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Νέες  ασφαλτοστρώσεις 
στο Κεντρικό Μενίδι
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Νέες εργολαβίες για συντήρηση 
δρόμων και  γυμναστηρίων 

Τρεις νέες εργολαβίες υπέγραψε πρόσφατα ο 
Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός.  Οι δύο 
πρώτες εργολαβίες οι οποίες αναμένεται να ξε-
κινήσουν άμεσα, αφορούν την ασφαλτόστρω-
ση δρόμων του Κέντρου των Αχαρνών όπως 
και την ανακατασκευή και απόξεση οδοστρω-
μάτων του οδικού δικτύου. Η τρίτη εργολαβία 
αφορά την Αντικατάσταση αρμού συστολοδια-
στολής στη γέφυρα της Δεκελείας 

ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΏΝ  ΚΑΙ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, 
ΕΝΏ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο 
Δήμος Αχαρνών το θέμα της  πυροπροστα-
σίας , με έμφαση στις βόρειες περιοχές που 

γειτνιάζουν με την Πάρνηθα, φάνηκε στο διευρυ-
μένο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, 
υπό τον αντιδήμαρχο Γιώργο Σιδηρόπουλο και 
στο οποίο ξεδιπλώθηκαν όλα τα δεδομένα για την 
αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση όλων 
των περιστατικών.

Βασική προτεραιότητα του Δήμου είναι ο καθαρισμός 
των οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες ώστε να αποκλειστεί 
η περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ο αντιδήμαρχος  τόνι-
σε τη σημασία της πρόληψης και από τους ίδιους τους κα-
τοίκους, οι οποίοι ενημερώνονται από τον Δήμο , με ειδο-
ποιητήρια για καθαρισμούς και αποψιλώσεις των ιδιοκτη-
σιών τους, καθώς και ηλεκτρονικό και έντυπο ενημερω-
τικό υλικό για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθε-
σία, σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν καθαρίσουν τα 
οικόπεδα, τους ακάλυπτους χώρους κλπ, ο Δήμος είναι 
αναγκασμένος να τα καθαρίσει ο ίδιος επιβάλλοντας, την 
χρέωση των εργασιών αλλά και διπλό πρόστιμο.

Από την πλευρά της, η υπηρεσία Πρασίνου υπό την 
επίβλεψη του Αντιδημάρχου Νίκου Ξαγοράρη πραγμα-
τοποιεί καθημερινά κοπές χόρτων και αποψιλώσεις πυ-
ροπροστασίας στην πόλη. Σύμφωνα με τον ευρύτερο 
σχεδιασμό του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού ο οποίος στις 
συναντήσεις του με υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβε-
στικής και της Αστυνομίας ξεκαθαρίζει ότι πρέπει  η νέα 
αντιπυρική περίοδος να βρει άπαντες στον μέγιστο βαθ-
μό ετοιμότητας.

Από την πλευρά του, ο υποδιοικητής του 6ου Πυρο-
σβεστικού Σταθμού Αχιλλέας Παπαχρήστος  ζήτησε την 
επαγρύπνηση των πολιτών, ενώ ο Διοικητής επιχειρήσε-
ων της 123 ΣΤΕ που εδρεύει στο Τατόι  κ. Μπερεδήμας 
τόνισε ότι από φέτος το αεροδρόμιο θα είναι η κύρια επι-
χειρησιακή βάση των αεροπορικών δυνάμεων. Τα αερο-
σκάφη θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να καλύ-
ψουν τις περιοχές σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Τέλος, όσον αφορά στην περιοχή των Θρακομακεδό-
νων επισημάνθηκε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι 
καθαρισμοί, ιδίως στα «κρίσιμα» σημεία, ενώ  ο ιδιώτης 
έχει ενημερωθεί για την αποκομιδή των υλικών της απο-
ψίλωσης ώστε να μην λειτουργεί ως εύφλεκτη ύλη.

Οι μελέτες των 
μηχανικών της Τε-
χνικής Υπηρεσίας 
γίνονται έργο! Με 
τ ο ν  Δ ή μ α ρ χ ο 
Σπύρο Βρεττό, τον 
Αντιδήμαρχο Νί-
κο Δαμάσκο και 
όλη την Δημοτική 
Ομάδα εργάζεται  
καθημερινά για 
να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής στην πόλη μας!  Ήδη από την Δευ-
τέρα 18/04/22 ξεκίνησαν εργασίες απόξεσης οδο-
στρωμάτων επί των οδών, Ξενοφώντος, Ε. Γκέλα, 
Κιουρκατιώτη  στο κέντρο των Αχαρνών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  
ΚΑΙ  ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ  
ΕΝΟΨΕΙ  ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Επιστροφή στην κανονικότητα για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής
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Μετά από δύο ολόκληρα 
χρόνια , λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού ,   το 
Παραδοσιακό Πανηγύρι της 
Ζωοδόχου Πηγής επιστρέφει 
με «δόξα και τιμή» και με όλα 
εκείνα τα στοιχεία που το 
ανέδειξαν ως ένα ξεχωριστό 
πολιτιστικό και εμπορικό 
γεγονός. Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και ο πρόεδρος της 
ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας είναι αποφασισμένοι  να 
προσφέρουν στους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες 

ένα Πανηγύρι αντάξιο της 
φήμης του, πλούσιο σε 
μουσική, σε χορό, σε 
παράλληλες εκδηλώσεις και 
λαμβάνοντας   όλα τα 
προβλεπόμενα υγειονομικά 
μέτρα. Για τέσσερις ημέρες 
από τις 27 έως τις 29 Απριλίου 
οι Αχαρνές  πρόκειται να  

βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και  να 
προσφέρουν ένα θέαμα μοναδικό. Σας περιμένουμε!  

2 Συνέχεια  στην σελίδα  11

2 Ρεπορτάζ από την συνεδρίαση του Συντονιστικού  στην σελίδα  7
Παραγραφή χρεών
στα ασφαλιστικά
ταμεία στην 10ετία

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΜΑΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 ΧΑΡΑ ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ & ΧΡΥΣΑ 
ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΝ:
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Η  πλεονεξία είναι μια ανθρώπινη αρρώστια και 
σαν τέτοια σκοτώνει τους ανθρώπους πρόωρα. 

Ευτυχής είναι ο ολιγαρκής. Το άγχος ελαττώνει την 
ζωή μας.

Η  υπερβολή στα λόγια 
μας, κουράζει, και φανερώ-

νει κατασκευή μυθολογίας. Από 
παραμύθιασμα είμαστε χορτά-
τοι. Μας ενδιαφέρει κάτι αληθι-
νό, κάτι ρεαλιστικό,  πραγματικό.

Η υποκρισία είναι τρόπος 
επιβίωσης. Εάν γνωρίζεις 

την αλήθεια και την πραγματικότη-
τα, παραμυθιάζεις τους συναν-
θρώπους σου, για να πετύχεις τον 
σκοπό σου.  Αυτό όμως λέγεται 
ατιμία και απάτη.

Σωστό είναι να μην τρέχει η γλώσσα σου, 
γρηγορότερα από το μυαλό σου. Πριν μιλή-

σεις φιλτράρισε για λίγο την σκέψη σου. Σίγουρα 
θα είναι πιο συζητήσιμη.

Η παροιμία λέγει:  Άπλωσε τα πόδια σου, όσο 
φτάνει το πάπλωμα. Όμως το πάπλωμα τα τε-

λευταία δέκα χρόνια μίκρυνε πολύ.  Διπλώσαμε τα γό-
νατα, αλλά και πάλι δεν φτάνει το πάπλωμα. Καταρα-
μένη φτώχια που με ταπείνωσες.

Είναι σωστό να θυμόμαστε, 
ότι όποιος έχει σφιχτά άντε-

ρα, έχει και καλή υγεία. Για να 
συμβεί αυτό όμως, πρέπει κάθε 
μέρα να κάνουμε δέκα- δεκαπέ-
ντε έλξεις για την σύσφιξη του 
στομάχου. Τόσο απλό, τόσο 
χρήσιμο.

Αντιμετωπίζουμε την ζωή 
μας  όπως στην πράξη μας 

συμβαίνει και όχι όπως θα θέλαμε να είναι.  Πράγμα 
ουτοπικό. Έχουμε ειρήνη, όταν ο ισχυρός κάνει παύ-
ση, για να φάει και να χωνέψει.

Πρωταθλητής γίνεσαι όχι τόσο από το γυμνα-
στήριο, αλλά από μια φλόγα που έχεις μέσα 

σου, ένα πόθο, ένα όνειρο. Μοχάμεντ Αλί,  πρωτο-
πυγμάχος.

