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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Για την  άµεση λειτουργία δίχρονης Προσχολικής εκπαίδευσης

Περισσότερες   ειδήσεις    Σελ. 7 - 9 

19 ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ  ΣΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ και συνεχή δρά-
ση βρίσκεται η ∆ηµοτική Φρο-
ντίδα Αχαρνών (∆ΗΦΑ) µε την 
Πρόεδρό της Αγγελική Ζαχαριά-
δη να µην αφήνει το χρόνο 
ανεκµετάλλευτο. Από τις αρχές 
Ιανουαρίου, οπότε και ανέλαβε 
τα ηνία της ∆ΗΦΑ, προσπαθεί 
να προωθήσει σειρά ζητηµάτων 
που εµπίπτουν στην αρµοδιότη-
τά της, όπως θέµατα που αφο-
ρούν τη λειτουργία των παιδι-
κών σταθµών, αλλά και νέα 
προγράµµατα.

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ συνέ-
πειες και τις δυσκολίες που 
προκαλεί η πανδηµία του 
covid-19, τα έργα του ΠΕΠ Ατ-
τικής συνεχίζονται. Υπεγράφη 
χθες η σύµβαση του έργου µε-
ταξύ της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και του 
αναδόχου Ελληνική υδροκα-
τασκευή Α.Ε. , που αφορά 
στην κατασκευή αγωγού µετα-
φοράς νερού της ΕΥ∆ΑΠ στην 
Κινέττα. Με σεβασµό προς τα 
µέτρα προστασίας κατά του κο-
ρωνοϊού, η σύµβαση υπεγρά-
φη µέσω τηλεδιάσκεψης υπό τον Περιφερειαρχη Αττικης 
Giorgos Patoulis. Με την υλοποίηση του έργου, θα επιλυθεί 
ένα πρόβληµα δεκαετιών, που ειδικά µετά τις καταστροφικές 
πληµµύρες και πυρκαγιές στην περιοχή, χαρακτηρίστηκε ως 
υψίστης σηµασίας από την Περιφέρεια Αττικής.
Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη της σύµβασης του έργου ανέρ-
χεται στα  3,29 εκατ., € ενώ η εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλή-
ρωσης τοποθετείται στον Μάρτιο του 2022.

Ευρώπη    Κοσµίδη 
Περιφ. Σύµβουλος, Εντεταλµενη  ∆/νσεων 

Τεχν. Έργων, Μητρ/κών Υποδοµών, 
Τεχν. Ελέγχου & Μελετών

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

Από τις  δράσεις 
της  Περιφέρειας  Αττικής 

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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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 
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 οικονοµικάΑχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 
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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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 3

Για να επιβιώσει η οικονοµία
της χώρας µας !  Χρειάζεται   γενναία  
µείωση  φόρων, κούρεµα  Οφειλών 
και  άµεση  µείωση  Φ.Π.Α.

∆ράσεις  σε  κάθε επίπεδο  και 
προγραµµατισµός από την Πρόεδρο 
της ∆ΗΦΑ  Αγγελική   Ζαχαριάδη 

Ετοιµότητα έδειξε ο ∆ήµος Αχαρ-
νών, καθώς ανταποκρίθηκε άµε-
σα στην πρόσκληση για να υλο-

ποιήσει τη δράση που αφορά τις προ-
σωρινές εγκαταστάσεις στέγασης που 
απαιτούνται για τη δίχρονη προσχο-
λική εκπαίδευση. 

Πρόκειται για µια απόφαση της κυ-
βέρνησης, η οποία θέλει να µετατρέψει 
σε διετή και υποχρεωτική την εκπαίδευ-
ση στα Νηπιαγωγεία. Ως εκ τούτου απαι-
τείται να δηµιουργηθούν νέα δεδοµένα 
στη στέγαση, προκειµένου να καλυ-
φθούν οι αυξηµένες απαιτήσεις σε αί-
θουσες και βοηθητικούς χώρους. 

Για το σκοπό αυτό επελέγησαν 18 
∆ήµοι, από τους οποίους θα ξεκινήσει η 
διαδικασία, µεταξύ των οποίων είναι και 
ο ∆ήµος Αχαρνών. Σε αυτό το πλαίσιο οι 
υπηρεσίες του ∆ήµου προχώρησαν άµε-
σα τις διαδικασίες, ούτως ώστε να κατα-

τεθεί η πρόταση, η οποία αφορά τη χρη-
µατοδότηση 19 νέων αιθουσών. 

Το ύψος δε του ποσού που απαιτείται 
για τη δηµιουργία και την κάλυψη των ανα-
γκών είναι σχεδόν ένα εκατοµµύριο ευρώ. 

Το σύνολο των υπό ένταξη έργων, 
σύµφωνα µε τη σχετική πρόσκληση θα 
προταθούν για εγγραφή και χρηµατοδό-
τηση από πόρους του εθνικού σκέλους 
του Π∆Ε του προϋπολογισµού του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική 
εκπαίδευση αποτελούσε πρωθυπουργι-
κή εξαγγελία, η οποία σταδιακά µπαίνει 
σε τροχιά υλοποίησης. 

Μάλιστα στις αρχές του χρόνου ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός (συ-
νοδευόµενος από τους Αντιδηµάρχους 
κ. Λουίζα Κοσµίδου και Μιχάλη Βρεττό) 
είχε παραστεί σε ευρεία σύσκεψη στο 
υπουργείο Εσωτερικών. 

Εκεί παρόντων του υφυπουργού Εσω-
τερικών κ. Λιβάνιου και της υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ζαχαράκη 
και των στελεχών της ΚΤΥΠ αναφέρθηκε 
στην ιδιαιτερότητα του ∆ήµου λόγω της µε-
γάλης έκτασης που καλύπτει και του µεγά-
λου αριθµού µαθητών. Έτσι από τη στιγµή 
που ο ∆ήµος Αχαρνών βρίσκεται µεταξύ 
των πρώτων που θα ενταχθούν, οι υπη-
ρεσίες του ∆ήµου προχώρησαν στην κα-
τάρτιση της σχετικής πρότασης, ούτως 
ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις, 
τουλάχιστον από τη δική τους πλευρά. 

Τόσο η ∆ιεύθυνση Παιδείας µε την 
καθοδήγηση της Αντιδηµάρχου κ. Λου-
ίζας Κοσµίδου, όσο και η διεύθυνση 
Προγραµµατισµού µε τον Αντιδήµαρχο 
κ. Νίκο ∆αµάσκο, έσπευσαν να ετοιµά-
σουν τη σχετική πρόταση, προκειµένου 
να µη χαθεί καθόλου χρόνος. 
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Σε ένα πόλεµο, όταν ο στρατιώτης παίρνει την εντο-
λή, Νο  πριζονέρς, δηλαδή, όχι αιχµαλώτους, τότε γί-

νεται σφαγέας. Αυτή την εντολή θα πάρουν οι Λίβυοι αγω-
νιστές της ελευθερίας τους, κατά των τουρκικών στρατευ-
µάτων κατοχής. Αυτό µας διδάσκει η ιστορία.

Κάποια πράγµατα γίνονται αλλά δεν λέγονται. Κά-
ποια άλλα λέγονται αλλά δεν γίνονται. Όπως ο λα-

ϊκισµός. ∆εν θα βάλουµε στον αναπνευστήρα, πρώτα 
τον λαθροµετανάστη και µετά τον νόµιµο Έλληνα πο-
λίτη. Ο λαθροµετανάστης γνωρίζει την ανοµία του  και 
πρέπει να αποδεχθεί τις συνέπειες. Είναι παράνοµη ει-
σβολή σε ξένη χώρα. Αυτό έχει κατά τους νόµους οδυ-
νηρές συνέπειες. 

Ο ανεύθυνος απλά καταγγέλλει, οργίζεται, του φταί-
νε όλοι οι άλλοι, η αδιαφορεί για ότι συµβαίνει γύρω 

µας. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν έχει κάτι να προτείνει για 
βελτίωση, διότι βαριέται να σκεφτεί πως σκέπτονται οι άλ-
λοι συνάνθρωποι του και να συµπεριφερθεί κατάλληλα.

Εάν ποτέ εµείς οι άνθρωποι, ξεπεράσουµε την απά-
τη και την υποκρισία, στην κατάκτηση της εξουσί-

ας µέσα στην δηµοκρατία και τους θεσµούς της, σίγου-
ρα θα γίνουµε πιο βελτιωµένοι, πιο δίκαιοι, πιο φιλει-
ρηνικοί, πιο ευτυχισµένοι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να 
το πετύχουµε. Αναλωνόµαστε στο ποιος είναι λιγότερο 
απατεώνας. Άχρηστος σκοπός.

Βλέπω ένα συνοµήλικο στο καφενείο, κατσούφη και 
βαλτωµένο. Τον καληµερίζω και του λέγω. Η κατά-

σταση σου επιδεινώνεται. Εάν έχεις οικονοµικά χάλια, το 
ίδιο είµαστε όλοι, µην δίνεις σηµασία. Όχι µωρέ, είµαι 
νταλκαδιασµένος. Τι λες βρε ρεζίλι στην ηλικία σου; Άστα 
µε µια συµµαθήτρια στο δηµοτικό σχολείο. Την βλέπω σή-
µερα κα την ζηλεύω. Τι να πω. Η πρώτη αγάπη δεν λησµο-
νιέται.

Αρκετοί µακαντάσηδες, ραµολί, στο καφενείο µε 
ρωτούν, γιατί µένω µόνος στο τραπέζι µου. Εγώ 

τους απαντώ, θέλω να µείνω µόνος µου, παρέα µε τον 

πόνο µου. Με ρωτούν. Μα που πονάς; Είµαι ερωτευµέ-
νος µε την γυναίκα µου. Τώρα το θυµήθηκες; Ναι τώρα 
ο µάπας, που µου πονάει η µέση, στα γόνατα, δεν µπο-
ρώ να ανέβω την σκάλα, δύσκολα αναπνέω, έχω πρό-
βληµα µε τα υδραυλικά µου, την έδρα µου και άστα τα 
άλλα. Κουράγιο φίλε µου, πάρτην µε το µαλακό.

Θυµάµαι τον Μακεδόνα Κωνσταντίνο Καραµανλή, 
την δεκαετία, ογδόντα ενενήντα, που έλεγε στην 

Βουλή. Ανήκουµε στην ∆ύση. Τότε όλοι οι τάχαµου 
προοδευτικοί, έλεγαν διάφορα ευτελή, φτηνά ευφυο-
λογήµατα. Σήµερα οι ΚΚΕ, οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ, οι ΠΑΣΟΚΟΙ, 
οι ΚΙΝΑΛ και οι κάθε λογής προοδευτικοί, µπορούν να 
µας πουν έντιµα και χωρίς σάλια, που 
ανήκουµε; Εµείς οι Έλληνες υπερασπι-
ζόµαστε εδώ και χιλιάδες χρόνια την 
δύση. ∆εν είµαστε ανατολίτες.

Η διχόνοια είναι στο ∆ΝΑ της 
φυλής µας. Είναι µια αυτοάνο-

ση ασθένεια. Στις κρίσιµες ώρες του 
έθνους, η πλειοψηφία του λαού µας, 
ανησυχεί, προσπαθώντας να αποκο-
µίσει πολιτικά οφέλη. Αυτό ζούµε 
σήµερα. ∆υστυχώς δεν µπορούµε 
να αλλάξουµε. Όσοι εχθροί µας το 
γνωρίζουν αυτό, το εκµεταλλεύο-
νται, δεόντως.

