία κατανα-
γκασμός και επανάσταση.

Στα χρόνια που ζούμε, υπάρχει μια αντιφατι-
κή έξαρση. Ενώ η τεχνολο-

γία κάνει αλματώδη πρόοδο, η 
ηθική μας κάνει αλματώδη βή-
ματα στην παρακμή και την σή-
ψη. Σίγουρα υπάρχει κάποια αι-
τία.  Αυτό θέλει ψάξιμο.  Μήπως 
είναι ο υλικός κορεσμός.

Τσοβόλα  δώστα όλα. Ευ-
κλείδη  πάρτα όλα.  Κατρού-

γκαλε ψαλιδοχέρι κόψε ότι μπο-
ρείς. Βρε παιδιά εμείς οι μεροκαμα-
τιάρηδες πως θα ζήσουμε με όλα 
αυτά τα ξουράφια; Ή στραβός είναι 
ο γιαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. 
Μάλλον το δεύτερο, γιατί ακόμη 
δεν βρήκαμε τον δρόμο μας. 

Όταν σε έναν συνάνθρωπο σου λέγεις, απλά, 
αληθινά, λογικά και σωστά λόγια, όσο ημιμα-

θής και εγωιστής και εάν είναι, θα σε καταλάβει. 
Άσχετα εάν δεν θέλει να σου το εκφράσει. Καταλα-
βαίνεις από την υποχώρηση του εκνευρισμού του, 
ότι τα σκέπτεται ξανά και γαληνεύει. Έτσι μας συμ-
βαίνει. 

Ενώ ένας άνθρωπος κοπιάζει πάρα πολύ  για να 
γίνει ακαδημαϊκός δάσκαλος, όταν μπαίνει στην 

πολιτική μοιάζει με χαμηλής απόδοσης μαθητούδι. 
Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί στην πολιτική, υποχρεούσαι να 
βάλεις εκατό ποντίκια στην ίδια φάκα. Δεν είναι καθό-
λου εύκολο.

Σκέπτεται σωστά, όποιος σκέπτεται ελεύθερα.  
Γνώρισμα της ελευθερίας, είναι η ελεύθερη 

άνευ δισταγμού γνώμη, έλεγαν οι προπαππούδες 
μας. Τόσο απλά, τόσο ειλικρινά.

Δεν πρέπει να προκαλούμε το θρησκευτικό συ-
ναίσθημα των συνανθρώπων μας, όποιο και αν 

είναι αυτό.  Βέβαια πρέπει να αλλάξουμε πολλές αντι-
λήψεις μας, όπως αλλάξαμε τον αραμπά με το αυτο-
κίνητο, τι κερί με τον ηλεκτρισμό.

Θεωρώ σωστό να αναπληρώνουμε την απει-
ρία των παιδιών μας. Αυτό δεν γίνεται με κα-

ταναγκασμό αλλά με πειθώ, όσο βασανιστικά κι αν 
είναι.  Αυτό θα το καταλάβουν ωριμάζοντας και θα 
το ακολουθήσουν για τα δικά τους παιδιά.

Η ηχορύπανση είναι κου-
σούρι των μαστουρωμένων 

από διάφορες αιτίες. Είναι έκφρα-
ση περιφρόνησης των κανόνων 
κοινής ησυχίας και των δικαιωμά-
των των συνανθρώπων μας. Αυ-
τές τις αρχές του σεβασμού στα δι-
καιώματα των συμπολιτών μας, 
πρέπει να μας τις διδάσκουν από 
την παιδική μας ηλικία, από το Δη-
μοτικό σχολείο. Οι δάσκαλοί μας 
αυτοί, πλάθουν χαρακτήρες.

Τ ο  ν α 
προσπα-

θείς να κάνεις 
τον εαυτό σου γνωστό στους συ-
νανθρώπους σου, δηλαδή, εγώ 
είμαι αυτός, είναι μια ενστικτώ-
δης φιλοδοξία. Το να πετάς όμως 
ασυλλόγιστες ανοησίες, ασυ-
ναρτησίες, απλά επιτυγχάνεις το 
αντίθετο αποτέλεσμα. Αχ το έρη-
μο.

Τα ψευτολιοντάρια, οι νταή-
δες, όταν έρθουν τα σκούρα, κρύβονται στα λα-

γούμια, όπως οι νυφίτσες. Καντάφι, Σαντάμ Χουσεϊν 
και τόσοι άλλοι.  Δυστυχώς στην Βουλή μας έχουμε 
ακόμα νταήδες.

Τα πιο νόστιμα αστεία, μας τα  δίνει η ζωή, η 
καθημερινότητα μας, από την συναναστρο-

φή, με τους συνανθρώπους μας.  Εάν προσπαθείς 
να δημιουργήσεις ένα αστείο με την φαντασία σου, 
σίγουρα είναι κρύο.  Έτσι είναι αυτή η διαδικασία 
που παράγει ευθυμία.

Το να μην σε καταλαβαίνει η 
γυναίκα σου, δεν είναι πρω-

τόγνωρη διαπίστωση.  Η γυναίκα 
σκέφτεται τον εαυτό της και το παι-
δί της. Ο σωστός άνδρας, σκέφτε-
ται, τον εαυτό του, την γυναίκα του 
και τα παιδιά του. Εάν εσείς έχετε 
άλλη γνώμη, να μου την πείτε.

Όταν μια κοπέλα, είναι από 
φύση, πραγματικά όμορ-

φη, αλλά είναι πηδούκλα, συνή-
θως έχει άσχημο τέλος.  Αυτό 
μας διδάσκει η ζωή. Έχουμε ζή-
σει πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Κάποιοι αρχιερείς μας, αφό-
ρισαν την Γιόγκα, σαν σατανική. Θυμάμαι κά-

ποιον Κεφαλλονίτη συγγραφέα που τον αφόρισαν οι 
παπάδες και τους είπε:  Βρε παιδιά, δεν αφορίζετε και 
τις σόλες των παπουτσιών μου, να μην λιώνουν, για-
τί δεν έχω χρήματα να αγοράσω καινούργια; Έτσι γί-
νεται. Εάν σου τσιμεντάρουν το μυαλό, δεν παίρνεις 
χαμπάρι, από κανέναν σεισμό.

Του τσιγκούνη τα χρήματα, ποτέ δεν είναι 
πολλά. Του ολιγαρκή περισσεύουν. Είναι θέ-

μα ανάγκης ή ένα αυτοάνοσο νόσημα. 
Αμορφωσιά και χαμηλή αντίληψη, νοημοσύ-
νη, είναι κοκτέιλ καταστροφής.  Πώς να το αντι-

μετωπίσεις, πώς να το  θεραπεύσεις.  Δυσεπίλυτο πρό-
βλημα.

Λέγει ένας αθίγγανος στον άλλο.  Ρε συ βρω-
μάς άσχημα.  Και απαντά ο άλλος.  Ναι, αλλά 

είμαι και δύο χρόνια μεγαλύτερος.
Ο ζαβός άνθρωπος δεν διορθώνεται, ότι και να 
πάθει, ότι και να μάθει, ότι και εάν του πεις. Σα-

φώς είναι η έκφραση του εγώ του, που με τίποτε δεν 
θεραπεύετε.

Ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει επάνω του, ένα 
σταυρό. Είναι διαφορετικός για τον καθένα 

μας. Δεν είναι πάντα από δικό μας σφάλμα.  Άλλο-
τε από σφάλματα άλλων ή από κληρονομικότητα.  
Αγανακτούμε, αλλά δεν σταματάμε να τον σέρνου-
με γονατιστοί ή όρθιοι.

Ο πιο απλός τρόπος να γίνεις αντιπαθής, είναι 
να το παίζεις εξυπνότερος από τους άλλους. Μί-

λα λίγο, κάνε πιο πολλά.
Πολλές φορές μας συμβαίνει να θέλουμε κά-
τι αλλά, να μην μπορούμε.  Εάν επιμένουμε 

σε κάτι που δεν το μπορούμε, αυτό είναι καταστρο-
φή.  Άλλο το τι θέλεις, άλλο το τι 
μπορείς.

Όλα  τα κρυφά και απόκρυ-
φα που συμβαίνουν στον 

κόσμο μας,  είναι απλά για την κυ-
ριαρχία μας.  Εμείς δεν πρέπει να 
γνωρίζουμε τους τρόπους. Απλά 
πρέπει  να πληρώνουμε τους φό-
ρους μας. Δεν γίνεται αλλιώς.

Όταν λες μισά ψέματα, μι-
σές αλήθειες, λίγοι σε πι-

στεύουν, λίγοι σε αμφισβητούν. 
Όταν λες μόνο ψέματα,  σε αποδοκιμάζουν σε 
χλευάζουν. Όταν λες αλήθειες, τότε μόνο σε μι-
σούν, σε λοιδορούν. Παρήγορο είναι ότι ενστικτω-
δώς, ψάχνουμε την αλήθεια μέσα στα ψέματα. 

Άλλος ο εγωισμός της άμιλλας, δηλαδή να 
φτάσω κάποιον που θαυμάζω, να γίνω ισάξιος 

του και άλλο ο στείρος εγωισμός, που οδηγεί σε λά-
θη και ζημιές. Αυτή η διαφορά κάνει τον εγωισμό μας 
παραγωγικό και χρήσιμο, πάνω από όλα για τον εαυ-

τό μας.
Έχω ένα φίλο ραμολί, που 
όταν περνάει από μπροστά 

μας, κάποιο βαρβάτο μανούλι, μας 
λέγει.  Η κοπελιά είναι σε φάση ανα-
παραγωγής. Λατρεύω τα μανούλια. 
Βρε κουράγιο ο αθεόφοβος.

Όταν μπαίνουμε στα χωρά-
φια άλλων ειδικοτήτων, δεν 

είναι ντροπή να ρωτάμε. Είναι 
εκνευριστική ηλιθιότητα να το παί-
ζουμε γνώστες με ημιμάθεια. Ο κά-
θε ένας στο είδος του και ο καρα-
γκιόζης στον μπερντέ.

Σωστή και ευχάριστη η σο-
φία, αλλά δύσκολη στην 

εφαρμογή της.  Και να θέλεις να αγιάσεις, δεν σε αφή-
νουν οι άλλοι. Έτσι γίνεται δυστυχώς στην ζωή μας.

Παρρησία εννοούμε τον λόγο, όταν ένας άνθρω-
πος εκφράζει τις σκέψεις του,  ελεύθερα, γιατί εί-

ναι και αισθάνεται ελεύθερος. Τα κατά ανάγκη ψέματα, 
μας υποδουλώνουν.

Όσο πιο βαθιά θρησκευτική πίστη έχει ένας 
άνθρωπος, τόσο περισσότερο απομακρύνε-

ται από την απλή, την κοινή λογική. Τις θρησκεί-
ες τις δημιουργήσαμε με το σκεπτικό την προσω-
πική της ωφέλεια. Ήξεις αφίξεις ου εν πολέμω 
θνήσκεις.