 Είναι ευχάριστο το χιούμορ και μας κάνει καλή 
διάθεση πέραν από τα όποια καθημερινά προ-

βλήματα μας, αρκεί να μην είναι χυδαιότητες και χο-
ντράδες. Το γέλιο είναι ίαμα.

Το να πολεμάς το ψεύδος, 
είναι ένας άνισος και ατε-

λείωτος αγώνας. Το ήθος είναι 
μια δυσβάσταχτη αρετή.

Έχω ένα φίλο, που βλεπό-
μαστε στο καφενείο, που 

του έχω ιδιαίτερη εκτίμηση. Όταν 
εκφράζω μια γνώμη μου, την συλ-
λαμβάνει στον αέρα, δεν χρειάζε-
ται να προσγειωθεί στο τραπέζι, για 
να την καταλάβει. Αυτό είναι μια 
βιολογική εξαιρετική ικανότητα. 
Δεν είναι ούτε δόκτωρ ή ακαδημα-

ϊκός. Είναι απλά ένας εργατοϋπάλληλος  όπως κι εγώ. 
Το σώμα μας αποτελείται από φυσικά συστα-
τικά, με κύρια, το υδρογόνο , το οξυγόνο, τον 

άνθρακα.  Το μυστήριο είναι ότι όταν αυτά συντί-
θεται  και αλληλοεπιδρούν  γεννούν νοημοσύνη 
και λογική. Απλοϊκή  ερώτηση, αλλά πολύ δύσκο-
λο να απαντηθεί.

Η παροιμία λέγει:  «Δώσε θάρρος στον χωριά-
τη, θα σου ανέβει και στο κρεβάτι». Με απλά 

λόγια.  Δείξε ανοχή στους Ναζί και 
τους κομμουνιστές, θα σου απαι-
τήσουν εξουσία. Με πέντε τοις 
εκατό εκλογική δύναμη από τον 
λαό.

Μου αρέσει, με ευχαριστεί, 
να λέγω νόστιμα αστεία, 

και να ακούω τους φίλους μου 
να γελάνε.  Είναι το χούι μου. Το 
γέλιο ομορφαίνει την ζωή μας.

Ποτέ μην παινεύεται κάτι ή κάποιον υπερβολι-
κά. Συνήθως αποδεικνύεται μούφα.  Καλύτερα 

η επιφυλακτικότητα και στην πορεία θα φανεί. 
Τσουτσέκια  στο χωριό μου λέμε, όσους αν-
θρώπους διορίζονται σε ένα ελάχιστο πόστο 

εξουσίας και για να κάνουν την δουλειά του, ζη-
τούν γρηγορόσημο.  Λάδωμα.  Βάζουμε λιπαντικό 

στις μηχανές  για να μην μαγκώνουν. Με άλλα λό-
για  γλίτσες.

Είπα σε ένα φίλο μου, Σήμερα έχω ωραίες  
φακές, με δενδρολίβανο, σκόρδο, ελιές και 

σαρδέλες.  Αν θέλεις έλα να φάμε.  Αυτά είναι φα-
γητά της  φτωχολογιάς μου είπε.  Αν ήταν ένα αρ-
νάκι, ένα κοκορέτσι, ένα κοντοσούβλι, παϊδάκια 
προβατίνας, τότε, ναι. Και σκέφθηκα! Άτιμη φτώχια 
που με ταπείνωσες.

Όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ταμπούρ-
λο, εννοούμε ότι είναι προσηλωμένος στα τα-

μπού, δηλαδή στις φοβίες, φανατικός στις ιδεολο-
γίες και εθισμένος στο ταμ-ταμ της ζούγκλας. Δη-
λαδή κουμπώσου. Να είσαι επιφυλακτικός.

Παρατήρηση. Όταν τα σύννεφα πηγαίνουν 
Ανατολικά, οι γλάροι πετούν προς τα Δυτικά.  

Σημάδι ότι ο καιρός βελτιώνεται.

Απλές  κουβέντες.  Ο 
πλούσιος τρώει ότι 
ώρα  θέλει. Ο φτω-

χός όποτε έχει. Του κυνη-
γού και του ψαρά το πιάτο, 
έξη φορές είναι αδειανό και 
μια φορά γεμάτο. Του με-
ροκαματιάρη, αυτός μόνον 
το ξέρει.

Περηφάνια  είναι να 
παίρνεις λιγότερα από 
όσα χρειάζεσαι. Καλοσύ-

νη, να μην κάνεις αυτό που δεν 
θέλεις να σου κάνουν. Μεγαλο-
σύνη, να μπορείς να συγχωρείς.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, το φετινό  
Πάσχα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Θά-
νο Πλεύρη όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις 

θα λάβουν χώρα κανονικά. «Μετά από δύο χρόνια 
θα λάβουν χώρα όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις 
και θα γιορτάσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα κανονικά 
τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα» σημείωσε 
ο υπουργός. Έτσι, κατά την κορύφωση των θρη-
σκευτικών εκδηλώσεων την Μεγάλη Εβδομάδα οι 
ναοί θα λειτουργούν με την παρουσία πιστών, θα 
πραγματοποιηθεί η περιφορά του Επιταφίου ενώ το 
Μεγάλο Σάββατο η ακολουθία της Αναστάσεως θα 
γίνει τα μεσάνυχτα.

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας (ΣΒΑΚ), απευθύνθηκε μέσω ερω-

τηματολογίου σε πολίτες του Δήμου- μέσω Δια-
δικτύου-  προκειμένου να καταγραφούν τα κυρι-
ότερα προβλήματα, να αποτυπωθούν οι 
προτάσεις και οι δράσεις που θα επιλεγούν ώστε 
ο Δήμος Αχαρνών να εκπονήσει και να εφαρμό-
σει ένα κοινά αποδεκτό ΣΒΑΚ.  Ο αρμόδιοι Αντι-

δήμαρχοι κ.κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 
και Χρύσανθος Κόνταρης  έχουν καθορίσει τη 
στρατηγική επί της οποίας πραγματοποιούνται οι 
αρχικές δράσεις. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί, 
μετά την επεξεργασία στοιχείων.

Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα μπουν διόδια, κα-
θώς κι ότι δεν θα γίνει ο ανισόπεδος κόμβος 
στη Βαρυμπόμπη, έδωσε ο Υπουργός Υπο-

δομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, ο 
οποίος στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου 
ανέδειξε την πολιτική υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ στο θέ-
μα του κόμβου της Βαρυμπόμπης.  Ο κ. Καραμαν-
λής εξήγησε ότι η Κυβέρνηση έδωσε τριετή αναστο-
λή στην υλοποίηση των πλευρικών σταθμών διοδί-
ων των Κόμβων Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου, 
καθώς και του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Σχημα-
ταρίου, ενώ παράλληλα προχωρά τις διαδικασίες 
για το νέο σύστημα ηλεκτρονικών διοδίων, όπου θα 
υπάρχει η λεγόμενη αναλογική χρέωση.

Τέλος στη αντιπαράθεση ανάμεσα στο 
Δημόσιο και στην οικογένεια του αδικο-
χαμένου Μάριου. Το Ελληνικό Δημόσιο 

αποφάσισε ότι δεν θα προσφύγει κατά της από-
φασης της Δικαιοσύνης για αποζημίωση της οι-
κογένειας του 11χρόνου Μάριου-Δημητρίου 
Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέ-
σποτη σφαίρα στο προαύλιο του σχολείου του, 
στις 8 Ιουνίου του 2017 στις Αχαρνές. Οι υπουρ-
γοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, εκ-
φράζουν με κοινή δήλωσή τους την ικανοποίη-
σή τους για την απόφαση του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους.

Το Σάββατο 16/4 στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη έλαβε χώρα το τουρ-
νουά judo στο οποίο συμμετείχαν 5 αθλητές 

του τμήματος judo της Ευξείνου Λέσχης  Αχαρνών, 
«Καπετάν Ευκλείδης». Ραπτόπουλος Αλέξανδρος: 
χρυσό μετάλλιο με 3/3 νίκες. Ραπτόπουλος Θεόδω-
ρος: χρυσό μετάλλιο με 2/2 νίκες. Ανδρεάδου Μα-
ρία: χρυσό μετάλλιο με 1/1 νίκες και οι Τοπαλίδης 
Ελευθέριος, Ανδρεάδης Θεόδωρος. Συγχαρητήρια 
σε όλους τους αθλητές μας που συμμετείχαν.

