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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Μένουµε  σπίτι!  Με Ανάσταση  Υγείας!  Ζωής!  ∆ηµιουργίας! Καλό Πάσχα!

«∆εν ασχολούµαστε µε τη µικροπολιτική, πρώτα
από όλους ο ∆ήµος και οι άνθρωποί µας»

Βασίλης  Λαζάρου!  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
των τολµηρών αποφάσεων  
στο ∆ήµο Αχαρνών

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: «ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΟΛΑ ΟΙ ΣΥΝ∆ΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ»

ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην 
κοινή υπουργική από-
φαση των υπουργείων 
Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών 
που προβλέπει την απα-
γόρευση της κυκλοφο-
ρίας µέχρι τις 27 Απριλί-
ου στις 6 το πρωί ανα-
κοίνωσε ο Υφυπουργός 
Πολιτικής Προστασίας, 
Νίκος Χαρδαλιάς. «∆εν 
προτιθέµεθα να παραµείνουµε θεατές και απαθείς» εξήγησε ο 
υφυπουργός και απηύθυνε δηµόσια προειδοποίηση ότι «δεν 
θα επιτρέψουµε ούτε βήµα παρέκκλιση από τα µέτρα και θα δεί-
ξουµε µηδενική ανοχή» καταλήγοντας «είµαστε σε µία εξαιρε-
τική καµπή, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι επόµενες εβδοµά-
δες είναι κρίσιµες».

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τύπου της Ιεράς 
Συνόδου ξεκαθάρισε  ότι την Μεγά-
λη Εβδοµάδα οι Εκκλησίες θα είναι 
κλειστές για τους πιστούς. Θα είναι 
ανοιχτές µόνο για τους Ιερείς και το 
αναγκαίο προσωπικό  των Ιερών 
Ναών. Ειδικότερα  αναφέρει ότι οι 
Ναοί θα είναι ανοικτοί 11.00-13.00 
τις ηµέρες της Μεγάλης Εβδοµάδος 
και 13.00-17.00 τη Μεγάλη Παρα-
σκευή, δύο (2) ώρες µετά την από-
λυση των Ιερών Ακολουθιών.  

Η κρίση δηµόσιας υγείας που µα-
στίζει ολόκληρο τον κόσµο συ-
νεχίζεται και η κατάσταση παρα-

µένει δύσκολη. Σε αυτή την προσπάθεια 
οι ∆ήµοι καλούνται να παίξουν κοµβι-
κό ρόλο, καθώς είναι το στήριγµα κάθε 
δηµότη, κυρίως όµως όσων είναι πιο 
αδύναµοι οικονοµικά, αλλά και κυρίως 
όσων έχουν χτυπηθεί από τα µέτρα 
απαγόρευσης. 

Παρόλα αυτά ο ∆ήµος συνεχίζει να λει-
τουργεί σε κάθε επίπεδο και στο τελευταίο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίστηκε το θέµα 
της εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου για την 
υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µε 
το Υπουργείο Εσωτερικών για την επιχορή-
γηση του ∆ήµου µε 17 εκατ. ευρώ.  Ένα θέ-
µα το οποίο άφησε κάποια… απόνερα, κα-
θώς κάποιοι από την Αντιπολίτευση - οι 
οποίοι παρεµπιπτόντως ήταν απόντες από 
την µέσω emailψηφοφορία (αναλυτικό ρε-
πορτάζ θα διαβάσετε στις εσωτερικές σελί-
δες) - θεώρησαν καλό να αρχίσουν τα δια-
δικτυακά σχόλια. 

Ο ∆ήµαρχος από την πλευρά του όµως 
δεν θέλησε να µπει σε αυτή τη διαδικασία. 
«Πρώτα από όλα οι δηµότες. ∆εν είναι επο-
χή για µικροπολιτικά παιχνίδια. Εµείς έχου-
µε σοβαρή δουλειά να κάνουµε. ∆ίνουµε 
κάθε ικµάδα των δυνάµεών µας για την πό-
λη», έλεγε συνεχώς στους συνεργάτες του. 
Από το ρεπορτάζ που κάναµε είµαστε σε 

θέση να γνωρίζουµε, πως παρότι πολλοί 
και εκτός ∆ήµου τον πίεζαν να οξύνει τους 
τόνους της αντιπαράθεσης, ο ίδιος επέλεξε 
να µην µπει σε αυτό το παιχνίδι. 

«Μία προτεραιότητα έχουµε αυτή τη 
στιγµή: να βρούµε τρόπους να διευκολύ-
νουµε τον κόσµο και κυρίως αυτούς που 
έχουν ανάγκη. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται 
σε δεύτερη µοίρα. ∆εν γίνεται να σπατα-
λάµε χρόνο και ενέργεια, για να απαντά-
µε σε πράγµατα, τα οποία έχουµε ξεκαθα-
ρίσει µε κάθε τρόπο. Εµείς έχουµε σοβα-
ρή δουλειά να κάνουµε», έλεγε σε όσους 
τον ρωτούσαν. 

Άφησε έτσι σε όλους το περιθώριο να 
συνεχίσουν το έργο τους, χωρίς βέβαια να 
αποκλείσει οποιονδήποτε ήθελε να παρέµ-

βει στο δηµόσιο λόγο. Άλλωστε κάτι τέτοιο 
είναι αυτονόητο, πόσο µάλλον όταν κά-
ποιος θίγεται προσωπικά.  

Παράλληλα µε συνεχείς συσκέψεις και 
επαφές µε τους Αντιδηµάρχους ο Σπύρος 
Βρεττός δίνει σαφείς κατευθύνσεις για ερ-
γασίες είτε στο πλαίσιο των µέτρων που 
λαµβάνονται είτε σε θέµατα εργασιών που 
µπορούν να συνεχιστούν από τις υπηρεσί-
ες µε απόλυτη ασφάλεια. 

Για  τη ∆ηµοτική Αρχή υπάρχει µόνο 
µια κατεύθυνση: Η φροντίδα για τους δη-
µότες και το συµφέρον της πόλης.  Μένο-
ντας έξω από παιχνίδια τακτικής και µικρο-
πολιτικής βρίσκεται καθηµερινά στις επάλ-
ξεις, καθοδηγώντας και συντονίζοντας το 
έργο της διοίκησης.  

Συνεχίζουµε  ∆ιαδικτυακά
Τώρα  µε  τις  απαγορεύσεις.
∆ιαβάστε την – κατεβάστε την, από το
https://eleftherovima.wordpress.com 

Κλειστές οι Εκκλησίες για τους 
πιστούς την Μεγάλη Εβδοµάδα

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.
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Η ∆ΙΑΠΛΑ-
ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε διάφορα σηµεία της πόλης.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 

✒ ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  
του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 
Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      ✒ ΣΕΛ. 7

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

✒ ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. 

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.
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Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 
Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

✒ ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρακαι τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. του ∆ήµου Αχαρνών. 

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ, ΠΟΥ ∆ΡΑ

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

«Έτος σταθµός θα είναι  το 
2020,  για το  ∆ήµο Αχαρνών»

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

«∆ε θα γίνουµε φυλακή της Ε.Ε. – 
 Άµεσος απεγκλωβισµός
προσφύγων  και µεταναστών για 
τις χώρες προορισµού τους.»

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

Μιχάλη Βρεττού µε τις υπηρεσίες του ✒ ΣΕΛ. 9 Ολόκληρη η υφήλιος εδώ και λίγες µέρες βρίσκεται σε παν-

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

σης του ιού. 
Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµος Αχαρνών έχει ανταποκριθεί οµολο-

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

του ∆ήµου. 
Ήδη από την πρώτη στιγµή ο Σπύρος Βρεττός συγκάλεσε έκτακτη 

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

ράλληλα ο ∆ήµος βρισκόταν από την πρώτη στιγµή σε άµεση επικοι-

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

∆εν σταµάτησε όµως εκεί. Παρά το γεγονός πως η απόφαση για 

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

στην αρµοδιότητα των υπουργείων Παιδείας και Υγείας και τον ΕΟ∆Υ, 

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

ζητούσε τη διακοπή λειτουργίας όλων των σχολείων. Ένα αίτηµα, το 

οποίο διατύπωσαν και άλλοι δήµοι και φάνηκε ότι συνέβαλε στην τε-

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

φορείς. ∆όθηκαν δε οδηγίες στους δηµότες για περιορισµό µετακινή-

σεων και χρήσης των δηµοτικών και των δηµόσιων υπηρεσιών. Άµε-

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη µε τη συµµετοχή χωρικών

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

αντικείµενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης κρίσιµων έργων για την Αττική
Nα στηρίξουµε έµπρακτα  τα παλικάρια
µας στον  Έβρο που φυλάνε
τα σύνορα και µας κάνουν
υπερήφανους µε την ανδρεια
και την αποτελεσµατικοτητα τους

ΞΕΚΑΘΑΡΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΚΑΙ  ΣΑΦΕΙΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ∆ΗΜΑΡΧΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ,
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΟΥΜΕ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

Προγραµµατική συµφωνία οικονοµικής 
υποστήριξης: Η αντιπολίτευση που
την καταψήφιζε έγινε δηµοτική
αρχή και την υπερψηφίζει

Παρατείνεται έως τις 27 Απριλίου 
η απαγόρευση κυκλοφορίας 
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Είναι μια απλοϊκή διάθεση της ψυχής σου. Όταν ζη-
τάς μια εξυπηρέτηση από τον συνάνθρωπό σου και 

αυτός την εκτελεί, εσύ αισθάνεσαι την υποχρέωση να 
του ανταποδώσεις στο διπλάσιο. Αυτό λέγεται αλληλο-
εκτίμηση. Αυτό το γεγονός μας κάνει να πιστεύουμε ότι 
μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους έντιμους συμπολί-
τες μας. Αυτό στην πράξη και στην ηθική, λέγεται εμπο-
ρική πίστη. Να τηρείς τον λόγο σου, έστω και με ζημία. 
Αυτό λέγεται, άδηλο Κεφάλαιο.

Ο θρύλος του Γόρδιου δεσμού, που ο μέγας 
Αλέξανδρος έκοψε με το σπαθί του, μας διδά-

σκει. Όταν η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις 
εξαντλούνται χωρίς αποτέλεσμα, τότε μιλάει η ισχύς, 
δηλαδή τα όπλα. Δύο χιλιάδες και τριακόσια πενή-
ντα χρόνια πριν, αλλάξαμε αντιλήψεις, αλλά δεν αλ-
λάξαμε  νοοτροπία, δηλαδή κουσούρια.

Εμείς οι Έλληνες λειτουργούμε αρνητικά σε ότι, 
αποφασίζουμε και διατάσουμε, της όποιας κυβέρ-

νησης μας. Λειτουργούμε θετικά όταν με ευγενική προ-
τροπή, μας κεντρίζουν το φιλότιμο μας. Αυτόν τον τρό-
πο πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση του φονικού 
κορωνοϊού. Οι ακραίες συμπεριφορές, φέρνουν αντί-
θετα αποτελέσματα. 

Θεός ή θεά, είναι η μητέρα φύση. Όλα τα έμβια 
όντα είμαστε δημιουργήματα της. Όταν εμείς οι 

άνθρωποι με τις δραστηριότητες μας, λειτουργούμε 
αντίθετα με τους κανόνες λειτουργίας της, είναι πολύ 
λογικό να δρα αρνητικά, για να φέρει την φυσική 
ισορροπία της. Όλα τα άλλα είναι απάτες και σάλια.

Όταν προσπαθούμε να φέρουμε  ισορροπία στην 
πολιτική – οικονομική – θρησκευτική  εξουσία και 

στην δύναμη του υποκόσμου – εγκλήματος, οι αντιδρά-
σεις είναι λυσσώδεις. Χρειάζεται εντιμότητα, μεθοδικό-
τητα, αποφασιστικότητα, υπομονή. Αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό και χρειά-
ζεται και ατομική θυσία.

Ενός κακού μύρια έπονται, έλεγαν οι αρχαίοι 
Έλληνες. Όπου μπουλούκι εκεί τσουκλούκι,  

έλεγαν οι μικρασιάτικες παππούδες μας. Δηλαδή 
όπου όχλος, εκεί αρρώστια. Στον αόρατο  ιό που μας 
χτυπάει, δεν σηκώνει μαγκιές. Μιλάνε οι ειδικοί για-
τροί και ο κυβερνήτης της χώρας. Ο έχων Ώτα ακού-
ειν ακουέτο.

Οι Αρχιερείς της θρησκείας μας, στις ποιο κρίσιμες 
ώρες για την ζωή των πολιτών, το παίζουν, ήξεις – 

αφίξεις. Όπως από στα αρχαία χρόνια. Δείγμα της απα-
τεωνιά τους,   και με το αστυφύλαξ και με τον χωροφύ-
λαξ. Καμιά αίσθηση ευθύνης. 

Η μητέρα φύση έχει τους δι-
κούς της  νόμους και κανόνες, 

για την διατήρηση των έμβιων 
όντων. Ο υπερπληθυσμός κατά τό-
πους, δημιουργεί ανεπάρκεια τρο-
φής. Παράλληλα με τις αλόγιστες 
δραστηριότητες μας, επιδεινώνουμε 
το πρόβλημα. Αναπόφευκτα, οι 
αδύναμοι φεύγουν πρόωρα, για να 
επιβιώσουν οι πιο  ανθεκτικοί οργα-
νισμοί. 

Ο βιολογικός εγωισμός του άν-
δρα και της γυναίκας, πρέπει να 

συμμαχήσουν από την στιγμή που 
γεννούν το πρώτο τους παιδί.  Δεν γίνεται ένα νεαρό 
πλάσμα μας, να βλέπει και να ακούει τους καυγάδες 
μας, για τις δικές μας διαφορές αντιλήψεων. Απλά δεν 
γνωρίζει, δεν καταλαβαίνει, τι δρόμο πρέπει να ακολου-
θήσει. Βασικό λάθος ημών των γονέων. 

Άπαξ βλάξ, μονίμως βλάξ, λέγει η παροιμία. Ο 
κόσμος πεθαίνει από την πανδημία του  κορω-

νοϊού, και οι κομματάρχες των μικρών κομμάτων,  
ψάχνουν με τι τρόπο θα αποκομίσουν, μικροπολιτι-
κό όφελος. Άπαξ βλάξ, μονίμως βλάξ.

Ο εγωισμός μας λειτουργεί αρνητικά στις δραστη-
ριότητες μας. Το πείσμα μας, λειτουργεί  θετικά, για-

τί δεν τα παρατάμε με την πρώτη απο-
τυχία, αλλά προσπαθούμε για την 
δεύτερη ευκαιρία, με πείρα τα λάθη 
της αποτυχίας μας.

Ουδέν κακό αμιγές καλού, έλε-
γαν οι αρχαίοι παππούδες μας. 

Από την θανατηφόρα συμφορά του 
κορωνοϊού που μας βρήκε, θα κατα-
λάβουμε, ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
ζούμε με κατανόηση, με ανεκτικότη-
τα, με αλληλεγγύη. Μόνο τα άγρια 
θηρία μπορούν να ζήσουν μόνα. Αυ-
τό μας το διδάσκει η μητέρα φύση 
και εμείς απλώς το διαπιστώνουμε.