Κάποιοι επώνυµοι στη ζωή µας, 
στην κοινωνία µας, αγωνίζονται 

να γίνουν αφοδεύµατα. ∆εν γνωρίζω 
αφόδευµα που να έχει ευχάριστη µυ-
ρωδιά, εκτός της µέλισσας. Πως τα καταφέρνουν, µόνο 
οι ίδιοι το γνωρίζουν. Μόνο που η µέλισσα όταν χρεια-
στεί να κεντρίσει τότε πεθαίνει. ∆ηλαδή θυσιάζει την 
ζωή της να µας δείξει ότι δεν είναι αφόδευµα. 

Είναι γεγονός εγώ που έζησα 35 χρόνια ποντο-
πόρος ναυτικός και είδα, γνώρισα όλη την γη, 

το κλίµα, ο γαλάζιος ουρανός µας, τα πεντακάθαρα 
νερά των θαλασσών µας, δεν υπάρχουν πουθενά 
αλλού στη γη. Το πρόβληµα µας εί-
ναι ότι, ο υπερτροφικός και ατίθα-
σος εγωισµός µας, µετατρέπει τον 
παράδεισό µας, σε συµφορά. 

Όταν µιλάς  µε συνανθρώπους 
σου, χαµηλής εκπαίδευσης, αι-

σθάνεσαι ότι είσαι ικανός να τους εκ-
µεταλλευτείς. Και αυτό είναι πειρα-
σµός για τους πολιτευτές µας. Για να 
ξεπεράσουµε αυτήν την άρρωστη πα-
θογένεια χρειάζεται έντιµη προσπά-
θεια να δώσουµε περισσότερο βάρος, και χρήµατα στην 
εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, Άλλο η χαµηλή εκ-
παίδευση λόγω φτώχειας και άλλο η βιολογική ευφυ-
ΐα που ξέρουµε ότι έχει ο λαός µας. 

∆εν γνωρίζω πόσοι άνθρωποι επάνω στον πλα-
νήτη µας, γνωρίζουν  ότι ο ήλιος κρατά ζωντα-

νούς εµάς, το ζωτικό και το φυτικό βασίλειο. Όταν µε 
τις δραστηριότητες µας, µε καπνό, αιθάλη, διάφορα 
τοξικά αέρια, δεν αφήνουµε τον ήλιο να µας δει, κα-
κό του κεφαλιού µας. Από τον ήλιο µπορούµε να 
προφυλαχτούµε. Από το σκοτάδι όµως όχι.

Αυτό που αργά ή γρήγορα θα κάνουν οι ΗΠΑ και 
τα Ευρωπαϊκά κράτη, είναι να επαναπατρίσουν τις 

βιοµηχανίες τους, για να δώσουν εργασία και ψωµί 
στους πολίτες τους. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ των ΗΠΑ, 
ήταν σοφός και έβλεπε µακριά, όταν αρνήθηκε στους 
στρατηγούς του, την χρήση των ατοµικών βοµβών για 
την υποταγή των κουµουνιστικών χωρών. ∆υστυχώς 
οι επόµενοι πρόεδροι των ΗΠΑ, δεν τον κατάλαβαν, 

από απληστία. Σήµερα αυτό τους έχει γίνει µπούµε-
ραγκ. 

Για τον παλιό δηµοσιογράφο νάρκισο, ούτε ο 
κ. Χαρδαλιάς, ούτε ο κ. Μητσοτάκης, είναι αρ-

κετοί να χειριστούν την κρίσιµη κατάσταση της παν-
δηµίας του Κορωνοϊού. Από τον πολύ αυτοθαυµα-
σµό, έχει καταντήσει ψώνιο και κουδούνι. Τράγκα - 
Τρούγκα. Καιρός είναι οι καναλάρχες να του δώ-
σουν σύνταξη.

∆εν αρκεί µόνο ο αγώνας των λαών για ελευθερία, 
αλλά πρέπει παράλληλα  να συνοδεύεται µε αγώ-

να για δηµοκρατία. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και ο 
φασισµός, είναι απλά δουλεία. Εµείς 
οι έλληνες πρέπει να είµαστε περήφα-
νοι γιατί πρώτοι εντοπίσαµε και κατα-
λάβαµε αυτή την διττή ανάγκη για την 
ευηµερία των λαών.

Με τον γέροντα φίλο µου που 
είµασταν συµµαθητές στο δηµο-

τικό σχολείο, είµαστε πάντα στη 
αντιπαράθεση. Άσπρο λέγω εγώ, 
µαύρο λέγει αυτός. Πάντα βρίσκοµε 
ένα κουσούρι ο ένας για τον άλλο. 
Τώρα πως δεν µπορούµε να µην 
βλέπει ο ένας τον άλλον, είναι ένα 
µυστήριο. Ανησυχούµε γιατί δεν εί-
ναι εδώ για να τσακωνόµαστε. 
Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. 

Την νόστιµη γεύση µας την λέγει 
το στόµα µας. Την σωστή ή λάθος 

επιλογή µας την λέγει το στοµάχι µας, Το έντερό µας εκ 
του ασφαλούς µας λέγει όχι ξανά αυτό. Ένας σωστός 
µάγειρας που δεν γνωρίζει αυτά τα βασικά, είναι απλά 
αλπάνης. 

Σαν απλοϊκός άνθρωπος, έχω ένα βιολογικό 
κουσούρι. Όταν δεν µιλάω, σκέφτοµαι. Το τι 

σκέφτοµαι, είναι πως µου συµπεριφέρθηκαν σήµε-
ρα οι συνάνθρωποι µου, καλώς ή κακώς και προσπα-

θώ να εξηγήσω αυτήν την συµπερι-
φορά των συµπολιτών µου. Βγάζω 
κάποια συµπεράσµατα, που µε βοη-
θούν να συµπεράνω γιατί οι συµπο-
λίτες µου, λειτουργούν έτσι. Ψάχνο-
ντας αυτό, καταλαβαίνω, πολλά 
πράγµατα.

Το σπίτι που γεννιέται ένα παιδί, 
αγόρι ή κορίτσι, δεν το ξεχνάει πο-

τέ. Είναι βιολογικά δεµένο µα την µη-
τέρα του. Αυτό µορτάκια µην το ξεχνά-

τε ποτέ, γιατί έτσι το ορίζει η µητέρα φύση, και µην σας 
κακοφαίνεται. Απλά να δεχτείτε ότι έτσι γίνεται και δεν 
αλλάζει. Οι άνδρες πρέπει να φροντίζουν το ψωµί της 
οικογένειας. Τα υπόλοιπα είναι φροντίδα της γυναίκας.

Συζήτηση στο καφενείο µε δύο γέροντες ραµο-
λί. Αµάν βρε Μήτσο, δεν µπορείς να κόψεις αυ-

τό το άτιµο το τσιγάρο, που ξεροσταλιάζεις έξω στο 
κρύο; -Εσύ µεγάλε µπορείς να κόψεις την συνουσία; 
Εγώ είµαι µεγάλος για τέτοια πράγµατα. Τώρα χαιρε-
τίσµατα. – Ναι αλλά εάν µπορούσες;

Μια χρήσιµη συµβολή για τους θεριακλήδες κα-
πνιστές. ∆εν κρυολογείς όταν συνηθίζεις το κρύο, 

αλλά όταν από την ζέστη βγαίνεις στο κρύο. Κάτι ξέρου-
µε και εµείς οι αδιόρθωτοι.

Οι παππούδες µας οι Έλληνες πριν δύο χιλιάδες 
τόσα χρόνια, έλεγαν. Ενός κακού µύρια έπονται. 

Μια συµφοράς ακολουθούν χιλιάδες. Αυτό ζει, δυ-
στυχώς, σήµερα η µεγάλη Κίνα. Για να αναρρώσει θα 
περάσουν πολλά χρόνια µε απρόβλεπτες εξελίξεις. 

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 9ο  

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

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 ● Αχαρνές ● Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 ● ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών

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

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 697 2426684

Συντακτική οµάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας
∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 

Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης, Χάρης ∆ηµούτσος  
∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου ● 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.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 30 € ● Σύλλογοι: 50 € ● ∆ήµοι: 10 0 €

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - 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 ∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

Τεµπέλης µε τον εργατι-
κό δεν συµπεθεριάζουν. 
Η απληστία µε την τσι-

γκουνιά σφιχταγκαλιάζονται. 
Το εµπόριο µε τα τιµολόγια µι-
σούνται. Ροµά µε γυαλιά µυω-
πίας ή οικοδόµος δεν υπάρχει. 
Ιερέας και φυσικός δεν συµβι-
βάζονται. Στραβόξυλο µε ευγε-
νικούς τρόπους δεν συναντάς. 
Βαµµένος οπαδός οµάδας ή ιδε-
ολογίας, δεν αλλάζει χρώµα. 
Από υποκρισία όµως ξεχειλί-
ζουµε. Έτσι είναι η ζωή µας. Ο 
Μπαξές έχει από όλα τα λου-
λούδια.

Πολλοί άνθρωποι πι-
στεύουν ότι µπορούν να 
αλλάξουν τον κόσµο 

µας. Είναι γιατί δεν ξέρουν, ότι 
δεν µπορούµε να αλλάξουµε τα 
ένστικτα που µας δίδει η µητέρα 
φύση µε την γέννηση µας. Επι-
βίωση, κυριαρχία, πλουτισµό.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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Αυτές τις δύσκολες 
στιγµές που 
βιώνουµε όλοι µας 

εξαιτίας του κορωνοϊού, η 
κυβέρνηση της χώρας µας 
κατάφερε µε τις άµεσες 
επεµβάσεις των 
επιστηµόνων µας και των 
προληπτικών µέτρων που 
έχουν παρθεί να αποτρέψει 
µία τραγωδία παρόµοια µε 
αυτή γειτονικών χωρών και 
συνάµα να αποτρέψει 
επιτυχώς χάρη στα Σώµατα 
Ασφαλείας και στο Στρατό την εισβολή των 
λαθροµεταναστών στη χώρα µας, που 
συνδυαστικά µε το ξέσπασµα του 
κορωνοϊού θα είχε χαοτικές συνέπειες. 

∆υστυχώς όµως δεν θα συµβεί το ίδιο σε ότι 
αφορά στην οικονοµική κατάσταση της χώρας, για 
την οποία οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες καθώς 
διανύουµε µία περίοδο υπερφορολόγησης την 
στιγµή που η κυβέρνηση θα έπρεπε να προχωρά 
σε γενναίες µειώσεις φόρων, «κούρεµα» οφειλών 
και  µείωση του ΦΠΑ σε όλα τα είδη ώστε να 
δώσει κίνητρα και να ενθαρρύνει την αγορά, η 
οποία είναι και ο βασικός συντελεστής της 
οικονοµίας.

Η  πόλη των Αχαρνών δεν θα µείνει όπως είναι 
φυσικό ανεπηρέαστη εφόσον µας βρίσκει µε 
δανειακές υποχρεώσεις άνω των 100 εκ. ευρώ, µε 
χρέη προς τρίτους ύψους άνω των 50 εκ. ευρώ και 
µε µία δηµοτική αρχή  που κρατάει  στο σκοτάδι 
όλα τα οικονοµικά στοιχεία της πόλης. 

Οι προβλέψεις µε βάση τα µέχρι σήµερα 
δεδοµένα δείχνουν ότι η κατάσταση θα συνεχίσει 
ως έχει µέχρι και το τέλος του χρόνου, πράγµα το 

οποίο πρακτικά σηµαίνει ότι η 
επιχειρηµατικότητα στην πόλη 
µας δέχεται και θα 
εξακολουθήσει να δέχεται 
τεράστιο πλήγµα µε αποτέλεσµα 
την εκτίναξη του δείκτη ανεργίας 
στον ∆ήµο µας . 