Εάν ντυθείς την αλήθεια, οι συνάνθρωποι σου θα 
σε κάψουνε. Εάν ντυθείς το ψέμα, θα σε ακολου-

θήσουν χιλιάδες. Είναι μια αρχή που δεν μπορούμε να 
την αλλάξουμε. Τόσο απλά, τόσο αληθινά.
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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»

Όταν μια δουλειά εί-
μαστε αναγκασμένοι 
να την κάνουμε για 

να επιβιώσουμε, όσο επι-
κίνδυνη και αν είναι, πρέπει 
να την κάνουμε, αρκεί να 
πάρουμε τα ενδεδειγμένα  
μέτρα προφύλαξης. Δεν 
έχουμε άλλη επιλογή.  Η 
αποκοτιά μόνο εξυπνάδα 
δεν είναι.

Θεωρώ πως δεν εί-
ναι λάθος, να γρά-
φουμε σκέψεις που 

προβληματίζουν τους συ-
νανθρώπους μας, ώστε να 
ερεθίζουν, να διεγείρουν 
την κρίση τους, να λειτουρ-
γήσει. Βελτιώνει την νοητι-
κή μας κατάσταση.

Όταν ένας άνθρω-
πος είναι δραστήρι-
ος και αγαπά πολύ 

αυτό που κάνει, έχει στα  
χέρια του το μυστικό της 
επιτυχίας.  Δηλαδή, λίγο 
ψηλότερα, λίγο καλύτερα. 
Αυτό λέγεται πολιτισμός. 
Ποιος δεν θέλει τα παιδιά 
του να γίνουν καλύτεροι 
άνθρωποι από ότι υπήρ-
ξαμε εμείς.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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ΔΗΜ.Τ.Ο.  
ΑΧΑΡΝΩΝ :  
Την Κυρια-

κή 27/3/2022 της 
Σταυροπροσκυνή-
σεως, μιας μεγάλη 
εορτής για την Χρι-
στιανοσύνη, υποδεχθήκαμε στην ΔΗΜΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
– ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα. Εκτός των άλλων ο 
υπουργός έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να προ-
χωρήσουν άμεσα δυο θέματα που άπτονται του θε-
σμικού του ρόλου και είναι η επισκευή του Μητρο-
πολιτικού Ναού του Άγιου Βλασίου καθώς και το με-
γάλο έργο που αφορά το πάρκο της Λαθέας.

ΔΗΜ.Τ .Ο .  
ΑΧΑΡΝΩΝ : 
Την Δευτέρα 

4/4/2022, υποδε-
χθήκαμε στα  Γρα-
φεία μας, Πλατεία  
Αγίου Βλασίου,  
Αχαρνές, την βου-
λευτή Ανατ. Αττικής κα Γεωργία Μαρτίνου. Η βουλευτής η 
οποία είναι αρωγός σε πολλά κοινωνικά θέματα των Αχαρ-
νών έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την μέχρι τώρα πορεία 
των δράσεων της ΔΗΜΤΟ. Συζητήσαμε  θέματα που έχουν 
σχέση με την  στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 
καθώς και το πώς θα μπορέσουν οι δράσεις της ΔΗΜΤΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ να δημιουργήσουν με-
γαλύτερη εξωστρέφεια και επαφή με τους πολίτες .

Τον  Δή-
μ α ρ χ ο  
Σ π ύ ρ ο  

Βρεττό, επισκέ-
φθηκε η  Βουλευ-
τής Τομέα Ανατ. 
Αττικής κα  Γεωρ-
γία Μαρίνου, όπου την ενημέρωσε  για τα  θέματα της 
πόλης, κυρίως  προβλήματα παιδείας.  Με την ολο-
κλήρωση  της επίσκεψης  δήλωσε: «Με μεγάλη μου 
χαρά υποδέχτηκα σήμερα στο Δημαρχείο τη βουλευ-
τή κ. Γεωργία Μαρτίνου. Βρίσκεται πάντα στο πλευ-
ρό μας και συνδράμει σε κάθε προσπάθεια που κά-
νουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε τον Δήμο μας 
στο δρόμο του εκσυγχρονισμού. Η συνεργασία μας 
θα συνεχιστεί πάντα προς όφελος των Αχαρνών»

Στην  συνέχεια 
η  βουλευτής   
κα Μαρτίνου 

Γεωργία  επισκέφθηκε 
το Γραφείο του Αντι-
δημάρχου Οικονομι-
κών  Μιχάλη Βρεττού,  
η αγαπημένη φίλη 
Βουλευτής Αττικής Γεωργία Μαρτίνου. Από την πλευρά 
του ο κ. Αντιδήμαρχος, μετέφερε το κλίμα της  συνάντη-
σης ως εξής: « Την ενημερώσαμε πλήρως για την οικο-
νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Αχαρ-
νών καθώς και για τους στόχους που έχουμε θέσει για το 
μέλλον. Η Γεωργία, πριν από τις επιτυχημένες της θητεί-
ες ως Βουλευτής, είχε διατελέσει Αντιδήμαρχος οπότε 
αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανησυχίες και τους προβλη-
ματισμούς μας. Εκτός των άλλων, της εξέφρασα την ευ-
γνωμοσύνη μου για την προσφορά της οικογένειάς της 
προς την Ελληνική κοινωνία».

Τ η ν 
εντεταλ-
μ έ ν η 

Σύμβουλο Εθε-
λοντισμού, Δια-
βούλευσης και 
Ισότητας του 
Δήμου Διονύ-
σου και πρώην πρόεδρο Δ.Σ. Σόφη Κατσίγιαννη, υπο-
δέχθηκε ο Δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός,  στο πλαίσιο της 
εξωστρέφειας που επιδιώκουμε και αποβλέπουμε μέ-
σω  των διαδημοτικών συνεργασιών. Στην ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση που αφορούσε την υλοποίηση δρά-
σεων για το περιβάλλον συμμετείχαν ο πρόεδρος του 
Δ.Σ. Θέμης  Οικονόμου και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής Γιώργος Πετάκος. 

Ο Βουλευτής  Βασίλης  Οικονόμου, προκάλεσε 
μια  σημαντική σύσκεψη με τον δραστήριο Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και φίλο  Γεώργιο Γεωρ-

γαντά και τον Γενικό Γραμματέα, Κωνσταντίνος Μπαγινέ-
τας και τους προέδρους των συνεταιρισμών των  Μεσο-
γείων. Κατατέθηκε υπόμνημα με τα φλέγοντα θέματα που 
απασχολούν τον Μεσογείτη αγρότη και είμαστε σε ανοι-
χτή γραμμή με το υπουργείο για την λύση τους..

Ο Όμι-
λος Φί-
λων Δη-

μοτικής Πινακο-
θήκης Αχαρ-
νών «Χρήστος 
Τσεβάς» και το 
5ο Γυμνάσιο 
Αχαρνών, άλλη 
μια φορά βαδί-
ζουν χέρι-χέρι, συμμετέχοντας στη δράση του Δή-
μου Αχαρνών και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο 
δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. 

Δέκα αυτοσχέδια σπιτάκια για τις αδέσποτες 
γάτες του Δήμου Αχαρνών παρέλαβε από τον 
φορέα «ΚΛΙΜΑΚΑ» ο Αντιδήμαρχος Προστα-

σίας Αδέσποτων Ζώων Άγγελος Αραμπατζής και 
υπάλληλοι του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.  Ευ-
χαριστούμε τους ενοίκους του Οικοτροφείου «ΟΙΝΗΙ-
ΔΑ» για τις μικρές δημιουργίες τους με τη μεγάλη, 
όμως, σημασία για τα ζωάκια της πόλης μας!!» δήλω-
σε ο Αντιδήμαρχος. 

Την περασμένη  εβδομάδα, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών επισκέφτηκε τα γραφεία του ΟΑΕΔ Αχαρνών 
και συνομίλησε με το προσωπικό, δίνοντας του 

θερμά συγχαρητήρια για τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
σε όλους τους ανέργους πολίτες. Ήταν μια ευκαιρία προ-
κειμένου να αποδείξουν ποσό πρόσφορη είναι η συνερ-
γασία μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του ΟΑΕΔ

Μ ε 
λ α -
μπρό-

τητα τελέσθη-
κε την  Παρα-
σκευή 2 Απρι-
λίου 2022, 
στον Ιερό Ναό 
των Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βαρυμπόμπης, η Ακο-
λουθίας της Δ΄ Στάσης των Χαιρετισμών. Της Ακολου-
θίας προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας. πλαισιούμενος από τον 
Προϊστάμενο του Ναού Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιάκωβο Γιο-
σάκη. Παρέστησαν ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος 
Βρεττός και ο Διοικητής του Ογκολογικού Νοσοκομεί-
ου Άγιοι Ανάργυροι κ. Θεόδωρος Τσουρούλας. 

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολο-
κληρώθηκε από τον Σύλλογο «ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΕΣ  ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΙΩΤΕΣ», το ΔΩΡΕΑΝ 

TEST PAP σε συνεργασία με την Αντικαρκινική 
Αχαρνών και Φυλής. Προσήλθαν  20 γυναίκες 
από την Περιοχή ς και όχι μόνο εξετάστηκαν. Η 
πρόληψη είναι και η θεραπεία!!! Ο Σύλλογος συ-
νεχίζει δυναμικά με πολλές δράσεις για όλους 
τους κατοίκους της περιοχής μας

Άλλη μια Αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Κυ-
νηγετικός Σύλλογος Αχαρνών, την Κυριακή 
13 Μαρτίου 2022, στα γραφεία του σε συνερ-

γασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Το Δ.Σ. του Κυνηγετι-
κού Συλλόγου Αχαρνών αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου 
που ανταποκρίθηκαν. Στο τέλος έγινε μεταξύ των αι-
μοδοτών κλήρωση για μια κυνηγετική άδεια και τυ-
χερή αναδείχθηκε η κα Λεώνη Μαρία.

Φωτορεπορτάζ
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Με τις δέουσες τιμές και τον προσή-
κοντα σεβασμό προς τους ήρω-
ες της Ελληνικής Επανάστασης  

πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για 
την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 
στις δύο δημοτικές ενότητες των Αχαρ-
νών.  Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε με 
την προσέλευση μαθητών, συλλόγων, φο-
ρέων και επισήμων στην πανηγυρική δοξο-
λογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Αχαρνών, η οποία τελέστηκε σε κλίμα 
κατάνυξης και παρουσία πλήθους κόσμου.

Ως είθισται στο τέλος της Δοξολογίας εκ-
φωνήθηκε ο Πανηγυρικός της ημέρας από 
την Λευκοθέα-Ελπίδα Παγώνα, φοιτήτρια 
της  Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.  Ακολούθησε η στέψη της προ-
τομής του Μενιδιάτη αγωνιστή της Επανά-
στασης Μήτρου Λέκκα και στη συνέχεια, πο-

μπή με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αχαρνών 
και συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου, 
κατευθύνθηκε στο Μνημείο Ηρώων όπου 
πραγματοποιήθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση.