Η υπηρεσία Πρασίνου υπό την επίβλεψη 
του Αντιδημάρχου Νίκου Ξαγοράρη 
πραγματοποιεί καθημερινά κοπές χόρτων 

και αποψιλώσεις πυροπροστασίας στην πλατείες, 
παιδικές χαρές και όπου άλλου κρίνεται ανα-
γκαίο, με στόχο να είναι η πόλη μας ανθρώπινη 
και βιώσιμη, σύμφωνα με τον ευρύτερο σχεδια-
σμό του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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Επιτυχία σημείωσε  η ομιλία, του Δρ. Χρήστου 
Ζούπα, διευθυντή του Διαβητολογικού Κέντρου 
ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, πρώην παίκτη καλαθοσφαίρισης 

στην ΑΕΚ, με την οποία για πρώτη φορά η Ελλάδα αγω-
νίστηκε στο FIBA final four το 1965-1966.  Η ομιλία πραγ-
ματοποιήθηκε  στην αίθουσα εκδηλώσεων του 15ου 
Δημοτικού Αχαρνών, υπό τη διοργάνωση του διευθυ-
ντή και φίλου κ. Νίκου Κατσουλιδη και αφορούσε τον 
Διαβήτη και το Σάκχαρο στην παιδική ηλικία και την πρό-
οδο της επιστήμης στον τομέα αυτό, τις διατροφικές μας 
συνήθειες και τρόπους αντιμετώπισης. Παραβρέθηκε η 
Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Χριστίνα Κατσανδρή, η οποία 
βράβευσε  τον κ. Χρήστο Ζούπα με τιμητική πλακέτα εκ 
μέρους του Δημάρχου  Σπύρου Βρεττού για την προ-
σφορά του στον Αθλητισμό αλλά και την ανεκτίμητη 
προσφορά του στην ιατρική επιστήμη! Συγχαρητήρια   
στο Διευθυντή του 15ου Δημοτικού σχολείου για τη δι-
οργάνωση!

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2022 η εκ-
δήλωση που διοργάνωσαν η Δ.Ε.Ε.Π Ανατολικής 

Αττικής και ο Τομέας Νεότητας και Νεανικής Επιχειρημα-
τικότητας, με θέμα «Νέοι και Αυτοδιοίκηση» στην Παια-
νία. Κύριος 
ομιλητής της 
εκδήλωσης 
ήταν ο Κώ-
στας Μπακο-
γιάννης, Δή-
μαρχος Αθη-
ναίων, ενώ 
στο πάνελ 
συμμετείχαν ο Μιχάλης Βρεττός, Αντιδήμαρχος Δήμου 
Αχαρνών – Θρακομακεδόνων, η Ευρώπη Κοσμίδη, Πε-
ριφερειακή Σύμβουλος Αττικής και ο Νεκτάριος Καλα-
ντζής, Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Νέων 
Αυτοδιοικητικών, της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελ-
λάδας και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Παλλήνης

Συνεχίζονται οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων 
στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Η θετι-
κή ανταπόκριση του κόσμου κατά τις πρώτες συ-

νεδρίες, επιβραβεύει την απόφαση να στηρίξουμε και να 
ενημερώσουμε τους γονείς του τόπου μας. Η αρμόδια 
αντιδήμαρχος 
Χριστίνα Κα-
τσανδρή και η 
αντιπρόεδρος 
του κέντρου 
«ΔΙΕΞΟΔΟΣ» 
Μαρία Μπού-
κη θα συνεχί-
σουν έως τα 
μέσα Ιουνίου 
τη συνεργασία τους με σκοπό την εκπαίδευση και τη στή-
ριξη κάθε μητέρας και πατέρα, στον σύνθετο ρόλο του 
γονιού. Εξάλλου, οι κατευθύνσεις του Δημάρχου Σπύ-
ρου Βρεττού είναι να καθιερωθεί η Σχολή Γονέων και να 
λειτουργεί ετησίως παράλληλα με τη σχολική χρονιά.

 Περιοδεία την Δευτέρα  στις 11  Απριλίου  στα Κέ-
ντρα Υγείας Καπανδριτίου, Αγίου Στεφάνου, στο 
Νοσοκομείο Ολυμπιακού Χωριού και στο Κέντρο 

Αιμοδοσίας στο Ολυμπιακό Χωριό, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ- 
Προοδευτική Συμμαχία. Με  εκπρόσωπους της διοίκησης 
και των εργαζομένων των δομών συναντήθηκαν ο  Παύ-
λος Πολάκης,  πρώην Υπουργός Υγείας, η Δώρα Αυγέ-
ρη, Βουλευτής και οι βουλευτές Ανατ. Αττικής, Χρήστος 
Σπίρτζης, και Πανος Σκουρολιάκος. Συζήτησαν διεξοδικά 

για τις συνθήκες λειτουργίας και τις επείγουσες ανάγκες 
των δομών, αλλά και για τις  δυσκολίες και ελλείψεις που 
αντιμετωπίζει το προσωπικό στον καθημερινό αγώνα για 
τη φροντίδα των πολιτών στον κρίσιμο τομέα της υγείας. 
Κατάληξαν στην Πλατεία Αχαρνών, όπου τους περίμεναν 
αρκετοί φίλοι και σύντροφοι. Επισκέφθηκαν και  την Ιστο-
ρική Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών! 

Κυριάκος Πιερρακάκης :  Τρεις νέες πλατφόρμες για 
τους Μαθητές. «Παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουρ-

γό  Κυριάκο Μητσοτάκη τις νέες πλατφόρμες για το Μητρώο 
Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων, το ψηφιακό βιβλιάριο 
υγείας παιδιού και το ψηφιακό Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθη-
τή. Παράλληλα τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ προχωρούν σε ψη-
φιοποίηση και του Ατομικού Δελτίου Υγείας που απαιτείται 
για την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο, αλλά και στη δη-
μιουργία Μητρώου Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων». 

Με λαμπρότητα την Κυριακή των Βαΐων 
στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στις Αχαρνές, τί-
μησε την είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιε-

ροσόλυμα, σηματοδοτώντας την αρχή της Μεγά-
λης Εβδομάδας. Μεγαλειώδης υπήρξε η Λιτάνευ-
ση της εικόνας που κορυφώθηκε μπροστά στον Ιε-
ρό Ναό του Αγίου Βλασίου, υπό τους ήχους της 
Φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών,  μελών χορευ-
τικών  Ομάδων,  του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Πι-

νακοθήκης Αχαρνών «ΧρήστοςΤσεβάς», με παρα-
δοσιακές φορεσιές, του Λυκείου Ελληνίδων και 
Ποντίων Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών «Καπετάν Ευ-
κλείδης». Παρών στη Θεία Λειτουργία ο Δήμαρχος 
των Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Νικολάου όπου και συμμετείχε μαζί με συ-
νεργάτες του και πλήθος κόσμου στη Λιτανεία – πε-
ριφορά της εικόνας του Χριστού στην Κεντρική 
Πλατεία της πόλης. Μετά το πέρας της λιτανείας ο 
Δήμαρχος Αχαρνών ευχήθηκε: Χρόνια πολλά και 
Καλή Μεγάλη Εβδομάδα

Φωτορεπορτάζ

Η ομάδα ποδοσφαίρου του 4ου ΓΕΛ Αχαρνών ανακηρύχθηκε 
νικήτρια στο πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου των Λυκείων της Διεύ-
θυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, μετά τη νίκη 
τους επί του ΓΕΛ Ωρωπού. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έλη-
ξε με σκορ 0-0 και οι ομάδες πήγαν στα πέναλτι. Εκεί το 4ο ΓΕΛ 
έχασε το πρώτο πέναλτι. Στην τρίτη φάση το ΓΕΛ Ωρωπού έχασε 
κι αυτό πέναλτι κι έτσι οι 2 ομάδες έφτασαν μέχρι την έβδομη φά-
ση, όπου το 4ο ΓΕΛ ευστόχησε. Σκόρερ 4ου ΓΕΛ στην διαδικα-
σία των πέναλτι:- Φωτόπουλος- Γρηγοριάδης- Δουβίκας- Μού-
τσης- Δεσποτόπουλος.   Τελικό σκορ: 0-0 (5-4)
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Μεγάλη  η συμμετοχή στη δράση του  «Όλοι Μαζί Μπορούμε»
Συγκινητική ήταν, γι’ άλλη μια φο-
ρά, η ανταπόκριση του κόσμου στο 
κάλεσμα του Δήμου Αχαρνών και 
του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», το Σάβ-
βατο 9 Απριλίου 2022, στη δράση για 
τη συγκέντρωση δώρων ενόψει του 
Πάσχα, για τα παιδιά που έχουν ανά-
γκη και ανήκουν στις ευάλωτες ομά-
δες του Δήμου. Πασχαλινά δώρα 
όπως λαμπάδες και παιχνίδια και ό,τι 
άλλο μπορεί να ονειρευτεί κάθε παι-
δί για το εφετινό Πάσχα, θα προσφερ-
θούν στις κοινωνικά ευάλωτες οικο-

γένειες των Αχαρνών. Τη δράση στή-
ριξαν από την πρώτη στιγμή ο  Αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, 

Πρόνοιας, Ισότητας & Δημόσιας 
Υγείας Γιώργος Πετάκος όπως και οι 
υπάλληλοι  της Κοινωνικής Υπηρε-

σίας οι οποίοι συγκέντρωσαν τα δώ-
ρα και τα ταξινόμησαν προκειμένου 
να τα παραδώσουν στη συνέχεια 
στους δικαιούχους, χαρίζοντας χα-
ρά στα παιδιά, τις Άγιες ημέρες. Από 
την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός ο οποίος στηρί-
ζει κάθε πρωτοβουλία αλληλεγγύ-
ης και προσφοράς, τόνισε ότι τέ-
τοιου είδους δράσεις ενισχύουν 
τους συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη, προσφέροντας παράλληλα 
αγάπη και χαρά στα παιδιά.

Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος  «Μεσονύχι» - Αχαρνές
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ    κ. Σπύρο Βρεττό

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Κύριε Δήμαρχε, ο Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος  «Μεσονύχι», Αχαρνές, αντα-
ποκριθήκαμε πολύ ευχάριστα στο κάλεσμα σας. Καταφέρατε να βρείτε τρόπους και λύ-
σεις μαζί με τους συνεργάτες σας ώστε σήμερα ο Δήμος Αχαρνών να μην είναι πλέον χρε-
ωμένος. Βρήκαμε πολλά παράθυρα ανοικτά σε υπηρεσίες ώστε να δημιουργήσετε πολ-
λά προγράμματα για  την  ανάπτυξη σ’ όλο τον Δήμο Αχαρνών. Όλα τα έργα που ανα-
φέρατε είναι μια αλυσίδα  που διευκολύνουν την καθημερινότητα μας. Η ικανοποίηση 
των πολιτών αποτελεί το βασικότερο στοιχείο στο χτίσιμο  μιας υγειούς  κοινωνίας και 
ολοκληρώνεται με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Ο Σύλλογος «Μεσονύχι», 
με σεβασμό σας ζητά να συμπεριλάβετε και την περιοχή μας στην ανακατασκευή του μπά-
σκετ, στην δημιουργία γηπέδου 5χ5 και στην κατασκευή του Βρεφονηπιακού σταθμού, 
όπου προβλέπετε από την πράξη εφαρμογής. Έτσι θα συμπληρωθεί ένα παζλ πολλών 
ετών για την κάλυψη αναγκών τόσο των μικρών παιδιών έως και των παιδιών που βρί-
σκονται στην εφηβεία. Αξίζουν πολλά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε Εσάς και σ’ όλους τους Αντιδη-
μάρχους που συνέβαλλαν και συμβάλλουν, ο καθένας από τη θέση του για την υλοποί-
ηση των έργων. Ουδέποτε ακούσαμε τόσο πλούσιο προγραμματισμό ανάπτυξης συμ-
βάλλοντας τεράστια στην αναβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου.

Με πολύ Σεβασμό
Για το Δ.Σ

Η πρόεδρος                                                       Η  Γ. Γραμματέας
Μαρία Θεοδωρή                                                Μαρία Κατωπόδη

Δράση εμβολιασμού παιδιών Ρομά 
από το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας
Το Σάββατο 09 Απριλίου 2022, o Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Πετά-
κος και  το Παράρτημα Ρομά του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αχαρνών σε 
συνεργασία με το εθελοντικό κίνημα «Υγεία για όλους», πραγματοποίησε στο χώρο του 
Δημαρχιακού Μεγάρου ,την τέταρτη κατά σειρά κλινική παιδιατρική εξέταση, οδοντιατρι-
κή εξέταση και εμβολιαστική κάλυψη σε παιδιά Ρομά. 

Συνολικά, εμβολιάστηκαν 83 παιδιά Ρομά με 89 εμβόλια από την Επισκέπτρια Υγείας 
του Παραρτήματος Ρομά,  Λάκκα Αδαμαντία και από την Νοσηλεύτρια Μαρία Γκιώκα Παπ-
πά και εξετάστηκαν 54 παιδιά από την οδοντίατρο. 

Η παιδιατρική εξέταση πραγματοποιήθηκε από την κα Ελευθερία Βασιλείου, παιδία-
τρο από την Παιδιατρική Κλινική «Μητέρα», η οποία και συνοδεύονταν από την κα Σωτη-
ροπούλου Ελένη, Συντονίστρια του προγράμματος και Επιστημονικός Συνεργάτη της Α΄ 
Παν. Κλινικής του ΕΚΠΑ.  Όλα τα μέλη της Δομής καθώς και συνάδελφοι από τη Διεύθυν-
ση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου έδωσαν το παρόν και συνέβαλλαν ώστε να ολοκλη-
ρωθεί το έργο των εθελοντών στο τόσο σημαντικό ζήτημα του εμβολιασμού. Τα σκευά-
σματα που χορηγήθηκαν αφορούσαν εμβόλια που ανήκουν στο εθνικό πρόγραμμα εμ-
βολιασμού και θεωρούνται υποχρεωτικά για την φοίτηση των παιδιών στο σχολείο.

Κατά τη διάρκεια της δράσης κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, πραγματοποιούσαν rapid test στα 
παιδιά και τους γονείς που προσέρχονταν για εμβολιασμό και έτσι ελήφθησαν όλα τα ανα-
γκαία μέτρα προστασίας για την πρόληψη και αποφυγή μετάδοσης της νόσου του 
Covid-19.
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Ενεργοποίηση πολεοδομικών μελετών 
για την  περιοχή του ΒΙΠΑ Τατοϊου
Σε αγώνα δρόμου 
έχει εξελιχθεί η 
προώθηση και 
επανενεργοποίηση 
των πολεοδομι-
κών μελετών για 
όσες πολεοδομι-
κές ενότητες έχουν 
καθυστερήσει οι 
εντάξεις στο σχέδιο 
πόλης. Ο Αντιδή-
μαρχος Συντονι-
σμού και Πολεοδομίας Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ζήτησε και 
παρέλαβε από τον εκπρόσωπο των μελετητών το Α Στάδιο της Πο-
λεοδομικής μελέτης για την ευαίσθητη περιοχή του ΒΙΠΑ Τατοΐου.

Η μεγάλη αυτή περιοχή φιλοξενεί άναρχα πολλές βιομηχανίες 
και βιοτεχνίες στις οποίες εργάζονται εκατοντάδες συμπολίτες μας, 
ενώ τη διατρέχουν μεγάλα ρέματα τα οποία είναι καθήκον μας να 
προστατευθούν ως περιβαλλοντικοί πνεύμονες.

Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν είναι η Γ’ ανάρτηση 
της κτηματογράφησης και η Ανάρτηση του πρώτου πολεοδομικού 
σχεδίου για τα οποία θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Ο Αντι-
δήμαρχος, ο οποίος έχει τη στήριξη του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού 
σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, δήλωσε σχετικά: «Η ανάπτυξη των 
Αχαρνών περνά μέσα από την βιώσιμη πολεοδομική οργάνωση του 
ΒΙΠΑ που περιλαμβάνει την μεγάλη περιοχή εκατέρωθεν της Λεω-
φόρου Τατοΐου, της Λεωφόρου Καραμανλή και της περιοχής Λου-
τρό. Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε πολύ σύντομα. Θα ωφελη-
θούν οι επιχειρήσεις, θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι περιουσίες των 
συμπολιτών μας, θα προστατευθεί το περιβάλλον, θα ανθίσει η το-
πική οικονομία».

Νέες εργολαβίες για συντήρηση δρόμων και κλειστών 
γυμναστηρίων υπέγραψε ο Δήμαρχος Αχαρνών
Τρεις νέες εργολαβίες 

υπέγραψε πρόσφα-
τα  ο  Δήμαρχος 

Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός 
στο πλαίσιο του σχεδια-
σμού για τη βελτίωση του 
μεγαλύτερου τμήματος 
του οδικού δικτύου της πό-
λης. 