Σε µία δύσκολη 
πανανθρώπινη συγκυρία, η 
οποία δοκιµάζει τις αντοχές µας 
και σκορπά τον πανικό, το φετινό 
Πάσχα έρχεται για να δώσει ένα 
πραγµατικό µήνυµα ελπίδας, 
αγάπης για το συνάνθρωπο 

αλλά και πίστης στη θεϊκή δύναµη την οποία 
σήµερα όσο ποτέ άλλοτε έχουµε ανάγκη. 

Η ανθρώπινη αλληλεγγύη παίζει πλέον 
πρωταγωνιστικό ρόλο στον κόσµο και είναι αυτή 
που θα µας δώσει τη δυνατότητα να ξεπεράσουµε 
αυτή την πρωτοφανή δοκιµασία στην οποία 
βρίσκεται ολόκληρος ο πλανήτης. 

Το µόνο σίγουρο είναι πως µόλις τελειώσει η 
κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε σήµερα, θα 
πρέπει να πορευτούµε µε την ίδια αλληλεγγύη, την 
ίδια αγάπη και τον ίδιο αλτρουισµό  που 
πορευόµαστε αυτές τις δύσκολες µέρες. 

Εύχοµαι από τα βάθη της καρδιάς µου,  το 
Ανέσπερο Φως της Ανάστασης να φωτίσει τα σπίτια 
όλων µας, να χαρίσει υγεία στα αγαπηµένα µας 
πρόσωπα και να γιατρέψει όσους η υγεία τους 
δοκιµάζεται ώστε να ξαναβρεθούν κοντά στις 
οικογένειές τους.

Καλό Πάσχα και Χρόνια Πολλά!

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών      

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Για να επιβιώσει η οικονοµία της χώρας µας!  
Χρειάζεται   γενναία  µείωση  φόρων, κούρεµα 
Οφειλών  και  άµεση  µείωση  Φ.Π.Α.

ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ  ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΒΛΑΣΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Μήνυµα  εορτασµού   Ζωοδόχου Πηγής
Αδελφοί µου αγαπηµένοι, 
 Χριστός Ανέστη  και Χρόνια πολλά,

Σήµερα παραµονή της µεγάλης 
εορτής για την πόλη των Αχαρνών, της 
Ζωοδόχου Πηγής, αισθάνοµαι την 
ανάγκη να επικοινωνήσω µαζί σας για 
να µοιραστώ τα συναισθήµατα χαρµο-
λύπης που µε διακατέχουν. 

Από τη µια µεριά η χαρά της Ανα-
στάσεως του Κυρίου µας και από την 
άλλη η λύπη γιατί δεν µπορούµε να 
γιορτάζουµε φέτος πανηγυρικά την 
Παναγία µας.

Όµως ενορίτες µου αγαπηµένοι 
µην χάνετε την ελπίδα σας και την πί-
στη σας. Έτσι είναι η ζωή των Χριστια-

νών ζωή σταυροαναστάσιµη. Να γνω-
ρίζετε πάντα µετά την Σταύρωση έρχε-
ται η Ανάσταση.

Με την ευλογία του Σεβασµιότα-
του Μητροπολίτου µας κ.κ. Αθηναγό-
ρου σήµερα το απόγευµα και αύριο το 
πρωί και ώρα 10:00 θα χτυπήσουν οι 
καµπάνες του Αγίου Βλασίου.

Εύχοµαι και προσεύχοµαι ο Θεός 
και η Παναγία Ζωοδοχος Πηγή να µας 
αξιώσουν να ανταµώσουµε σύντο-
µα!!!

Χριστός Ανέστη - Χρόνια Πολλά!!!
Αρχιµανδρίτης Ιωάννης Ραπτης
Προϊστάµενος Αγίου Βλασίου 

Αχαρνών
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ήταν µια Μεγάλη Εβδοµάδα διαφορετική από κάθε άλλη εν 
µέσω της πανδηµίας, το ίδιο και η Ανάσταση, το ίδιο και η  ηµέ-
ρα του Πάσχα. Τα προληπτικά µέτρα για τη µείωση της διασπο-

ράς του κορωνοϊού διαµόρφωσαν τις ιδιαίτερες συνθήκες, µε τις εκ-
κλησίες να λειτουργούν το Θείο ∆ράµα και την κορύφωσή του κεκλει-
σµένων των θυρών και τους πιστούς να το βιώνουν από το σπίτι τους.   
Ο  εορτασµός της ανήµερα της Λαµπρής, τον κάθε έναν στο δικό του 
σπίτι και όχι σε σπίτια συγγενών και φίλων. 

Η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως σε συ-
νεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρνών και το τηλεοπτικό κανάλι Focus 
Web TV  µετέδωσε  ζωντανά την Ιερή Ακολουθία της Αναστά-

σεως από τον Άγιο Κωνσταντίνο , παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού 
Ναού του Αγίου Βλασίου Αχαρνών.  Η Ζωντανή µετάδοση ξεκίνησε στις 
23:00 το Σάββατο 18 Απριλίου.  Ο ∆ήµος Αχαρνών φέρνει την ιερή ακο-
λουθία της Αναστάσεως από τον Άγιο Κων/νο στην οθόνη του κινητού 
σας η του υπολογιστή σας!  Στις 24:00 βγαίνουµε όλη στα µπαλκόνια 
µας µε αναµµένα κεριά και τα φώτα από το σπίτι µας και όλοι µαζί ψάλ-
λουµε το Χριστός Ανέστη!!!!, σηµείωσε  στην σχετική ανάρτηση ο Αντι-
δήµαρχος  Νικόλαος ∆αµάσκος.

Ζωοδόχου Πηγής Αχαρνές , ο κορωναίος µας στέρησε το πα-
νηγύρι φέτος Από τις µεγαλύτερες θεοµητορικές εορτές είναι 
η σηµερινή εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, καθώς µε αυτή τιµά-

µε την Παναγία µας αµέσως µετά την Ανάσταση του Κυρίου. Η γιορτή 
αυτή αποτελεί µια υπενθύµιση της ζωντανής πραγµατικότητας πως η 
Παναγία µας είναι η πηγή και η χαρά της ζωής. Είναι η Μητέρα που 
γέννησε τον Χριστό, ο οποίος είναι η ίδια η ζωή .

Οι συνθήκες, ωστόσο, θα µας στερήσουν φέτος τη χαρά της συνύ-
παρξης και του συνεορτασµού της Ζωοδόχου Πηγής και της Ιεράς 
Πανηγύρεως στο ∆ήµο µας. Η πίστη µας όµως στην Παναγία, θα 

µας δώσει τη δύναµη να υπερβούµε τις δυσκολίες και οπλισµένοι µε υπο-
µονή και επιµονή, να αφήσουµε την ελπίδα και την αισιοδοξία να διεισ-
δύσουν µέσα µας.

Για τα άτοµα που βιώνουν αποµονωµένα από αυτή την πανδηµία, 
όπως οι ηλικιωµένοι, οι ευπαθείς οµάδες, οι ΑµεΑ κά,  µερίµνησαν  
η Περιφέρεια και οι ∆ήµοι   µε τη διανοµή στα σπίτια τους τροφί-

µων και φαρµάκων και ειδικά , µοίρασαν µέσω του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου τους και «Πασχαλινά γεύµατα» στις άπορες οικογένειες και σε 
αυτές που δεν µπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους. Τα πασχα-
λινά γεύµατα στους δικαιούχους περιείχαν παραδοσιακά είδη, όπως µα-
γειρίτσα, αρνί µε πατάτες, σαλάτες, ψωµί, και τσουρέκια, για τη σίτιση  το 
Μεγάλο Σάββατο το απόγευµα και  το πρωί της ηµέρας του Πάσχα. 

«Τα περιοριστικά µέτρα που ισχύουν µέχρι τις 27 Απριλίου παρατεί-
νονται κατά µία εβδοµάδα έως τις 4 Μαΐου. Στις αρχές της επόµενης 
εβδοµάδας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυν-

θεί στους Έλληνες για να παρουσιάσει το συγκροτηµένο σχέδιο της κυβέρ-
νησης. Το πλαίσιο δηλαδή, στο οποίο θα κινηθούµε κατά το επόµενο χρο-
νικό διάστηµα», δήλωσε ο κ. Πέτσας, κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης των 
πολιτικών συντακτών. 

Σε ότι αφορά στην άρση των µέτρων, η µετάβαση στη νέα κανονι-
κότητα θα είναι αργή, θα εξελιχθεί σε διαδοχικές φάσεις, διαδοχι-
κά µέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο, υπογράµµισε ο Στέλιος Πέτσας. 

«Σε κάθε φάση θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσµού 
και θα προχωρούµε εβδοµάδα µε εβδοµάδα», συµπλήρωσε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος.

Σχετικά µε το άνοιγµα των Σχολείων : Υπό τις συνθήκες στις οποίες είµα-
στε σήµερα τα σχολεία θα ανοίξουν µε τις προφυλάξεις της δηµόσιας υγεί-
ας τις οποίες θα υιοθετήσουµε. Σταδιακά θα ανοίξουν όλες οι βαθµίδες και 

η µετάβαση στην οµαλότητα περιλαµβάνει βεβαίως και το άνοιγµα όλων των 
βαθµίδων της εκπαίδευσης. Η Γ λυκείου έχει µια ιδιαίτερη ευαισθησία και βεβαί-
ως θα πρέπει να προταχθεί, έτσι ώστε τα παιδιά να είναι απολύτως προετοιµασµέ-
να για τις εξετάσεις τους που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο, όσο το δυνατόν πιο κο-
ντά στην αρχική πρόβλεψη. Υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο για τη διαδικασία των 
Πανελλαδικών εξετάσεων, όπως να διατηρηθούν οι αναγκαίες αποστάσεις.. γε-
νικά είµαστε πολύ έτοιµοι να υποδεχθούµε τις Πανελλαδικές εξετάσεις.»

Σύµφωνα µε πληροφορίες πρώτα θα γίνει η επιστροφή των µαθη-
τών της Γ Λυκείου όπου και θα κάνουν επαναλήψεις και διαγωνί-
σµατα προσοµοίωσης ενόψει των Πανελληνίων 2020. Στις τάξεις 

θα τηρούνται αποστάσεις των 2 µέτρων µε µείωση των διδακτικών ωρών 
ώστε οι τάξεις να χωρίζονται σε περισσότερα τµήµατα για να γίνεται το µά-
θηµα καθώς σε κάθε τάξη θα πρέπει να υπάρχει το 1/4 των µαθητών που 
υπήρχε έως τώρα. Τα διαλείµµατα θα γίνονται τµηµατικά και µε επιτήρη-
ση. Μάλιστα, στο τραπέζι των συζητήσεων έχει τεθεί και το ζήτηµα των µα-
θηµάτων σε εξωτερικούς χώρους, αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Άνοιξε η πλατφόρµα η οποία δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγούν από 
την καταβολή δηµοτικών τελών επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από 
τα έκτακτα µέτρα για τον κορονοϊό. Η απαλλαγή αφορά στα τέλη κα-

τάληψης κοινοχρήστων χώρων και στο ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριό-
τητας και ηλεκτροφωτισµού. Θα διαρκέσει όσο διάστηµα εφαρµόζονται τα µέ-
τρα αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού.

Ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών η συµµετοχή στην 48η 
Εθελοντική αιµοδοσία που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Εκ-
δηλώσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών µε σύνθηµα 

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ αλλά βγαίνουµε για να δώσουµε αίµα». Η αιµοδοσία 
πραγµατοποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργα-
σία µε το τµήµα αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου «Αµαλία Φλέµινγκ» και του 
συλλόγου εργαζοµένων του ∆ήµου Αχαρνών. Η έκκληση για αύξηση των 
αποθεµάτων αίµατος σε µία πολύ δύσκολη περίοδο προσέλκυσε 76 συ-
µπολίτες µας που ήρθαν για να συνδράµουν µε το αίµα τους. 