Οι εκδηλώσεις μνήμης  ολοκληρώθη-
καν με την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώον, 
από το Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, τους εκπρο-
σώπους των πολιτικών κομμάτων, των στρα-
τιωτικών, αστυνομικών και λοιπών  αρχών 
και με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων στη Δη-
μοτική Ενότητα Αχαρνών έγινε με την καθιε-
ρωμένη μαθητική παρέλαση, ενώπιον των 
επισήμων, επί της οδού Φιλαδελφείας. Η πα-
ρέλαση άνοιξε ρυθμικά από τη Φιλαρμονική 
η οποία απέσπασε το θερμό χειροκρότημα 
των πολιτών. Τα νιάτα των Αχαρνών και οι 
τοπικοί σύλλογοι παρέλασαν με δυναμισμό 
και πίστη στα ιδανικά των προγόνων μας, δί-

νοντας ελπιδοφόρο μήνυμα συνέχειας των 
διδαχών των ηρώων για ελευθερία, ανεξαρ-
τησία και αυτοδιάθεση.

Νωρίτερα, στη Δημοτική Ενότητα Θρα-
κομακεδόνων είχε τελεστεί η επίσημη δοξο-
λογία στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδας όπου η φοι-
τήτρια Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
του ΕΚΠΑ, Αναστασία-Βιργινία Ορφανουδά-
κη εκφώνησε τον Πανηγυρικό. Ακολούθη-
σε η παρέλαση σχολείων και συλλόγων της 
περιοχής.

Το παρών στις εκδηλώσεις έδωσαν: ο 
βουλευτής Γιώργος Βλάχος, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης  Θανάσης Αυγερινός, ο Γραμματέ-
ας της Κεντρικής Π. Ε. του ΚΙΝΑΛ Μανώλης 
Χριστοδουλάκης, ο Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ 
Χάρης Δαμάσκος, σύσσωμη η Δημοτική Αρ-
χή, οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων, 
Περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των 

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, εκπρόσωποι πολιτιστικών και 
εθνοτοπικών συλλόγων.

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός τόνισε: «Ο αγώνας που 
έδωσαν οι πρόγονοί μας ξεκίνησε από τον 
πόθο της απελευθέρωσης, από επιθυμία για 
ανεξαρτησία, δημοκρατία και ειρήνη. Για μια 
νέα αρχή που σηματοδότησε την ύπαρξη 
του νέου Ελληνικού κράτους, αλλά και τη 
νέα κατεύθυνση που πήρε όλη η Ευρώπη. 
Η χώρα μας ποτέ δεν σταμάτησε να είναι 
υπέρμαχος αυτών των ιδανικών και να αγω-
νίζεται με κάθε τρόπο για την προάσπισή 
τους. Αυτό παραμένει το καθήκον μας. Η 
φετινή επέτειος και το μήνυμα του Ευαγγε-
λισμού ας αποτελέσει και πάλι έμπνευση 
στην κοινή προσπάθεια για να εδραιωθούν 
οι πανανθρώπινες αξίες».
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Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Εθνικής  Επετείου της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Αχαρνών

Ξανά με κόσμο, τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών με δράσεις ομάδων και 2 Γιατρούς Γεν. Ιατρικής 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 891Β’ 25/2/2022), η 
οποία αφορά τα έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τα ΚΑΠΗ του 
Δήμου Αχαρνών, εκτός από τις Υπη-
ρεσίες Υγείας και Εγγραφών – Συν-
δρομών, θα προσφέρουν επιπλέον 
τις εξής υπηρεσίες:
• Λειτουργία ομάδων δημιουργικής 
απασχόλησης και ομάδων πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων και δράσεων
• Βραχεία παραμονή στον χώρο των 
ΚΑΠΗ για καφέ ή ροφήματα
• Πραγματοποίηση εκδρομών και 
ομαδικών μετακινήσεων

Οι παραπάνω Υπηρεσίες παρέχο-
νται υπό τις υγειονομικές προϋποθέ-
σεις που ισχύουν ανά περίπτωση, 
όπως για παράδειγμα, η χρήση προ-
στατευτικής μάσκας, η τήρηση απο-
στάσεων, η χρήση αλκοολούχων δι-
αλυμάτων για την αντισηψία χεριών, 
ο εξαερισμός των χώρων κ.ά.

Το Προσωπικό των ΚΑΠΗ θα ενη-
μερώνει τους ωφελούμενους μέλη 
των ΚΑΠΗ για τυχόν ειδικά υγειονομι-
κά πρωτόκολλα που ισχύον κατά πε-
ρίπτωση.

Επιπλέον η Διοίκηση της Δημοτι-

κής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) 
έχει εξασφαλίσει άρτια αυτοτελή στε-
λέχωση των Ιατρείων των ΚΑΠΗ του 
Δήμου  Αχαρνών με δύο (2) Γιατρούς 
Γενικής Ιατρικής, προσφέροντας 
στους ωφελούμενους μέλη των ΚΑ-
ΠΗ ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη.

Συνεκτιμώντας την ανάγκη τήρη-
σης των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων, των κτιριακών και υλικοτεχνι-
κών υποδομών και τη διαθεσιμότητα 
του Προσωπικού, οι παραπάνω υπη-
ρεσίες θα παρέχονται στα εξής ΚΑΠΗ 
του Δήμου Αχαρνών:

• 1ο ΚΑΠΗ, Πλατεία Αγίου Νικολάου, 
τηλ.210-24102122
• 2ο ΚΑΠΗ, Ωρωπού & Κουρμούζη 
(Άγιος Πέτρος), τηλ.210-2449320
• 3ο ΚΑΠΗ, Κεφαλληνίας 1 & Φιλα-
δελφείας (Κοκ. Μύλος) τηλ.210-
2387587
• 4ο ΚΑΠΗ, Νίκου. Καζαντζάκη & Δη-
μήτρη Μυράτ (Αγία Άννα) τηλ.210-
2320874
• ΚΑΠΗ ΑΥΛΙΖΑΣ, Πρέσπας & Ψαθά 
(Αυλίζα) τηλ.210-24107703
• ΚΑΠΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Αχαρνέων 
Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου 
τηλ.210-2449322

• ΚΑΠΗ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Θάλει-
ας 3, τηλ.2168003150
• ΚΑΠΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, Πλα-
τεία Αριστοτέλους, τηλ.2111823116
• ΚΑΠΗ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ, Ίριδος Ν. 
(Μονομάτι) τηλ.2167004345

Η Διοίκηση και το Προσωπικό  της 
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών 
(ΔΗ.Φ.Α) απευθύνουν έκκληση όπως 
οι ωφελούμενοι μέλη των ΚΑΠΗ να 
εφαρμόζουν ευλαβικά και με απόλυ-
τη σχολαστικότητα τις υποδείξεις του 
Προσωπικού, σχετικά με την τήρηση 
των μέτρων κατά της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

Επίσης, σε κάθε ΚΑΠΗ έχει αναρ-
τηθεί ανακοίνωση σχετικά με τις ημέ-
ρες και ώρες λειτουργίας των Ιατρείων 
των ΚΑΠΗ. Οι ωφελούμενοι του ΚΑ-
ΠΗ Θρακομακεδόνων και Μονοματί-
ου θα συνταγογραφούν στο ΚΑΠΗ 
Αγίου Κωνσταντίνου.

Σημείωση: Οι μετρήσεις σακχά-
ρου, πιέσεως και χοληστερίνης, γίνο-
νται κατόπιν συνεννόησης για ραντε-
βού με τις νοσηλεύτριες των ΚΑΠΗ.

 Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα της ΔΗ.Φ.Α. https://www.
difa.gr/?p=3354

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗ.Φ.Α.)
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Τον Αναπληρωτή Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Λευτέρη 
Οικονόμου επισκέφθηκε την 

Τρίτη 29 Μαρτίου  ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός μαζί με τον αντι-
δήμαρχο και επικεφαλής της επιτρο-
πής αντεγκληματικής πολιτικής, Στά-
θη Τοπαλίδη και το μέλος της, Γιώργο 
Κουλόγιαννη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέ-
θηκαν τα θέματα που απασχολούν το 
Δήμο σε επίπεδο ασφάλειας και αστυ-
νόμευσης. Κορυφαίο όλων η ενίσχυση 
του Τμήματος Ασφαλείας και του Αστυ-
νομικού Τμήματος της περιοχής με προ-
σωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Ο Δή-
μαρχος Αχαρνών ζήτησε την άμεση ενί-
σχυση των υποστελεχωμένων τμημά-
των με προσωπικό που θα υπηρετεί 

σταθερά στην περιοχή.  Το δεύτερο θέ-
μα που έθεσε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός και τα μέλη της επιτροπής ήταν η 
αναδιάταξη του επιχειρησιακού σχεδια-
σμού  και η αύξηση της αστυνόμευσης 
στην πόλη για να ελεγχθεί και να περι-
οριστεί η παραβατικότητα.

Επιπλέον, συζητήθηκε η εξέλιξη 
στο θέμα της μεταφοράς των Αστυνομι-
κών υπηρεσιών στο εγκαταλελειμμένο 
σχολείο της Αυλίζας. 

Από την πλευρά του ο Αν. Υπουρ-
γός ΠροΠο άκουσε με αυξημένη προ-
σοχή τα αιτήματα της αντιπροσωπείας 
του Δήμου και ανέφερε ότι σύντομα θα 
πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη 
προκειμένου να ληφθούν συγκεκριμέ-
νες αποφάσεις για μεγαλύτερη αστυνό-
μευση στην περιοχή.
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Τον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών του 
Δήμου Αχαρνών κ. 
Μιχάλη Βρεττό, δέ-
χθηκε την περασμέ-
νη Τετάρτη, 30 -04-
22 στο γραφείο του 
ο Πρόεδρος του Τα-
μείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων κ. 
Δημήτρης Σταμάτης. 
Παρών στην συνά-
ντηση ήταν και ο Γε-
νικός Γραμματέας 
του Δήμου κ. Γιάν-
νης Δημητρακόπουλος.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα οικονομικά προβλήματα του Δή-
μου Αχαρνών που προέρχονται από το παρελθόν, αυξήθηκαν κατά την 
περίοδο του κορωνοϊού και μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία και τις τεράστιες αυξήσεις σε προϊόντα και υπη-
ρεσίες που ακολούθησαν.

Ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός μετά το τέλος της συνάντησης δή-
λωσε: « Ο Δήμος μας, όπως και οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας, αντιμε-
τωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν, 
στη συνέχεια αυξήθηκαν κατά την περίοδο του κορωνοϊού  και γιγαντώ-
θηκαν τώρα με τον Πόλεμο στην Ουκρανία και τις τεράστιες αυξήσεις στα 
περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ατζέντα της συζήτησης λοιπόν, η οποία έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, πε-
ριελάβανε όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τη ρύθ-
μιση των δανείων που έχει «κληρονομήσει» η Δημοτική Αρχή και ταλα-
νίζουν τον Δήμο, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους το Τα-
μείο μπορεί να βοηθήσει τους Δήμους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τον 
ενημερώσαμε επίσης για όλη την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρ-
νών».