Οι δύο πρώτες εργολα-
βίες οι οποίες αναμένεται να 
ξεκινήσουν άμεσα, αφο-
ρούν την ασφαλτόστρωση 
δρόμων του Κέντρου των 
Αχαρνών όπως και την ανα-
κατασκευή και απόξεση 
οδοστρωμάτων του οδικού 
δικτύου. Η τρίτη εργολαβία αφορά την Αντικατάσταση αρμού συστολοδιαστολής στη γέ-
φυρα της Δεκελείας. 

Ένα έργο που καθυστερούσε χρόνια, εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης με 
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νικόλαο Δαμάσκο να επιβλέπει την όλη διαδικασία. Σημειώνε-
ται ότι για πολλά χρόνια οι ασφαλτοτάπητες σε όλη την επικράτεια του δήμου είχαν μείνει 
ασυντήρητοι, με συνέπεια να έχουν γεμίσει ανωμαλίες από την φθορά του χρόνου.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος υπέγραψε την αναβάθμιση και συντήρησης των κλειστών 
γυμναστηρίων του Δήμου Αχαρνών. Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει με ιδίους πόρους 
και το υπόλοιπο ποσό από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Αχαρνών: «Κάθε μέρα βάζουμε κι ένα λιθαράκι, αξιο-
ποιώντας με σύνεση τους πόρους προς όφελος όλων των δημοτών και της ασφάλειας που 
προέχει στις μέρες μας».
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Ανακαινίστηκε  πλήρως ο 1ος Παιδικός Σταθμός 
Αχαρνών. Δωρεά  Μαρτίνου η Παιδική  Χαρά
Σε  ειδική  εκδήλωση στις 22  Μαρτί-
ου 2022, παρουσιάστηκε, ο  πλή-
ρως ανακαινισμένος  1ος  Παιδικός 
Σταθμός Αχαρνών, ο οποίος διαθέ-
τει πλέον μια Παιδική Χαρά «κόσμη-
μα»,  δωρεά του Αθανασίου  Μαρ-
τίνου, από την Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών- ΔΗΦΑ και την πρόεδρο 
Αγγελική Ζαχαριάδη, στηρίζοντας το 
πρόγραμμα του Δημάρχου, Σπύρου 
Βρεττού, για την αναβάθμιση της 
ποιότητας της παιδείας της πόλης.

Ο 1ος Παιδικός Σταθμός είναι 
ένα στολίδι στο Κέντρο των Αχαρ-
νών, ο οποίος κάθε μέρα είναι γε-
μάτος με καθημερινές φωνούλες. 
Την ίδια ώρα, η Πρόεδρος κ. Ζαχα-
ριάδη παρέδωσε τιμητική πλακέτα 
στον κ. Μαρτίνο για την χορηγία 
του και την συνολική προσφορά 
του στον Δήμο Αχαρνών, δηλώνο-
ντας  τα  εξής: «Θέλω να μοιραστώ 
την χαρά μου σήμερα μαζί σας για 
την αποπεράτωση και του 1ου Παιδικού Σταθμού Αχαρνών. Είμαι ενθουσιασμένη, για-
τί το αποτέλεσμα δικαιώνει τις προσδοκίες μου. Μια υπέροχη παιδική χαρά ασφαλή τε-
λευταίων προδιαγραφών μέσα σ έναν Δημόσιο Παιδικό Σταθμό! Ο χώρος είναι έτοιμος 
να υποδεχθεί τους μικρούς μπόμπιρες! Στην προσπάθειά μου ήταν αρωγός για ακόμα 
μια φορά ο γνωστός μας ευεργέτης Αθανάσιος Μαρτίνος. Τον ευχαριστώ από καρ-
διάς!!!». Πολλά συγχαρητήρια στην αξιέπαινη πρόεδρο της ΔΗΦΑ κα Αγγελική Ζαχα-
ριάδη για το έργο της στους Παιδικούς Σταθμούς!! 

Εύχομαι στους συνδημότες μου οι άγιες μέρες 
του Πάσχα να τους βρουν με υγεία, γαλήνη
και ευτυχία και η Ανάσταση του Κυρίου
να σημάνει για όλους μας ένα Νέο,
Δημιουργικό και Ειρηνικό ξεκίνημα. 

Χρύσανθος  Ε.  Κόνταρης 
Αντιδήμαρχος  Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Δήμου Αχαρνών

Εύχομαι ήρεμες, όμορφες και χαρούμενες 
πασχαλιάτικες μέρες, με υγεία και αγάπη! 
Καλό Πάσχα!  Χριστός  Ανέστη…

ΣΤΑΘΗΣ   ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ  
Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης 
Και  διαχείρισης
Απορριμμάτων Δήμου Αχαρνών

Το Άγιο φως της Ανάστασης 
να φωτίζει τις ζωές μας, και 
να χαρίζει Υγεία, Ειρήνη, Αγάπη.
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα 

Αναστάσιος  Κατάρας
Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου

Εύχομαι το Άγιο Φως της Ανάστασης 
να γεμίσει τις ψυχές όλων Αγάπη και Ελπίδα!  
Το ανθρώπινο μήνυμα των ημερών 
του Πάσχα,  να μας γεμίσει δύναμη
για τους συλλογικούς και προσωπικούς μας 
αγώνες. Καλή Ανάσταση!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νέας Γενιάς

Η Αγάπη και η Αλληλεγγύη, 
αυτές τις Άγιες Μέρες,  να μας 
εμπνεύσουν και να μας ενώσουν, 
να δούμε την Κοινωνίας μας 
να ανασταίνεται!!!

Νικόλαος   Δ.  Δαμάσκος
 Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
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ascascasc

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αχαρνών
εν όψει της Αντιπυρικής περιόδου 2022

Εύχομαι   σε όλους 
Καλή Ανάσταση – Καλό   Πάσχα 
Και Χρόνια Πολλά

Γιώργος Πετάκος
Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολιτικής Πρόνοιας,

Ισότητας & Δημόσιας υγείας,
Πρόεδρος Λαϊκών Αγορών Αχαρνών

Το Άγιο Φως της Ανάστασης 
Να φωτίσει  τις ζωές όλων σας,
και να σας χαρίζει Υγεία, οικογενειακή 
Ευτυχία και επαγγελματική Προκοπή.

Άγγελος   Αραμπατζής 
Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης 

του Πολίτη,  Υπ. Οικ. Ανάπτυξης 
και Επιχ/τας & Κοιμητηρίου

Εύχομαι  ολόψυχα το Αναστάσιμο Φως,
Να φωτίζει τις ζωές όλων σας, και 
να  σας  χαρίζει  Υγεία και Ευτυχία!

Μαρία   Μπούκη
Πρόεδρος Κέντρου Ατόμων, με Ειδικές

Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ».
Αναπλ. Πρόεδρος Κέντρου «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

Εύχομαι ολόψυχα 
ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ  και  ΕΙΡΗΝΗ
για όλον τον κόσμο

Μιχάλης   Βρεττός
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και 
Δημοτικής Αστυνομίας

Εύχομαι Καλή Ανάσταση.  
Ο Χριστός ας μας δώσει την δύναμη, 
για την δική μας Ανάσταση.
Χριστός  Ανέστη!!!

Γιώργος Σιδηρόπουλος
Αντιδήμαρχος Έργων Αυτεπιστασίας 

και  Πολιτικής Προστασίας

Τα σχέδια πρόληψης και δράσης για 
την Αντιπυρική περίοδο, τέθηκαν 
επί τάπητος, στη συνεδρίαση του 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτι-
κής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, που 
πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό 
του Αντιδημάρχου Γιώργου Σιδηρόπου-
λου, την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων της Πυροσβεστι-
κής, της Αστυνομίας, της Διοίκησης του αε-
ροδρομίου Τατοϊου, της Περιφέρειας, εθε-
λοντικών οργανώσεων και υπηρεσιακών 
παραγόντων.

Στη συνεδρίαση, παρουσιάστηκαν και 
αναλύθηκαν πλήρως, όλα τα μέτρα που έχει 
λάβει ο Δήμος Αχαρνών ενόψει της αντιπυ-
ρικής περιόδου και καθορίστηκαν οι ρόλοι 
και ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων φορέων.  Ο Αντιδήμαρχος τόνισε ότι ο 
Δήμος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
τόσο για την πρόληψη όσο και τον έγκαιρο 
εντοπισμό τυχόν εστιών φωτιάς.

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση συζητή-
θηκαν εκτενώς  οι δράσεις πυροπροστασίας 

και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, όπως 
η μέριμνα για τους πυροσβεστικούς κρου-
νούς και την άμεση τροφοδότησή τους με νε-
ρό από την ΕΥΔΑΠ, ο έλεγχος και το γέμισμα 
των δεξαμενών  που υπάρχουν διάσπαρτες 
στο βουνό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη 
φύλαξη και προστασία της περιοχής της Αγί-
ας Παρασκευής και της Ντάρδιζας καθώς σε 
διάστημα λίγων μηνών σημειώθηκαν 8 περι-
στατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επί τούτου, ο 
Δήμος με έγγραφό του έχει ζητήσει από την 
ΕΥΔΑΠ την τοποθέτηση 3 κρουνών στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής. 