Την έµπρακτη υποστήριξή της προς τις γυναίκες αλλά και κάθε µέλος της 
οικογένειας που µπορεί να υποστούν ενδοοικογενειακή βία κατά την πε-
ρίοδο του κατ οίκον εγκλεισµού των πολιτών λόγω της πανδηµίας, προ-

σφέρει η  Περιφέρεια Αττικής, ενισχύοντας την τηλεφωνική γραµµή 1110, µε ει-
δική Γραµµή Βοήθειας  για την πρόσβαση των θυµάτων βίας σε ψυχολογική και 
συµβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση.  Ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής 
σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
Φύλων, επανδρώνει την Ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης 1110 µε ει-
δικούς επιστήµονες µε στόχο την καθολική αντιµετώπιση των περιστατικών . 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρυµπόπης, ευχαριστεί την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία για την άµεση παρέµβαση, στο σχετικό αίτηµά µας, του καθα-
ρισµού και ευπρεπισµού, του αρχαιολογικού χώρου «ΤΥΜΒΟΥ ΣΟΦΟ-

ΚΛΗ». Επίσης τον Αντιδήµαρχο κ. Νίκο ∆αµάσκο, για την επίσκεψή του στο µνη-
µείο και την ενηµέρωσή του για της δράσεις, που προτίθεται να αναλάβει ο ∆ή-
µος, για την περεταίρω ανάδειξη του. Για το ∆.Σ. Ο Πρόεδρος  Ν. Σπανάκης.

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

∆ράσεις  σε  κάθε επίπεδο  και  προγραµµατισµός 
από την Πρόεδρο της ∆ΗΦΑ  Αγγελική   Ζαχαριάδη 
Σε εγρήγορση και συνεχή δράση βρί-

σκεται η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρ-
νών (∆ΗΦΑ) µε την Πρόεδρό της Αγ-

γελική Ζαχαριάδη να µην αφήνει το χρό-
νο ανεκµετάλλευτο. Από τις αρχές Ιανου-
αρίου, οπότε και ανέλαβε τα ηνία της 
∆ΗΦΑ, προσπαθεί να προωθήσει σειρά ζη-
τηµάτων που εµπίπτουν στην αρµοδιότη-
τά της, όπως θέµατα που αφορούν τη λει-
τουργία των παιδικών σταθµών, αλλά και 
νέα προγράµµατα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ενέργειες που 
έχουν πραγµατοποιηθεί όσον αφορά τη λει-
τουργία των παιδικών σταθµών κατά το χρο-
νικό διάστηµα των περασµένων µηνών:
● Νοµιµοποίηση των αυθαιρεσιών όλων των 
παιδικών σταθµών.
● Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε 
όλους τους παιδικούς σταθµούς.
● Έγκριση ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ σε δύο βρεφικά τµή-
µατα (Αγία Βαρβάρα και Παιδικός Σταθµός 
Αγριλέζας).
● Ένταξη παιδικών σταθµών σε πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών για την πλήρη προσαρµογή του στο νέο 
θεσµικό πλαίσιο.
● Προµήθεια τάµπλετ για την άµεση επικοι-
νωνία των παιδικών σταθµών µε τη διοίκη-
ση,
● Ένταξη του 1ου παιδικού σταθµού στο 
Πράσινο Ταµείο για την ενεργειακή αναβάθ-
µιση του σταθµού.

Στα ΚΑΠΗ : 
● Συνεργαστήκαµε µε φορείς και συλλόγους 
υποστήριξης ασθενών µε οστεοπόρωση και 
πραγµατοποιήθηκαν ∆ΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
οστικής µάζας! 
● Ξεκινήσαµε   4 ΜΗΝΑ Πρόγραµµα ∆ιατα-
ραχών Μνήµης Alzheimer για προληπτικούς 
λόγους στους ηλικιωµένους ∆ΩΡΕΑΝ µε µε-
γάλη απήχηση. 
● Εξασφαλίσαµε ∆ΩΡΕΑΝ αιµατολογικούς 
ελέγχους (Τσεκάπ) µε τοπικά διαγνωστικά κέ-
ντρα για όλα τα µέλη 
● Συνεργαστήκαµε µε τους Γιατρούς της Αγά-
πης που προσέφεραν ∆ΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
όλων των ειδικοτήτων ( Καρδιολόγος- Ου-
ρολόγος-∆ερµατολόγος- Χειρουργός ΩΡΛ) 
σε ΟΛΟΥΣ τους ∆ηµότες µας.

Στόχος επόµενος  είναι: Ειδικά προγράµ-

µατα για την ψυχαγωγία των ηλικιωµένων,, 
την δηµιουργική απασχόληση και ταυτόχρο-
να την δυνατότητα να καλλιεργήσουν το αί-
σθηµα της αλληλεγγύης και συντροφικότη-
τας. Θα είµαστε δίπλα τους!!

Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν απο-
λυµάνσεις σε όλα τα κτήρια που στεγάζουν 
όλες τις δοµές της ∆ΗΦΑ, προτού σταµατή-
σει η λειτουργία τους λόγω της λήψης έκτα-
κτων µέτρων για τον COVID-19. Από την 
πρώτη στιγµή έγινε ενηµέρωση για την απαλ-
λαγή των γονέων από τα τροφεία για το διά-
στηµα που διαρκούν τα µέτρα.

Αξίζει να σηµειωθεί πως στο διάστηµα 
αυτό µόνο ανενεργή δεν παραµένει η ∆ΗΦΑ, 
καθώς η πρόεδρος κ. Αγγελική Ζαχαριάδη 
λειτουργεί στο πλαίσιο του προγραµµατι-
σµού για τις ενέργειες που κρίνει δέον να 

πραγµατοποιηθούν τόσο στον τοµέα της 
βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
όσο και για την καλύτερη, αποτελεσµατικό-
τερη και πιο φιλική προς τους δηµότες λει-
τουργία της ∆ηµοτικής 

«Υποµονή όλα θα γίνουν! Ο αγώνας µας 
δεν σταµατάει εδώ! Είναι απαραίτητο όλοι οι 
συνδηµότες να απολαµβάνουν τα αυτονόη-
τα και δεν θα σταµατήσουµε να µαχόµαστε 
γι’ αυτό.», δήλωσε χαρακτηριστικά  η  πρόε-
δρος της ∆ΗΦΑ. 

∆εν θα αποτελεί έκπληξη,  αν  η  σηµερι-
νή  Πρόεδρος  Αγγελική  Ζαχαριάδη,  µε  την  
άριστη  συνεργασία του προσωπικού της 
∆Η.Φ.Α. πετύχει  το  αυτονόητο , δηλαδή  την 
οµαλή, νόµιµη και δίκαιη λειτουργία όλων 
των υπηρεσιών, κάτι που οι δηµότες  θα ανα-
γνωρίσουν και ανταµείψουν.



Σήµερα ένα άδειο οικόπεδο και πρόχειρος τόπος 
στάθµευσης οχηµάτων. Άχρωµος, άοσµος, και 
αδιάφορος... Πάµε λοιπόν όµως ένα ταξίδι πίσω 

στο χρόνο γιατί εκείνη η αλάνα δεν ήταν πάντα έτσι. 
Στην οδό Παύλου Μελά λοιπόν, στον Άγιο Νικόλαο 
µέχρι το 1999 µία χρονιά ,που ο σεισµός άφησε έντο-
να τα σηµάδια του στον τόπο µας ,υπήρξε ένα κτίσµα 
παλαιότατο.

Ένα κτίσµα πλίθινο που από µέσα του έβγαιναν όµορ-
φες µυρωδιές από σταρένιο φρεσκοψηµένο ψωµί ,από 
τον Λεωνίδα Μάνη, ένα φούρναρη που συµπαθούσε όλο 
το Μενίδι και αγαπούσε τις νοστιµιές του. 

Υπήρξε ένας φούρνος που µε το γλυκό ψωµί του, τα 
υπέροχα παξιµάδια του, τις γευστικές λαγάνες του, και τις 
ζεστές του τυρόπιτες συντρόφευσε µε τις νοστιµιές του, 
γειτονιά , γενιές µαθητών, εργάτες µα και περαστικούς για 
πολλά - πολλά χρόνια. 

Το κτίσµα αυτό λοιπόν µε επωνυµία «Το χωριάτικο» 
και ηλικίας άνω των 230 ετών βρισκόταν από τα τέλη του 
1700 στην ίδια ακριβώς τοποθεσία και ήταν αυτό που πριν 
τον πόλεµο του 40 φούρνιζε ο κος Βαρελάς και µετά από 
αυτόν πέρασε περίπου το 1955 στα χέρια του κυρ Λεωνί-
δα που αργότερα µαζί µε τον γιο του Ιωάννη γέµιζαν µυ-

ρωδιές οληµερίς τη γειτονιά µέχρι και την αποφράδα µέ-
ρα που ο σεισµός άφησε το ανεξίτηλο σηµάδι του στον 
τόπο µας και τον άλλαξε αρκετά. 

Ένας γλυκός άνθρωπος λοιπόν ο κύριος Λεωνίδας συ-
µπαθής σε όλους που ξεκινούσε πρωί-πρωί και άναβε το 
φούρνο του, ένα φούρνο που χωρούσε ίσα µε 30 ταψιά 
φαγητό και όλα αυτά µε τα ξύλα ελιάς του κ. Σερέπα, ο 
οποίος πήγαινε του τα έκοβε και του τα έφερνε µε το γαϊ-
δαράκο του από την Πάρνηθα και µετά του τα ζύγιζε µε το 
καντάρι έξω από το φούρνο. 

Αργότερα το βράδυ ετοίµαζε τη µαγιά µε το νερό το 
αλεύρι και το αλάτι µέχρι να ξινίσει το επόµενο πρωί, για 
να τη χρησιµοποιήσει στο πρωινό ψωµί του το σταρένιο 
το µοσχοµυριστό, και που µε αυτό τον τρόπο έµενε µέχρι 

και µία εβδοµάδα φρέσκο. Ένας φούρναρης που ζύµωνε 
συχνά µέχρι και 200 οκάδες ψωµί ηµερησίως. 

Επίσης τα µεσηµέρια εκτός από τις πατσίτσες(πατσά) τις 
κοκκινιστές που έψηνε για την ταβέρνα «Του µερακλή» 
που βρισκόταν λίγο πιο κάτω ,έψηνε στα ταψιά που του 
πήγαιναν οι Μενιδιάτες, κριθαράκι ,γεµιστά , µπριάµ και 
άλλα λογής - λογής φαγητά στο ξυλόφουρνο του. 

Μέσα από αυτές τις όµορφες φωτογραφίες και το άρ-
θρο για τον φούρνο του κυρίου Λεωνίδα και του υιού του 
Ιωάννη µάθαµε πράγµατα για ένα άνθρωπο της τότε κα-
θηµερινότητας, σηµαντικό κρίκο της ιστορίας της πόλης 
που άφησε το σηµάδι του στον τόπο µας. Γιατί την ιστορία 
του τόπου, την γράφουµε όλοι εµείς οι καθηµερινοί απλοί 
άνθρωποι µέρα µε την µέρα.