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κ. Σταμάτη για την πολύωρη 
συνάντηση που είχαμε καθώς και για τη συνδρομή του ώστε να βρεθούν 
λύσεις στα προβλήματά μας.»

Η οικονομική κατάσταση των Δήμων στο επίκεντρο
συνάντησης των δημάρχων Ανατολικής  Αττικής
Το «παρών» στη συνάντηση των Δημάρχων της 
Ανατολικής Αττικής, την Τρίτη 22 Μαρτίου, στον Δή-
μο Ωρωπού έδωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός,  ο οποίος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με 
τους συναδέλφους του κοινά θέματα που προκύ-
πτουν από την αύξηση των τιμών του ρεύματος και 
των καυσίμων. Οι παριστάμενοι επισήμαναν ότι τα 
λειτουργικά έξοδα των δήμων της Ανατολικής Αττι-
κής, λόγω της έκτασής τους, έχουν αυξηθεί σημαντι-
κά εξαιτίας της αύξησης του κόστους στην ενέργεια 
και στα καύσιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δήμοι 
χωρίς να μειώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς 
τους πολίτες τους καλούνται  να ανταπεξέλθουν στις 
αυξήσεις, οι οποίες στην ενέργεια ξεπερνούν το 

300% και στα καύσιμα το 40%.
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της εποικο-

δομητικής συνάντησης θα μεταφερθούν στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, στην Κ.Ε.Δ.Ε., την Π.Ε.Δ.Α και σε 
όλους τους αρμόδιους φορείς.

«Επιδιώκουμε την ανάπτυξη των πόλεων μας με 
σύγχρονα έργα και ταυτόχρονη στήριξη των κοινω-
νικά ευάλωτων ομάδων. Μοιραζόμαστε κοινές ανη-
συχίες και συνεργαζόμαστε για το καλό των πόλεων 
μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για μια Αυτοδιοίκη-
ση με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια», τόνισε 
ο Δήμαρχος Αχαρνών.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι: Ωρω-
πού Γιώργος Γιασημάκης, Σπάτων Αρτέμιδος Δημή-

τρης Μάρκου, Λαυρεωτικής Κερατέας Δημήτρης 
Λουκάς, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας, 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Διονύσου Γιάννης Καλα-
φατέλης, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Σαρωνικού 
Πέτρος Φιλίππου και Παιανίας Ισίδωρος Μάδης. Λό-
γω ανειλημμένων υποχρεώσεων απουσίασαν ο δή-
μαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κώστας Αλα-
γιάννης, Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος και Ραφήνας 
Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ  Η  ΣΧΟΛΗ  ΓΟΝΕΩΝ 
Η Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και  Νέ-
ας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με το 
Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» θα λειτουργήσουν 
Σχολή Γονέων, Γονέων στα πλαίσια ενίσχυσης των 
γονέων σε καταστάσεις που χρειάζονται βοήθεια και 
απαντήσεις.

Η Σχολή Γονέων τίθεται σε λειτουργία από την Πέ-
μπτη 7 Απριλίου 2022 και κάθε Πέμπτη και ώρες 
10:00 – 11:30 (πρωινό τμήμα) και 19:15 – 20:45 (βρα-
δινό τμήμα).

Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική κάθε εβδο-
μάδα και είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Η παρακολούθηση της Σχολής Γονέων θα γίνει 

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών.
Η Σχολή Γονέων έχει ως σκοπό την εκπαίδευση 

και τη στήριξη κάθε μητέρας και πατέρα στον σύνθε-
το ρόλο του γονέα όπως διαμορφώνεται από τις σύγ-
χρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικι-
ών, παρέχει στους γονείς γνώσεις χρήσιμες, για το οι-
κογενειακό και το σχολικό περιβάλλον καθώς και 
ανταλλαγή εμπειριών και ευκαιρίες για προβληματι-
σμό. 

Υπεύθυνη επικοινωνίας η Αντιδήμαρχος, Κατσαν-
δρή Χριστίνα, Τηλ. 6989099991,  Τηλ. Γραφείου  210 
2415482, 381.

Σημαντική συνάντηση του Δημάρχου
Αχαρνών με τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Προ.Πο. για την Αστυνόμευση

Καθοριστική  συνάντηση  του Μιχάλη Βρεττού 
με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
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Προχθεσινή ανακοίνωση  του Πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη :Τέλος εποχής για το ΔΝΤ ως 
δανειστή της Ελλάδας!  Η κυβέρνηση, αποπληρώ-

νοντας πρόωρα και τις τελευταίες υποχρεώσεις της χώρας 
κλείνει ένα γκρίζο κεφάλαιο που άνοιξε τον Μάρτιο του 
2010. Μια εποχή την οποία οι Έλληνες δεν πρέπει και δεν 
θα ζήσουμε ποτέ ξανά. Σήμερα, παρά τη διεθνή αναταρα-
χή, η εθνική οικονομία μένει σταθερά στον δρόμο της προ-
όδου και δίπλα στον πολίτη. Το είπαμε, το κάνουμε!

Τέταρτη δόση εμβολιασμού στους πολίτες άνω 
των εξήντα ετών ανακοίνωσε προχθές, η πρόε-
δρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μα-

ρία Θεοδωρίδου. Παρά τα περιορισμένα δεδομένα, η 
ΕΘνική Επιτροπή εκτιμά ότι το όφελος από την τέταρτη 
δόση θα είναι μεγαλύτερο σε άτομα άνω των 70 ετών 
και άνω όπως και στους 60 ετών και άνω με υποκείμε-
να νοσήματα. Γι αυτό προτείνουμε 4η δόση (2η αναμνη-
στική) μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την 
πρώτη αναμνηστική (3η δόση) για τους πολίτες άνω 
των 60 ετών. Η πλατφόρμα για την πραγματοποίηση 
των ραντεβού ανοίγει αρχικά για τους άνω των 80 ετών 
την 7η Απριλίου και θα ακολουθήσει την επόμενη 
εβδομάδα η ηλικιακή ομάδα 70-79 ετών και την μεθε-
πόμενη εβδομάδα για τις ηλικίες 60-69 ετών.

Ύστερα από κοινή απόφαση δύο υπουργών των 
κ.κ. Μ. Βορίδη και Κ. Πιερρακάκη, οι πολίτες, πλέ-
ον, θα έχουν πρόσβαση σε μία νέα υπηρεσία με 

πολύ εύκολο και λειτουργικό τρόπο στο gov.gr, μέσα από 
την ενότητα «Οικογένεια» και την υποενότητα «Γέννηση».  
Συγκεκριμένα, οι πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετη-
θούν με το νέο ψηφιακό τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να 
συνδέονται στην υπηρεσία μέσω των κωδικών Taxisnet ή 
με τους κωδικούς web banking και να υποβάλουν τις δη-
λώσεις ηλεκτρονικά.

Δ.Ε.Ε.Π Ανατολικής Αττικής με τον Τομέα Νεό-
τητας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας διοργα-
νώνει εκδήλωση με θέμα: «Νέοι & Αυτοδιοίκη-

ση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 
Απριλίου 2022 στις 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνιδιο-
κτησίας Σπύρου Αγγελή 14, στην Παιανία. ΟΜΙΛΗΤΕΣ:  
Κώστας Μπακογιάννης,  Μιχάλης Βρεττός, Ευρώπη Κο-
σμίδη,  Νεκτάριος Καλαντζής. Την εκδήλωση θα συντο-
νίσει η Φωτεινή Νάσσου.

Η Ασφάλεια των Αχαρνών σε συνεργασία με την 
ΟΠΚΕ, κατάφεραν να συλλάβουν και πάλι, τον 
Ρομά που είχε κλέψει την περασμένη εβδομάδα 

την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης καθώς 
και την εκκλησία των Ταξιαρχών στις Αχαρνές.Μετά την 
σύλληψη του ο δράστης οδηγήθηκε στην Ασφάλεια 
Αχαρνών όπου και ομολόγησε τρεις ληστείες σε βάρος 
ηλικιωμένων, μια επιπλέον κλοπή στην εκκλησία του Αγί-
ου Σπυρίδωνα καθώς και άλλες τρεις κλοπές. Ο δράστης 
οδηγήθηκε στον ανακριτή και κρίθηκε προφυλακιστέος 
μετά την απολογία του.

Το ΤΑΤΟΪ Club ανακοίνωσε την έναρξη εργασι-
ών με σκοπό την αναδάσωση και την αποκατά-
σταση της παρόδιας βλάστησης στη δυτική 

πλευρά της οδού Ερυθραίας, στη Βαρυμπόμπη, σε συ-
νεργασία με το Δήμο Αχαρνών και στο κτήμα Τατοΐου 
με το Δήμο Διονύσου.

Πένθος για τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Αναγνω-
στόπουλο ο οποίος έχασε τη μητέρα του. Σύσσω-
μο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αχαρνών εξέ-

φρασε τα συλλυπητήρια του προς την οικογένεια του αντι-
δημάρχου για την απώλεια της. 

Συλλογικές αγωγές κατά των παρόχων ηλε-
κτρικής ενέργειας «που επιρρίπτουν σε βάρος 
των καταναλωτών πρόσθετα κόστη μέσω της 

ρήτρας αναπροσαρμογής» ετοιμάζει το Ινστιτούτο Κα-
ταναλωτών (Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλά-
δας) και τα ΙΝΚΑ μέλη του.

Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει 
η ανάρτηση στο Taxisnet των νέων εκκαθαριστι-
κών του ΕΝΦΙΑ για περίπου 6,3 εκατομμύρια ιδι-

οκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν 
περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Πασχαλινές  διακοπές. Τα σχολεία θα κλείσουν 
την Παρασκευή, πριν από τη Μεγάλη Εβδομά-
δα και συγκεκριμένα στις 15 Απριλίου. Ο εορ-

τασμός της Πρωτομαγιάς αναμένεται να μεταφερθεί την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα 
2 Μαΐου, ημέρα που θα άνοιγαν τα σχολεία. Ως εκ τού-
του, οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία την Τρίτη, 
3 Μαΐου.

Από την Τρίτη 5 Απριλίου 2022, στις 2 μ.μ. έως την 
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 στις 2 μ.μ. μπο-
ρούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι να υποβάλουν 

αίτηση για το νέο «ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητι-
νεργατών σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας» του ΟΑΕΔ με ακαθάριστες μηνιαίες αμοι-
βές έως 1.000 ευρώ.