Σε όλα τα έμβια όντα, το κεφάλι 
δίνει εντολές σε όλο το σώμα. Τώ-

ρα εάν κάποιοι από μας, θεωρούν ότι 
η ουρά επιβάλλεται στο σώμα, είναι απλά ηλίθιοι. Τι να 
κάνουμε. Άπαξ βλάξ, μονίμως βλάξ.

Οικονομία χωρίς εργαζόμενους, δεν γίνεται. Ερ-
γάτες χωρίς υγεία, δεν μπορούν να εργαστούν. 

Πάνω από όλα, και πρώτα από όλα, πρέπει να έχου-
με υγεία. Όλα τα άλλα, θα τα βρούμε σιγά – σιγά 
όπως πάντοτε.  Όλες οι υπόλοιπες ιδεοθεωρίες είναι 
απλά από ηλίθιους, για ηλίθιους.

Όταν μιλάμε, χωρίς να βουτάμε την γλώσσα μας στο 
μυαλό, βροντάμε σαν ριπή πολυβόλου. Εκ των 

υστέρων, λογομαχούμε, για τις βλακείες που έχουμε 
εκτοξεύσει στην προσπάθεια μας να τις υπερασπιστού-
με. Το εγώ μας είναι ένα θηρίο, που δύσκολα δαμάζεται.

Ένα νεαρό δενδράκι που βλέπουμε ότι μεγαλώ-
νει στραβά – στραβά, πλάγια, το δένουμε με ένα 

βοήθημα για να ορθωθεί κατακόρυφα, ίσια. Εάν κορ-
μό δένδρου, που μεγάλωσε στραβά, ότι και να τον 
κάνεις δεν διορθώνεται. Αυτό σημαίνει εκπαίδευση. 
Με όποιον δάσκαλο  καθίσεις, τέτοια γράμματα θα 
μάθεις. Μία είναι η παιδεία. Κατακόρυφα και ψηλά.

Ένα κίνδυνο που τον βλέπεις, οπλίζεσαι για να 
αμυνθείς. Έναν κίνδυνο αόρατο, πρέπει να κρυ-

φτείς, για να μην σε δει αυτός. Αλλιώς δεν γίνεται.
Αυτό που καταλάβαινα από πάντα και έλεγα στα 
παιδιά μου το εξής απλοϊκό. Τα χρήματα στα χέ-

ρια μας, έρχονται και παρέρχονται, 
για πολλούς και διαφόρους λόγους. 
Η γνώση όμως σε ακολουθεί έως 
ότου πεθάνεις. Είναι ο καλύτερος 
τρόπος άμυνας, για την επιβίωση και 
την μακροζωία. 

Στο χωριό μου λένε τσογλάνι, 
αλήτη, λιεμέ, κάθε άνθρωπο που 

προσπαθεί να επιβιώσει χωρίς κόπο.  
Δηλαδή τον τεμπέλη. Τέτοιοι υπάρ-
χουν σε όλες τις κοινωνίες των κρατών 
της γης. Η πλειονότητα αυτών το παί-
ζουν επαναστάτες, με την χρηματοδό-
τηση την ανοχή και την διαφθορά των 

εκάστοτε εξουσιών. Θυμηθείτε, παρακράτος της δεξιάς, 
δεκαεφτά Νοέμβρη, Αναρχικούς και Ρουβίκωνες, Σύρι-
ζα και πάει λέγοντας.  Για τους ορμητικούς νέους μας, 
δεν είναι αυτός ο προορισμός της ζωής μας.

Όλοι  οι άνθρωποι από την γέννηση μας, έχου-
με ένα βίαιο ένστικτο, τον εγωισμό μας, για την 

επιβίωση μας. Εάν το καταλάβουμε στο διάβα της ζω-
ής μας και με την λογική μας το ημερέψουμε, θα αλ-
λάξει η συμπεριφορά μας απέναντι στους συναν-
θρώπους μας και θα γίνουμε πιο συμπαθητικοί. Εί-
ναι θέμα αντίληψης. Γιατί να σου κάνω αυτό, που δεν 
θέλω να μου κάνεις εσύ. 

Ο εγωισμός μας, πολλές φορές εί-
ναι ανασταλτικός στην πρόοδο 

μας.  Το να πούμε ότι εμείς έτσι το κά-
νουμε είναι μια συνήθεια. Όμως οι 
γνώσεις μας, και η έρευνα μας, μας λέ-
νε ότι γίνεται και αλλιώς, πιο ωφέλιμα, 
πιο ευεργετικά. Δεν γίνεται να σταμα-
τήσουμε τον άνθρωπο να ψάχνει να 
μαθαίνει και να εξηγεί. 

Σεβόμαστε και το ιδεοπολιτικό 
φρόνημα και την θρησκευτική 

πίστη του κάθε συνανθρώπου μας, 
όταν όμως αυτός με δόλιους τρό-
πους προσπαθεί να τα εισάγει στην 
επιστήμη, τότε είναι επικίνδυνος και 
απατεώνας. Μπορούμε να πούμε, 
επιστήμη είναι απορία, έρευνα, από-

δειξη πειραματική, στην πράξη. Όλα τα άλλα είναι 
απάτες και σάλια.

Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν 
και έχουμε τις νηστείες και τις μνηστείες, σωστό εί-

ναι οι κοπέλες να ψάξουν για το ταίρι τους. Τι να κάνου-
με, η μητέρα φύση έχει τους δικούς της κανόνες λει-
τουργίας. Το να πας κόντρα, δεν οδηγεί πουθενά.

Συχνά λέγω στην γυναίκα μου. Δεν θέλω να θυ-
μώνεις, να τσαντίζεσαι, γιατί τότε ο οργανισμός 

μας εσωτερικά εκκρίει τοξίνες που μας δηλητηριά-
ζουν. Πρόσεξε το αυτό. Τι μου απαντά η κακούργα. 
Μήτσο, η μόνη τοξίνη εδώ μέσα, είσαι εσύ. Άντε τώ-
ρα να συνεννοηθείς.  

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 9ο  

Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011
Τιμή: 0,50 λεπτά  

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 l Αχαρνές l Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 l ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

Fax: 210 8623644 l Τηλ.: 210 2445658 - 697 2426684
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com   

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 697 2426684

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

Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιμος, Νίκος Κακογιάννης, Χάρης Δημούτσος  
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας  

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου l Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, 
με απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται μόνο ενυπόγραφα, 

τα  οποία εκφράζουν μόνο την άποψη του γράφοντος. 
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή μετά από ειδική συμφωνία.
Δωρεάν μόνο οι σύντομες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδρομές: 
Ιδιώτες: 30 € l Σύλλογοι: 50 € l Δήμοι: 10 0 €

Λογ. κατάθεσης: 569 - 002101- 034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 
και 091/965594 - 89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο 

το δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, 
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»

Ο  λαός  μας από την 
απλοϊκή πείρα του λέγει:  
Ότι και εάν αποκτήσεις, 

σε αυτή την γη θα τα αφήσεις. 
Όμως κανόνισε αυτά που θα 
αφήσεις να μην αχρηστευτούν 
και σαπίσουν. Κάνε το κουμά-
ντο σου να γίνουν χρήσιμα 
στους νεότερους, στα παιδιά 
μας. Όταν και αυτά μεγαλώ-
σουν θα το καταλάβουν και θα 
το εκτιμήσουν.

Ηγέτης αναδεικνύεται 
ένας εκλεγμένος συμπο-
λίτης μας, όταν στην κρί-

σιμη στιγμή  παίρνει την σωστή 
απόφαση. Όλοι οι άλλοι είναι 
απλά αρχομανείς, λαϊκιστές και 
ψώνια, που προσπαθούν από 
την δυστυχία να βγάλουν κέρ-
δος. Άτιμη πρόθεση που αργά ή 
γρήγορα, γίνεται αντιληπτή. Το 
ψέμα έχει κοντά ποδάρια. 
Ε.Ο.Κ. και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδι-
κάτο. Σήμερα από την ΕΟΚ εκλι-
παρούμε χρήματα, δηλαδή βο-
ήθεια. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Με περίσσιο θράσος και 
χωρίς ίχνος ηθικής,  η 
δηµοτική αρχή φέρνει 

σήµερα προς ψήφιση την 
έγκριση προγραµµατικής 
συµφωνίας οικονοµικής 
υποστήριξης ύψους  17 εκ. ευρώ 
τα οποία όπως ισχυρίζεται δεν 
αποτελούν δάνειο αλλά 
«δωρεά» του υπουργείου 
Εσωτερικών προς το δήµο 
Αχαρνών. 

Αξίζει όµως να σηµειώσουµε ότι 
η σηµερινή δηµοτική αρχή είναι η 
ίδια που ως αντιπολίτευση προσπαθούσε να πείσει τους 
πολίτες των Αχαρνών ότι επρόκειτο για ένα 
καταστρεπτικό δάνειο  που θα φορτώνονταν στις πλάτες 
των πολιτών όταν η έγκριση προγραµµατικής συµφωνίας 
οικονοµικής υποστήριξης είχε έρθει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  προς ψήφιση από την απερχόµενη δηµοτική 
αρχή και το καταψήφισαν. 

Επιπλέον η δηµοτική αρχή όχι µόνο δεν καταθέτει 
κάποιο έγγραφο στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει ότι 
πρόκειται για επιχορήγηση  αλλά επίσης δεν 
γνωστοποιεί και τον προορισµό του εν λόγω ποσού. 

Μάλιστα γίνεται χαρακτηριστική αναφορά στο 
άρθρο 200 του Ν. 4555/2018 στην αρχή της εισήγησης 
που η ίδια η δηµοτική αρχή µας καταθέτει. Για την 
αποκατάσταση της αλήθειας παραθέτω τα κάτωθι: 

Προγραµµατική Συµφωνία Οικονοµικής 
Υποστήριξης

Για τη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νοµικών 
τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από 
το Λογαριασµό του προηγούµενου άρθρου συνάπτεται 
µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου 
φορέα Προγραµµατική Συµφωνία, η οποία καταρτίζεται 
µόνο εφόσον έχει προηγηθεί µε απόφαση του οικείου 

δηµοτικού, περιφερειακού ή 
διοικητικού συµβουλίου, η 
διαδικασία προσφυγής του 
ενδιαφερόµενου φορέα σε 
δανεισµό κατά το άρθρο 43 του ν. 
4325/2015 (Α΄ 47).

Οι πολίτες των Αχαρνών θα 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν 
τους ότι µε τέτοιες διαδικασίες και 
τέτοια τεχνάσµατα έφτασε η πόλη 
των Αχαρνών να χρωστάει πάνω 
από 100 εκ. ευρώ σε δάνεια στα 
οποία οι τόκοι υπερβαίνουν απ’ 
όσο γνωρίζουµε τις 500.000€ 

µηνιαίως και επιπλέον πάνω από 50 εκ. ευρώ σε χρέη 
προς τρίτους. 

Όλα τα παραπάνω άλλωστε είναι και ο λόγος που δεν 
προτίθενται να φέρουν στο φως όλα τα οικονοµικά 
στοιχεία που αφορούν στο δήµο Αχαρνών όπως δια του 
νόµου οφείλουν αφού όπως φαίνεται συνεχίζουν 
ακάθεκτα το «έργο» των προηγούµενων διοικήσεων 
οδηγώντας το δήµο σε συνεχιζόµενο οικονοµικό αδιέξοδο. 

Εν µέσω της πανδηµίας που απειλεί τις ζωές των 
ανθρώπων, πρώτη προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η 
προστασία των δηµοτών µε κάθε τρόπο, η εξασφάλιση 
βοήθειας σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, η 
καθαριότητα στις γειτονιές του δήµου µας που σχετίζεται 
άµεσα µε την υγιεινή  και την καταπολέµηση του ιού. 
Αντ’ αυτών εδώ και τέσσερις µέρες η δηµοτική αρχή έχει 
επιδοθεί σε ένα ανελέητο κυνήγι ψήφων των δηµοτικών 
συµβούλων προκειµένου µε κάθε µέσο να µπορέσει να  
εκµεταλλευτεί την συγκυρία παίρνοντας ουσιαστικά µία 
απόφαση που για µία ακόµη φορά βάζει σε περιπέτειες  
την πόλη των Αχαρνών. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Προγραµµατική συµφωνία οικονοµικής υποστήριξης: 
Η αντιπολίτευση που την καταψήφιζε 
έγινε δηµοτική αρχή και την υπερψηφίζει

Η αόρατη απειλή του κορωνοϊού, 
αλλάζει τις ζωές µας!
Του Κων. ∆αµάσκου, Αξιωµατικός Π.Α. ε.α.

Καληµέρα φιλαράκια 
µου καλή υποµονή.  Η 
αόρατη απειλή του κο-
ρωνοϊού αλλάζει τις ζω-
ές µας. Η επίδραση της 
πανδηµίας στην καθη-
µερινότητα και στην ψυ-
χολογία µας θα είναι κα-
ταλυτική. 

Αγωνία, άγχος, πανι-
κός, εκνευρισµός και ανη-
συχία είτε για τον εαυτό 
µας είτε για τους κοντι-
νούς µας ανθρώπους συνθέτουν το συ-
ναισθηµατικό προφίλ αυτών των ηµε-
ρών. 

Σε γραφεία και επιχειρήσεις εργαζό-
µενοι αποχαιρετίζονται χωρίς να γνωρί-
ζουν πότε θα ξαναβρεθούν, παρέες δι-
στάζουν να βρεθούν σε σπίτια φίλων, 
τα καταστήµατα εστίασης είναι κλειστά, 
όπως και οι αίθουσες ψυχαγωγίας και 
διασκέδασης, ενώ η αυστηρή εντολή 
για παραµονή στο σπίτι πρέπει να τηρεί-
ται πλέον αυστηρά. 

Αναµφίβολα, ζούµε πρωτόγνωρες 
καταστάσεις και ο καθένας καλείται να 
τις διαχειριστεί προσωπικά . 

Η χώρα µας έχει προστεθεί στον κα-
τάλογο των χωρών που έχουν πάρει 
αυστηρά µέτρα έκτακτης ανάγκης για 
την αντιµετώπιση της πανδηµίας που 
έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός. 

Ο περιορισµός των δραστηριοτή-

των και η «υποχρεωτική 
αργία»  στο σπίτι διατα-
ράσσουν την οµαλή ροή 
της καθηµερινότητάς µας, 
καταστρέφουν τον προ-
γραµµατισµό µας και 
ανατρέπουν τα σχέδιά 
µας, προσωπικά και 
επαγγελµατικά.

Αιφνιδιαστικά καλού-
µαστε να διαχειριστούµε 
πολλές καταστάσεις ταυ-
τόχρονα. Όλα αυτά επη-

ρεάζουν την κοινωνικοσυναισθηµατική 
µας κατάσταση. 

Η ανασφάλεια, η αγωνία, η αβεβαι-
ότητα, ο φόβος, η ανησυχία για τον εαυ-
τό µας και για τα αγαπηµένα µας πρό-
σωπα, το άγχος, ο πανικός αλλά και η 
καχυποψία, η υποτίµηση ή και άρνηση 
του προβλήµατος είναι το φάσµα των 
συναισθηµατικών αντιδράσεών µας 
απέναντι σε αυτήν τη σκληρή πραγµα-
τικότητα

Υποµονή, θετικές σκέψεις, και όλοι 
θα τα καταφέρουµε. Μέσα από το 
Facebook θα πρέπει όλοι να µπορούµε 
να ενηµερώνεστε σωστά, και όχι ο κα-
θένας να ανεβάζει κάθε είδους µα...κια  
και να χαλάει την ψυχολογία των άλ-
λων. Τώρα θέλει συλλογικότητα, υπευ-
θυνότητα, και ήθος στον συνάνθρωπο. 