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»
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Ο Φούρνος 
του Μάνη
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∆ύο ειδικά απορριµµατοφόρα  και   200 καφέ κάδους 
παρέλαβε ο ∆. Αχαρνών από την Περιφέρεια Αττικής

Ψηφιακός εκσυγχρονισµός του ∆ήµου  Αχαρνών 
Ηλεκτρονικά η δήλωση τετραγωνικών µέτρων
Τη δυνατότητα στους πολίτες να µπο-
ρούν απλά και εύκολα, να δηλώσουν 
ηλεκτρονικά τα πραγµατικά τετραγωνικά 
µέτρα των ακινήτων τους, δίνει πλέον ο 
∆ήµος Αχαρνών, µέσα από την Ιστοσελί-
δα του www.acharnes.gr. Με λίγα 
«κλικ» και «ανεβάζοντας» σκαναρισµένα 
ή σε φωτογραφία τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά, οι πολίτες θα µπορούν να δι-
ορθώσουν τα τετραγωνικά µέτρα που 
έχουν δηλώσει. 

Για τη νέα διευκόλυνση του ∆ήµου που 
προχωράει ολοταχώς στην ψηφιακή εποχή 
µίλησε αναλυτικά ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικη-
τικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υναµι-
κού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & Εξυ-
πηρέτησης του ΠολίτηΝίκος ∆αµάσκος :

«Ο ∆ήµος Αχαρνών εδώ και περίπου 

δύο µήνες µπαίνει στη νέα ψηφιακή εποχή. 
∆ηµιουργούµε υπηρεσίες στις οποίες θα 
µπορούν οι δηµότες µας να εξυπηρετηθούν 
από το ∆ήµο µας εξ αποστάσεως. Μία από 
αυτές τις υπηρεσίες που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου µας είναι η δήλωση 
των τετραγωνικών µέτρων των ακινήτων. 
Καλούµε όλες τις δηµότισσες και όλους 
τους δηµότες που έχουν στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Αχαρνών ακίνητο στο 
οποίο τα τετραγωνικά του µέτρα δεν ταυτί-
ζονται βάσει του Ε9 µε τα τετραγωνικά που 
υπάρχουν στο λογαριασµό του παρόχου 
του ηλεκτρικού ρεύµατος να εισέλθουν στο 
σάιτ του ∆ήµου µας www.acharnes.gr.

Ως ∆ήµος Αχαρνών, έχει ήδη µπει στην 
ψηφιακή εποχή και τώρα λόγω της κατεπεί-
γουσας κατάστασης λόγω του κορωνοϊού 

επισπεύδουµε τις διαδικασίες που θα χρει-
αστούν, ούτως ώστε οι συνδηµότες µας 
που θα βρίσκονται στο σπίτι τους να µπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν σε µια  σειρά υπη-
ρεσιών από τον υπολογιστή ή το κινητό 
τους χωρίς να επισκεφθούν το ∆ηµαρχείο».     

Με δύο ειδικά απορριµµατοφόρα σύγχρονης τεχνολογίας, 
200 καφέ κάδους για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων 
και 4 τόνους κοµπόστ εξοπλίστηκε από την Περιφέρεια 

Αττικής , ο ∆ήµος Αχαρνών, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανα-
κύκλωση 2020». Είναι από τους πρώτους δήµους της Περιφέρει-
ας, στον οποίο παραδόθηκαν απορριµµατοφόρα και κάδοι. 

Κατά την «τελετή παράδοσης-παραλαβής», ο Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης παρέδωσε στο ∆ήµαρχο Αχαρνών Σ. Βρεττό 2 
ειδικά απορριµµατοφόρα σύγχρονης τεχνολογίας 200 καφέ κάδους, 
για τη συλλογή οργανικών απόβλητων και 4 τόνους κοµπόστ. 

Ο κ. Πατούλης επισήµανε πως η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχί-
σει να στηρίζει ενεργά το ∆ήµο Αχαρνών αλλά και όλους τους ∆ή-
µους που είναι υποβαθµισµένοι, µε αναπτυξιακά έργα και πολιτικές 
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και τόνισε πως το έργο του ∆η-
µάρχου είναι προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ο κ. Βρεττός τον ευχαρίστησε για την παράδοση των οχηµάτων 
και των κάδων, επισηµαίνοντας ότι η εποικοδοµητική συνεργασία 
τους θα συνεχιστεί. 

Στη συνέχεια οι δύο άντρες παρακολούθησαν µία µικρή παρου-
σίαση του τρόπου λειτουργίας των απορριµµατοφόρων  και ενηµε-
ρώθηκαν για τη διαδικασία λειτουργίας και παραγωγής κοµπόστ. 

«Με τον ∆ήµαρχο Αχαρνών και φίλο Σ. Βρεττό έχουµε µία εξαι-
ρετική συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί µε παρεµβάσεις που θα 
έχουν µόνο αναπτυξιακό πρόσηµο. Με δεδοµένο ότι βιώνουµε µία 
δύσκολη συγκυρία εξαιτίας της υγειονοµικής κρίσης θα ήθελα να 
παρακαλέσω να υπάρχει µία συντονισµένη συνεργασία του ∆ήµου 
µε τοπικούς φορείς προκειµένου να τοποθετηθούν οι κάδοι σε ση-
µεία προτεραιότητας, όπως είναι οι λαϊκές αγορές, την περίοδο που 
διανύουµε“, τόνισε ο κ. Πατούλης.

Από την πλευρά του  ο κ. Βρεττός δήλωσε: «Ευχαριστώ προ-
σωπικά τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη γιατί από τις πρώτες µέρες 

που αναλάβαµε τα ηνία του ∆ήµου έχει σταθεί δίπλα µας. Σήµερα 
είναι µια µεγάλη µέρα για το ∆ήµο µας, καθώς αρχίζει να παίρνει 
σάρκα και οστά ένα µεγάλο σχέδιο για εµάς αλλά και για όλη την 
Περιφέρεια. Μάλιστα είµαστε ένας από τους πρώτους ∆ήµους που 
παραλαµβάνουν οχήµατα και κάδους. Έχουµε πολλά έργα ακόµη 
να υλοποιήσουµε και χαιρόµαστε γιατί βλέπουµε πως η Περιφέ-
ρεια ανταποκρίνεται συνεχώς και στέκεται αρωγός των προσπαθει-
ών µας. Όσον αφορά την περίοδο που διανύουµε τόσο η Περιφέ-
ρεια όσο και ο ∆ήµος µας πήραν από πολύ νωρίς τα ενδεδειγµένα 
µέτρα. Έχουµε παραλάβει και υλικό από την Περιφέρεια, ενώ προ-
γραµµατίζουµε µια νέα σειρά δράσεων πάντα συνδεδεµένες µε τη 
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 

Κύριε Πατούλη σας ευχαριστώ για µια ακόµη φορά για το ενδια-
φέρον σας και για τη διάθεσή σας να είστε δίπλα µας στην προσπάθεια 
που κάνουµε να αναβαθµίσουµε τις Αχαρνές». 

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης – παραλαβής η οποία έγινε µε 

όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα προφύλαξης, παρόντες ήταν ο 
Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Θ. Αυγερινός, ο αρµόδιος Αντιπε-
ριφερειάρχης  Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ 
Β. Κόκκαλης,  οι εντεταλµένοι Περιφ. Σύµβουλοι Ε. Κοσµίδη και Αθ. 
Κατσιγιάννης, Γ. Βλάχου και υπηρεσιακά στελέχη του Ε∆ΣΝΑ.

Από τον ∆ήµο Αχαρνών παρέστησαν ο ∆αµάσκος Νικόλαος- Αντι-
δήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υναµικού,  ο Βρετ-
τός Μιχαήλ – Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Προγραµµατισµού Πολιτι-
κού Σχεδιασµού, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας & Πολεοδοµίας, ο Σιδηρό-
πουλος Γεώργιος- Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων & Υπο-
δοµών, ο Ξαγοράρης Νικόλαος- Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης. Ο Πετάκος Γεώργιος- Αντιδήµαρ-
χος Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης  η Κοσµίδου Λουίζα- Αντιδήµαρ-
χος Παιδείας , Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, ο Αραµπατζής 
Ευάγγελος Αντιδήµαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότη-
τας και η Χριστίνα Κατσανδρή- Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Προχωρούν τα έργα στο τέως 
βασιλικό κτήµα Τατοΐου

Ένα ακόµη έργο ολοκληρώθηκε από 
το ∆ήµο Αχαρνών. Συγκεκριµένα η 
κεντρική πλατεία του Κόκκινου Μύ-
λου παρουσιάζει πλέον µια νέα εικό-
να, καλαίσθητη και εντελώς διαφο-
ρετική από αυτή που παρουσίαζε τα 
τελευταία χρόνια.

Σε διάστηµα µόλις λίγων ηµερών 
πραγµατοποιήθηκε πλήθος εργασιών, 
όπως επισκευές, βαψίµατα, επιδιόρθω-
ση ηλεκτροφωτιστικών σωµάτων, επι-
διορθώσεις και χρωµατισµοί στα πα-
γκάκια, στα παρτέρια και τους κάδους, ενώ έγινε και βάψιµο 
δαπέδου.

Η ανακαίνιση αυτή είναι η πρώτη από όσες πρόκειται να γί-
νουν σε πλατείες του ∆ήµου. Παράλληλα είναι µια κίνηση, που 

έτυχε εξαιρετικής αποδοχής από τους 
κατοίκους του Κόκκινου Μύλου, οι 
οποίοι περίµεναν πολλά χρόνια να 
δουν τη δική τους πλατεία ανακαινι-
σµένη.

«Με άµεσες ενέργειες και µεράκι 
προσπαθούµε να δώσουµε µια νέα 
εικόνα στην πόλη και σε κάθε γειτο-
νιά. Οι παρεµβάσεις µας θα είναι συ-
νεχείς στους δηµόσιους χώρους, 
προκειµένου να αποκτήσουν µια άλ-
λη όψη, τέτοια που να ικανοποιεί 

τους δηµότες µας. Ξεκινήσαµε από τον Κόκκινο Μύλο, αλ-
λά σύντοµα θα βρεθούµε σε µια άλλη περιοχή του ∆ήµου 
µας. ∆εν σταµατάµε, συνεχίζουµε», δήλωσε σχετικά ο ∆ή-
µαρχος κ. Σπύρος Βρεττός.

Έγινε «κόσµηµα» η πλατεία του Κόκ. Μύλου  

Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ των έργων στο τέως βασιλικό κτήµα στο 
Τατόι, εξετάστηκε σε διαδοχικές τηλεδιασκέψεις υπό 
την υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, Λίνα Μεν-
δώνη, µε τη συµµετοχή του γενικού γραµµατέα Πολι-
τισµού Γιώργου ∆ιδασκάλου, καθώς και υπηρεσια-
κών παραγόντων.

 Όπως ενηµερώνει µε ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, 
«παρουσιάστηκε το προσχέδιο της µελέτης Σκοπιµό-
τητας και Βιωσιµότητας, η οποία εκπονείται, µε χορη-
γία του Ιδρύµατος Αθανασίου Λασκαρίδη, όπου ανα-
λύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κτήµατος.» 