Συνολικά 1.143 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν 
εντός του 2022 σε Δήμους,  όπως αναφέρεται 
σε επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσω-

τερικών. Αναλυτικά, για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και 
τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίνονται:  1.110 θέσεις 
μόνιμου προσωπικού και 33 θέσεις δικηγόρων – νομι-
κών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι προ-
σλήψεις αφορούν σε 312 δήμους, περιφέρειες, δημο-
τικά λιμενικά ταμεία και περιφερειακές ενώσεις.

Έρχεται πλαφόν 3% στην αύξηση των ενοικίων των 
επαγγελματικών ΜΙΣΘΌΣΕΩΝ για όλο το 2022 ενώ 
θα δίνονται και στη δημοσιότητα οι επιχειρήσεις που 

κατηγορούνται για αισχροκέρδεια. Αυτό ανακοίνωσε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, 
από το βήμα της Βουλής. Όπως είπε, θα εισαχθεί διάταξη που 
θα θέτει πλαφόν 3% στις αυξήσεις επαγγελματικών μισθώ-
σεων από 1-1-2022 και μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις 
που δέχονται από τον «εισαγόμενο κυρίως πληθωρισμό».

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δήμος Αχαρνών: «Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία»
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών αποφά-
σισε κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσμα-
τος για τον πόλεμο στην Ουκρανία αφού 
έλαβε υπόψη το σχέδιο που κατέθεσε ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος Καμπόλης Οδυσσέας 
επικεφαλής της παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ - 
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και μετά τις τροποποιή-
σεις και τις προσθήκες που προτάθηκαν από 
το Σώμα του Δ.Σ.
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών:   
-Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρ-
νών καταδικάζει κατηγορηματικά την εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία εκφράζοντας 
παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή 
του στον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Ου-
κρανίας και στους χιλιάδες ομογενείς μας 
που κατοικούν στην περιοχή εδώ και αιώνες, 
τονίζοντας ότι έχουμε απέναντί μας τον Πρό-
εδρο Πούτιν και το καθεστώς του και όχι τον 
φίλο ρωσικό λαό. 
-Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, 
της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων 
των κρατών, προφανώς και της Ουκρανίας, 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την Ελλάδα 
που διαχρονικά καταδικάζει κάθε παραβία-
ση των βασικών αρχών που προβλέπονται 
από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Δεν 
μπορεί να υπάρξει κανενός είδους δικαιολο-
γία για την επίθεση σε μια ανεξάρτητη χώρα. 
-Η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου δεν μπο-

ρεί να γίνεται επιλεκτικά. Οι ηγεσίες ΕΕ και 
των ΗΠΑ έχουν ευθύνες για την κλιμάκωση 
της κατάστασης με τα λάθη αλλά και τις στρα-
τηγικές επιλογές τους. Η ανοχή, η παθητικό-
τητα των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ηγε-
σιών απέναντι στην τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο το 1974 και η συμμετοχή τους στους 
βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 
1999, μαρτυρούν το υποκριτικό τους ενδια-
φέρον.
 -Οι τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία αποδει-
κνύουν για άλλη μια φορά, ότι οι ενδοϊμπε-
ριαλιστικοί ανταγωνισμοί για το μοίρασμα 
σφαιρών επιρροής και ενεργειακών πόρων, 

οι κάθε είδους εθνικισμοί και τα γεωπολιτικά 
σχέδια των ισχυρών απειλούν ξανά τον κό-
σμο με καταστροφή. 
-Ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ου-
κρανίας δεν μπορεί να φέρει τίποτα άλλο 
εκτός από καταστροφή για τους δύο λα-
ούς, αλλά και για όλη την Ευρώπη, με σο-
βαρές επιπτώσεις στην οικονομία και στο 
όποιο κεκτημένο των δημοκρατικών δικαι-
ωμάτων, της πολυφωνίας και του Πολιτι-
σμού, όπως φαίνεται το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, με την αναβίωση του ψυχροπο-
λεμικού κλίματος αποκλεισμών και διώξε-
ων ακόμη και στην Τέχνη. 

-Ως Δήμος Αχαρνών, ενώνουμε τη φωνή 
μας για να σταματήσει άμεσα αυτός ο πόλε-
μος στην καρδιά της Ευρώπης που έχει τρα-
γικές συνέπειες για τη ζωή των αμάχων, συ-
μπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Κοινό-
τητας που ζει στην Ουκρανία και απευθύνει 
έκκληση να γίνει σεβαστό το διεθνές αν-
θρωπιστικό δίκαιο και να σταματήσουν άμε-
σα οι επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυ-
σμού. Να γίνουν σεβαστά τα αυτονόητα δι-
καιώματα ζωής και ασφάλειας των Ελλή-
νων πολιτών και της Ελληνικής ομογένειας 
στα εδάφη της Ουκρανίας. 
-Τα συμφέροντα της Ελλάδας και του ελλη-
νικού λαού είναι με το στρατόπεδο της Ειρή-
νης, 4 της συνεννόησης, στη βάση σεβα-
σμού του Διεθνούς Δικαίου και των αποφά-
σεων του ΟΗΕ.
-Κάθε ώρα που περνάει επιδεινώνεται η αν-
θρωπιστική κρίση, διογκώνονται οι προσφυ-
γικές ροές. Ο αριθμός των προσφύγων σύμ-
φωνα με καταγραφή της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει ξεπεράσει 
τα δύο εκατομμύρια.
 -Ο Δήμος Αχαρνών ήδη έχει συμβάλλει 
στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στον πληττόμενο λαό της Ουκρανίας, εκ-
φράζοντας έμπρακτα την αμέριστη αλλη-
λεγγύη μας προς τα θύματα του βάρβαρου 
αυτού πολέμου.

Βάσω Κόλλια,  Επιλαχούσα βουλευτής  ΝΔ
Μια γεμάτη μέρα στο Δήμο Αχαρνών-Θρακομακεδόνων. Συναντήθηκα με τα δραστήρια μέλη της ΔΗΜ.ΤΟ. αλλά και αγα-
πημένους παλιούς και νέους φίλους. Είχαμε μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων τόσο για τα πολιτικά δρώμενα όσο και 
για τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια, επισκέφθηκα την  ΙΛΕΑ που λειτουργεί το Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο με τις συλλογές της, εκθέτοντας 2000 περίπου από τα 25000 και πλέον αντικείμενα. 
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O Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς διατηρεί με τον Δήμο Αχαρνών 
ισχυρούς δεσμούς. Με τον Δήμαρχο 
Αχαρνών Σπύρο Βρεττό, με μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και Δη-
μότες του Μενιδίου τον ενώνουν φιλί-
ες ετών. Έτσι το πρωί της Κυριακής 27 
Μαρτίου 2022 βρέθηκε στην Κεντρική 
Πλατεία του Μενιδίου και μοιράστηκε 
με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Αθηναγόρα, τον Δήμαρχο Αχαρνών 
Σπύρο Βρεττό και πολλά μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου τη χαρμόσυνη εί-
δηση που μετέφερε ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, για την 
αποκατάσταση του Ιερού Ναού του 

Αγίου Βλασίου που έχει υποστεί ζημιές 
από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου του 
2019 με αποτέλεσμα έκτοτε, να παρα-
μένει κλειστός. 

Ο Δήμαρχος Φυλής που είχε 

εγκάρδια συνομιλία με τον Υφυπουρ-
γό Εσωτερικών, τον Μητροπολίτη, τον 
Δήμαρχο, τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου αλλά και συνδημότες, εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι η δέσμευση 

του Στέλιου Πέτσα αποτελεί εγγύηση 
για την υλοποίηση του έργου κι ευχή-
θηκε τη γρήγορη αποκατάσταση του 
Ιστορικού Ναού της πόλης των Αχαρ-
νών.
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ascascasc

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και 
την πρέπουσα εκκλησια-
στική τάξη εορτάσθηκε την 

27η Μαρτίου 2022 η Κυριακή της 
Σταυροπροσκυνήσεως στον  Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αχαρνών.

Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθη-
ναγόρας, συμπαραστατούμενος από 
τους εφημερίους του Ιερού Ναού.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν 
ο Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών κ. 
Στέλιος Πέτσας, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών κ. Σπυρίδων Βρεττός, Αντιδή-
μαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και πλήθος πιστών.

Λίγο προ της απολύσεως ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. 
Αθηναγόρας ευχαρίστησε ιδιαιτέρως 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερι-

κών κ. Πέτσα για την παρουσία του 
και ανακοίνωσε στο εκκλησίασμα ότι 
ο κ. Υπουργός έχει αναλάβει τη μέρι-
μνα για την εξεύρεση χρηματοδότη-
σης του έργου αποκατάστασης των 
ζημιών του Ιερού Μητροπολιτικού 

Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών απο-
κλειστικά από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών, μέσω του Δήμου Αχαρνών. Ευ-
χαρίστησε επίσης τον Δήμαρχο 
Αχαρνών κ. Βρεττό για την συμβολή 
του στην όλη προσπάθεια. 

Ο εκκλησιασμός και η επίσκεψη 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Στέ-
λιου Πέτσα στον Δήμο Αχαρνών την 
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 
27 Μαρτίου 2022, μόνο τυχαία δεν 
ήταν…

Κι αυτό,  γιατί ο Υφυπουργός, 
έδωσε τη δέσμευση για τη χρηματο-
δότηση της αποκατάστασης του Ιε-
ρού Ναού του Αγίου Βλασίου που 
έχει υποστεί ζημιές από τον σεισμό 
της 19ης Ιουλίου του 2019,  παρό-
ντων του Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη κ.κ. Αθηναγόρα και του Δημάρ-
χου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού.

Όπως ανακοίνωσε, μετά την κα-
τάθεση ώριμης μελέτης από τον Δή-
μο Αχαρνών, η αδειοδότηση της Δι-
εύθυνσης Φυσικών Καταστροφών 
του Υπουργείου Μεταφορών και 
Υποδομών αναμένεται εντός του 
Απριλίου.

Δρομολογήθηκε η αποκατάσταση του Πολιούχου των Αχαρνών Αγίου Βλασίου 

Τη χαρά  για την αποκατάσταση του Αγίου Βλασίου μοιράστηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση του Δήμου 
για τη συγκέντρωση τροφίμων για την Ουκρανία
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τετραήμερη δράση 
του Δήμου Αχαρνών και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
για τη συγκέντρωση τροφίμων και ιατροφαρμακευτικού 
υλικού για την Ουκρανία. Η προσέλευση του κόσμου ήταν 
ιδιαιτέρως συγκινητική καθώς σχολεία, σύλλογοι, φορείς 
και ιδιώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου που 
είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή ικανού αριθμού από:  Φάρ-
μακα - Ιατροφαρμακευτικό υλικό, Αναλώσιμα  χαρτικά,  
Βρεφικά  είδη,  Τρόφιμα  μακράς διάρκειας 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε από τη 
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιώργο Πετάκο που μετά τη συγκέ-
ντρωση του υλικού προχώρησαν στη συσκευασία του σε κούτες ανάλογα με το είδος και το πα-
ρέδωσαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ευχαριστεί για τη στήρι-
ξη του κόσμου η οποία, γι’ άλλη μια φορά, ήταν άμεση και συγκινητική.    