Καλό Πάσχα  και  Καλή δύναµη σε 
όλους σας.
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Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθμόν Α 1076 
(ΦΕΚ Β1135/02-04-2020) απόφαση του υπουργεί-
ου Οικονομικών για τους όρους και τις προυπο-
θέσεις υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την λήψη της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επι-
χειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων για τις επιχειρήσεις που απα-
σχολούν έως 500 εργαζόμενους.

Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) κάθε επι-
χείρησης για τον οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραί-
τητα στοιχεία από το φορολογικό Μητρώο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχεί-
ων από τις  ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορ-
φής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 
πεντακόσιους εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την 
έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υπο-
βάλλουν:α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβλη-
ματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού.  β) επιχει-
ρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονι-

σμού και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το ανώτατο όριο, 
για την τριετία 2018-2020,

γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια 
από τον Απρίλιο του 2019 και μετά. 

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της 
επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθ-
μούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται 
στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για 
την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη 
χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμε-
νες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω 
συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρ-
μα έως την 21.4.2020.

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την 
επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχειρήσεις

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

ζητήματα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  -   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  
Αχαρναί Τηλ. : 211-1821258, 

Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

Ανακοίνωση της παράταξης 
«Αχαρνές Ξανά» του Πέτρου Βαρελά 
για την αποχή από τη ψηφοφορία 
του Δ.Σ με θέμα την επιχορήγηση 
από το Υπ. Εσωτερικών  
Τους λόγους της αποχής των δημοτικών συμβούλων 
της παράταξής του “Αχαρνές Ξανά” από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, που έγινε δια περιφοράς, με θέμα την εξου-
σιοδότηση του Δημάρχου Αχαρνών για την υπογρα-
φή Προγραμματικής Συμφωνίας με τον Υπουργό Εσω-
τερικών, για τη λήψη επιχορήγησης, παραθέτει ο επικε-
φαλής της παράταξης Πέτρος Βαρελάς. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, ο ίδιος και η παράταξή του 
έχουν επιλέξει να παραμείνουν διακριτικοί και μακριά από σκοπιμότητες ή συμφέροντα. “Σε αυτές τις 
πρωτόγνωρες δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, έχουμε επιλέξει να παραμείνουμε διακρι-
τικοί σε ότι αφορά τα της πόλης μας, αναγνωρίζοντας και τις σωστές προσπάθειες που γίνονται. Σήμε-
ρα με έκπληξη, καλούμαστε από τους διοικούντες του τόπου σε απολογία… Γιατί; Επειδή απείχαμε 
σε μια ψήφιση μέσω email, χωρίς να υπάρχει άμεση χρονική πίεση απόφασης, χωρίς να υπάρχει η δυ-
νατότητα ερωτήσεων από τον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο ή δημότη, όπως στο δια ζώσης, αλλά ού-
τε και οι έγγραφες διαβεβαιώσεις που ζητήσαμε αποκλειστικά και μόνο εμείς ως παράταξη! Και όλα 
αυτά, τη στιγμή που οι συνδημότες μας πλήττονται οικονομικά και η παγκόσμια υγεία αποτελεί το κυ-
ρίαρχο θέμα για όλους μας . Τέλος , κάποιοι αναφέρονται σε μικροπολιτική ,ασκώντας την οι ίδιοι. Η 
παράταξη μας δεν έχει παρελθόν σε σκοπιμότητες ή συμφέροντα και θα επιλέξουμε να συνεχίσουμε 
και να επιζητούμε την πρόοδο της πόλης μας με διαφάνεια”. Καλή δύναμη σε όλους μας,

ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ : Βαρελάς  Πέτρος, 
Βάθης Σπυρίδων, Βρεττός  Επαμεινώνδας,  Παγώνας Αθανάσιος, 

Τσιμπογιάννης  Δημήτριος, Φυτάς Στέφανος

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Σήμερα θα προτάξουμε ως   πρώτη είδηση, την διχόνοια που 
προέκυψε μεταξύ των Δημοτικών Παρατάξεων, σχετικά  με το 
θέμα της  υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

Δήμου Αχαρνών και Υπουργείο Εσωτερικών για την χορήγηση ποσού 
17 εκατ. Ευρώ, με την μορφή δανείου, που θα γίνει επιχορήγηση, σύμ-
φωνα με τις δημόσια δέσμευση του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού, που 
θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πληρωμή ληξιπρόθεσμων με τε-
λεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και παράλληλα θα ισοσκελιστεί και ο 
προϋπολογισμός του Δήμου για το 2020. 

Το θέμα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην δια πε-
ριφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την περασμένη 
Τρίτη  31 Μαρτίου 2020 και η ψηφοφορία έγινε  με αποστολή e-mail 

στην πρόεδρο του  Δημοτικού συμβουλίου κα Χριστίνα Κατσανδρή.  Πα-
ρόντες δήλωσαν και ψήφισαν 24 Δημοτικοί σύμβουλοι.  Υπέρ ψήφισαν  21 
Δημοτικοί Σύμβουλοι και κατά οι 3  της Λαϊκής Συσπείρωσης, με πλήρη αι-
τιολόγηση. Έτσι η απόφαση  κατά πλειοψηφία,  εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρ-
χο Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4555/2018, για την υπογρα-
φή Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης μεταξύ του 
Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Αχαρνών, λόγω μη ισοσκέλισης του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Πάμε  να δούμε τις αντιδράσεις των Δημοτικών παρατάξεων.   
Μαζί με την Πρόσκληση σύγκλησης  του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, ο Δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός, έστειλε σε όλες τις Δημοτικές 

Παρατάξεις,  Επιστολή με την οποία τους ζητούσε να ψηφίσουν  θετικά 
για τα 17 εκατ. από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπήρξαν παράλληλα και 
τηλεφωνικές συνομιλίες. Πριν από την συνεδρίαση, εξέδωσαν Δελτία 
Τύπου, μόνο οι  επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων, «Αχαρνές Αλλα-
γή Τώρα»,  Θεόφιλος Αφουξενίδης, με τις αντιρρήσεις του, δηλώνο-
ντας αποχή (το τήρησαν, και οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι) και  «ΝΕΑ 
ΔΥΝΑΜΗ», Παναγιώτης Γρηγοριάδης, με  τις αντιρρήσεις του δηλώνο-
ντας αποχή ( δεν τον ακολούθησαν οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι).       

Με την ανάρτηση της απόφασης στην Διαύγεια, προκλήθηκε  
σάλος και πανικός από διάφορες αναρτήσεις, σε σελίδες του 
Facebook, από δημότες και δημοτικούς συμβούλους, των Δη-

μοτικών Παρατάξεων  ΔΕΚΑ  και  ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ, ενεπλάκησαν και 
διάφοροι παραγοντίσκοι, άλλοι ενημερωμένοι, άλλοι με απορίες, 
ώσπου προχθές  Τετάρτη  8 -4-2020 εξέδωσαν επίσημες ανακοινώ-
σεις και οι  αναφερόμενες παραπάνω Δημοτικές Παρατάξεις, με πλή-

ρη αιτιολόγηση, σχετικά την αποχή τους από την συνεδρίαση. 
Και για να  ολοκληρώσουμε  εδώ τις αντιδράσεις  εκτός  από  αυ-
τές που διαβάσαμε στο Facebook, λάβαμε και εμείς αρκετά τηλε-
φωνήματα  δημοτών  με σχόλια αλλά και προτάσεις.  Προσπα-

θήσαμε  να τα συνθέσουμε και τα ταξινομήσιμε στα εξής συμπεράσμα-
τα:  1. Στηρίζουμε  το Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημοτικούς συμβού-
λους και απαιτούμε  να λαμβάνονται αποφάσεις που οδηγούν την πόλη 
στην ανάπτυξη. 2. Στην  πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, στις δεσμεύεις των, που συνόδευε τον χαιρετισμό των, οι επικεφα-
λής των Δημοτικών Παρατάξεων  επεσήμαναν  ότι  θα  ψηφίζουν  τα ζη-
τήματα που είναι για το καλό του τόπου. 3.  Εδώ μας προέκυψαν τα εξής  
ερωτήματα:  Το να καταψηφίζετε  ο  Προϋπολογισμός του Δήμου, είναι 
προς το καλό του τόπου;  Το να καταψηφίζονται αποφάσεις, που στόχο 
έχουν την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας, είναι προς το καλό του 
τόπου; Το να μένουν ακόμα σε εκκρεμότητα η λύση των υπό κατάργη-
ση πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων, είναι προς το καλό του τόπου;  

Τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράω-
ρο είναι 71 και το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχε-
ται πλέον στα 1955, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου 

Υγείας για τον κορωνοϊό. Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανέφερε πως 518 κρούσμα-
τα του κορωνοϊού σχετίζονται με κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ 734 αφο-
ρούν σε επαφή με ήδη γνωστό κρούσμα. 79 νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι σε ΜΕΘ, εκ των οποίων 16 είναι γυναίκες και οι υπόλοιπο άνδρες. Ο λοι-
μωξιολόγος ανακοίνωσε 3 ακόμη θανάτους από τον κορωνοϊό, με τον συ-
νολικό αριθμό των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους να ανέρχεται σε 86. 

Η Πολιτική Προστασία ΤΟΥ Δήμου Αχαρνών, βρίσκεται σε συνε-
χή ετοιμότητα και πάντα έτοιμη να βοηθήσει και να επιλύσει τα 
προβλήματα των πολιτών. Οι δημότες Αχαρνών μπορούν καθη-

μερινά και επί 24ώρου βάσεως να καλούν στο Τηλεφωνικό Κέντρο του 
Δήμου  210-2425300-1 προκειμένου να ενημερώσουν για οποιοδήποτε 
πρόβλημα αντιμετωπίζουν και για οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται.

Αλλαγές με ΠΝΠ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους Δήμους και 
τις Περιφέρειες. Έως τις 31η Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση 
των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμ-

μετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου συμβουλίου.
Με 18 ψήφους ΥΠΕΡ, 21 ψήφους ΚΑΤΑ, 2 ψήφους ΛΕΥΚΟ και 
1 ψήφο ΠΑΡΩΝ καταψηφίστηκε η μεταφορά αρμοδιοτήτων 
από την υπό εκκαθάριση «Επενδυτική Αχαρνών» στη Κοινω-

φελή Επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε.Α. του Δήμου Αχαρνών. Σημειώνεται ότι με-
ταξύ των αρμοδιοτήτων της Επενδυτικής Αχαρνών συμπεριλαμβανό-
ταν η εκμετάλλευση του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Δημοτι-
κού Κοιμητηρίου του Δήμου Αχαρνών, καθώς και του κυλικείου που 
συστεγάζεται και λειτουργεί στο κτήριο του Δημαρχείου Αχαρνών.

Με ταχύτατες διαδικασίες προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου 
Παιδείας στην ενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων προκειμένου 
να αντιμετωπίσει το «λουκέτο» σε σχολεία και πανεπιστημιακά 

ιδρύματα λόγω του κοροναϊού. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδεί-
ας, ενεργοποιείται  ψηφιακή πλατφόρμα για τα εξ αποστάσεως μαθήματα, 
ενώ από σήμερα θα ξεκινήσει πολιτικά η εφαρμογή της με προτεραιότητα 
στους μαθητές της Γ΄ λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές 
εξετάσεις.

Να εξεταστεί η περίπτωση λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείου, 
αποκλειστικά για τον έλεγχο κρουσμάτων για κορωνοϊό 
(COVID-19), ζητά από τον Δήμαρχο Αχαρνών, η Ένωση Γονέων 

και Κηδεμόνων. Συγκεκριμένα στην επιστολή της, η Ένωση Γονέων 
προτείνει τη συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ώστε να λειτουργήσει ένα τέτοιο 
Ιατρείο, διαφορετικά την ύπαρξη κινητού συνεργείου, για  λήψεις δειγ-
μάτων κορωνοϊού κατ’ οίκον. 

Οι διαδικασίες που γίνονται από την Περιφέρεια Αττικής με στόχο 
την άμεση έναρξη του προγράμματος σίτισης περίπου 30.000 πο-
λιτών στην Αττική, ζητήματα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της 

οικονομικής βιωσιμότητας των Δήμων και θέματα που αφορούν στη λει-
τουργία των λαϊκών αγορών, των κοιμητηρίων αλλά και την εξέλιξη του 
προγράμματος αιμοδοσίας από τους Δήμους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 
στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρω-
τοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τη συμμετοχή του 
Υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου και 53 Δημάρχων της Αττικής. 
«Στόχος είναι αρχές της Μ. Εβδομάδας να ξεκινήσει η διανομή των γευ-
μάτων από τους Δήμους»

Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις σε όλη την πόλη των Αχαρνών. 
Ειδικό συνεργείο του Δήμου μας βρέθηκε σήμερα μεταξύ άλ-
λων σε δύο κεντρικούς δρόμους των Αχαρνών, Δεκελείας και 

Πάρνηθος όπου προχώρησε σε απολυμάνσεις των πεζοδρομίων. Δί-
νεται  καθημερινά μάχη για τη διασφάλιση της καθαριότητας της πό-
λης μας και την προάσπιση της υγείας των δημοτών.

Ως τις 10 Μαΐου παρατείνεται το κλείσιμο των σχολείων και εκπαι-
δευτικών δομών της χώρας με Κοινή Υπουργική Απόφαση, για 
προληπτικούς λόγους, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19». Μετά τις 
διακοπές του Πάσχα θα αποφασιστεί εάν τελικά θα ανοίξουν ξανά φέτος 
τα σχολεία της χώρας η όχι, όποτε θα πάμε κατευθείαν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις.



5Κυριακή 12 Απριλίου 2020

Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

Στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι αιρετοί εκ-
πρόσωποι των δηµοτών είχαν την ευκαιρία να 
αποδείξουν πως θέλουν να απαλλαγεί ο ∆ήµος 

από ένα βραχνά 17 εκατοµµυρίων ευρώ, καθώς τους 
ζητήθηκε να εξουσιοδοτήσουν τον ∆ήµαρχο Αχαρνών 
να συνάψει προγραµµατική συµφωνία µε το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.

Μάλιστα ο ίδιος τόσο τηλεφωνικά όσο και µε επιστο-
λή φρόντισα να λύσω κάθε απορία, ξεκαθαρίζοντας πως:
● ∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ! Είναι χρηµα-
τοδότηση και ∆ΕΝ θα επιστραφεί!
● Τα χρήµατα θα χρησιµοποιηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
και µόνο για την αποπληρωµή χρεών. Μάλιστα δεν θα 
τα διαχειριστεί ο ∆ήµος, αλλά το Υπουργείο που θα ανα-
λάβει να ξεχρεώσει τις οφειλές.
● Χωρίς αυτά δεν θα ισοσκελιστεί ο προϋπολογισµός.
● Χωρίς αυτή τη χρηµατοδότηση η αποπληρωµή θα µε-
τακυλιστεί στους ∆ηµότες.