«Τα κριτήρια, µε τα οποία γίνεται η σύγκριση, είναι 
το µέγεθος των κτηµάτων κι αν µέσα στην έκτασή τους 
βρίσκεται ανάκτορο ή όχι», συνεχίζει η ανακοίνωση 
του ΥΠΠΟΑ. «Αξιολογείται η σηµασία των µνηµείων 
τα οποία περιλαµβάνονται στα όριά τους, ο αριθµός 
επισκεπτών που δέχονται ετησίως, οι δραστηριότητες 
που φιλοξενούν και η απόστασή τους από αστικά κέ-
ντρα. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα απεικονί-
ζουν αναλυτικά τις χρήσεις, οι οποίες, στη συνέχεια 
-σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο- θα εξετα-
στούν από τα αρµόδια όργανα των συναρµοδίων 
Υπουργείων, προκειµένου να καταστεί εφικτή η ανά-
πτυξή τους στο κτήµα Τατοΐου», συµπληρώνει το ΥΠ-
ΠΟΑ. Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, οι προθεσµί-
ες που έχει θέσει η κ. Μενδώνη είναι, στα µέσα Μαΐ-
ου, να παραδοθεί το τελικό σχέδιο της µελέτης Σκοπι-
µότητας και Βιωσιµότητας, ενώ µέχρι το τέλος Ιουνίου 
εκτιµάται η ολοκλήρωση της.
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Μαθητικός διαγωνισµός δηµιουργίας: «Μένουµε σπίτι και δηµιουργούµε»
Μια ακόµη πρωτοβουλία αναλαµβάνει ο ∆ήµαρχος 

Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, παρακινώντας τους µαθη-
τές που µένουν σπίτι να περάσουν δηµιουργικά το 

χρόνο τους. Σε συνεργασία µε τη ∆ΗΚΕΑ ο ∆ήµος διοργανώνει 
διαγωνισµό καλλιτεχνικής δηµιουργίας (δηµιουργική γραφή 
ή εικαστική δηµιουργία) για µαθητές ∆ηµοτικών, Γυµνασίων 
και Λυκείων.

Η κατάσταση επιβάλλει να µένουµε όλοι στο σπίτι µας. Αυτό 
όµως δεν σηµαίνει πως δεν µπορούµε να περάσουµε δηµιουργι-
κά το χρόνο µας. Ο ∆ήµος Αχαρνών από την αρχή της κρίσης προ-
σπαθεί να βρίσκεται δίπλα στους δηµότες του και θα συνεχίσει µε 
την ίδια υπεύθυνη, αποφασιστική αλλά και πρωτοπόρα τακτική. 
Σύντοµα µάλιστα αναµένονται και άλλες πρωτοβουλίες σε αυτή τη 
κατεύθυνση.

«Μένουµε σπίτι γιατί πρέπει να προστατεύσουµε τους εαυτούς 
µας, τις οικογένειές µας, τη δηµόσια υγεία. Βρίσκουµε τρόπους να 
περνάµε δηµιουργικά το χρόνο µας. Ο ∆ήµος Αχαρνών βρίσκεται 
συνεχώς µε κάθε τρόπο δίπλα στους δηµότες», ανέφερε µε αφορ-
µή τη νέα αυτή πρωτοβουλία ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός.

Μαθητικός διαγωνισµός δηµιουργίας: «Μένουµε σπίτι και δη-
µιουργούµε»

Σκοπός του διαγωνισµού είναι να ενθαρρύνει τους µαθητές να 
εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους σε αυτή την πρω-

τόγνωρη κατάσταση που βιώνει η χώρα µας. Παράλληλα να τους 
δώσει το έναυσµα για να ασχοληθούν µε τη λογοτεχνία και την ει-
καστική δηµιουργία ακριβώς αυτή την περίοδο που έχουν πολύ 
ελεύθερο χρόνο στο σπίτι τους.  
ΘΕΜΑ :  Με αφετηρία το σύνθηµα της εποχής προχωράµε και µε 
βάση τον τίτλο «Μένουµε Σπίτι – Μένουµε Μαζί» µπορούµε  να 
δηµιουργήσουµε τη δική µας ιστορία.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι µαθη-
τές και οι µαθήτριες ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων οποιου-

δήποτε σχολείου του ∆ήµου Αχαρνών. 
Ο διαγωνισµός αφορά σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε την ηλι-

κία των συµµετεχόντων: 
Μαθητές ∆ηµοτικού -  Μαθητές Γυµνασίου - Μαθητές Λυκεί-

ου
Όσον αφορά στους µαθητές του ∆ηµοτικού η συµµετοχή µπο-

ρεί να είναι:
Εικαστική δηµιουργία (ζωγραφιά ή κατασκευή)
Όσον αφορά στους µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου η συµµετοχή 

µπορεί να είναι:
Ποιητικό έργο µε έκτασης µέχρι 50 στίχους (ελεύθερο ή 

οµοιοκατάληκτο) ή ∆ιήγηµα (έκτασης έως 1500 λέξεις)
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει µε ένα µόνο έρ-

γο.
Θα βραβευτούν τα τρία πρώτα έργα καθεµιάς από τις ηλικια-

κές κατηγορίες µε δώρα (ηλεκτρονικά είδη).  
Τα έργα των διαγωνιζόµενων θα πρέπει να αποστέλλονται στο 

email  : dikeacharnon@yahoo.gr   έως  την 10η Μαΐου 2020. Για τα 
µεν γραπτά κείµενα σε συνηµµένο αρχείο για τα εικαστικά θα επι-
συνάπτεται φωτογραφία του έργου το οποίο θα διατηρείται προς 
επίδειξη. Κάθε έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πλήρη στοι-
χεία επικοινωνίας του κηδεµόνα του διαγωνιζόµενου (όνοµα γο-
νέα, όνοµα µαθητή, σχολείο, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Μήνυµα ∆ηµάρχου Αχαρνών για 
την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής 
ΤΕΤΟΙΕΣ ΗΜΕ-
ΡΕΣ κάθε χρόνο 
η κεντρική πλα-
τεία των Αχαρ-
νών σφύζει από 
ζ ω ν τ ά ν ι α  κ α ι 
µουσική. Το πα-
νηγύρι της Ζωο-
δόχου πηγής εί-
ναι µία αφορµή 
τόσο για τους δηµότες των Αχαρνών όσο και για επισκέ-
πτες εκτός των τειχών της πόλης να επισκεφθούν την 
πλατεία του Αγίου Βλασίου για να ψωνίσουν, να διασκε-
δάσουν αλλά και να ζήσουν την εµπειρία του πανηγυ-
ριού. ∆υστυχώς η παγκόσµια πανδηµία και τα µέτρα 
πρόληψης για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας ακύ-
ρωσαν τα σχέδιά µας, στερώντας µας γεγονότα και δρά-
σεις που χαρακτηρίζουν τον τόπο µας. Ως ∆ηµοτική Αρ-
χή υποσχόµαστε ότι την επόµενη χρονιά θα διοργανώ-
σουµε ένα πανηγύρι το οποίο θα µείνει αξέχαστο σε 
όλους µας, ένα παραδοσιακό πανηγύρι που δε θα αφή-
σει κανέναν µας να µείνει σπίτι.

Μένουµε Σπίτι για να γιορτάσουµε όλοι µαζί του χρόνου. 
Χρόνια Πολλά!

Προσφορά αυτοκινήτου από την ΚΕ∆Ε 
στον αγώνα κατά του κορωνοϊού 
O ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ παρέλαβε 
µετά από πρωτο-
βουλία του Προέ-
δρου της ΚΕ∆Ε κ. 
∆ηµήτρη Παπα-
στεργίου, ένα αυ-
τοκίνητο για το 
πρόγραµµα «Βοή-
θεια στο Σπίτι».

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ευχαριστεί τον Πρό-
εδρο της ΚΕ∆Ε τονίζοντας: «Οι ευπαθείς οµάδες ειδικά αυτή την 
περίοδο χρειάζονται την προστασία µας αλλά και τη φροντίδα 
µας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρη 
Παπαστεργίου για την κίνησή του να µας ενισχύσει µε ένα αυ-
τοκίνητο που θα συµβάλει στην καλύτερη και άµεση εξυπηρέ-
τηση των ωφελουµένων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπί-
τι».» Εκ µέρους του ∆ήµου Αχαρνών το αυτοκίνητο παρέλαβε 
ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Μιχάλης Βρεττός.

∆ύο αναπηρικά καροτσάκια στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» 
ΜΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ προσφορά έκανε ο ∆ή-
µος Αχαρνών αυτές τις Aγιες Μέρες, κα-
θώς παρέδωσε σε εκπροσώπους του 
Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» δύο 
καινούρια αναπηρικά καροτσάκια. Τα 
καροτσάκια αυτά προήλθαν από τις 
ενέργειες της ∆ιεύθυνσης Καθαριότη-
τας και Ανακύκλωσης, η οποία συγκέ-
ντρωσε καπάκια για την ανακύκλωση 
του πλαστικού υλικού. Στη σεµνή τελε-
τή το παρών έδωσαν ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης κ. Γιώργος Πετάκος, ο Αντιδήµαρχος Κοι-

νωνικής Πολιτικής κ. Στάθης Τοπαλί-
δης, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων 
κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος και υπηρεσι-
ακά στελέχη της ∆ιεύθυνσης Ανακύ-
κλωσης. Όλοι τους έγιναν αποδέκτες 
των θερµών ευχαριστιών των εκπρο-
σώπων του Νοσοκοµείου «Ευαγγελι-
σµός» της Κ. Μαρκοπούλου και της κ. 
Αικατερίνης Κατσανδρή (παθολόγος, 
επιµελήτρια Α’) για την ευγενική προ-

σφορά, επισηµαίνοντας πως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο 
κάθε κίνηση στήριξης του έργου τους είναι πολύτιµη.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Θέλω, 
Συµµετέχω, Υποστηρίζω! 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Κοινωνικής 
Πολιτικής Στάθης Τοπαλίδης και 
το τµήµα  Κοινωνικής Πολιτικής 
της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολι-
τικής  την  παρούσα στιγµή  που 
χρειαζόµαστε πιο πολύ από κάθε 
άλλη φορά τη βοήθεια όλων σας 
για να προσφέρουµε βοήθεια 
στους συνανθρώπους µας που 
την έχουν ανάγκη, προβαίνουν 
σε επικαιροποίηση του µητρώου 
εθελοντών του ∆ήµου. 

Σε αυτό µπορούν να εγγρα-
φούν όσοι επιθυµούν και µε την 
κατάλληλη προετοιµασία να οργανωθούν δίπλα µας και να 
προσφέρουν στους τοµείς κοινωνικής φροντίδας, υγείας και 
αλληλεγγύης.

Τώρα, δίνουµε ξεχωριστό βάρος  στην Κοινωνική Φροντί-
δα  για ανθρώπους που δεν µπορούν να µετακινηθούν και δεν 
έχουν βοήθεια  να κάνουν τις δουλειές τους, που είναι κατά 
βάση µόνοι τους και ηλικιωµένοι και ανήκουν στις ευπαθείς 
οµάδες ή θέλουν κάποια συµβουλή ή ψυχολογική στήριξη. 
Ήδη λειτουργεί το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι»,  το κοινω-
νικό  παντοπωλείο και οργανώνεται συσσίτιο. 

Έχει ήδη συσταθεί  υπηρεσία τηλεφωνικής υποδοχής  µε 
την  οποία  οι πολίτες µπορούν να καλούν  το δήµο και να δί-
νουν  τα αιτήµατά τους, αποφεύγοντας κάθε περιττή µετακίνη-
ση. ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΑΝΑ-
ΓΚΗ.

Οι εθελοντές  µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή συµπλη-
ρώνοντας τα στοιχεία τους στη σχετική φόρµα καταγραφής.

Για  κάθε  απορία και  διευκρίνηση  τηλέφωνα  επικοινω-
νίας   είναι: 2132123125, 2132123127, 2132123128.