 Τον νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων 
Πυρόσβεσης δέχθηκε  ο Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
υποδέχθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 
τον νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττι-
κής και Υποστράτηγο Πυροσβεστικού 
Σώματος Παναγιώτη Νιάφα με τον 
οποίον συζήτησαν για τα θέματα της 
αντιπυρικής προστασίας που απασχο-
λούν τον Δήμο αλλά και για την προε-
τοιμασία που κάνει ο Δήμος εν όψει της 
θερινής περιόδου με την Πολιτική Προ-
στασία του Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιώργο Σιδηρόπουλο.

Ξεκινά το έργο αρμού στην γέφυρα Δεκελείας
Με την υπογραφή της 
εργολαβικής σύμβα-
σης με τον ανάδοχο 
μπαίνει στην τελική 
του ευθεία το έργο της 
Αντικατάστασης αρ-
μού συστολοδιαστο-
λής στη γέφυρα της 
Δεκελείας. Ακόμα ένα 
έργο που καθυστερού-
σε μπαίνει πλέον στη 
φάση της υλοποίησης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο   Δαμάσκος  Νικό-
λαος  να επιβλέπει την όλη διαδικασία. Είναι συνεχής η προσπάθειά 
μας να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία και να προωθήσουμε θέματα 
και προβλήματα που ταλαιπωρούσαν για χρόνια την πόλη μας

ΜΕ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΗ  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Οι προσπάθειες του Σπύρου Βρεττού είναι καθημερινές προς αυτή 
την κατεύθυνση. Έχει δώσει τις σχετικές κατευθύνσεις προς τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες, τη ΔΗΚΕΑ, ενώ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί κάθε 
δυνατότητα για να σταθεί δίπλα στον δημότη. Πρόκειται σαφώς για 
μια κίνηση που αξίζει εγκωμιαστικών σχολίων από τον καθένα, κα-
θώς βλέπει να βελτιώνεται η καθημερινότητά του. Όσο για τον ίδιο 
τον Δήμαρχο, μιλώντας σε συνεργάτες του τονίζει, πως απαιτείται 
ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να υλοποιήσουν κά-
θε υπόσχεση που είχε δώσει προεκλογικά. Αν και η αλήθεια είναι 
πως το μεγαλύτερο μέρος ήδη το έχει πραγματοποιήσει και αυτό του 
το πιστώνει κάθε δημότης των Αχαρνών. 
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Ο   ΕΟΣ Αχαρνών, κατέλαβε την 3η  θέση, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Παίδων- Κορασίδων Α  που 
διοργάνωσε Ελληνική Ομο-

σπονδία Τζούντο στις 3 Απριλίου 
2022 στο Κοζάνη, η ομάδα  του ΕΟΣ 
Αχαρνών κατέλαβε την Τρίτη θέση,  
κατακτώντας    2 χρυσά, 1 χάλκινο 
και 1 Πέμπτη θέση.
– Χρυσό Κωστελιδης Άγγελος στην 
κατηγορία +73κγ Παίδων Α
– Χρυσό Χαϊδου Κωνσταντίνα στην 
κατηγορία - 44 κγ Κορασίδων Α
– Χάλκινο Μαυρίδης Λεωνίδας στην 
κατηγορία - 38κγ Παίδων Α.
– 5η θέση Μανις Κωνσταντίνος - 
60κγ.
– 7ος Μαριαδης Ανατολη - 55κγ.

Επίσης:  Τρία μετάλλια κατέκτη-
σαν  πέντε αθλητές του συλλόγου 
μας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 

Τζούντο Παίδων- Κορασίδων Β πού 
έλαβε χώρα στη Κοζάνη το Σάββατο 
2 Απριλίου 2022 !!!
– Χρυσό κατέκτησε Σαββίδου Βαλε-
ντίνα στην κατηγορία - 44 κγ Κορασί-
δων Β.
– Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε Αδα-
κτιλιδης Γιώργος στην κατηγορία 
+60κγ Παίδων Β. 
– Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε Μαυ-
ρίδης Κωνσταντίνος στην κατηγορία 
34κγ Παίδων Β.
– Τουσουνιδης Νίκος και Αρζουμανι-
δης Μιχάλης δεν κατάφεραν να δια-
κριθούν στης κατηγορίες τούς.

Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους 
προπονητές, συνοδούς και γωνίες 
τους.

Συγχαρητήρια σε όλους για την 
επιτυχία και προσπάθεια τούς.
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Ενδιαφέρουσες απόψεις και σημαντι-
κές τοποθετήσεις προέκυψαν το 
Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στην αί-

θουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρ-
χείου Άνω Λιοσίων, κατά την εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε με αφορμή το 
πάντα επίκαιρο και πολυδιάστατο θέμα: 
«Βία… Όψεις - Απόψεις - Αποτυπώσεις», 
στην  μεγάλη εκδήλωση της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
πλεως  και του Δήμου Φυλής.  Οι ομιλητές 
έθεσαν ενώπιον του κοινού διάφορες εκφάν-
σεις του φαινομένου της βίας, συζητώντας δι-
εξοδικά τους τρόπους με τους οποίους η κοι-
νωνία μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις και 
γεγονότα που περιγράφουν και αποτελούν 
τις απειλές που τόσο σε ατομικό, όσο και σε 
ευρύτερο πεδίο, δέχεται η κοινωνία και το 
άτομο. Μετά τις ευχαριστίες του Δημάρχου 
Φυλής Χρήστου Παππού προς τον Σεβασμι-
ώτατο Μητροπολίτη κκ Αθηναγόρα, το λό-
γο πήραν οι καλεσμένοι , που ήταν οι εξής:

Κεντρικός εισηγητής: Ηρακλής Μοσκώφ, 
ειδικός γραμματέας προστασίας ασυνόδευ-
των ανηλίκων.
Δημοσιογράφοι: Δώρα Αναγνωστοπού-
λου, Βίκυ Φλέσσα, Μαρία Αναστασοπού-
λου,  Έλενα Ριζεάκου
Καλλιτέχνες: Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασί-
λης Ρίσβας, Κατερίνα Παπαδάκη, Μάρκος 
Στρόφαλης, Ευγενία Ξυγκόρου
Εκπρόσωποι αθλητικού χώρου: Πανα-
γιώτης Φασούλας, Βίκυ Νικολακάρου 

(Πρόεδρος ομάδας μπάσκετ με αμαξίδια 
του συλλόγου ΑΣΑΘ Άρης)

Από την πλευρά της πολιτείας, το «πα-
ρών» έδωσαν οι Υφυπουργοί Μετανά-
στευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, 
Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικο-
νόμου και Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτση-
ρας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης 
Μπούρας και ο Βουλευτής Δυτ. Αττικής 
Βαγγέλης Λιάκος. Από την Αυτοδιοίκηση 
παρευρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Λευ-

τέρης Κοσμόπουλος και Βασίλης Κόκκα-
λης, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος και ο 
εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας Φώτης 
Μαρκόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Αχαρνών 
Μιχάλης Βρεττός, η Πρόεδρος της Αρωγής 
του Δήμου Αχαρνών Μαρία Μπούκη, οι 
Αντιδήμαρχοι, Αναπλ. Δήμαρχοι, Δημοτι-
κοί και Τοπικοί Σύμβουλοι Φυλής.  Δείτε 
λεπτομέρειες και πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό: http://www.imiliou.gr/deltio-
typoy-ekdilosis-gia-ti-bia

Επιτυχημένη η εκδήλωση κατά της βίας από την 
 Ι.Μ. Ιλίου  σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής

Εγκαινιάσθηκε η νέα πτέρυγα των χειρουργείων 
του Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας
Μια ακόμη δωρεά του Αθανασίου και της Μαρίνας Μαρτίνου, που φθάνει τα 5 εκ. ευρώ.

Την ανακαινισμένη πτέρυγα των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας, Θρι-
άσιο,  εγκαινίασε  ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, την Δευτέρα 4 Απριλίου, παρουσία 
της αναπληρώτριας υπουργού, Μίνας Γκάγκα, της υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη, του 
υφυπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Κώτσηρα και του αντιπροέδρου της Βουλής, Θανάση 
Μπούρα. Πρόκειται για μία δωρεά περίπου 5.000.000 ευρώ του Αθανασίου και της Μαρί-
νας Μαρτίνου.   Οι νέες αυτές πτέρυγες θα στηρίξουν ουσιαστικά τη λειτουργία του δημό-
σιου νοσοκομείου της περιοχής μας, που εξυπηρετεί χιλιάδες ασθενείς. Ο Αθανάσιος Μαρ-
τίνος είναι ένας πραγματικός ευεργέτης, ένας ειλικρινής φιλάνθρωπος, που με την πολυ-
σχιδή και αληθινά μεγάλη δραστηριότητά του, στηρίζει ουσιαστικά την κοινωνία μας.
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Η «Αχαρναϊκή», αξίζει την  Εμπιστοσύνη σας. Εμπιστευτείτε την!!! Στηρίξτε την!!!

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.

Με την υπ’ αριθμόν Α50/2022ΔΠρΚορίνθου ακυρώθηκε η κατά-
σχεση Α’κατοικίας από το Δημόσιο για χρέη 65.000€ λόγω προ-
σωρινής διαταγής ν.3869/2010.  Ειδικότερα το δικαστήριο έκρινε 

ότι η προσβαλλόμενη έκθεση κατάσχεσης, εκδοθείσα σε χρόνο κατά τον 
οποίο ίσχυε η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινη-
τής και ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, είναι μη νόμιμη και ακυ-
ρωτέα.

Επιπλέον έκρινε ότι δενασκεί νομική επιρροή η έκδοση της παραγγε-
λίας προς κατάσχεση από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου πριν από 
την υποβολή της ως άνω από 18.2.2019 αίτησης, καθόσον οι ενέργειες του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που προηγούνται ή έπονται των πρά-
ξεων της εκτελεστικής διαδικασίας ως αποτελούσες «τύπο» για την περαί-
ωσή τους, όπως η ανωτέρω  παραγγελία προς τον δικαστικό επιμελητή για 
την κατάσχεση, στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα (Δ.Εφ.Θεσ  1020/2016).