Είναι πλέον αντιληπτό τοις πάσι ότι το Υπουργείο Εσω-
τερικών αναλαµβάνει να ξεχρεώσει τον ∆ήµο, κάνοντας 
του ουσιαστικά «∆ΩΡΟ» περίπου 17 εκατ. ευρώ.

Παρά τα δεδοµένα αυτά και την ύψιστη σηµασία του 
θέµατος οι περισσότεροι σύµβουλοι της Αντιπολίτευσης 
επέλεξαν να µην πάρουν µέρος στη διαδικασία. Αλήθεια 
σε οκτώ ώρες (11:00-19:00) δεν βρήκαν λίγα λεπτά για να 
στείλουν ένα email ή sms µε την ψήφο τους;

Ίσως γι’ αυτό ήταν πολλοί εκείνοι που διατύπωσαν την 
άποψη πως η µαζική απουσία αποσκοπούσε αποκλειστι-
κά και µόνο τη µη επίτευξη απαρτίας. Ή εκείνοι που είδαν 
πίσω από την τακτική αυτή µια κοινή γραµµή απουσίας.

Εµείς δεν θέλουµε να ακούσουµε ούτε φήµες ούτε σε-
νάρια συνωµοσίας. Ο λαός των Αχαρνών έχει κρίση και 

µπορεί να αντιληφθεί την πραγµατικότητα. Είναι όµως να 
απορεί κανείς, πώς όλοι αυτοί που έχουν εκλεγεί για να 
υπερασπίζονται το συµφέρον της πόλης και των κατοίκων 
της δεν διστάζουν να εµποδίσουν την πρόοδο, την εξέλι-
ξη, την απεµπλοκή της από χρέη του παρελθόντος, επιδι-
δόµενοι σε παιχνίδια τακτικής.

Εάν δαπανούσαν όλη αυτή την ενέργεια για το καλό 
της πόλης, τότε είναι σίγουρο πως οι Αχαρνές θα ήταν σε 
πολύ καλύτερη θέση. Εκεί που εµείς είµαστε αποφασισµέ-
νοι να τη φέρουµε µε πολλή δουλειά, καθηµερινό αγώνα 
και συνεχείς µάχες.

Όσο για κάποιους που ισχυρίζονται πως δεν ενηµερώ-
νονται οι ηµεροµηνίες µιλούν από µόνες τους: Στις 11/3 
έγινε η πρόσκληση της οικονοµικής για το σχέδιο του προ-
ϋπολογισµού, στις 16/3 πραγµατοποιήθηκε η συνεδρία-

ση και στις 19/3 η απόφαση δηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια.
Ως ∆ηµοτική Αρχή, θέλουµε να ευχαριστήσουµε 

όλους τους Συµβούλους που συµµετείχαν στη συνεδρί-
αση, ακόµα και αυτούς που καταψήφισαν το θέµα, διό-
τι µε την παρουσία τους, παρά το αντίθετο της γνώµης 
τους, απέδειξαν ότι δεν επιθυµούν να εφαρµόσουν τα-
κτικές «κρυφτού» εις βάρος του ∆ήµου και των συνδη-
µοτών µας.

Ιδιαιτέρως δε, θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους της µειοψηφίας που ψήφισαν θε-
τικά, αποδεικνύοντας εµπράκτως και µε υψηλό αίσθηµα 
ευθύνης ότι πρόταξαν το καλό της πόλης και δεν επηρεά-
στηκαν από τις σειρήνες που τους ζητούσαν να µην παρου-
σιαστούν, ώστε να µην γίνει η συνεδρίαση και να δηµιουρ-
γηθεί πρόβληµα στη λειτουργία του ∆ήµου.

Τους ΑΠΟΝΤΕΣ θα τους κρίνει η ιστορία... 
∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ  -  Ανακοίνωση ∆ηµοτικής Αρχής



Ο Γαλατάς ο Καστανάς ο Παγωτα-
τζής ο Βουτυράς και πολλά άλ-
λα επαγγέλματα θα μας απα-

σχολήσουν σήμερα άλλα και στη συνέ-
χεια των αφιερωμάτων.

Ένα ξεχασμένο επάγγελμα ευτυχώς 
όχι εντελώς είναι αυτό του ο κυρ Σταύρου 
του Μπαταβάνη με τα ζεστά κάστανα και 
το σάμαλι που πωλούσε συχνά έξω απ τα 
σχολεία μας.

Όπως εξίσου σημαντικά επαγγέλματα 
και αυτά των Κυρίων, Δέδε και Δημητρέ-
ση που με τα οχήματα τους, ο μεν πρώτος 
συγκέντρωνε και πήγαινε όλα τα γάλατα 
των βοσκών και μικρών εταιριών της πε-
ριοχής μας στην ΕΒΓΑ, και ο δεύτερος 
προμήθευε με το αυτοκίνητο μάρκας 
austin τα καταστήματα της πόλης μας βού-
τυρα και λάδια.

Σημαντικά επαγγέλματα επίσης της 
εποχής που δεν υπάρχουν πλέον, είναι ο 
γαλατάς της γειτονιάς, ο κ.  Κώστας Βαρε-
λάς με το ποδηλατάκι του φέρνοντας βόλ-
τα στα στενά του Μενιδίου μας πόρτα - 
πόρτα να πουλήσει το φρέσκο του γάλα.

Και τελευταίος και πλέον συγκινητικός 
ο κ. Μανώλης Μειντάνης ο περίφημος πα-
γωτατζής της πόλης με το δικό του παγω-
τό που όμοιο του σύμφωνα με μαρτυρίες 
δεν υπήρχε πουθενά αλλού σε πλανόδιο 
παγωτατζή.

Από τους πλέον αγαπημένους των 
παιδιών εκείνη την εποχή και όχι μόνο.

Η δεκαετία του ‘50 και του ‘60 λοιπόν 
ήταν μια δεκαετία έντονης βιοπάλης ,που 
προερχόμενη και η χώρα από ένα πόλεμο 
και ένα εμφύλιο, έπρεπε να παλέψει ξεχω-
ριστά ο καθένας  σκληρά για το μεροκά-
ματο, είτε στα χωράφια του, είτε στους 
δρόμους, είτε στα μικρομάγαζα της πόλης.

Και αυτή η γενιά ανθρώπων είναι η πο-
λύτιμη γενιά που με τον κόπο της  και με 
το βλέμμα πίσω στις δυσκολίες που περά-
σατε  βοήθησαν με εφόδια παιδιά και εγ-
γόνια, έτσι ώστε να έχουν ένα σπίτι να κοι-
μηθούν και ένα οικόπεδο να κτίσουν κάτι 
που πλέον φαντάζει ουτοπικό για της επό-
μενες γενιές.

Γι αυτό το λόγο ένα μεγάλο ευχαριστώ 
προσωπικά από μένα σε όλα αυτά τα βα-
ριά κορμιά που μας μεγαλώσανε με πολ-
λές δυσκολίες..

Υπομονή σε όλο το τόπο μας για όλα 
αυτά που περνάμε.

Μόνο με σύμπνοια χαμόγελο και θετι-
κή σκέψη θα το περάσουμε και αυτό...

Στο επόμενο τεύχος της «Αχαρναϊκης»  
με πάλι με ένα πολύτιμο και νοσταλγικό 
άρθρο.

Καλό Πάσχα σε όλους!

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»
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Hair  Creations  Hair  spa – Αισθητική – Μακιγιάζ:   Κωνσταντίνος  και Νικόλαος  
Αγίας  Τριάδος 16Α  Τηλ.:  210 2400990 • Κιν. : 6944 754056. FB: κομμωτήριο «Κωνσταντίνος &  Νικόλας»

Ξεχασμένα 
επαγγέλματα 
της πόλης

O Mανώλης Μειντάνης το 1960 με το παγωτατζίδικο του στην 
πόλη μας. Αρχείο Αδάμ  Μειντάνη. 

Είμαστε στο  1960 με το φορτηγό του Γιώργου Δέδε που μάζευε όλα τα γάλα-
τα της περιοχής και τα πήγαινε στην ΕΒΓΑ . Αρχείο  εγγονής Ισιδωρας Δέδε.

Το αυτοκίνητο  
που πωλούσε ο 
Χρήστος Δημη-
τρέσης  βούτυ-
ρα, λύπη και 
έλαια το 1963 . 
Αρχείο Σωτήρη 
Δημητρέση.

Ο Κώστας Βαρέλας όταν μοίραζε στους δρόμους του Με-
νιδίου το γάλα με το ποδήλατο του στα 1950. Aρχειο Κα-
τερίνας Βαρελά. 

O Σταύρος ο Καστανάς  στην πλατεία το καλοκαίρι του 1952. Αρ-
χείο Ελένης Καλογράνη. 
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Νέα εποχή για τον Δήμο Αχαρνών  -  «Ανάσα» ζωής»
τα 17 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών
Πολύμηνες διεργασίες και επαφές καρποφόρησαν 

και άνοιξαν επιτέλους, μετά πολλά χρόνια αδρά-
νειας, τον δρόμο του Δήμου Αχαρνών για να επι-

κεντρωθεί επιτέλους στους Δημότες του και όχι στις συσ-
σωρευμένες δανειακές υποχρεώσεις των προηγούμενων 
ετών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και οι συνεργά-
τες του εξασφάλισαν τη δέσμευση χρηματοδότησης περί-
που 17 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Η συγκεκριμένη επιχορήγηση μπαίνει αρχικά σε πρώτη φά-
ση ως λογιστική τακτοποίηση για να ισοσκελίσει ο προϋπο-
λογισμός, δηλαδή να καλυφθεί το κενό που υπάρχει ανά-
μεσα στα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του 
2020, εγκρίνεται και στην συνέχεια το Υπουργείο αναλαμ-
βάνει να αποπληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου, 
τις οποίες ήδη τις γνωρίζει και τις έχει καταγεγραμμένες.

Πρόκειται για επιχορήγηση ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ 

ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΠΙΣΩ και φυσικά ΔΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 
ΔΑΝΕΙΟΥ. Είναι μία οικονομική ανάσα για τον Δήμο Αχαρ-
νών για να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που αντι-
μετωπίζει, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι όροι της συμ-
φωνίας της προγραμματικής σύμβασης. Ενδεικτικά το αντί-
στοιχο κενό στον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρο-
νιάς, ήταν περίπου 20 εκατομμύρια.

Επίσης τα χρήματα αυτά θα διατεθούν τμηματικά προς 
τους δικαιούχους και όχι προς τον Δήμο. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι ο Δήμος Αχαρνών βρίσκεται υπό επιτήρηση (Παρα-
τηρητήριο) από το 2016 καθώς δε μπορεί να ισοσκελίσει τον 
προϋπολογισμό του.

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμαρχος Αχαρνών θα 
υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό Εσω-
τερικών Τάκη Θεοδωρικάκο ενώ θα χρειαστεί την έγκριση 
του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου για να επισπευσθεί 
η διαδικασία.

Έτοιμος  για  τη  διενέργεια 
Δημοτικών Συμβουλίων 
μέσω τηλεδιάσκεψης 
ο Δήμος Αχαρνών 
ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ για την πραγματοποίηση των επό-
μενων Δημοτικών Συμβουλίων μέσω τηλεδιάσκεψης 
είναι πλέον ο Δήμος Αχαρνών. Όπως είναι γνωστό, 
λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί 
για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορω-
νοϊού COVID-19 η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να 
λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιά-
σκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 10 του αριθ.55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο 
οποίο δημοσιεύθηκε η σχετική Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου.  

 Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες προκειμένου οι συνεδριάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου να πραγματοποιούνται μέσω τη-
λεδιάσκεψης με τη χρήση της πλατφόρμας e:presence 
που έχει δοθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης προς χρήση από όλους τους φορείς του 
Δημοσίου. Η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να εξυπη-
ρετεί τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αχαρνών, που είναι από τα πιο πολυπληθή με 45 αι-
ρετούς εκπροσώπους. 

Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποι-
ήθηκε δια περιφοράς, όπως άλλωστε συνέβη και 
στους μεγαλύτερους δήμους (μεταξύ αυτών στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Περιστέρι, τα Ιωάννινα, 
τη Λάρισα αλλά και σε πολλές δεκάδες μικρότερους) 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

Ο Δήμος Αχαρνών αξιοποιεί την τεχνολογική δυ-
νατότητα που παρέχεται και είναι σε ετοιμότητα να 
χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ού-
τως ώστε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν τη 
δυνατότητα να εκφράσουν και προφορικά τις απόψεις 
τους ιδίως μάλιστα σε σημαντικά θέματα, όπως είναι 
αυτά της ψήφισης της Προγραμματικής Σύμβασης και 
του Προϋπολογισμού, που θα έρθουν στα επόμενα 
Συμβούλια. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει τη 
δυνατότητα να οργανωθούν και να πραγματοποιη-
θούν τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας και διαδρα-
στικότητας. Κάθε φορέας ορίζει συντονιστή με αρμο-
διότητες τη δημιουργία, διαχείριση και εποπτεία των 
τηλεδιασκέψεων, την πρόσκληση των συμμετεχό-
ντων. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδι-
κασιών, τίθεται πλέον προς χρήση από το Δήμο.

Παρέμβαση καθαρισμού στο στρατόπεδο Καποτά
Παρέμβαση καθαρισμού σε μία 
ακόμη περιοχή πραγματοποίησαν 
οι υπηρεσίες του Δήμου Αχαρ-
νών. Συγκεκριμένα συνεργεία του 
Δήμου με τα απαραίτητα οχήματα 
βρέθηκαν στην περιοχή του Στρα-
τοπέδου Καποτά και πραγματο-
ποίησαν αποκομιδή μεγάλου 
όγκου οικιακών απορριμμάτων, 
αλλά και μπαζών. Η υπηρεσία Κα-
θαριότητας και ο Αντιδήμαρχος 
Γιώργος Πετάκος βρίσκονται κα-

θημερινά στις επάλξεις σε μια τό-
σο ιδιαίτερη περίοδο και πραγμα-
τοποιούν εκτός από τις προγραμ-
ματισμένες εργασίες αποκομιδής 
και καθαρισμού και παρεμβαί-
νουν εκτάκτως στις περιοχές που 
απαιτείται. «Εσείς μείνετε σπίτι σας 
κι εμείς είμαστε εδώ για να φροντί-
σουμε για την καθαριότητα», είναι 
το μήνυμα που στέλνει ο Αντιδή-
μαρχος Γιώργος Πετάκος στους 
δημότες Αχαρνών. 

Άρχισε η κατ’ οίκον διανομή 
προϊόντων από το Δήμο 
σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ 
O  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ευστάθιος Τοπαλίδης 
και  το τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Πο-
λιτικής με υψηλό αίσθημα ευθύνης, μέριμνα για την προστασία της 
υγείας των δημοτών και των εργαζομένων και τη συνεπή τήρηση των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ευαισθησία για την 
υποστήριξη αδύναμων οικονομικά δημοτών, οργάνωσε την κατ’ οί-
κον διανομή προϊόντων, στους 1.800 περίπου δικαιούχους του ΤΕΒΑ. 
Η διαδικασία της διανομής ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης, 8 Απριλί-
ου 2020.