Όπως σημειώθηκε ο Δήμος Αχαρνών 
βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα καθώς δι-
αθέτει 7 υδροφόρες, μηχανήματα έργου, 
φορτηγά και λεωφορεία για να παρέμβει και 
να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστικών 
δυνάμεων, ενώ  σε καθημερινή βάση πραγ-
ματοποιεί ελέγχους και περιπολίες ιδίως στις 
κρίσιμες περιοχές, από το βόρειο μέχρι το 
Νότιο κομμάτι του Δήμου. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός στις συναντήσεις που έχει με 

υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής 
και της Αστυνομίας ξεκαθαρίζει σε όλους 
τους τόνους ότι δεν πρέπει επ  ́ουδενί  να επα-
ναληφθεί το καλοκαίρι του 2021 με τις κατα-
στρεπτικές συνέπειες για τον δήμο, στοχεύο-
ντας στον βέλτιστο συντονισμό όλων των  
εμπλεκόμενων δυνάμεων ώστε να αποφεύ-
γονται εν τη γενέσει τους επικίνδυνες κατα-
στάσεις.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος:  ο Δι-
ευθυντής Επιχειρήσεων της 123 ΣΤΕ του αε-
ροδρομίου Τατοϊου κ. Μπερεδήμας , ο 
υποδιοικητής του 6ου Πυροσβεστικού 
Σταθμού Αχιλλέας Παπαχρήστου , ο Διοι-
κητής του 10ου Σταθμού Αθηνών Αντιπύ-
ραρχος Πέτρος Μπούγιας, ο Διοικητής του 
Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών Πανα-
γιώτης Συρμαλής, η δασάρχης Αλεξάνδρα 
Λυκούδη, η εκπρόσωπος της Περιφέρειας 
στο ΣΤΟ  Κορίνα Μητσάκη, ο πρόεδρος του 
ΣΥΝΠΑ Βασίλης Λαζάρου, ο αντιδήμαρχος 
Φυλής Μιχάλης Οικονομάκης, ο δημοτικός 
σύμβουλος Σπύρος Βάθης και εκπρόσωποι 
εθελοντικών οργανώσεων.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
κατασκευής διαγραμμίσεων 
λωρίδων και διαβάσεων πε-
ζών σε νέες ασφαλτοστρωμέ-
νες οδούς της πόλης.  Καθ΄ 
υπόδειξη του Δημάρχου 
Αχαρνών  Σπύρος Βρεττός οι 
Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου 
προχώρησαν, υπό την καθο-
δήγηση του Αντιδημάρχου Νί-
κου Δαμάσκου, στις απαραίτη-
τες παρεμβάσεις, στους δρό-
μους με σκοπό την ασφαλή με-
τακίνηση οχημάτων και πεζών.

Ολοκληρώθηκαν
οι διαγραμμίσεων
και διαβάσεων πεζών  
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Η «Αχαρναϊκή», αξίζει την  Εμπιστοσύνη σας. Εμπιστευτείτε την!!! Στηρίξτε την!!!

Εύχομαι ολόψυχα το Άγιο Φως 
να ζωντανέψει ξανά την Ελπίδα!!!
Υγεία, Ειρήνη και Αγάπη, ας είναι 
Οι οδηγοί μας σε αυτές τις γιορτές!

    ΣΠΥΡΟΣ   ΒΑΘΗΣ
Αντιπρόεδρος  Δημοτικού 

Συμβουλίου  Δήμου Αχαρνών

Εύχομαι σε όλους  Χρόνια Πολλά,
Με Υγεία και ευημερία στα σπιτικά όλων!
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Πρόεδρος Συνδέσμου
Προστασίας Πάρνηθας

Η  Ανάσταση του Κυρίου 
να είναι  Ανάσταση ελπίδας
για όλους, να χαρίζει 
αισιοδοξία, να δίνει δύναμη.  
Το Άγιο Φως ας μας οδηγεί 
στον δρόμο της αγάπης και
της Αλληλεγγύης.  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΠΕΤΡΟΣ  ΒΑΡΕΛΑΣ  Επικεφαλής  Παράταξης
«ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ» Δημοτικός Σύμβουλος  Αχαρνών

Εύχομαι σε όλους 
καλό Πάσχα
και Χρόνια Πολλά!
Μακάρι το φως 
της Αναστάσεως του Χριστού 
να λάμπει στις καρδιές όλων μας!!!

ΠΕΤΡΟΣ   Δ. ΜΑΡΙΝΗΣ
Πρόεδρος  ΔΗΜΤΟ  Αχαρνών – Θρακομακεδόνων



Στη διανομή του ΤΕΒΑ από το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
και στο Κοινωνικό Φαρμακείο ο Δήμαρχος Αχαρνών
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Η  ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΗΜΕΡΑ   ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  ΕΥΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ξεκίνησε το πρωί της Με-
γάλης Δευτέρας η δια-
νομή ειδών πρώτης 

ανάγκης και τροφίμων, μέσω 
του προγράμματος ΤΕΒΑ, στο 
Δήμο Αχαρνών, η οποία θα 
συνεχιστεί και την Μεγάλη 
Τρίτη. Στη διαδικασία διανο-
μής τροφίμων για να ανταλ-
λάξει ευχές, παρευρέθηκε και 
ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
μαζί με μέλη της Δημοτικής 
αρχής και τον αρμόδιο αντιδή-

μαρχο Γιώργο Πετάκο. 
«Είχα την ευκαιρία να συνο-

μιλήσω με ωφελούμενους και 
να ενημερωθώ για την εξέλιξη 
του προγράμματος. Τέτοιου εί-
δους κοινωνικές παροχές μας 
δίνουν τη δυνατότητα να βρι-
σκόμαστε πραγματικά κοντά σε 
συνανθρώπους μας που αντιμε-
τωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα», τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο Δήμαρχος κατά την 
επίσκεψή του.  Παράλληλα, ο 

Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός επι-
σκέφθηκε το Κοινωνικό Φαρμα-
κείο του Δήμου, μια σημαντική 
δομή, που εδρεύει στις εργατι-
κές του Προφήτη Ηλία και εξυ-
πηρετεί 150 και πλέον δικαιού-
χους.

Ενημερώθηκε για τις διαδι-
κασίες υπαγωγής των δικαιού-
χων και συνεχάρη τους εργαζό-
μενους για την ουσιαστική και 
έμπρακτη στήριξη στις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. 

Ευχές αντάλλαξε ο Δήμαρχος Αχαρνών με προσωπικό 
και φιλοξενούμενους στον Βαμβακάρειο Ξενώνα
Στον πρότυπο Βαμβακάρειο ξενώνα βρέθηκε το πρωί της 
Μεγάλης Δευτέρας 18 Απριλίου ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός μαζί με αντιδημάρχους και μέλη της Δημοτικής 
Αρχής προκειμένου να ανταλλάξει ευχές με το προσωπικό 
και τους φιλοξενούμενους της δομής. Σε αυτόν τον μοναδι-

κό ξενώνα για άτομα ΑμεΑ, παράδειγμα για τους υπόλοι-
πους δήμους της χώρας, ο δήμαρχος ενημερώθηκε από την 
πρόεδρο Μαρία Μπούκη για τις δράσεις που πραγματοποι-
ούνται στον χώρο και συζήτησαν τρόπους περαιτέρω στή-
ριξης του σημαντικού έργου που επιτελείται καθημερινά.

Επίσκεψη  στο ΚΑΠΗ, στο ΚΕΠ, στον Ιερό 
Ναό και στην λαϊκή του Κόκκινου  Μύλου
Το  πρωινό   της Μεγάλης 
Δευτέρας ολοκληρώθηκε με 
την επίσκεψη στο ΚΑΠΗ, στο 
ΚΕΠ, στον Ιερό. Ναό και στην 
λαϊκή του Κόκκινου  Μύλου. 
Μαζί με  Αντιδημάρχους  και 
συνεργάτες  ανταλλάξαμε 
θερμές ευχές με το προσωπι-
κό των ΚΑΠΗ, και τους ωφε-
λούμενους,  την πρόεδρο της 
ΔΗΦΑ Αγγελική  Ζαχαριάδη 
και τους ανθρώπους του ΚΑ-
ΠΗ.  «Οι ημέρες του Πάσχα 
είναι μια αφορμή να συνα-
ντιόμαστε με τους συναν-
θρώπους μας και να συζητά-
με για όσα τους απασχολούν 
σε σχέση με την πόλη μας. 
Περπατήσαμε, επίσης, στην 
λαϊκή αγορά και στα κατα-
στήματα του Κόκκινου Μύ-
λου και συζητήσαμε με τους 
εμπόρους και τους κατοίκους 
για την κίνηση, αυτές τις άγιες 
ημέρες», επεσήμανε ο Δή-
μαρχος  Σπύρος Βρεττός.
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Η «Αχαρναϊκή», αξίζει την  Εμπιστοσύνη σας. Εμπιστευτείτε την!!! Στηρίξτε την!!!