                    Επιδότηση τόκων δανείων για πληττόμενες επιχειρήσεις – 
Β’ κύκλος: Παράταση ημερομηνίας 
λήξης του προγράμματος μέχρι 30-06-2022
Με την υπ’ αρίθ. 33396/30.03.2022 απόφαση, παρατείνεται η ημερομηνία 
λήξης του Β΄ Κύκλου του προγράμματος για την επιδότηση των Τόκων Υφι-
σταμένων Δανείων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (ΦΕΚ Β΄ 757/21) 
πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19.Οι 
ενισχύσεις του προγράμματος θα καταβάλλονται μέχρι 30-06-2022.  Το τέ-
ταρτο εδάφιο της περ. α της παρ. 7 αναφορικά με τοεφαρμοζόμενο επιτόκιο 
για την επιστροφή ποσού λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης αντικαθί-
σταται ως εξής: «Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο ανα-
φοράς της ΕΕ (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της 
μεθόδου καθορι-
σμού των επιτοκί-
ων αναφοράς και 
π ρ ο ε ξ ό φ λ η -
σης-2008/C 14/02) 
τη στιγμή της χορή-
γησης της ενίσχυ-
σης προσαυξημένο 
κατά εκατό (100) 
μονάδες βάσης».

Ακύρωση κατάσχεσης 
α’ κατοικίας από το Δημόσιο 

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

Στο ίδιο έργο θεατές είναι εδώ και 
πολλά χρόνια οι πάνω από 
100.000 κάτοικοι του Δήμου Αχαρ-
νών, που ενώ διαθέτουν στην περι-
οχή τους σύγχρονη και καλά εξο-
πλισμένη Πολυκλινική (Α.Ε.Μ.Υ – 
Ολυμπιακό Χωριό) καθώς και Κέ-
ντρο Υγείας, όχι μόνο δεν έχουν 
σημείο αναφοράς για έκτακτα περι-
στατικά αλλά και για απλούστερες 
υπηρεσίες υγείας καταφεύγουν εκτός πόλης.

Δεν είναι μόνο οι ελλείψεις στο προσωπι-
κό, είναι και η αδυναμία εποικοδομητικής συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο αυτών μονάδων οι 
οποίες ανέπτυξαν έναν ιδιότυπο επιχειρησια-
κό και χωροταξικό ανταγωνισμό που έχει ανα-
στείλει τη δικτύωση τους με την τοπική κοινω-
νία και τις ανάγκες της.

Καθώς επίκειται νέα νομοθετική πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης για την πρωτοβάθ-
μια υγεία της χώρας και έχοντας την εμπει-
ρία των ανάλογων αποτυχημένων σχεδίων 
πριν την πανδημία αλλά και την προβλημα-
τική διαχείριση αυτής, κανείς δεν είναι δια-
τεθειμένος να ικανοποιηθεί με όμορφα σχέ-
δια επί χάρτου και αόριστες υποσχέσεις.

Αυτό που χρειάζεται είναι συ-
γκεκριμένες δεσμεύσεις, συντονι-
σμός και χρονοδιάγραμμα που θα 
καταλήγει στην 24ωρη λειτουργία 
των κεντρικών μονάδων υγείας του 
Δήμου Αχαρνών. Κάτι τέτοιο θα 
αποτελέσει ένα απτό δείγμα αποτε-
λεσματικότητας και αποκέντρωσης 
των υπηρεσιών υγείας στην Ανατο-
λική Αττική, που έχει ανάγκη από 

παρεμβάσεις με ουσία και όχι λόγια κενά πε-
ριεχομένου.

Υ.Γ. : Προηγήθηκε επίσκεψη στην Πολυ-
κλινική του Ολυμπιακού Χωριού του Σπύρου 
Ντ. Βρεττού, μέλος της Κ.Π.Ε του Κινήματος 
Αλλαγής και του Διομήδη Καρακωνσταντή, 
από την Τ.Ο Αχαρνών, στις  30 Μαρτίου 2022, 
όπου  υπήρξε  μια  ουσιαστική συζήτηση με 
τον σύλλογο των Εργαζομένων και στην συ-
νέχεια με τη Διοίκηση της ΑΕΜΥ. Ακολούθη-
σε η ενημέρωση για τις  Θέσεις του Κινήματος 
Αλλαγής για την Υγεία και ιδιαίτερα για το Βά-
ρος που δίνουμε στην 24ωρη Λειτουργία των 
δύο μονάδων σε Αχαρνές και Κερατέα και 
στον ρόλο που μπορούν να παίξουν στην 
αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας.

Σπύρος Ντ. Βρεττός : «Κριτήριο αποτελεσματικότητας, 
η  24ωρη  λειτουργία των Κεντρικών 
Υγειονομικών Μονάδων στις  Αχαρνές.
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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 

 
 
 
                         

        
 
 

Παρασκευή 08/4  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ στη μονή Παναγίας 
Φανερωμένης – Διόνυσος Αττικής ,  εισιτήριο 8€ 

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

• Κυριακή 10/4 μονοήμερη εκδρομή στην Ι.μονή Αγ. Λουκά Ιατρού 
και στο Ναύπλιο (ξενάγηση από επαγ/τία διπλ. ξεναγό )εισιτήριο 20€ 

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

• Κυριακή 17/04 μονοήμερη εκδρομή 
ΑΡΤΑΚΗ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ 

εισιτήριο 20€ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ø 3ηµερη εκδροµή  Σάββατο 30/04 – Δευτέρα 2/05 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ-
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ-ΚΑΡΔΑΜΙΛΗ-ΣΤΟΥΠΑ-

ΑΓ. ΝΙΚΩΝ-ΓΥΘΕΙΟ-ΣΠΑΡΤΗ 
Πληροφορίες στα τηλ. 2102469576, 6977625869  

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

Ø 2ηµερη εκδροµή  
 Σάββατο 14/05 –Κυριακή 15/5  ----------   ΤΗΝΟΣ    

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΩΩΝΝ  

ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΣΣ--MMAAIIOOΣΣ  22002222  

 

Το απόγευμα του Σαββάτου 
26 Μαρτίου 2022, στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο του Πύρ-

γου της Ηλείας, πραγματοποιήθη-
καν τα επίσημα εγκαίνια της Φωτο-
γραφικής Έκθεσης «Πρωταγωνι-
στές μιας άλλης εποχής 1950-1960» 
του συμπολίτη μας  φωτογράφου 
Αναστασίου Ι. Σωτηρίου. 

Στην έκθεση παρουσιάστηκε ένα 
εξάπτυχο  φωτογραφημένο σενάριο 
του καλλιτέχνη με λήψεις που αποτυ-
πώνουν «πεποιημένες / σκηνοθετη-
μένες» στιγμές από την καθημερινή 
ζωή στην περιοχή των Αχαρνών τις 
δεκαετίες του 1950 και 1960 με επίκε-
ντρο τη γυναίκα: σκηνές αγροτικού 
και αστικού βίου και μια πτυχή της 
θρησκευτικής ζωής.

Η έκθεση διοργανώθηκε από την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και 
εγκαινιάσθηκε παρουσία του Μακα-
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ηλείας κ. Γερμανός, ο Περιφερειάρ-
χης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος 
Φαρμάκης, ο  Αντιπεριφερειάρχης  
Πολιτισμού και Τουρισμού Δυτικής 
Ελλάδας κ. Νικόλαος Κοροβέσης 
και ακόμη μέλη της Κυβέρνησης και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρό-
σωποι Φορέων, Οργανισμών και 
Συλλόγων, κληρικοί και κυρίως  
πλήθος κόσμου. 

Τον προκαθήμενο της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος υποδέχθηκε η παι-
δική χορωδία της Σχολής Βυζαντι-
νής Μουσικής της Ι. Μητρόπολης 
Ηλείας, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν 
ο αρωγός της εκδήλωσης, ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. 
Γερμανός, οι εμπνευστές της δηλα-
δή ο Περιφερειάρχης Δυτικής  Ελ-
λάδας και ο Αντιπεριφερειάρχης  
Πολιτισμού και  Τουρισμού Δυτικής 
Ελλάδας, ο Δήμαρχος Πύργου και  
τέλος ο καλλιτέχνης. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
αντιφώνηση του Μακαριωτάτου Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών, ο οποίος με 
αφορμή την πρόσκληση, την έκθεση, 
τις ομιλίες των πολιτικών προσώπων 
και τη σημαντική προσέλευση κοινού 
στην εκδήλωση, μίλησε για σοβαρά 
θέματα που απασχολούν όλους τους 
ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη 
εποχή, την οποία διανύουμε. Επεσή-
μανε εμφατικά την πραγματική ανά-

γκη για συναλληλία Εκκλησίας και 
Πολιτείας σε μια προσπάθεια για την 
επίλυση του υπέρτατου προβλήμα-
τος των ανθρώπων, της αποξένωσης. 

Ο Μακαριώτατος τόνισε ακόμη 
την ανάγκη για την υπέρβαση του 
«εγώ» και την επιδίωξη του «εμείς» 
από όλους τους ανθρώπους, καθώς 
η σύμπνοια, η συνύπαρξη, η σύ-
μπραξη και εν τέλει η υπέρβαση της 

μοναξιάς μπορούν να ανοίξουν τον 
δρόμο για την κάλυψη όλων των 
αναγκών της κοινωνίας. 

Η τελετή των εγκαινίων ολοκλη-
ρώθηκε με ξενάγηση στην έκθεση 
από τον καλλιτέχνη, και με προβολή 
δύο μικρού μήκους ταινιών (βίντεο), 
που αποτελούν το επικουρικό/συ-
μπληρωματικό εικαστικό υλικό της 
συγκεκριμένης έκθεσης.

Φωτογραφική  Έκθεση - Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου 
Αναστάσιος Ι. Σωτηρίου: «Πρωταγωνιστές μιας άλλης εποχής»
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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

Ο  ΚΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΓΙΟΥΡΙ  
και της  ΕΛΕΝΗΣ    το γένος  ΣΠΥΡΙΔΗ   που  
γεννήθηκε στο  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  και  η  ΚΟΡΥΦΙΔΗ  ΜΑΡΙΑ  του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και της   ΕΛΕΝΗΣ  το  γένος   
ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΥ  που  γεννήθηκε  στο  
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ     θα  έλθουν σε  γάμο  που  θα  γίνει 
στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   30 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό, προσόψεως, κατασκευή 
'79,  με 1 wc, χωρίς κοινόχρηστα, 
ψηλοτάβανο (με δυνατότητα 
επιπλέον παταριού 10 τ. μ.), μεγάλο 
πεζοδρόμιο μπροστά, σε 
κεντρικότατο σημείο πάνω στη 
Λεωφόρο Δημοκρατίας, 16η  στάση,   
κοντά στην πλατεία Μενιδίου. ΤΗΛ: 
6909 018909.  5Δ294

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο καταστήματα στην οδό 
Πάρνηθος 107, το ένα  70.μ. και το άλλο 100 
τ.μ., κατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ. 
6974 785449. 4Δ293.

 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα, δυάρι  
και τριάρι  επί της οδού  Πάρνηθος  107, 
ανακαινισμένα.  Τηλ.  6974 785449. 4Δ293.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
«ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας & Πλαταιών 23Α   -  Αχαρνές 13679.  