Προκειμένου, αφ’ ενός η διανομή να ολοκληρωθεί στον συντο-
μότερο δυνατό χρόνο και να εξυπηρετηθούν όλοι οι δικαιούχοι και 
αφ’ ετέρου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος έκθεσης στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον υπαλλήλων και δικαιούχων, αυτοί καλούνται να βρίσκο-
νται σε ετοιμότητα. Για τον σκοπό αυτό, έχουν ενημερωθεί για την πα-
ραλαβή με μήνυμα. Η πιστοποίηση γίνεται με την επίδειξη του ΑΜΚΑ 
και της Αστυνομικής ταυτότητας. Με την υλοποίηση της δράσης αυ-
τής, αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο η μέριμνα της δημοτικής 
αρχής και των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών για την παροχή ποι-
οτικών υπηρεσιών, στις δεδομένες δύσκολες συνθήκες.

Εγρήγορση και 
αποτελεσματικότητα 
από την Πολιτική 
Προστασία του 
Δήμου Αχαρνών 
ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ετοιμότητα βρίσκεται η Πολι-
τική Προστασία του Δήμου Αχαρνών. Ο αρ-
μόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Σιδηρόπου-
λος και τα στελέχη της υπηρεσίας, βρίσκο-
νται καθημερινά σε εγρήγορση για να αντι-
μετωπίσουν όποιο πρόβλημα χρειαστεί. 
Παράλληλα με την πραγματοποίηση των 
απολυμάνσεων των δημόσιων χώρων που 
συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά τρέχουν σε 
κάθε γωνιά της πόλης για έκτακτα γεγονότα. 
Έτσι κλήθηκαν σε μια σοβαρή περίπτωση , 
καθώς κόπηκε καλώδιο της ΔΕΗ και υπήρχε 
σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Παρέ-
μειναν δε στο σημείο έως ότου έρθει συνερ-
γείο της ΔΕΔΗΕ για την αποκατάσταση.  

Δήλωση ενδιαφέροντος από δημότες που χρήζουν 
βοήθεια για την παροχή δωρεάν γευμάτων
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Υπηρεσίες του Δήμου 
Αχαρνών σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Αττικής βρίσκονται στη διαδικα-
σία προετοιμασίας για τη διανομή έτοι-
μων γευμάτων σε δημότες. Στο πλαίσιο 
των ενεργειών στήριξης των πολιτών 
και αντιμετώπισης της κρίσης καθημε-

ρινά θα μοιράζονται κατ’ οίκον έτοιμα 
γεύματα σε άτομα που ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες, σε άνεργους και σε άτο-
μα που χρήζουν βοηθείας ή έχουν δυ-
σκολίες μετακίνησης.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι που 
εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες καλού-

νται να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 
2132123132, 2132123137 (Δευτέρα έως 
Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 15:00), 
ούτως ώστε να δηλώσουν την επιθυμία 
τους να συμπεριληφθούν στη δράση. 
Μείνετε σπίτι και ο Δήμος Αχαρνών θα 
βρίσκεται δίπλα σας για να σας στηρίζει. 
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Δωρεάν  ψυχοκοινωνική  υποστήριξη   και  
συμβουλευτική  από τη «Διέξοδο» Αχαρνών 

Ο Δήμος Αχαρνών και το Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και της Προαγωγής Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας «Διέξοδος», προσαρμοσμένοι στις νέ-

ες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19, 
θα παρέχουν τηλεφωνική συμβουλευτική υποστήριξη 
στους Δημότες που έχουν ανάγκη επικοινωνίας και ψυ-
χοκοινωνικής στήριξης.

Με τη συνδρομή της αναπληρώτριας Προέδρου του Κέ-
ντρου κ. Μαρίας Μπούκη καθιερώνεται η τηλεφωνική 
γραμμή βοήθειας για όσο διάστημα χρειαστεί μέσω της 
οποίας θα δίνεται η δυνατότητα σε άτομα, που αντιμετωπί-
ζουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, όπως παθολογικό άγχος, 
παθολογικό φόβο και πανικό, δυσκολία στη διαχείριση 

έντονων συναισθημάτων όπως θυμού κι οργής που μπορεί 
να οδηγήσουν σε βία, να μιλήσουν, να στηριχθούν και να 
ενημερωθούν για περαιτέρω υποστήριξη που μπορούν να 
λάβουν από εξειδικευμένους φορείς θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης  προβλημάτων ψυχικής υγείας. Επίσης, δίνεται η 
δυνατότητα σε γονείς που προβληματίζονται για τον τρόπο 
που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη δεδομένη 
συγκυρία να επικοινωνήσουν και να μιλήσουν για τους προ-
βληματισμούς και τις ανησυχίες τους.

Οι ψυχολόγοι του Kέντρου Πρόληψης «Διέξοδος», θα 
παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη καθημερινά (από 
Δευτέρα έως Παρασκευή) στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-
2409015 από τις 17.00-20.00.

Το  50%   του  μισθού του 
ο  Σπ. Βρεττός  δίνει  στον  
αγώνα  κατά  του  κορονοϊού 
TO  50% ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙ-
ΑΚΗΣ αποζημίωσής του 
για τους επόμενους δύο 
μήνες, προσφέρει για την 
κάλυψη αναγκών αντιμε-
τώπισης του κορονοϊού ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός. Με ανάρτη-
σή του στα social media 
ενημέρωσε τους Δημότες 
για την πρόθεσή του και 
κάλεσε όλους τους αιρε-
τούς του Δήμου να συ-
στρατευτούν μαζί του και 
να πράξουν το ίδιο. «Από την αρχή βρεθήκαμε στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του κορονοϊού. Σε 
έναν αγώνα ευθύνης και αλληλεγγύης για όλους 
τους συνανθρώπους μας κάνω το ελάχιστο που μπο-
ρώ, διαθέτοντας το 50% της δημαρχιακής μου απο-
ζημίωσης στον ειδικό λογαριασμό, που έχει δημιουρ-
γηθεί για την αντιμετώπιση του covid 19. Καλώ όλους 
τους αιρετούς του Δήμου Αχαρνών, που δίνουν τιτά-
νιο αγώνα όλο το 24ωρο για να ανταποκριθούν στις 
προσδοκίες των Δημοτών, να προσφέρουν το ήμισυ 
του των αποδοχών τους στη δύσκολη μάχη που δί-
νει η Πατρίδα μας.»

«Χέρι βοηθείας»  σε άστεγη από τον 
αντιδήμαρχο Γιώργο Σιδηρόπουλο

Σε Κέντρο Αστέγων μεταφέρθηκε, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η άστεγη γυ-
ναίκα που κοιμόταν δίπλα σε χρωματο-
πωλείο επί της πλατείας Καράβου και το 
θέμα της είχε ευαισθητοποιήσει πολλούς 
στα social media. 

Η κινητοποίηση του Αντιδημάρχου 
Γιώργου Σιδηρόπουλου ήταν άμεση. 
Χθες το βράδυ, βρέθηκε κοντά στην 
άστεγη γυναίκα, της παρείχε φαγητό και 

στη συνέχεια-αφού ενημέρωσε την Άμε-
ση Δράση- τη μετέφερε προσωρινά στο 
Δημαρχείο οπού έμεινε μέχρι το πρωί της 
επόμενης ημέρας για να οδηγηθεί σε κέ-
ντρο αστέγων. Αυτές τις δύσκολες και 
κρύες ημέρες για τους συμπολίτες μας η 
βοήθεια στον συνάνθρωπο θεωρείτε επι-
βεβλημένη και σίγουρα τέτοιες πρωτο-
βουλίες και πράξεις όπως του κ. Σιδηρό-
πουλου χρήζουν συγχαρητηρίων.

Έμπρακτη η συνεισφορά του Γιάννη Νίκα για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ, είχα βοήθεια από πολλούς ανθρώπους και 
να είστε σίγουροι ότι ποτέ και κανένας δεν τα κατάφερε μόνος 
του. Από την πρώτη στιγμή, κατάφερα και βρέθηκα δίπλα στους 
συνανθρώπους μου, ως πρόεδρος της ΔΗ. Κ. Ε. Α. και Γεν. 
Γραμ. της «Διέξοδος».

Σήμερα, στην συγκυρία που ζούμε όλοι μας, το 50% της 
αποζημίωσης μου, θα κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό που 
έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Παράλληλα, ένα αυτοκίνητο της Citroen Νίκας , θα βρίσκε-
ται στην υπηρεσία «Βοήθεια στο σπίτι» για τους επόμενους 2 
μήνες. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να προσφέρω σε αυτή την 
δύσκολη μάχη, σαν άνθρωπος πάνω από ολα.  Ζούμε την επο-
χή της αλληλεγγύης και της επαφής με τον διπλανό μας. Μην 
το αγνοήσετε, γιατί μόνο έτσι θα βρεθούμε πάλι μαζί δυνατότε-
ροι και πολύ πιο ανθρώπινοι , λίγους μήνες μετά.   

Φιλικά : Γιάννης Νικας

Εθελοντική  αιμοδοσία 
Κυνηγετικού συλλόγου 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙ-
ΟΔΟ δύσκο-
λη για τη χώ-
ρα μας, εν μέ-
σω καραντί-
νας και γενικής 
ανησυχίας για 
την εξέλιξη της 
πανδημίας, οι 
ενεργοί πολί-
τες, εθελοντές αιμοδότες, και μέλη του κυνηγετικού συλ-
λόγου, δώρισαν ζωή. Τη Κυριακή 29 Μαρτίου, πραγμα-
τοποιήθηκε στο Σύλλογο εθελοντική αιμοδοσία.

Το Δ.Σ του συλλόγου θέλει να ευχαριστήσει βαθιά 
τους αιμοδότες για την αξιοπρεπή παρουσία τους, για 
την άψογη συνεργασία και τον επαγγελματισμό, που πά-
ντα επιδεικνύουν. Οι κυνηγοί αποδεικνύουν συνεχώς , 
όπου καλούνται, όντας ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας. 

Με την ολοκλήρωση της αιμοδοσίας πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ των αιμοδοτών κλήρωση για μια Γενική 
κυνηγετική άδεια περιόδου 2020-21  και τυχερός ανα-
δείχθηκε ο κ. Σγουράκης Θεόδωρος του Γεωργίου.

Έργο  αντικατάσταση  
των  στύλων  ηλεκτροφωτισμού
Η ΒΑΦΗ και αντικατάσταση των 
στύλων ηλεκτροφωτισμού της Ατ-
τικής συνεχίζεται αμείωτη! Καθώς 
επίσης και οι ασφαλτοστρώσεις σε 
όλους τους Δήμους της Αττικής ! 
Θα το έχετε διαπιστώσει ήδη.. για 
παράδειγμα στις Αχαρνές όπου δι-
αμένω ασφαλτοστρώνονται ήδη 
δρόμοι στην περιοχή της Αγριλέζας 
σε κάθετους δρόμους της οδού Μόλας καθώς και στο Κέ-
ντρο των Αθηνών 

Ευρώπη Κοσμίδη
Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, Εντεταλμένη 

των Δ/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδο-
μών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών

Ασφαλτοστρώσεις  στις  Άνω Αχαρνές
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ασφαλτόστρωση στις οδούς Ηλέκτρας, Ιπ-
ποδάμειας, Ελασσόνας, Σκοπέλου και Πάρου. Τα έργα συνεχίζο-
νται... ,  ανακοινώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγίου Κωνστα-
ντίνο και πρώην αντιδήμαρχος Αντώνης Παλλιούρας.

Ευχαριστήρια επιστολή προς 
την εταιρεία «ΜΕΓΑ ΑΕ» 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ευχαριστεί την εταιρεία «ΜΕΓΑ Προϊόντα 
ατομικής υγιεινής ΑΕ» για την ευγενική της προσφορά υγειονομι-
κού υλικού που θα καλύψει τις ανάγκες ατομικής προστασίας των 
εργαζομένων και την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών. Η συγκε-
κριμένη δωρεά συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας λόγω του COVID-19 και θα συνδράμει 
στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την παροχή δημοτι-
κών υπηρεσιών προς τους δημότες. Κινήσεις όπως η συγκεκριμέ-
νη συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα 
όμως καλλιεργούν και το αίσθημα αλληλεγγύης που απαιτούν οι 
περιστάσεις για τη συνολική αντιμετώπιση της κρίσης. Η ΜΕΓΑ ΑΕ 
είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, αποτελεί μία από τις μεγαλύτε-
ρες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην 
Ευρώπη και με έδρα τις Αχαρνές έχει καταφέρει να διαθέτει  παρου-
σία σε τέσσερις ηπείρους  με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
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Δρομολογήθηκε  η ανακατασκευή, 
ανάπλαση της Λεωφ. Καραμανλή 
ΈΝΑ ΑΚΌΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ βήμα πραγματοποίησε 
η Δημοτική Αρχή στην κατεύθυνση της υλοποίησης 
έργων υποδομών στην πόλη. Πρόκειται για ένα από 
τα σημαντικότερα θέματα, αυτό του αντιπλημμυρι-
κού σχεδιασμού, της ανάπλασης και της διαπλάτυν-
σης της Λεωφόρου Καραμανλή σε όλο το μήκος της, 
η διάνοιξη της οποίας αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των 
κατοίκων της πόλης.

Πλέον ο φάκελος έχει κατατεθεί στην Κεντρική 
Συντονιστική Επιτροπή, μετά την έγκριση της οποί-
ας θα μπορούν να αναζητηθούν τα απαραίτητα κε-
φάλαια από την Περιφέρεια για τη δημοπράτηση 
του έργου.

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός είχε επισημά-
νει πολλάκις τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου 
έργου και γι’ αυτό άλλωστε είχε αναθέσει στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες την προώθησή του ήδη από την 
ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου. Έτσι μέσα σε 
πέντε μήνες σημειώθηκε τεράστια πρόοδος και 
πλέον το έργο διευθετείται και ακολουθεί την εν-
δεδειγμένη πορεία για την εκτέλεσή του, προκειμέ-
νου να δοθεί οριστικό τέλος.

Είναι δε ένα από τα έργα μακράς πνοής που προ-
ωθούνται και αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την ει-
κόνα των Αχαρνών και να δώσουν λύση σε ένα πρό-
βλημα που έχει ταλαιπωρήσει εδώ και δεκαετίες .

Ολοκληρώθηκε και 
η ασφαλτόστρωση της οδού Νέζερ 
ΜΈΤΑ ΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ της οδού Νέζερ στο 
ύψος της Λεωφόρου Θρακομεκεδόνων, ολοκλη-
ρώθηκε και η ασφαλτόστρωσή της, λύνοντας ένα 
χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το έργο θα πα-
ραδοθεί στους οδηγούς τις επόμενες ημέρες και 
θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων των 
Αχαρνών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο ξεκίνησε με την 
αξιοποίηση ενός οικοπέδου που είχε απαλλοτριω-
θεί εδώ και πολλά χρόνια. Αμέσως τα συνεργεία των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εργάστηκαν πυρε-
τωδώς, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί το ταχύ-
τερο δυνατό.

Μία σειρά ανάλογων έργων έχει προγραμματι-
στεί σε διάφορα σημεία της πόλης, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν οι ασφαλείς μετακινήσεις των πολι-
τών, αλλά και να αναβαθμιστεί αισθητικά η περιοχή 
των Αχαρνών.

«Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος που ο Δήμος μας 
σε μία περίοδο δύσκολη, δίνοντας μάχη με τον Κο-
ρονοΐό, δε σταματάει ούτε λεπτό για να αλλάξουν 
πρόσωπο οι Αχαρνές. Η διαπλάτυνση της οδού Νέ-
ζερ είναι μόνο ένα από τα έργα, που εκτελούνται αυ-
τό το χρονικό διάστημα, αναμένεται η ολοκλήρωση 
πολλών περισσότερων. Συνεχίζουμε δυναμικά!» τό-
νισε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Δεν σταματούν τις εργασίες οι  Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 

Κανονικά συνεχίζουν τις εργασίες 
τους τα συνεργεία του Δήμου Αχαρ-
νών, καθώς προχωρούν συνεχώς 

στην εκτέλεση προγραμματισμένων έρ-
γων. Έτσι την Παρασκευή και το Σάββατο 
συνεργεία βρέθηκαν στη συμβολή των 
οδών Καραμανλή και Θρακομακεδόνων, 
όπου ολοκληρώθηκε η κατασκευή πεζο-
δρομίου, στην οδό Νέζερ, όπου ολοκλη-
ρώθηκε η διαπλάτυνση του δρόμου, αλ-
λά και στη Βαΐου Κρήτης όπου υπήρχε μια 
παλιά δεξαμενή και στην οδό Αναπαύσε-
ως όπου δημιουργήθηκε κόμβος. Μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών πραγμα-
τοποιήθηκε αποκομιδή μπάζων και εκτετα-

μένοι καθαρισμοί. Πρόσφατη παρέμβαση  
στο τρίγωνο του Κόκ. Μύλου .

Παράλληλα έγινε και αποκόλληση πα-

λιών φωτιστικών σωμάτων, τα οποία είχαν 
πάρει κλίση. Καθημερινά τόσο οι τεχνικές 
υπηρεσίες, όσο και τα συνεργεία καθαριότη-
τας βρίσκονται στους δρόμους των Αχαρνών 
και συνεχίζουν τις εργασίες τους, τηρώντας 
πάντα τους κανόνες υγιεινής, που δίδονται 
από τους αρμόδιους φορείς. 

Συγχαρητήρια στον Αντιδήμαρχο  Γιώρ-
γο_Σιδηρόπουλο,  που ασχολείται με κάθε 
γωνιά της περιοχής μας ΚΕΝΤΡΙΚΑ και μη ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΑ!!! Όχι για εφέ ....Για να ομορφύνει 
την πόλη μας σε κάθε γειτονιά! Παρ’ όλες τις 
δύσκολες συνθήκες που περνάμε προσπα-
θεί για να καλυτερεύσει την ψυχολογία 
ΟΛΩΝ! 

Με γοργούς ρυθμούς 
το πρόγραμμα απολυμάνσεων 
στον Δήμο Αχαρνών 
ΣΥΝΈΧΙΖΌΝΤΑΙ ΌΙ ΠΡΌΛΗΠΤΙ-
ΚΈΣ απολυμάνσεις δημοτικών και 
δημόσιων κτηρίων του Δήμου 
Αχαρνών, στο πλαίσιο της διασφά-
λισης υγείας των πολιτών. Οι 
υπάλληλοι του Δήμου, φορώντας 
πάντοτε τις ειδικές στολές προστα-
σίας, προχώρησαν μεταξύ άλλων 
σε απολυμάνσεις στα Αστυνομικά 
τμήματα, στον Πυροσβεστικό 
σταθμό, στο Δημαρχείο, στο Δημοτικό γκαράζ και στο ΚΕΠ της 
οδού Σαλαμίνος.

Η διενέργεια απολυμάνσεων σε δημόσιους χώρους συνά-
θροισης θα συνεχιστεί συστηματικά τις επόμενες μέρες.  Τρά-
πεζες, σούπερ μάρκετ και φαρμακεία είναι μερικά από τα ση-
μεία που θα βρεθούν τα συνεργεία του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Σιδηρό-
πουλος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στους ψεκασμούς 
των σημείων όπου παρακολουθεί τη διαδικασία εμπλουτίζο-
ντας το πρόγραμμα απολυμάνσεων όλο και με περισσότερους 
χώρους.

Ο Δήμος Αχαρνών συνεχίζει το εκτεταμένο πρόγραμμα 
απολυμάνσεων στα δημόσια κτήρια και στους κοινόχρηστους 
χώρους της πόλης. Μεταξύ άλλων σήμερα συνεργείο του Δή-
μου Αχαρνών προχώρησε στην απολύμανση του Ειρηνοδικεί-
ου Αχαρνών όπου απολυμάνθηκαν όλοι οι χώροι, τα γρα-
φεία, οι χώροι αποθήκευσης και αρχείων, οι αίθουσες και οι 
χώροι υγιεινής του.

Το πρόγραμμα απολυμάνσεων καλύπτει ένα τεράστιο εύ-
ρος περιοχών για αυτό ζητείται από τους Δημότες να επιδεί-
ξουν υπομονή ώστε να απολυμανθούν όσον το δυνατόν πε-
ρισσότερα σημεία της πόλης.

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΧΑΡΝΏΝ
ΓΙΑ ΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΏΝ ΚΟΙΜΉΤΉΡΙΏΝ

 
Α.  Για τις παρατάσεις εκταφής 
Ενημερώνουμε τους δημότες πως λόγω του δεδομένου κορεσμού 
του Νεκροταφείου, αλλά και της κατάστασης που επικρατεί στη χώ-
ρα με την κρίση δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού, το προσε-
χές διάστημα δεν πρόκειται να γίνει δεκτή καμία παράταση εκταφής. 
Παρακαλούνται όλοι οι δημότες να μην μπαίνουν στη διαδικασία 
υποβολής αίτησης για παράταση, καθώς δεν πρόκειται να γίνει κα-
μία δεκτή. Επίσης καλούνται όσοι έχουν ενημερωθεί επίσημα ότι έχει 
συμπληρωθεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα να προχωρή-
σουν άμεσα στις διαδικασίες εκταφής.

Β.  Για το  ωράριο  Λειτουργίας   
Ο Δήμος Αχαρνών και το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρί-
ων ενημερώνει τους δημότες πως στα πλαίσια των περιοριστικών 
μέτρων  για τη μετάδοση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 τα Κοιμητήρια του Δήμου θα παραμείνουν κλει-
στά για το κοινό στις εξής ημερομηνίες:
12 Απριλίου 2020: Κυριακή των Βαΐων
17 Απριλίου 2020: Μεγάλη Παρασκευή
26 Απριλίου 2020: Κυριακή του Θωμά
Ως εκ τούτου καλούνται οι Δημότες να μην προσέρχονται στα Κοι-
μητήρια, καθώς δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν.

Κανένα λεπτό χαμένο 
για τους μαθητές! 
Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την «επισκευή και συ-
ντήρηση σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων»  
προχώρησε η Δευτεροβάθμια Σχολική Έπιτροπή όσο τα 
σχολεία του Δήμου Αχαρνών παραμένουν κλειστά λό-
γω κορωνοϊού. Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων 
αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα που απουσιά-
ζουν μαθητές και διδακτικό προσωπικό για να γίνουν οι 
απαραίτητες εργασίες στα σχολικά κτίρια και τους προ-
αύλιους χώρους τους.

Το gov.gr φέρνει το Δημόσιο στο σπίτι σας 
ΜΈ ΈΝΑ ΚΛΙΚ ΈΠΙΣΚΈΠΤΌΜΑ-
ΣΤΈ 14 υπουργεία, 32 φορείς και 
οργανισμούς, 3 Ανεξάρτητες Αρ-
χές, υποβάλλουμε ηλεκτρονικά 
υπεύθυνη δήλωση και εξουσιο-
δότηση.

Όλο το Δημόσιο χωράει στην 
οθόνη του υπολογιστή μας. Με 
ένα κλικ επισκεπτόμαστε 14 
υπουργεία, 32 φορείς και οργα-
νισμούς, 3 Ανεξάρτητες Αρχές, 
υποβάλλουμε ηλεκτρονικά 
υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του taxisnet, 
ενώ σε δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε από χθες η άυλη συνταγογρά-
φηση.  Η άμεση ψηφιακή εξέλιξη, επιτεύχθηκε  σε χρόνο ρεκόρ, χάρη 
στην τεχνογνωσία  και επιστημονική κατάρτιση  του συμπολίτη μας 
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου  Πιερρακάκη στον 
οποίο  χρωστάμε τα νέα ψηφιακά δεδομένα της χώρας μας, καθώς ο 
ίδιος με τους  εκλεκτούς συνεργάτες του κατάφεραν να αλλάξουν την 
«ψηφιακή εποχή» μας, σε λίγες ημέρες!

Άμεσα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να 
ενταχθούν στο gov.gr και η τηλεσυμβουλευτική, όπου μπορεί κάποιος 
πολίτης με συμπτώματα κορωνοϊού να παρακολουθείται μέσω της 
πλατφόρμας από πιστοποιημένο γιατρό του υπουργείου Υγείας, και θυ-
ρίδα online εξυπηρέτησης του πολίτη στα ΚΕΠ με κατάθεση αίτησης, 
καθώς στα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το 
gov.gr να εμπλουτίζεται συνεχώς και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 
του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο. 
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Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

Ώρα  ευθύνης για το παρόν και για το 
µέλλον της υγείας και της οικονοµίας µας 
Άρθρο του Κων.  ∆έδε

Η έξαρση της πανδηµίας του κορωνοϊ-
ού έφερε την ανθρωπότητα αλλά και 
τον καθένα µας ξεχωριστά αντιµέτω-

πους µε σοβαρά διλήµµατα αλλά και πρω-
τόγνωρες καταστάσεις.  

Πλέον, αντιλαµβανόµαστε ξεκάθαρα ότι ο 
κόσµος µας θα είναι σίγουρα διαφορετικός µό-
λις αυτή η υγειονοµική κρίση αποτελέσει πα-
ρελθόν και θα κληθούµε να ζήσουµε και να 
επιβιώσουµε µε νέες συνήθειες, ήθη και τρόπο 
ζωής και εργασίας. 

Η προσέγγιση που, ευτυχώς, επικράτησε 
είναι ότι το αγαθό της δηµόσιας υγείας προηγείται οποιασδήποτε άλλης έν-
νοιας και δραστηριότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί αυτονόητη παραδοχή ότι οι πολίτες πρέ-
πει να ακολουθούν αυστηρά και µε πλήρη συναίσθηση τις οδηγίες και τους 
περιορισµούς που επιβάλλονται. 

Ο φόβος, η αβεβαιότητα και η ψυχολογική πίεση που όλοι υφιστάµε-
θα δηµιουργούν ένα περίεργο κλίµα και επηρεάζουν την οικογενειακή, κοι-
νωνική και επαγγελµατική µας συµπεριφορά.

Η παγκόσµια εξάπλωση του ιού µε καταγεγραµµένα κρούσµατα σε 197 
χώρες, οδήγησε σε µεγάλη πτώση των χρηµατιστηρίων, γεγονός που προ-
µήνυσε τις αρνητικές εξελίξεις. 

Στην Ελλάδα, είµαστε από τους πλέον τυχερούς, καθώς η ελληνική Κυ-
βέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έλαβαν έγκαιρα και 
µε αποφασιστικότητα αναγκαίες και δύσκολες αποφάσεις µε µοναδικό γνώ-
µονα την πρόληψη της διάδοσης του ιού, την δηµόσια υγεία και την ανα-
κούφιση των όσων πλήττονται. 

Τέτοια είναι η ενίσχυση του συστήµατος υγείας µε τουλάχιστον 200 
εκατ. ευρώ και νέες προσλήψεις προσωπικού, οι φορολογικές και ασφαλι-
στικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους, η χρηµα-
τοδότηση επιχειρήσεων µε εκτεταµένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωµής και 
περίοδο χάριτος, η αποζηµίωση εργαζόµενων και η παράταση καταβολής 
τακτικής επιδότησης ανεργίας, η αξιοποίηση πόρων 1,8 δισ. ευρώ από το 
ειδικό ευρωπαϊκό επενδυτικό ταµείο και η απλοποίηση διαδικασιών του 
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, η µείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα απαραίτητα 
για την προστασία από τον κορωνοϊό και την αποφυγή της µετάδοσής του 
και παρεµβάσεις στην αγορά ακινήτων. 

Εν κατακλείδι, βιώνουµε µία από τις δυσµενέστερες συγκυρίες που κα-
λείται να διαχειριστεί ο σύγχρονος κόσµος. 

Η ατοµική ευθύνη όλων µας για τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας εί-
ναι απόλυτη ανάγκη όπως και η ευθύνη της Κυβέρνησής µας να προστα-
τεύσεις την οικονοµία και την κοινωνική συνοχή. 

*Ο κ. Κώστας ∆έδες είναι δικηγόρος και υποψήφιος βουλευτής 
Ανατ. Αττικής µε τη Νέα ∆ηµοκρατία στις εκλογές του Ιουλίου του 2019.

Το «ΜέΡΑ25»  στήριξε,  και 
στηρίζει, τα µέτρα επιβράδυνσης
της µεταδοτικότητας
του ιού  την κοινωνική απόσταση
και απαγόρευση κυκλοφορίας.
Της Μαρίας  Αµπατζίδη, Βουλευτή  Τοµέα Ανατ. Αττικής 

Ή ταν, πράγµατι, σηµαντικό να 
έχουµε την ελάχιστη δυνατή 
αύξηση των περιστατικών ώστε 

να µην υπερβούν κατά πολύ τις διαθέσι-
µες κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπεί-
ας που δυστυχώς στη χώρα µας είναι 
ελάχιστες.

Όµως, η κυβέρνηση είχε ιερή υποχρέ-
ωση να σχεδιάσει την µετάβαση από την 1η 
Φάση της Γενικής Καραντίνας στη 2η Φάση 
των µαζικών εξετάσεων µε στόχο τον δια-
χωρισµό των πολιτών σε εκείνους που εί-
ναι εν δυνάµει µεταδοτικοί φορείς και στους υπόλοιπους – καθώς και 
στην ανίχνευση του πραγµατικού ποσοστού των φορέων.

∆ύο είναι τα δεδοµένα όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των 
µέτρων:

∆εν θα µπορούν όλοι να µείνουν εντός των τειχών όσο απαιτείται 
για να νικηθεί η πανδηµία.

∆εν δικαιούται η κυβέρνηση να άρει τους περιορισµούς πριν νικη-
θεί η πανδηµία.

Για αυτό το λόγο, κάθε σοβαρή κυβέρνηση εκπονεί και δηµοσιο-
ποιεί «Σχέδιο Μετάβασης στη 2η Φάση» το οποίο πρέπει να προβλέ-
πει:

Προµήθεια ικανού αριθµού τεστ τόσο για τα αντιγόνα όσο και για 
αντισώµατα.

Εβδοµαδιαίες εξετάσεις για γιατρούς και νοσηλευτές.
Ελάχιστος εβδοµαδιαίος στόχος για µαζικές εξετάσεις σε κέντρα µα-

ζικών εξετάσεων σε υπαίθριους χώρους όπου οι πολίτες είτε θα προ-
σέρχονται πεζοί είτε µε τα αυτοκίνητά τους για να εξεταστούν.