Ευχαριστήριο µήνυµα ∆ηµάρχου 
Αχαρνών στους εθελοντές 
πασχαλινών γευµάτων 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός 
ευχαριστεί ολόθερµα 
τους υπαλλήλους του 
∆ήµου, που έδωσαν το 
παρών στη διαδικασία 
προετοιµασίας και δια-
νοµής πασχαλινών 
γευµάτων στους συν-
δηµότες µας. Ανταπο-
κρίθηκαν µε ιδιαίτερη 
χαρά και ευχαρίστηση 
στο κάλεσµα και αντα-
πεξήλθαν µε απόλυτη 
συνέπεια και επιτυχία 
στις συνθήκες που 
έχουν δηµιουργηθεί. 
Έσπευσαν να συνδράµουν, προσερχόµενοι τόσο το 
Μεγάλο Σάββατο όσο και τις προηγούµενες ηµέρες, 
αφήνοντας τις οικογένειές τους αυτές τις γιορτινές µέ-
ρες για να βοηθήσουν, ούτως ώστε να φτάσουν τα 
γεύµατα σε άπορους και άτοµα που ανήκουν στις ευ-
παθείς οµάδες. Ακόµη ο ∆ήµαρχος Αχαρνών ευχαρι-
στεί όλους τους εθελοντές που βρέθηκαν στην πρώ-
τη γραµµή για τον συνάνθρωπό τους µε ζήλο και αί-
σθηµα ευθύνης. Ο εθελοντισµός είναι το εργαλείο 
που χρειάζεται µία πόλη για να αναδείξει τις αξίες της 
αλλά και το καλό της πρόσωπο.
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Συνάντηση εργασίας ενόψει 
αντιπυρικής περιόδου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε τον ∆ιοικητή του 6ου Πυρο-
σβεστικού Σώµατος Αθηνών Πύραρχο κ. ∆ηµήτριο 
Μπριόλα είχε σήµερα Τετάρτη 22 Απριλίου στο γραφείο 
του, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός παρουσία 
του Αντιδηµάρχου Πολιτικής Προστασίας Γιώργου Σιδη-
ρόπουλου και συνεργατών του.

Όλοι οι εµπλεκόµενοι επικεντρώθηκαν σε θέµατα 
που αφορούν τις προετοιµασίες ενόψει της νέας αντιπυ-
ρικής περιόδου, ενώ επιβεβαίωσαν την ανάγκη να συ-
νεχιστεί η άριστη συνεργασία τους, ώστε να αποφευ-
χθούν δυσάρεστα περιστατικά.

Από τη µεριά της η Πολιτική Προστασία τόνισε ότι θα 
βρίσκεται σε ετοιµότητα και δίπλα στην Πυροσβεστική 
ώστε να επιτελέσει το έργο της µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

Σε εγρήγορση η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ οι καθη-
µερινοί έλεγχοι της 
∆ηµοτικής Αστυνο-
µίας Αχαρνών στο 
πλαίσιο των µέτρων 
για την απαγόρευση 
κυκλοφορίας των 
πολιτών µε σκοπό 
τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού covid19. 

Από τις 23 Μαρτίου, µε την έναρξη των µέτρων απα-
γόρευσης της κυκλοφορίας των συµπολιτών µας, η ∆η-
µοτική Αστυνοµίας Αχαρνών, αν και µε µικρό προσωπι-
κό δίνει το παρών στους δρόµους της πόλης από το πρωί 
έως το βράδυ.

Έχοντας έως τώρα πραγµατοποιήσει περισσότερους 
από 750 ελέγχους και έχοντας βεβαιώσει αξιόλογο αριθ-
µό προστίµων συντελεί αισθητά στην στρατηγική που 
έθεσε η κυβέρνηση και κατ’ επέκταση ο ∆ήµος για την 
αποτροπή της διασποράς του ιού. 

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε σηµεία που προσελ-
κύουν περισσότερο το κοινό, όπως τράπεζες και σουπερ-
µάρκετ. Στα ίδια πλαίσια, καθηµερινά πραγµατοποιούνται 
έλεγχοι στα δηµοτικά κτήρια, τους αθλητικούς χώρους, 
τις παιδικές χαρές, τις πλατείες, για πιθανές παραβιάσεις.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την απαρχή των εν λόγω 
µέτρων, η παρουσία των ένστολων ήταν έντονη τόσο 
στην φύλαξη των δηµοτικών κτηρίων, του ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου και των κατά τόπους ΚΕΠ, ενώ προς ενηµέρω-
ση του ευρέως κοινού, όχηµα της ∆ιεύθυνσης για αρκε-
τές ηµέρες περιπολούσε τους δρόµους µε µεγάφωνα για 
την συνέτιση και των πιο απείθαρχων. 

 «Το έργο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
µας, είναι καίριο και αποτελεσµατικό στο πλαίσιο των 
µέτρων κατά του κορωνοϊού. Εµείς ως ∆ηµοτική Αρχή, 
είµαστε δίπλα στους εργαζόµενους από την πρώτη στιγ-
µή, παρέχοντας τον κατάλληλο εξοπλισµό για την προ-
στασία όλων. Οφείλω να ευχαριστήσω του δηµότες των 
Αχαρνών που παραµένουν στα σπίτια τους και περιορί-
ζουν τις µετακινήσεις τους µόνο στις απολύτως απαραί-
τητες. Όσο οι συµπολίτες µας λειτουργούν µε ατοµική 
ευθύνη, τόσο εµφανή θα είναι τα θετικά αποτελέσµα-
τα!» δήλωσε ο Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
Αχαρνών, Μιχάλης Βρεττός.

Συνάντηση εργασίας για τους Ροµά 
Συνάντηση εργασίας µε κύριο θέ-

µα τις περιοχές των Ροµά την πε-
ρίοδο της καραντίνας πραγµα-

τοποιήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη υπό τον 
∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό.

Στη συνάντηση συµµετείχαν ο 
Πρόεδρος συνοµοσπονδίας Ελλήνων 
Τσιγγάνων, Βασίλης Πάντζος και ο νο-
µικός σύµβουλος της συνοµοσπονδί-
ας Ηλίας Γιαννόπουλος, η Εντεταλµέ-
νη Περιφερειακή Σύµβουλος Ανάπτυ-
ξης Προγραµµάτων και Ευπαθών Κοι-
νωνικών Οµάδων των Ροµά, Μαρία 
Ζέρβα και οι Αντιδήµαρχοι Γιώργος 
Πετάκος και Γιώργος Σιδηρόπουλος.

Στη συνάντηση οι παρευρισκόµε-
νοι αναφέρθηκαν για όλα τα µέτρα 
που έχουν ληφθεί σε συνεργασία µε 
την Περιφέρεια Αττικής και τον Περι-
φερειάρχη Γιώργο Πατούλη αλλά και 
για όλες τις µελλοντικές δράσεις που 
χρειάζονται από εδώ και πέρα για τη 
διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη έχουν 
πραγµατοποιηθεί απολυµάνσεις σε 
κοινόχρηστους χώρους καθώς και 
ενηµέρωση και προµήθεια υγειονοµι-

κού υλικού σε Ροµά.
«Η Περιφέρεια Αττικής στέκεται 

αρωγός µας σε σηµαντικά ζητήµατα 
που απασχολούν τον ∆ήµο µας. Το ζή-
τηµα των Ροµά είναι κάτι που µας απα-
σχολεί ιδιαιτέρως αυτή τη δύσκολη 
περίοδο που εργαζόµαστε για να δια-
φυλάξουµε την υγεία των συνδηµο-
τών µας.» τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός.

«Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς 
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο 
Βρεττό και την Οµάδα του για την 
άψογη συνεργασία τους και κυρίως 

για την ανταπόκριση τους τόσο στον 
από κοινού σχεδιασµό πιλοτικών 
ενεργειών αναβάθµισης του ∆ήµου 
Αχαρνών, όσο και στην τµηµατική 
υλοποίηση αυτών, την αναγκαία συ-
νεχή καταγραφή των αναγκών των 
κατοίκων, το περιορισµό της σχολι-
κής διαρροής καθώς και την συνεχή 
αναβάθµιση και εξέλιξη του Παραρ-
τήµατος Ροµά.» δήλωσε η Εντεταλµέ-
νη Περιφερειακή Σύµβουλος Ανά-
πτυξης Προγραµµάτων και Ευπαθών 
Κοινωνικών Οµάδων των Ροµά, Μα-
ρία Ζέρβα.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ»

Τηλεφωνική συµβουλευτική υποστήριξη σε ∆ηµότες που 
έχουν ανάγκη επικοινωνίας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Το Κέντρο  Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ∆ήµου Αχαρνών «∆ιέξοδος» και ο ∆ή-
µος Αχαρνών προσαρµοζόµενοι στις νέες συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία του Covid-19, παρέχει τηλεφωνικά συµβου-
λευτική υποστήριξη σε ∆ηµότες που έχουν ανάγκη επικοινωνίας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, για όσο διάστηµα χρειαστεί. 

Είναι φυσιολογικό η νέα πραγµατικότητα που έχει δηµιουργήσει στην καθηµερινότητά µας η πανδηµία να προκαλεί συναι-
σθήµατα όπως στρες, αγωνία, φόβο, θυµό, θλίψη, καθώς και αρνητικές σκέψεις που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και το οικο-
γενειακό κλίµα. Ο προληπτικός ρόλος των γονέων παραµένει όµως το ίδιο σηµαντικός, για την υιοθέτηση και την καλλιέργεια 
µιας υπεύθυνης και ψύχραιµης στάσης αντιµετώπισης µιας κρίσης. Τα παιδιά χρειάζονται τους γονείς τους δίπλα τους να συζητή-
σουν για όσα βιώνουν και να αναδιαµορφώσουν µια σχέση ασφάλειας κι εµπιστοσύνης.

Είναι όµως εξίσου θεµιτό και αποδεκτό να βιώνεται από κάποιους αυτή η κατάσταση ως ασφυκτική και δύσκολα διαχειρίσι-
µη. Η τηλεφωνική γραµµή βοήθειας δίνει τη δυνατότητα σε άτοµα, που αντιµετωπίζουν κάποιο θέµα ψυχικής υγείας , όπως πα-
θολογικό 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 λά-
βουν από εξειδικευµένους φορείς θεραπευτικής αντιµετώπισης προβληµάτων ψυχικής υγείας.

Επίσης, δίνει τη 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 προβληµατισµούς και τις ανησυχίες τους.

Οι ψυχολόγοι του  Κέντρου  Πρόληψης «∆ιέξοδος», παρέχουν ενηµέρωση και υποστήριξη καθηµερινά στα Τηλέφωνο Τπι-
κοινωνίας: 210-2409015 από τις 17.00-20.00.

H Επιστ. Οµάδα του Κ.Π. 

Ο Πρόεδρος του Κ.Π.               Η Αναπλ. Πρόεδρος       
Σπύρος Βρεττός                          Μαρία Μπούκη

Ανακοίνωση του ∆ήµου Αχαρνών για την 
αποκοµιδή των ογκωδών αντικειµένων
Η ΚΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙ-
ΑΣ λόγω του COVID-19 
έχει δηµιουργήσει έκτα-
κτες συνθήκες. Ο ∆ήµος 
Αχαρνών και η ∆ιεύθυνση 
Καθαριότητας παρακα-
λούν θερµά τους δηµότες 
για το χρονικό διάστηµα 
των επόµενων εβδοµάδων 
να µην αποθέτουν ογκώδη αντικείµενα, καθώς επίσης και κλα-
διά, λόγω των αυξηµένων αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας.

Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης όλο το προσωπικό έχει 
ενταχθεί στο σχεδιασµό του ∆ήµου για την αποφυγή εξάπλω-
σης του κορωνοϊού µε αυξηµένες µάλιστα αρµοδιότητες. 

Ως εκ τούτου επικαλούµαστε το αίσθηµα ατοµικής ευθύ-
νης που πρέπει να διακρίνει όλους µας αυτή την περίοδο, ού-
τως ώστε η κατάσταση να αντιµετωπιστεί µε επιτυχία.