Φροντιστήριο Μπούτσικος Κ.- Νίκα Χ.  «Η Εξέλιξη των Φροντιστηρίων»

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε 

από το Φροντιστήριο  Μπούτσικος 
Κ.- Νίκα Χ.  «Η Εξέλιξη των Φροντι-

στηρίων», η Ημερίδα Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού  την Κυριακή 03 Απρίλιου  σε ένα 
κατάμεστο αμφιθέατρο στο Δημαρχείο της πό-
λης μας.

Την παρουσίαση ανέλαβε η εξειδικευμένη 
εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης και σταδιοδρο-
μίας, Labora, και η ανταπόκριση των μελλοντικών 

φοιτητών και των γονιών τους ήταν μεγάλη.
Η Διεύθυνση, του Φροντιστηρίου ευχαρίστη-

σε γονείς και μαθητές, που τους τίμησαν με την 
παρουσία τους και δήλωσε ότι η ημερίδα αποτε-
λεί ένα μόνο μέρος της συμβουλευτικής σπου-
δών και επαγγέλματος που παρέχει στους μαθη-
τές της. 

Δεσμεύτηκε μάλιστα πως, όπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος, θα παραμείνει δίπλα σε κάθε μα-
θητή, τόσο στην επιλογή της ομάδας προσανατο-

λισμού, όσο και στην ατομική συμπλήρωση του 
μηχανογραφικού του Δελτίου.  Η στήριξη που 
παρέχει στους μαθητές από την άριστα καταρτι-
σμένη ομάδα καθηγητών που διαθέτει, δε σταμα-
τά μόνο σε θέματα που αφορούν την μαθησιακή 
διαδικασία, αλλά επεκτείνεται σε θέματα επιλο-
γής σπουδών και επαγγέλματος.

 Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπούτσι-
κος «Κοιτάζοντας μπροστά, δημιουργούμε το 
μέλλον.....»

Σε  αναμονή  χρηματοδότησης
το  έργο ανάπλασης
της Λεωφ. Καραμανλή 
Υποβλήθηκε ο 
1ος φάκελος για 
τη χρηματοδότη-
ση του έργου 
ανάπλασης της 
Λεωφόρου Κα-
ραμανλή από το 
Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτι-
κότητας. Απαιτεί-
ται  χρηματοδότη-
ση  10 εκατ. ευ-
ρώ.  Ο μεγάλος ο 
αγώνας δρόμου 
που έγινε. Τερά-
στιος ο όγκος του 
φακέλου, εκατοντάδες οι σελίδες. 

Σε  ένα  μήνα υποβάλλετε και ο  2ος φάκελος 
Σε  ανάρτηση  τους στο FB, αυτής της θετικές εξέλιξης,  οι αρμόδιοι Αντιδή-
μαρχοι κ.κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και Χρύσανθος Κόνταρης, δή-
λωσαν: «Η κατασκευή ενός εμβληματικού έργου χρειάζεται γνώση, επιμο-
νή και υπομονή. Πολύ περισσότερο, όταν πρέπει να εξασφαλίσεις και τα 
χρήματα (που δεν υπάρχουν στον Δήμο) για να το υλοποιήσεις.Πάνω απ’ 
όλα χρειάζεται όραμα. Το όραμα που διαμορφώσαμε μαζί με τον Δήμαρ-
χο   Σπύρο   Βρεττό, για να γίνουν οι Αχαρνές μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πό-
λη, φιλική προς τους δημότες της».

Γεγονός  η  έγκριση χρηματοδότησης  για το 
Πάρκο Λαθέας και  Λ. Φιλαδέλφειας – Δημοκρατίας
Είναι γεγονός!  Με απόφαση του Αναπλ. Υπουργού  Στέλιου Πέτσα, 
εγκρίθηκαν οι χρηματοδοτήσεις για το Πάρκο Λαθέας και τις αναπλάσεις 
της  Λεωφ. Δημοκρατίας και Φιλαδελφείας, τα μεγαλύτερα έργα που έχει 
υλοποιήσει τα τελευταία  χρόνια ο Δήμος Αχαρνών.

Πρόκειται για  ποσό των 12,4 εκ ευρώ που θα πληρώσει το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών από τα 16 εκ. συνολικά που προϋπολογίστηκαν τα έρ-
γα. Σε 8 μήνες ολοκληρώθηκαν δύο  πολύ σοβαρές μελέτες και προετοι-
μάσαμε έναν ογκοδέστατο φάκελο χιλιάδων σελίδων για τη χρηματοδό-
τηση. Πρόκειται για παρεμβάσεις που κυριολεκτικά  αλλάζουν το τοπίο 
στις Αχαρνές. 

Με ιδιαίτεροι ικανοποίηση, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παναγιώ-
της Αναγνωστόπουλος  και Χρύσανθος  Κόνταρης, ανακοίνωσαν, την  θε-
τική εξέλιξη, επισημαίνοντας απλά και κατανοητά «Άλλο ένα μεγάλο βή-
μα έγινε. Όπως έχουμε πει, θα σας ενημερώνουμε όταν υπάρχει μια ση-
μαντική εξέλιξη».
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Η απόφαση εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (ΜονΔΠρΑθ 
4268/2022) και είναι η πρώτη που έρχεται να εφαρμόσει στην πράξη αυ-
τό που είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας το φθινόπωρο του 2021 με την 

1833/2021 απόφασή του ότι είναι αντισυνταγματική η παραγραφή χρεών προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία μετά την 20ετία και το όριο πρέπει να πέσει στη 10ετία. 
Στην πράξη, χρέη που υπερβαίνουν τη 10ετία ακυρώνονται.

Το Πρωτοδικείο, δίκασε υπόθεση ασφαλισμένης στον ΟΑΕΕ στην οποία 
το ΚΕΑΟ της βεβαίωσε με 4 πράξεις καταλογισμού οφειλές 120.449,48 ευρώ 
(κύρια εισφορά ποσού 120.005,60 ευρώ και πρόσθετα τέλη ποσού 443,88 
ευρώ), χρονικής περιόδου από 10/1987 έως 10/2006 οι τρεις πρώτες και από 
4/1999 έως 6/2007 η τέταρτη (με ποσό 180 ευρώ). Οι οφειλές της επίμαχης 
περιόδου (1987-2006) υπέπεσαν σε 10ετή παραγραφή όπως είπε το δικαστή-
ριο βάσει της απόφασης του ΣτΕ, ενώ όταν καταλογίστηκαν (2017) ίσχυε η 
20ετής παραγραφή.

Στην πράξη το δικαστήριο με την απόφαση αυτή άνοιξε το δρόμο και σε 
άλλες αποφάσεις καθώς και σε προσφυγές οφειλετών οι οποίοι θα διεκδική-
σουν διαγραφές χρεών που τους καταλόγισε το ΚΕΑΟ βασιζόμενο στην παρα-
γραφή 20ετίας, τα οποία όμως με τα νέα δεδομένα και εφόσον δεν είχαν κατα-
λογιστεί νωρίτερα, παραγράφηκαν στη 10ετία.

Κατόπιν της αντισυνταγματικότητας της παραγραφής μετά από 20ετία, δημι-
ουργείται κενό, το οποίο, σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου πρέπει 
να καλυφθεί νομοθετικά με την εφαρμογή του κανόνα της παραγραφής χρεών 
από ασφαλιστικές εισφορές στη 10ετία και μάλιστα για το σύνολο των εντασσό-
μενων στον ΕΦΚΑ φορέων. Επιπλέον κατά το δικαστήριο δεν αποδείχθηκε ο 
ισχυρισμός του ΚΕΑΟ ότι η παραγραφή διακόπηκε το 2007 και άρχισε νέα περί-
οδος αναζήτησης 
των οφειλών, λόγω 
υποβολής αίτησης 
από την ασφαλισμέ-
νη για ρύθμιση των 
οφειλών της, καθώς 
η εν λόγω αίτηση 
δεν προσκομίστηκε 
από τον φορέα στο 
δικαστήριο.