Μέθοδο συµβατή µε τις συνταγµατικές µας ελευθερίες (π.χ. µέσω 
κινητών που ανώνυµα και για περιορισµένο χρόνο καταγράφουν το 
αποτέλεσµα της εξέτασης) ώστε να κυκλοφορούν ελεύθερα οι µη-
φορείς.

Το ΜέΡΑ25 προειδοποιεί την κυβέρνηση να µην ολιγωρήσει επα-
ναπαυόµενη στην σχετική επιτυχία της 1ης Φάσης. Χωρίς «Σχέδιο Με-
τάβασης στη 2η Φάση» το ΕΣΥ που κρατάνε όρθιο παρά τις τεράστιες 
ελλείψεις ηρωικοί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, δε θα µπορέ-
σει να διαχειριστεί την κατάσταση που θα δηµιουργηθεί µε υπαιτιότη-
τα της κυβέρνησης.

Πάσχα µε Κορωνοϊο - Απρίλης 2020 
Της Βαρβάρας Ταβλαρίδου Μπακάλη

Σ ε  λίγες µέρες έρχεται η µεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, 
το Πάσχα. Ένα Πάσχα που θα γιορτάσουµε τελείως διαφορετικά 
απ’ όλα τα προηγούµενα εκτός κι αν γίνει κάποιο θαύµα. Θαύµα-

τα όµως στις µέρες µας  µέχρι στιγµής δεν γίνονται ή τουλάχιστον δεν 
γίνονται από µόνα τους. Χρειάζεται κι αυτό που έλεγαν οι σοφοί αρχαί-
οι ηµών πρόγονοι « Συν Αθηνά και χείρα κίνει». Αυτό προσπαθεί να 
µας πείσει να εφαρµόσουµε η επιστηµονική κοινότητα κι η συντεταγ-
µένη πολιτεία µε το σύνθηµα «µένουµε σπίτι».

Θα µείνουµε σπίτι λοιπόν φέτος για να ξορκίσουµε τον επάρατο κορω-
νοϊό που ενέσκηψε ως µάστιγα κι έχει ξεθεµελιώσει τις ζωές µας. Τέρµα οι 
εξορµήσεις  στα χωριά, η συνοδεία του Επιταφίου, τα βεγγαλικά της Ανά-
στασης, τα οµαδικά σουβλίσµατα του οβελία, οι επισκέψεις των επισήµων 
στα στρατόπεδα κτλ κτλ. Ο COVID-19 αλλά κι ο… Χαρδαλιάς παραµονεύ-
ουν!

Κι αλήθεια, πώς  ν’ αντισταθείς σ’ αυτό το κάλεσµα της µεθυστικής  Ελ-
ληνικής Άνοιξης, πώς να συµβιβαστείς  µέσα σε τέσσερις τοίχους µε µόνη 
διέξοδο µια ψυχρή, άοσµη οθόνη;

 Ωστόσο πάντα υπάρχουν τρόποι για να γιορτάσουµε τις άγιες αυτές 
ηµέρες κατά το δυνατόν εγγύτερα στο πνεύµα που επιβάλλει αυτό καθεαυ-
τό το Πάσχα.  Θυµηθείτε τους διωκόµενους πρώτους χριστιανούς  που έκα-
ναν τις τελετές λατρείας στις κατακόµβες. Φέρτε στο νου σας τους ξενιτεµέ-
νους σε αλλόθρησκες χώρες  και τους ναυτικούς µας που γιορτάζουν τις 
περισσότερες φορές το Πάσχα  υποχρεωτικά µακριά απ’ την πατρίδα και τ’ 
αγαπηµένα τους πρόσωπα.    

Αναλογιστείτε επίσης  όλους όσοι έζησαν  οδυνηρούς αναγκαστικούς 
εγκλεισµούς προκειµένου να επιβιώσουν όπως π.χ. η Αννα Φρανκ.  

Παρακολουθήστε τις ακολουθίες της Μ. Εβδοµάδας απ’ την τηλεόρα-
ση. Το βράδυ της Μ. Παρασκευής ανάψτε  ένα σκούρο κερί µαζί µ’ ένα θυ-
µιατό και το καντηλάκι σας  - αν έχετε - στο µπαλκόνι σας  όπως κάναµε πα-
λιά στα παράθυρα των σπιτιών όταν περνούσε ο Επιτάφιος. 

Και το βράδυ της Ανάστασης ότι καιρό κι αν κάνει, βάλτε τα καλά σας 
και βγείτε όλοι στα µπαλκόνια  ή τις αυλές σας µε αναµµένες τις  άσπρες λα-
µπάδες και τα φαναράκια σας να πληµµυρίσει ο τόπος φως. ∆εν πειράζει 
που δεν θα είναι το Άγιο Φως που φθάνει κάθε χρόνο µε τιµές αρχηγού 
κράτους απ’ τα Ιεροσόλυµα, πραγµατικά  «Άγιο» είναι αυτό που λάµπει στις 
ψυχές µας. Ψάλτε µ ‘ όλη τη δύναµη των πνευµόνων σας το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣ-
ΤΗ  να φτάσει ως τα ουράνια, τσουγκρίστε τα κόκκινα αυγά, υψώστε το πο-
τήρι σας κι ανταλλάξτε ευχές φωναχτά µε τους γείτονές σας έστω κι από µα-
κριά. Ανάψτε και κάνα µικρό βεγγαλικό, µε προσοχή όµως…

   Την Κυριακή του Πάσχα  οι περισσότεροι όλο και κάποιο αρνάκι θα 
ψήσετε στο φούρνο σας ή στις ψησταριές σας και, πιστέψτε µε, αυτή τη φο-
ρά  θα σας φανεί πιο νόστιµο, έτσι συµβαίνει πάντα µε τους απαγορευµέ-
νους καρπούς! 

Μην ξεχάσετε µόνο να ευχηθείτε χρόνια πολλά  και στους µοναχικούς 
συµπολίτες µας. Τι  πιο απλή  αλλά ουσιαστική συµµετοχή στην τρανή  γιορ-
τή της Αγάπης;

ΚΑΛΗ  ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Βασίλης Λαζάρου, ο Δημοτικός Σύμβουλος  
των τολμηρών αποφάσεων στο Δήμο Αχαρνών!
Πρωτοπόρος,  μαχητής, ασυμβίβαστος 

με  το  χθες, ο Δημοτικός Σύμβουλος  
Βασίλης Λαζάρου, εκλέγεται συνε-

χώς από το 2006 έως σήμερα (2020), κάθε 
φορά και με διαφορετική Δημοτική Παρά-
ταξη,  καταφέρνει να αντιδρά με τον δικό 
του τρόπο, είτε με τις πράξεις του, είτε με την  
ψήφο του, με οδηγό το ένστικτό του, χωρίς 
να υπολογίζει πολιτικό κόστος, όταν πρό-
κειται για το καλό της πόλης. 

Ηχηρό  «ΜΠΑΜ» στο συντηρητικό κατεστη-
μένο, που θέλει να  ενεργεί ως αντιπολίτευση 
που πάντα  πρέπει να ψηφίζει ΟΧΙ,  προκαλεί  
τόσο η συμμετοχή του, στην 5η /31-03-2020 Τα-
κτικής (δια περιφοράς) Συνεδρίασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου Αχαρνών,   όσο και η ΘΕΤΙ-
ΚΗ ΨΗΦΟ που έδωσε στην πρόταση της Δημο-
τικής  Αρχής, για την   υπογραφή της Προγραμ-
ματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης, 
μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Δή-
μου Αχαρνών λόγω μη ισοσκέλισης του Προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2020», ενώ η 
Παράταξη του Δ.Ε.Κ.Α. απείχε από την συγκε-
κριμένη  συνεδρίαση.  

Χωρίς άλλο σχόλιο, παραθέτουμε πράξεις 
και ενέργειες  που σημάδεψαν την  πορεία του 
Βασίλη Λαζάρου, ως Δημοτικού Συμβούλου, 
από το 2006, έως σήμερα.  

Ο Βασίλης Λαζάρου μετά από την επιτυχη-
μένη πορεία του στον Κ.Σ. Αχαρνών, για χρόνια 

ως  ενεργό μέλος, από το 1994 έως το 2006 
Πρόεδρος του  Κυνηγετικού Συλλόγου, που με 
τη δράση του έχει γίνει γνωστός σ' όλη την Ελ-
λάδα, αποφάσισε να πάρει μέρος στις Δημοτι-
κές εκλογές. 

Ανακοινώνοντας τότε την απόφαση του τό-
νισε: Ως υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος και 
έχοντας βαθιά επίγνωση της δύσκολης αποστο-
λής του, ζητά την εμπιστοσύνη των συναδέλ-
φων κυνηγών και δεσμεύεται να υπηρετήσει τα 
συμφέροντα αυτού του τόπου, όπως υπηρετεί 
και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών με από-
λυτο ΗΘΟΣ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ.

Το 2006 εκλέγεται  δημοτικός Σύμβουλος με 
την «Ενωτική Κίνηση Αχαρνών» του κ. Σπύρου 
Στριφτού (έλαβε 951 ψήφους). Στην τετραετία 
2007 – 2010, ως εκλεγμένος Δημοτικός  Σύμ-
βουλος, εκλέγεται μέλος του ΣΥΝ.ΠΑ., όπου 
την πρώτη διετία γίνεται Αντιπρόεδρος και την 
δεύτερη διετία Πρόεδρος του Συνδέσμου. 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 28 Ιανουα-
ρίου 2010, ο Βασίλης Λαζάρου δήλωσε ότι πα-
ρότι τον συνδέει φιλία με τον πρώην Δήμαρχο 
Σπύρο Στριφτό, είναι υποχρεωμένος να ανε-
ξαρτητοποιηθεί, λόγω της υποτονικής αντιπο-
λίτευσης που άσκησε την τελευταία τριετία η 
παράταξή του. (Αιτία: Η υπερψήφιση στην Δη-
μαρχιακή Επιτροπή από την παράταξη του 
Σπύρου Στριφτού, δανείου 10 εκατ.)

Στις  Δημοτικές Εκλογές του 2010, μετέχει ως 
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την Δη-
μοτική Παράταξη «Για την πόλη μας» του κ. Σω-
τήρη Ντούρου, εκλέγεται (ήλθε πρώτος με  896 
ψήφους) έλαβε  και ορίζεται την πρώτη διετία  
Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος, ενώ μετέχει και 
στην Διοίκηση του ΣΥΝ.ΠΑ. 

Στις 7 Νοεμβρίου του 2013, στην συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου, δηλώνει την 
ανεξαρτητοποίηση του και εντάσσεται στην  κί-
νηση του νυν Δημάρχου στην συγκρότηση  νέ-
ας Δημοτικής παράταξης  και υποψήφιο Δήμαρ-
χο τον κ. Σπύρο Βρεττό.

Έτσι  στις  Δημοτικές Εκλογές 2014, μετέχει 
ως υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος, με την 
Δημοτική Παράταξη « ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» του 
κ. Σπύρου  Βρεττού  και  εκλέγεται( πρώτος με 
675 ψήφους). 

Λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα των εκλο-
γών, ο Δημοτικός σύμβουλος Λαζάρου Βασί-
λειος εκφράστηκε δημοσίως υπέρ του ενός, 
ενώ αργότερα δε δίστασε να φωτογραφηθεί 
συμμετέχοντας ενεργά στην προεκλογική κα-
μπάνια του συνδυασμού που υποστηρίζει (Για 
την Πόλη μας), μην υπακούοντας  στην συλλο-
γική απόφαση  για κατά συνείδηση ψήφο την 
δεύτερη Κυριακή, στην αναμέτρηση  Γιάννη 
Κασσαβού –Σωτήρη  Ντούρου. 

Ως εκ τούτου, ο Βασίλειος Λαζάρου διαγρά-
φεται από μέλος της «ΑχαρΝΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ» και 

τίθεται εκτός Δημοτικής ομάδας.
Στην τετραετία που ακολούθησε, ο Βασίλης 

Λαζάρου, παρέμεινε ανεξάρτητος Δημοτικός 
σύμβουλος, ενώ παράλληλα επανεκλέχτηκε 
στην διοίκηση του ΣΥΝ.ΠΑ.

Στις τελευταίες Δημοτικές εκλογές ο Βασίλης 
Λαζάρου μετέχει ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος με την Δημοτική Παράταξη  Δ.Ε.Κ.Α. 
του κ. Χάρη Δαμάσκου, όπου και εκλέγεται ( 
έλαβε 621 ψήφους).

Έτσι φτάνουμε  στην συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου στις  31 Μαρτίου 2020,  5ης   
Τακτικής (δια περιφοράς) Συνεδρίασης  λόγω  
Κορωνοϊού,  ενώ η  παράταξη του απείχε από 
την συζήτηση, ο ίδιος  έλαβε μέρος και ψήφισε  
ΥΠΕΡ της υπογραφής της Προγραμματικής Συμ-
φωνίας Οικονομικής Υποστήριξης, μεταξύ του 
Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Αχαρ-
νών λόγω μη ισοσκέλισης του Προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2020».