Τηλ.: 210 2404444 - 210 2404443 • Kdap.arogi@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΑΡΩΓΗ»

Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προγράμματα 
(πρωινό ή απογευματινό) του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

Ατόμων με Αναπηρία να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και νέους με νοητική υστέ-

ρηση. Για πληροφορίες στο τηλ. 210 2404444

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. 4Δ292.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
 
ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 14 τ.μ. στην  Κεντρική 
πλατεία, κατάλληλο για Γραφείο. Τιμή 150 ευρώ.  Τηλ. 
210 2407732. 4Δ293.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Βιομηχανικός χώρος 1.100 
τ.μ. στην Λεωφ. Καραμανλή και Ιωάν, 
Θεολόγου.  Τηλ. 6974 254449. 4Δ293.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων 
Ο Δήμος Αχαρνών εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1/5/2022 έως και 31/10/2022 και 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2022 
Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/β’/18-03-2022) και στα πλαίσια των μέτρων πυροπροστα-
σίας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός 
των ορίων του Δήμου να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους - ακάλυπτων χώρων 
έως την 30η Απρίλη 2022 και την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα.
Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή αν έχετε ήδη προβεί στον καθαρι-
σμό τους, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως την Υπηρεσία μας στην ταχ. δ/νση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές ή στο    email: info@acharnes.gr.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει: 
α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς 
και των κλαδιών που   βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) 
δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, 
όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα  ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά,
β) Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση 
το ύψος της στηθιαίας  διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους,
γ) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή 
αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων και
δ) Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) λεπτά ανά 
τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 94, περ. 26 εδάφ. Β’ 
του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και βεβαιώνεται εις βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπω-
τών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού.
Για τους οικοπεδικούς χώρους αρμοδιότητας Δασαρχείου Πάρνηθας, απαιτείται και η σύμ-
φωνη γνώμη αυτού. (Λ.Θρακομακεδόνων 142, τηλ. 2102434061-2). 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο καθαρισμός των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων 
χώρων αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών, βάσει 
του αρ. 94, παρ. 26 του Ν. 3852/2010 και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προ-
ηγούμενης ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια της αντι-
πυρικής περιόδου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ  & ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
Νικόλαος Ξαγοράρης
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Ορθόδοξα  κελεύσματα...
Ήταν στο σχέδιο του Θεού!!! Ο ερχομός του Αγίου Ραφαήλ.
Αγωνιζόμαστε  για τη Σωτηρία Πατρίδας και Ορθοδοξίας

Αποκαλυπτικό  Ρε-
πορτάζ  

του Διονύση  Σταθόπουλου
Εκπροσώπου τύπου «ΕΛΛΗΝΕΣ»

Αγαπητοί χριστιανοί Ορθόδο-
ξοι της οικουμένης, όλοι σας 
πρέπει να γνωρίζεται ό,τι η Ιε-

ρά Μονή Αγίου Ραφαήλ βρίσκεται 
στη Θέρμη Μυτιλήνης.

Πριν τρία χρόνια ο γράφων σε όρα-

μα μεταφέρθηκε από τις Αχαρνές στη 
Μονή Αγίου Ραφαήλ να προσκυνήσει 
τα λείψανά του, φτάνοντας στο τελευ-
ταίο σκαλί δεν υπάρχει πόρτα της Μο-
νής, αλλά μια σκάλα που έφτανε μέχρι 
τον ουρανό.  Όταν ο γράφων έφτασε 
στο τελευταίο σκαλί βρέθηκε σ’ έναν Ιε-
ρό Ναό που μοσχοβολούσε άρωμα, 
μπροστά του εμφανίζεται ένα μικρό παι-
δί, που κατά την γνώμη του γράφων 
ήταν η Αγία Ειρήνη, τον πήρε από το χέ-

ρι και τον οδήγησε στα λείψανα του Αγί-
ου Ραφαήλ, αφού προσκύνησε τα λεί-
ψανά του. Ο Άγιος, σ’ αυτές τις δύσκο-
λες μέρες που περνάει η ανθρωπότητα 
ζήτησε το τάμα του. το Σάββατο 19 Μαρ-
τίου και ώρα 6μ.μ χτυπά την πόρτα του 
γράφων δικό του πρόσωπο και του λέ-
ει, φεύγουμε για Χαλκίδα, στην Ιερά 
Μητρόπολη Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου, έχουν έρθει τα λείψανα του Αγίου 
Ραφαήλ. Έτσι σήμερα δημοσιεύουμε το 

Ι.Ν. Ηγουμένη Ευγενία Κλειδαρά
Η Ηγουμένη Ευγενία Κλειδαρά, της Ιεράς 
Μονής Αγίου Ραφαήλ, που σήμερα δεν 
υπάρχει στη ζωή. Το έργο της δεν μπορεί 
να είναι ανθρώπινο. Αν το όλο έργο της 
έχει αναμφισβήτητα θαυματουργική μο-
ναδική επιτυχία, είναι γιατί το άτρετο δίκαιο 
και ίσιο χέρι της, το κάνει το πνεύμα του 
Θεού!!! Και όσα γράφει στα βιβλία της για 
τον Άγιο είναι αληθινά. 

Ο Άγιος Ραφαήλ έχει κατακτήσει τον 
Άγιο τόπο των Καριών, πνευματικό φάρο, 
πηγή θείας χάριτος κι έγινε πια ένα μαγνη-
τικό αραξοβόλι που σήμερα οι κουρασμένοι οδοιπόροι της ζωής παίρ-
νουν δύναμη, θάρρος, εδραιώνεται η πίστη τους, βρίσκουν θεραπεία, 
την αναγέννηση και την λύτρωση τους. ήταν το σχέδιο του Θεού!!! 

Ο ερχομός του Θεοφόρου Αγίου Ραφαήλ στους καιρούς μας, που 
η πορεία των ανθρώπων έγινε τόσο δύσκολη. Σήμερα εμφανίζεται η 
αγία του μορφή, για να οδηγήσει στους φωτεινούς δρόμους αυτούς 
που σκοτεινιάστηκαν, να δώσει χέρι σε εκείνους που λύγισαν τα γό-
νατά του, να σώσει τους ναυαγούς που θαλασσοπνίγονται. Να ζωντα-
νέψει ελπίδες, να αναπτερώσει σβησμένα όνειρα, να θεραπεύσει ανί-
ατες ασθένειες, να δείξει στον καθένα πως έχει αθάνατη ψυχή. Αναρίθ-
μητους έχει θεραπεύσει, σε τόσους και τόσους η παρουσία τους, γέν-
νησε σκέψεις και θείους στοχασμούς.

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 ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ

Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον Άγιο Ραφαήλ
Απρίλιο του 1463, την μεγάλη εβδομάδα, συνέπεσε να γίνει ένα κί-
νημα στη Θέρμη και οι χριστιανοί ανέβηκαν να κρυφτούν στις Καρυ-
ές, γιατί φοβήθηκαν την οργή των Τούρκων. Ανέβηκαν λοιπόν στο 
μοναστήρι να λειτουργήσουν την Μεγάλη εβδομάδα. Ο Άγιος Ρα-
φαήλ λειτούργησε για τελευταία φορά την Μ. Πέμπτη. Την Μ. Πα-
ρασκευή ανέβηκαν στο μοναστήρι Τούρκοι, συνέλαβαν τον ηγού-
μενο Ραφαήλ, τον διάκονο Νικόλαο, την οικογένεια του προεστού 
και τον δάσκαλο. Οι άλλοι πρόλαβαν και κρύφτηκαν στο βουνό. Άρ-
χισαν λοιπόν να βασανίζουν ποικιλότροπα, για να ομολογήσουν 
που κρυβόταν οι άλλοι χριστιανοί. Τον προεστό Βασίλειο τον πατέ-
ρα της και τον δάσκαλο Θεόδωρο τους κατακρεούργησαν απάνθρω-
πα. Η μητέρα της Αγίας Ειρήνης κρατούσε  στην αγκαλιά της το βρέ-
φος της. Το άρπαξαν οι Τούρκοι, το πέταξαν κάτω και το τσαλαπα-
τούσαν. Έτρεξε η μητέρα να το πάρει και την έδεσαν σε μια καρυδιά. Τον Άγιο Ραφαήλ τον χτυπούσαν 
με τα ρόπαλα και τον έριξαν κάτω παράλυτο. Μετά τον κρέμασαν ανάποδα σε μία καρυδιά και τον πρι-
όνισαν από το στόμα και απέκοψαν την σιαγόνα του την Τρίτη ημέρα της διακαινησίμου.  Ο τόπος του 
μαρτυρίου του ήταν λίγο πιο κάτω από το μέρος του Αγιάσματος. Στη θέση αυτή υπήρχε ένα μεγάλο 
δένδρο και κάτω από αυτό γινόταν κάθε χρόνο η Ανάσταση.  Τον Άγιο Νικόλαο τον είχαν δέσει σε μία 
καρυδιά και βλέποντας να πριονίζουν τον αγαπημένο του ηγούμενο, με τις πρώτες λόγχες που τον κε-
ντούσαν έπαθε συγκοπή. Ήταν 9 Απριλίου 1463, κατόπιν έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι κι έφυγαν.  Την 
άλλη νύχτα μερικές ευσεβείς χριστιανές μαζί με τον επιστάτη ακίνδυνο και τον τρίτο  μοναχό που δια-
σώθηκε, με έναν γέροντα ιερέα από το χωριό, έθαψαν κρυφά τους μάρτυρες.

ΚΑΛΗ   ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!!  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 
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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

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022 l ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ 
ΔΟΜΝΙΚΗ Φιλαδελφείας 41. 2102448787
Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022 l ΓΡΗΓΟΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩ.  Πάρνηθος 121.  
2102465660
Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022 l ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23. 2102464914
Τρίτη, 12 Απρίλιος 2022 l ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104   2102462282
Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022 l ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑ-
ΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ.Δέδε 18.  2102467040
Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022 l ΒΑΝΔΩΡΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117.  
2102442311
Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022 l ΠΟΡΙ-
ΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαμίνος 36.  
2102463245
Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022 l ΚΑΤΣΑΝ-
ΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεκελείας 10.  
2102460652
Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022 l ΛΟΥΤΣΙ-
ΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ Πάρνηθος 95.  
2102445975
Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022 l ΘΕΟΦΑΝΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.  Βαρελά 23 & Κορδελιού.  
2102476847
Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022 l ΧΡΟΝΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος.  
2102316673
Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022 l ΗΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγ. Διονυσίου 4.  2102407559
Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022 l ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66.  2102407650
Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022 l ΓΚΙΟΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πύρρου Δήμα 3 Ολυμπ.Χωριό.  
2102476279

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 10/4/2022 ΕΩΣ 22/4/2022

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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Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα. 
Ο Χριστός ας μας δώσει την δύναμη για την δική μας 

Ανάσταση, από το σκοτάδι στο φως. Ευχόμαστε,  
ήρεμες, όμορφες και χαρούμενες

Πασχαλιάτικες μέρες, με υγεία και αγάπη!
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