Παραγραφή χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία στην 10ετία

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

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ :   
Έκλεισε ένας κύκλος και ξεκινάει ένας νέος
Μεγάλη μου τιμή που ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός  με τίμησε το 2019 με το να με προτείνει σαν 
Αντιπρόεδρο στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Αχαρνών. Πρώτη φορά 
έλαβα ενεργά συμμετοχή με την τοπική αυτοδιοί-
κηση και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μεγάλο 
σχολείο για εμένα. Πρέπει να ευχαριστήσω από την 
μεριά μου τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής 
Χαράλαμπος Ορφανίδης ο οποίος με περίσσια 
όρεξη ασχολείται με τα  προβλήματα των σχολεί-
ων  μας. Ακέραιος, εργατικός και παντού παρών, 
πάντα ανοιχτός στο να ακούσει και να βοηθήσει με 
όποιον τρόπο μπορεί. Δύο χρόνια αντιμετωπίσαμε 
αρκετά προβλήματα στα σχολεία  αποτελεσματικά 
και καταφέραμε να κάνουμε πιο όμορφη την εικό-
να των σχολείων μας στο 70% περίπου του συνόλου των σχολείων είτε με μεγαλύτερες 
είτε με μικρότερες παρεμβάσεις. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους εργάζο-
νται στο γραφείο της σχολικής επιτροπής που πάντα τρέχουν ακούραστα για όλα. Να ευ-
χηθώ καλή αρχή στον νέο αντιπρόεδρο Γιάννη Περρή και είμαι σίγουρος πως με την εμπει-
ρία του και την όρεξη του θα προσφέρει πολλά.

Απερχόμενη Πρόεδρος
της Ένωσης Γονέων, η Ελένη Μότσια
«Με την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης Γονέων Αχαρνών στις 20/3/2022 
ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της ζω-
ής μου. Τα 18 χρόνια της ενασχόλησής μου με το 
κομμάτι των συλλόγων γονέων και κατ’ επέκτα-
ση της Ένωσης και της Ομοσπονδίας ομολογώ 
πως ήταν γεμάτα και μου προσέφεραν αξέχαστες 
στιγμές ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες. Το σί-
γουρο είναι ότι έμαθα αρκετά πράγματα, δούλε-
ψα έχοντας πάντα ως κύριο μέλημά μου ΜΟΝΟ 
το όφελος το παιδιών και των συλλόγων μας, 
απέκτησα αντιπάλους, μα και πολύτιμους φίλους 
ζωής. Εύχομαι από καρδιάς η Ένωση Γονέων 
Αχαρνών να παραμείνει ανεξάρτητη, αδέσμευτη 
και ακομμάτιστη και να συνεχίσει το έργο της διατηρώντας τον πήχη ψηλά».
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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 - ΜΟΝΆΔΆ ΦΡΟΝΤΊΔΆΣ ΗΛΊΚΊΩΜΈΝΩΝ

ΠΩΛΈΊΤΆΊ ή ΈΝΟΊΚΊΆΖΈΤΆΊ ΚΆΤΆΣΤΗΜΆ   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

ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

 
ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

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

ΈΝΟΊΚΊΆΖΈΤΆΊ  Έπαγγελματικός χώρος  145 τ.μ. στον 
1ο όροφο, επί της  οδού Άγίας Τριάδος (Πλατεία  Άγίας 
Τριάδος), κατάλληλος για Ίατρεία, Δικηγορικά Γραφεία, 
Φροντιστήριο, κλπ.  Τηλ.  6974 838179. 4Δ292.

Ο ΈΛΈΥΘΈΡΊΆΔΗΣ  ΊΩΆΝΝΗΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και της 
ΣΥΜΕΛΑΣ  το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ  που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΈΡΜΊΔΗ   ΈΊΡΗΝΗ  του  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  και της 
ΛΙΛΙΑ  το γένος ΣΟΥΠΠΕΣ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμου 
που θα γίνει στις ΆΧΆΡΝΈΣ - ΆΤΤΊΚΗΣ.

ΓΆΜΟΣ
Ο   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΊΔΩΝ  του  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  και της 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ  το γένος  ΧΑΡΛΑΥΤΗ  που γεννήθηκε στο 
ΧΟΛΑΡΓΟ -  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και η  ΦΥΤΆ  ΣΤΆΥΡΟΥΛΆ του  ΙΩΑΝΝΗ    και της 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ   το  γένος  ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε 
στο ΜΑΡΟΥΣΙ -  ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
θα έλθουν σε γάμου που θα γίνει στις ΆΧΆΡΝΈΣ - ΆΤΤΊΚΗΣ.

ΓΆΜΟΣ

 
ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

ΖΗΤΈΊΤΆΊ  σερβιτόρος για μόνιμη εργασία,  για 
οικογενειακή Ταβέρνα στην Λεωφ  Καραμανλή και 
Πάρνηθας. Τηλ. 6944 131415. 4Δ295

 
ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

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

 
ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

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

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

ΜΊΚΡΗ  ΆΓΓΈΛΊΆ

Ο  ΚΆΛΆΜΊΩΤΗΣ  ΓΈΡΆΣΊΜΟΣ   του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   και της  
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ    το γένος  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ    που  γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  και  η  ΝΤΆΝΟΥ  
ΧΡΗΣΤΊΝΆ   του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   και της   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  το  
γένος   ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ  που  γεννήθηκε  στον  ΟΡΧΟΜΕΝΟ – 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ   και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ     θα  
έλθουν σε  γάμο  που  θα  γίνει στις  ΆΧΆΡΝΈΣ  -ΆΤΤΊΚΗΣ.

ΓΆΜΟΣ

Ο   ΔΆΝΔΟΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ το γένος ΞΕΣΦΙΓΓΗ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΝΆΝΝΟΥ  ΚΥΡΊΆΚΗ-ΈΛΈΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της 
ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ το γένος ΜΑΓΓΙΩΡΗ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν 
σε γάμου που θα γίνει στις ΆΧΆΡΝΈΣ - ΆΤΤΊΚΗΣ.

ΓΆΜΟΣ

Ο ΜΠΊΣΤΆΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ το γένος 
ΣΤΟΚΑ, που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στην 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και η ΤΣΆΤΖΆΛΗ  ΆΝΝΆ  του 
ΗΛΙΑ και της ΘΕΛΜΑΣ το γένος ΜΑΝΤΟΥΛΙ, που γεννήθηκε στη 
ΛΑΜΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής στην ΆΜΠΛΊΆΝΗ - ΛΆΜΊΆΣ. 

ΓΆΜΟΣ

Ο   ΚΡΊΘΆΡΆΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ   του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ  
το γένος ΒΑΡΕΛΑ  που γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ -  ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η   ΦΊΛΊΠΠΟΥΣΗ  
ΜΆΡΊΆ – ΈΥΆΓΓΈΛΊΆ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  ΕΥΓΕΛΙΑΣ  το 
γένος  ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ  που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ -  ΑΘΗΝΑ  θα 
έλθουν σε γάμου που θα γίνει στις ΆΧΆΡΝΈΣ - ΆΤΤΊΚΗΣ.

ΓΆΜΟΣ
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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

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισμοί  Γάμου, Βαπτίσεων και Δεξιώσεων

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

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

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  

 

➢ 3ημερη εκδρομή 
Σάββατο 30/04 – Δευτέρα 2/05

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

ΣΤΟΥΠΑ-ΑΓ. ΝΙΚΩΝ-ΓΥΘΕΙΟ-ΣΠΑΡΤΗ
Εισιτήριο 130€

Πληροφορίες στα τηλ. 2102469576, 6977625869 

➢ 2ημερη εκδρομή
Σάββατο 14/05 - Κυριακή 15/5

ΤΗΝΟΣ 
  Εισιτήριο 110€

➢ Σάββατο 7 Μαΐου 
Θέατρο Παλλάς

Κωμωδία  «Το Σώσε», εισιτήριο 25€

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  7  Μαΐου 2022 και ώρα 09.00 π.μ., στον 
Ιερό Ναό  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  – Αχαρνές, ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗ-

ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, υπέρ Αναπαύσεως της Ψυχής της  Πολυα-
γαπημένης  μας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής, Θείας και Φίλης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  Χήρας  
ΣΠΥΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Παναγιώτης  και Ελένη,
Χρήστος  και Πελαγία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  - ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ – ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙ-
ΤΣΑΡΩΝΑΣ στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών
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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

ΠΑΓΩΝΑΣ  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



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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