Μετά από όλα αυτά, του ευχόμαστε  να συ-
νεχίσει  με υγεία, να προσφέρει στην πόλη και 
τους δημότες,  πάντα μαχητής και πάντα πρωτο-
πόρος…

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l  Λειτουργίες  χωρίς πιστούς  έως τη Δευτέρα του Πάσχα. Την 
πρόταση  της Διαρκούς Ιεράς  Συνόδου  υιοθέτησε η κυβέρ-
νηση, αφού με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας αποφασίστηκε η λει-
τουργίες της εκκλησίας της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι και τη 
Δευτέρα του Πάσχα να τελεστούν κεκλεισμένων των θυρών 
με τη συμμετοχή έως τεσσάρων ατόμων και χωρίς την παρου-
σία πιστών. 

l  Το Άγιο Φως θα έλθει κανονικά στην Ελλάδα,  με στρατιωτικό αε-
ροσκάφος, το οποίο  θα μεταφέρει  ο Έξαρχος του Παναγίου Τά-
φου, ένας συνοδός του και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος με έναν συνοδό. Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Βλάσης θα 
υποδεχθεί το Άγιο Φως στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Δεν θα 
υπάρχει τιμητικό άγημα ευζώνων και στρατιωτική μπάντα (όπως 
συνέβαινε άλλες φορές), αλλά η τελετή παραλαβής στο αεροδρό-
μιο θα είναι λιτή, μ’ ένα ολιγομελές στρατιωτικό άγημα που θα 
αποδώσει τις προβλεπόμενες τιμές.

l  Φρένο στις ουρές που σχηματίζουν καθημερινά έξω από τις 
εφορίες οι φορολογούμενοι που περιμένουν να λάβουν κλει-
δάριθμο για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Taxisnet ετοιμά-
ζεται να βάλει η ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο κλειδάριθμος 
θα σπάσει σε δυο τμήματα για λόγους ασφάλειας. Το πρώτο 
τμήμα θα σταλεί με SMS και το δεύτερο με email. Επειδή απαι-
τείται η ταυτοποίηση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, ο 
φορολογούμενος ο οποίος έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτη-
ση για κλειδάριθμο, θα κληθεί να δηλώσει επιπλέον τον αριθ-
μό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και τον ΙΒΑΝ του 
τραπεζικού του λογαριασμού.

l  Ξεκινούν τεστ κατ’ οίκον από 500 Κινητές Μονάδες Υγείας. Απο-
τελεί κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Υγείας. Από την ερχόμενη Τετάρτη -με Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας- 
ξεκινούν επισκέψεις κατ’ οίκον για τον κορονοϊό από 500 ειδικές 
μονάδες. Η αποστολή των Κινητών Ομάδων είναι για κατ' οίκον 
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας. Αντίστοιχα η λήψη δειγμά-
των βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορο-
νοϊού Covid-19 αποτελεί διαδικασία που χαρακτηρίζεται «κλειδί» 

για την αποφυγή διάδοσης του ιού στην επόμενη φάση. 
l  Την παράταση για τρεις μήνες της καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών για μήνα το μήνα Φεβρουά-
ριο και Μάρτιο, αλλά και των δόσεων σε ρυθμίσεις οφειλών, 
για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελμα-
τίες που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, προβλέπει η Υπουρ-
γική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Η 
αποπληρωμή τους θα γίνει σε 4 δόσεις και η πρώτη θα πρέπει 
να καταβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020. 

l  Ο υπουργός οικονομικών   προανήγγειλε επίσης  επιταγές κατάρ-
τισης, με επίδομα 600 ευρώ για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανι-
κούς και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες. Το συνολικό ύψος 
του προγράμματος, ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ.

l  Για 75 ημέρες «παγώνει» η εξόφληση των επιταγών, ανακοί-
νωσε το υπουργείο Οικονομικών.  Το βασικό στοιχείο των 
σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που 
αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και 
επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ 
τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες. Ολόκληρη η απόφαση στην 
ιστοσελίδα του Β.Ε.Α:

l  Στα 50 ευρώ, έναντι 25 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, αυξάνε-
ται το όριο των ανέπαφων συναλλαγών, με κάρτες πληρωμών 
χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών. Σύμφωνα με την ΕΕΤ, το συγκεκριμένο μέτρο είναι προ-
σωρινής εφαρμογής και συγκεκριμένα για τους επόμενους δύο 
μήνες.

l  Κατάργηση της πάγιας χρέωσης για όλους τους καταναλωτές, 
έκπτωση 5 ευρώ για όσους λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογαρια-
σμό και επιπλέον 8% για τους ευάλωτους πελάτες και για κα-
ταναλώσεις πάνω από 2.000 κιλοβατώρες, θέτει σε εφαρμογή 
η ΔΕΗ από τις 26 Μαρτίου και για τρεις μήνες.

l  Υποχρέωση για ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν φέτος 
όλοι οι νέοι, που ενηλικιώθηκαν εντός του 2019, εφόσον έχουν 
να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό ει-
σόδημα. 

l  Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΑΔΕ σχεδιάζει φέτος αυτόμα-
τους ηλεκτρονικούς ελέγχους στο επίπεδο διαβίωσης χιλιά-

δων φορολογουμένων με στόχο τον προσδιορισμό των 
φορολογητέων εισοδημάτων τους με έμμεσο τρόπο και 
τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης εσόδων ή από-

κτησης εισοδημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Οι αδή-
λωτες διαφορές εισοδημάτων που θα εντοπίζονται, εφόσον 
δεν θα μπορούν να δικαιολογηθούν, θα φορολογούνται με 
συντελεστές φόρου 22%-45%.

l  Αναστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η εφαρ-
μογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα «νεόδμητα ακί-
νητα» και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ύστερα από 
σχετική αίτηση που υποβάλλει ο υποκείμενος, δηλαδή η επιχεί-
ρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών με άδειες μετά το 
2006. Επισημαίνεται ότι η αίτηση για άδειες που έχουν εκδοθεί 
πριν από το 2020 πρέπει να υποβληθεί έως και τις 12 Ιουνίου 
2020, ενώ η προθεσμία αίτησης αναστολής για άδειες που εκδί-
δονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4646 και εφεξής ορίζεται σε 
έξι μήνες από την έκδοση της εκάστοτε άδειας.

l  Αντικατάσταση ταμειακών : Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η άμεση δι-
ασύνδεση των ταμειακών μηχανισμών με το σύστημα 
Taxisnet, προκειμένου n φορολογική διοίκηση να γνωρίζει 
σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές που πραγματοποιού-
νται. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, το 
2020 είναι η χρονιά των ψηφιακών αλλαγών.

l  Τη Μεγάλη Εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν όλες οι πληρωμές 
που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τη στήριξη εργαζομένων και 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρού-
τση. Όσον αφορά στην ενίσχυση των 800 ευρώ σημείωσε πως θα 
πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς  στις 15, 16  και 17 
Απριλίου. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα καταβληθούν τα 400 από τα 
600 ευρώ για το voucher των επιστημόνων. 

l  Σε λειτουργία τέθηκε από το υπουργείο Τουρισμού το 1572, ο 
αριθμός στον οποίο μπορούν να απευθύνονται καταναλωτές, 
τουρίστες, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουριστικού το-
μέα που ζητούν ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που προκύ-
πτουν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας. Η γραμ-
μή λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί ως τις 
4 το απόγευμα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας  &  Πλαταιών 23Α - Αχαρνές 
Τ.Κ.  13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε το Γραφείο Τελετών   Κωνσταντίνου  Γ.  Γκαγκαράκη  
για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες «Αρωγή» καθώς και για το έμπρακτο ενδιαφέρον και 
την ευαισθησία του στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του  Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»

ΜΑΡΙΑ    ΜΠΟΥΚΗ  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας  &  Πλαταιών 23Α - Αχαρνές 
Τ.Κ.  13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της 

«Αρωγής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια   Γκίκα , 
τους συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων 

προσέφεραν γενναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην της   Μαρίας  Γκίκα  
και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
ΜΑΡΙΑ    ΜΠΟΥΚΗ  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας  &  Πλαταιών 23Α - Αχαρνές 
Τ.Κ.  13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της «Αρωγής» 
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια   Ευάγγελου  Μουστακάτου, 

τους συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν 
γενναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του Φραγκούλη ( Κούλη) 

Μουστακάτου   και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.
Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»

ΜΑΡΙΑ    ΜΠΟΥΚΗ  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας  &  Πλαταιών 23Α - Αχαρνές 
Τ.Κ.  13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της 

«Αρωγής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια   Τσακνάρη    
Παρθένας, τους συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων 
προσέφεραν γενναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του Δημήτριου  

Τσακνάρη  και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.
Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»

ΜΑΡΙΑ    ΜΠΟΥΚΗ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας  &  Πλαταιών 23Α - Αχαρνές 
Τ.Κ.  13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της «Αρω-
γής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια   Χατζηδάκη  τους 

συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν γεν-
ναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του  Δημήτρη  Χατζηδάκη   και εκ-

φράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.
Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»

ΜΑΡΙΑ    ΜΠΟΥΚΗ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας  &  Πλαταιών 23Α - Αχαρνές 
Τ.Κ.  13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της «Αρω-

γής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια   Γκίκα  Σοφίας 
(κλειστό Φαρμακείο), τους συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί 

στεφάνων προσέφεραν γενναίο ποσό στο Κέντρο « Αρωγή» εις μνήμην του  Γκί-
κα  Χρήστου  και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
ΜΑΡΙΑ    ΜΠΟΥΚΗ  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας  &  Πλαταιών 23Α - Αχαρνές 
Τ.Κ.  13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της «Αρω-

γής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια   Παγώνα , 
τους συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν 

γενναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του  Ιωάννη   Παγώνα  και 
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
ΜΑΡΙΑ    ΜΠΟΥΚΗ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας  &  Πλαταιών 23Α - Αχαρνές 
Τ.Κ.  13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της «Αρω-
γής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια  Εμμανουήλ  Γλυ-
νού, τους συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέ-
φεραν γενναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην της  Γλυνού Αικατερίνης   

και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.
Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»

ΜΑΡΙΑ    ΜΠΟΥΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας  &  Πλαταιών 23Α - Αχαρνές 
Τ.Κ.  13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της «Αρω-
γής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια   Δημητρίου Μπινιά-
ρη, τους συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφε-
ραν γενναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του  Παύλου  Μπινιάρη   και 

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.
Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»

ΜΑΡΙΑ    ΜΠΟΥΚΗ 

ΚΟΙΝΣΕΠ Λύχνος
Άνθη – Φυτά – Στολισμοί

Εθνικής Αντσιστάσεως 40- Αχαρνές                                Τηλ. 6987 464085
(Δίπλα στο παλαιό  Κοιμητήριο)                       koinseplyxnos@gmail.com
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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
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΚΗΔΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

l Λειτουργεί όλο το 24ωρο, στις Αχαρνές και εκτός 
από κηδείες αναλαμβάνει στολισμούς, μνημόσυνα, μεταφορές,
αποτεφρώσεις και εκμισθώσεις νεκροφόρων οχημάτων.

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ (Σαλαμίνος) 23- ΑΧΑΡΝΕΣ .T.K. 13674 l Τηλ: 6981 068 099 l E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ μπαμπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 
- ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - ΚΙΝ. 6944 315 215 - FAX : 210 2445551
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηµατικών

µε πολυετή εµπειρία,  παραδίδει 

Μαθήµατα, σε  Μαθητές , 

∆ηµοτικού- Γυµνασίου – 

Λυκείου,  στο δικό τους χώρο. 

Τιµές πολύ προσιτές. 

Τηλ.  210 8072584, 

και 6944 384094.  6∆238.

Κυριακή, 12 Απρίλιος 2020 ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. 
2102468746

∆ευτέρα, 13 Απρίλιος 2020 ● ΚΟΥΦΟΠΑ-
ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. 
2102406400

Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΗΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

Τετάρτη, 15 Απρίλιος 2020 ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ.Αθηνών 40. 2102461015

Πέµπτη, 16 Απρίλιος 2020 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆Η-

ΜΗΤΡΙΟΣ Φιλαδελφείας 64. 2102467050

Παρασκευή, 17 Απρίλιος 2020 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171

Σάββατο, 18 Απρίλιος 2020 ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕ-
ΝΗ Πάρνηθος 121 .   2102465660

Κυριακή, 19 Απρίλιος 2020 ● ΟΙΚΟΜΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Αριστοτελους 165. 
2102403449

∆ευτέρα, 20 Απρίλιος 2020 ● ΧΑΜΠΗΛΟ-
ΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ.Αθηνών 23. 
2102465432

Τρίτη, 21 Απρίλιος 2020 ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥ-

ΡΟΣ Πλ.Αγ.Νικολάου 8. 2102467156

Τετάρτη, 22 Απρίλιος 2020 ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Αριστοτέλους 309. 2102448558, 6972633576

Πέµπτη, 23 Απρίλιος 2020 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΙΑ Λ.∆ηµοκρατίας 222. 2102312615

Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2020 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑ-
ΚΗ ΦΑΙΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 
2102434055

Σάββατο, 25 Απρίλιος 2020 ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙ-
ΝΑ Πάρνηθος 140.   2102462102

Κυριακή, 26 Απρίλιος 2020 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. 2102469800

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 12/4/2020 ΕΩΣ 26/4/2020

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδο-
νται από κάτοχο Tkt Cambridge Και C2 
Αχαρνές (Μενίδι  Αττ ικής) .   Τηλ 
6974962940.  5∆244
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχια-
κό, παραδίδει µαθήµατα σε µαθη-
τές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές 
λογικές. Τηλ. 6942 864 739. 
10∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος , παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου – Λυκείου, µε εικοσαε-
τή εµπειρία και µεταδοτικότητα. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 
4∆240.

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθή-
µατα Αγγλικών- Γαλλικών και Πιά-
νου,  µε ο ευρώ την ώρα.  Τηλ. 
6949 276599.  5∆242.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου – λυκείου.  20ετείς  
εµπειρία, µεταδοτικότητα. Τιµές 
λογικές. Τηλ. 6972 695300. 5∆237. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηρι-
ακή πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε 
µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 
601252.  5∆235
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, 
Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εµπει-
ρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6931152565

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

Εθνικής Αντιστάσεως (Νέο Κοιµητήριο) - Αχαρνές • Τηλ.  210 2462992 – 6994 646211
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Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

■ Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
■ Αρτηριακή Υπέρταση
■ ∆υσλιπιδαιµίες
■ Λοιµώξεις
■ ∆ιακοπή καπνίσµατος

   Ιατρείο: Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (Έναντι Ι.Ν. Αγ. Βλασίου)
   Τηλ.:  213 0447235 • Κιν. 6976 432 424

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● Τ.Κ. 13674

∆ευτ. 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 ∆ηµαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282



ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 520858 
Κιν.  6977 645772



ΠΑΣΧΑ  2020  -  ΜΕΝΟΥΜΕ  ΣΠΙΤΙ  -  ΕΥΧΕΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ 

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

για την δική µας ανάσταση,
από το σκοτάδι στο φως.

Γεωργία  Μαρτίνου 
Βουλευτής  Τοµέα Ανατολικής  Αττικής



ΠΑΣΧΑ  2020  -  ΜΕΝΟΥΜΕ  ΣΠΙΤΙ  -  ΕΥΧΕΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ 

Ευρώπη Σ. Κοσµίδη
Πολιτικός Mηχανικός MSc
Περιφερειακή Σύµβουλος Αττικής

Οι καµπάνες ήταν ανέκαθεν ένα σύµβολο πίστεως για τον ελληνικό λαό.
Φέτος δεν θα ηχήσουν... Κάποιες ίσως διακριτικά, κάποιες

άλλες πένθιµα στην ψυχή µας για όσα βιώνουµε. 
Ωστόσο είναι η µοναδική ευκαιρία µας ως άνθρωποι

να ζήσουµε την ΑΝΑΣΤΑΣΗ Του Θεανθρώπου. 
Εύχοµαι καλή ΑΝΑΤΑΣΗ, ηθική και ψυχική ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

και ΤΑΣΗ ειλικρίνειας και ανθρωπιάς σε σας και στις οικογένειές σας. 
Ας λειτουργήσει µέσα µας η εκκλησία.....Υγεία.

Χρήστος  Π.  Ηλιάδης
Τοµεάρχης  Ποντιακού  Ελληνισµού

Ά Επιλαχών Βουλευτής Αν. Αττικής  Ελληνική Λύση.

Εύχοµαι το φετινό
Πάσχα να γίνει η αφορµή 
να αναθεωρήσουµε
τις Αξίες της Ζωής. 

ΥΓΕΙΑ σε όλους
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πέτρος  Βαρελάς
ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ

Καλό  Πάσχα 
µε  Υγεία 

ΥΠΟΜΟΝΗ 

Ιωάννης Μίχας 
Οινολόγος  - Χηµικός 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Σ.Ε.∆.Ε.∆.Α.

Ακόµα και   µέσα στις πιο δύσκολες µέρες, 
πάντα υπάρχει µια ακτίνα φωτός...

εύχοµαι αυτό το Πάσχα να φέρει την 
ανάσταση της χαράς, της ελπίδας και  

της αισιοδοξίας στις καρδιές µας! 
Χριστός Ανέστη.

Αραµπατζής  Άγγελος 
Αντιδήµαρχος Τοπικής  Ανάπτυξης

 και Επιχειρηµατικότητας
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