Σε καθαρισµό της οδού Αργοναυτών 
προχώρησε ο ∆ήµος Αχαρνών

ΣΕ ΠΛΗΡΗ καθαρισµό της οδού Αργοναυτών και της ευρύ-
τερης περιοχής της Αγίας Παρασκευής προχώρησε τις προ-
ηγούµενες ηµέρες ο ∆ήµος Αχαρνών. Οι εργαζόµενοι της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συνεχίζουν να 
δίνουν τον τιτάνιο αγώνα τους για να καθαρίσει κάθε γωνία 
της πόλης µας.
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Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

Το ισχυρό πλήγµα της πανδηµίας
στην αγορά  ακινήτων
Άρθρο του Κων.  ∆έδε

Η αγορά των ακινήτων  δεν θα µπορούσε να µείνει ανε-
πηρέαστη από την απρόβλεπτη και πρωτόγνωρη παν-
δηµία του κορωνοϊού, η οποία µέχρι τώρα έχει επιφέ-

ρει σοβαρότατες κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες σε πα-
γκόσµιο επίπεδο. Σε εγχώριο επίπεδο, το σφοδρό πλήγµα 
της πανδηµίας συµπίπτει σε µία περίοδο στην οποία ο κλά-
δος του real estate  παρουσίαζε αξιοσηµείωτη άνοδο, οι αξί-
ες των ακινήτων ήταν ανοδικές, αυξανόταν ο αριθµός των 
συµβολαίων αγοράς ακινήτων και υπήρχε αναζωογόνηση 
της οικοδοµικής δραστηριότητας. Στην ανάπτυξη αυτή σηµα-
ντικό ρόλο διαδραµάτισε η αγορά ακινήτων από ξένους 
επενδυτές µέσω του προγράµµατος Golden Visa, η προσω-
ρινή αναστολή του ΦΠΑ και σίγουρα η τάση εκµετάλλευσης 
ακινήτων προσωρινής τουριστικής διαµονής Airbnb. 

Η εξαγγελία της υλοποίησης µεγάλων έργων όπως το Ελ-
ληνικό, έδωσε την υπόσχεση εισροής στη χώρα σηµαντικών κε-
φαλαίων, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα για τον τουρι-
σµό. Αναπάντεχα όµως η εξάπλωση του κορωνοϊού,  ενός ιού 
που απειλεί άµεσα την ανθρώπινη ζωή αλλά και την οικονοµία, 
σταµάτησε σχεδόν κάθε δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων 
και ανέστειλε όλα τα επενδυτικά σχέδια.

Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι στην Κίνα, όπου πρωτοεµφα-
νίστηκε ο ιός, οι αγοραπωλησίες ακινήτων από τις αρχές του 
2020 σηµειώνουν πτώση άνω του 70% σε σχέση µε το ίδιο δι-
άστηµα του 2019, χωρίς βέβαια ακόµη να µπορούµε να απο-
κλείσουµε ότι δεν θα δούµε κάτι αντίστοιχο να συµβαίνει και 
στην Ελλάδα.

Ο κορωνοϊός επιδρά ήδη στο εγχώριο real estate, καθώς 
οι βραχυχρόνιες µισθώσεις (AirBNB) που συνέβαλαν στην τό-
νωση της αγοράς ακινήτων έχουν παγώσει και το πρόγραµµα 
Golden Visa, στο οποίο συµµετέχουν κυρίως Κινέζοι αγοραστές, 
έχει ουσιαστικά σταµατήσει. 

Μάλιστα, αυτή τη στιγµή καµία µεταβίβαση ακινήτου δεν 
γίνεται, καθώς σηµαντικό µέρος των διαδικασιών δεν µπορεί να 
διεκπεραιωθεί αφού οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι εφορίες και οι 
συµβολαιογράφοι υπολειτουργούν, ενώ µόλις χθες ανακοινώ-
θηκε η επαναλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων/Κτηµατολο-
γίων από την επόµενη εβδοµάδα. Αµφίβολη είναι όµως και η 
ολοκλήρωση συµφωνιών για µεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς 
πολλοί υποψήφιοι αγοραστές υπαναχωρούν ή ζητούν σηµαντι-
κή µείωση του τιµήµατος.

Μεγάλο είναι το πλήγµα και για όσους έχουν εισοδήµατα 
από ενοίκια, οι οποίοι βλέπουν να τους καταβάλλεται µέρος του 
µηνιαίου µισθώµατος από ενοικιαστές  καταστηµατάρχες που 
έκλεισαν αναγκαστικά ή από πολίτες που απλώς δεν µπορούν 
να ανταπεξέλθουν.

Ταυτόχρονα, η 
οικοδοµική δραστη-
ριότητα αλλά και οι 
επενδύσεις σε τουρι-
στικά ακίνητα, είτε µέ-
σω της ανέγερσης νέ-
ων ξενοδοχειακών 
µονάδων, είτε µέσω 
της ανακαίνισης ακι-
νήτων για βραχυχρό-
νια µίσθωση, βρίσκονται σήµερα σε αναστολή επ’αόριστον. Συ-
γκεκριµένα, η αναστολή πτήσεων από το εξωτερικό και η αµφί-
βολη έλευση τουριστών στη χώρα µας, καθιστά δυσοίωνες τις 
προβλέψεις για τις επιδόσεις της βιοµηχανίας του τουρισµού, αλ-
λά και για τις δυνατότητες αξιοποίησης των υφιστάµενων αλλά 
και υπό κατασκευή τουριστικών καταλυµάτων κάθε µορφής.

Ακριβώς επειδή µέχρι στιγµής δεν υπάρχει αποτελεσµατι-
κό εµβόλιο για την αντιµετώπιση του ιού και παραµένει άγνω-
στη η λήξη της δυσµενούς αυτής κατάστασης, το εύρος της ζη-
µιάς στην οικονοµία και κατ’επέκταση στην αγορά ακινήτων δεν 
είναι ακόµη υπολογίσιµο. Το ευχάριστο είναι η πρόθεση της κυ-
βέρνησης να υποστηρίξει τον κατασκευαστικό και τουριστικό 
κλάδο µε µέτρα που µπορούν να δώσουν µία ανάσα στους 
πληττόµενους, όπως η περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%, 
µέσω της ένταξης περίπου 3.700 περιοχών στο σύστηµα αντικει-
µενικού προσδιορισµού.

Η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγµή το περιθώριο να µπει σε 
καθεστώς ύφεσης, µαζικών απολύσεων και αποεπένδυσης. Αδι-
αµφισβήτητα, απαιτούνται  πρωτοποριακές και διαρκείς παρεµ-
βάσεις στην οικονοµία για να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της αγο-
ράς ακινήτων. Προτεραιότητα των εµπλεκόµενων φορέων θα 
πρέπει να αποτελέσει η προσέλκυση νέων επενδυτών µέσω της 
κατασκευής ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και η νοµοθέτη-
ση κινήτρων για υφιστάµενους επενδυτές, µε στόχο την ολοκλή-
ρωση των προγραµµατισµένων επενδύσεων και την αποφυγή 
της στροφής των επενδυτών σε άλλες αγορές, οι οποίες αντι-
δρώντας στην κρίση έχουν προβλέψει ήδη τα κίνητρα αυτά. 

Το επόµενο χρονικό διάστηµα είναι κρίσιµο για την κατά-
στρωση ενός ρεαλιστικού αναπτυξιακού σχεδίου ανάκαµψης 
κάθε έκφανσης της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, µε απο-
φασιστικές και δραστικές κινήσεις επιστροφής στην οµαλότητα, 
την πρόοδο και την άνθιση των επενδύσεων και του κλάδου της 
αγοράς ακινήτων.

*Ο κ. Κωνσταντίνος ∆έδες είναι δικηγόρος
και Πολιτευτής Ανατ. Αττικής µε τη Νέα ∆ηµοκρατία

ΠΕΡΙ  ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο  της  Παναγιώτας  Μπλέτα 

Μακάρι, ο Κορονοιός να λειτουργού-
σε, ως µεταβατική περίοδος, κάτι 
σαν την Εβδοµάδα των Παθών, δη-

λαδή, προκειµένου για την πνευµατική ανά-
σταση/ανάταση των ανθρώπων, όπως κά-
ποιοι πόνταραν επικοινωνιακά, βασιζόµενοι 
στην θρησκευτική αφετηρία µεγάλης µερίδας 
του κόσµου.

Όχι µόνο δεν θα αποτελέσει λοιµοκαθαρτή-
ριο, αλλά θα προκαλέσει τεράστιο κοινωνικό 
κόστος, που ξεκινάει από το απότοµο φρενάρι-
σµα  της οικονοµικής µηχανής (χρεοκοπία επι-
χειρήσεων, απώλεια θέσεων εργασίας, µισθών 
και εισοδηµάτων κ.τ.λ) και καταλήγει σε ηθικούς 
κινδύνους όπως η αύξηση κάθε µορφής βίας. 

Τα µέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης - 
social distancing,   περιορισµού–lockdown, ενό-
ψει  ενός  «φονικού» για την ανθρωπότητα ιού, 
διαµορφώνουν αναµφίβολα  το µεγαλύτερο ψυ-
χολογικό πείραµα, όλων των εποχών. 

Η δύναµη της συµµόρφωσης, η συναίνεση 
στο ευρύτερο κανόνα, λειτουργούν ως ψυχοα-
πορροφητικά ΣΟΚ απέναντι στον άνθρωπο, που 
από τη φύση του είναι φτιαγµένος, να φοβάται-
το θάνατο, τηντιµωρία, ψυχική ή σωµατική.

Πρέπει κανείς να επαναορίσει τον επιθετικό 
προσδιορισµό «φονικός», όταν η προθυµία των 
ατόµων να υπακούν το αγγελικό πρόσωπο του 
Ειδήµονα /Επιστήµονα, που συµβολίζει εξουσία 
και αυθεντία, δηλώνει ενεργητική συναίνεση 
στον εξαναγκασµό.

Προκειµένου να υπακούσει στην εξουσία, 
το υπάκουο άτοµο πρέπει να αποδεχτεί ότι είναι 
νόµιµη η εντολή που λαµβάνει, έτσι ώστε να µην 
µπορεί να την αµφισβητήσει. 

Η υπακοή εµφανίζεται, όταν η νόµιµη εξου-
σία σου λέει να κάνεις κάτι και το κάνεις, ενώ η 
συµµόρφωση συµβαίνει µέσω της κοινωνικής 
πίεσης (οικανόνες της πλειοψηφίας).

Ο εκρητικός συνδυασµός και των δύο απο-
νευρώνει κάθε εγκέφαλο αντίστασης. 

Εάν κάποιος, σ’ αυτό το πείραµα, υπερβεί τα 
όρια της ιδρυµατοποίησης και του εγκλεισµού, 
είναι λάθος να λέµε ότι θα τον συλλάβει η αστυ-
νοµία. Θα τον συλλάβουν άλλες µορφές εξου-

σίας πιο κοντα στο λαό. Το απώγειο του πειρά-
µατος  είναι ότι, θα συλλαµβάνει ο ένας τον άλ-
λον.

Τα αποτελέσµατα του πειράµατος, επιβεβαι-
ώνουν ότι,  η υπακοή στην εξουσία εξαρτιέται τε-
λικά λιγότερο από τη δύναµη της προσωπικότη-
τας και περισσότερο από τις συνθήκες. Κάθε πι-
εστική κατάσταση, θα µπορούσε να οδηγήσει 
ένα λογικό ανθρώπινο ον να εγκαταλείψει τους 
ενδοιασµούς του και να λειτουργήσει κατόπιν 
εντολών, να παραδοθεί σε αυτόν  που θα ανα-
λάβει την ευθύνη.

Η ηθική της ανεξαρτησίας της σκέψης και της 
συνείδησης, απέναντι στην ηθική της υγείας. Ο 
άνθρωπος, απέναντι στον εαυτό του. Χωρίς κά-
θαρση, χωρίς ισοπέδωµα, για να χτίσει από την 
αρχή. 

Η αρχή, που θα αναλάβει την ευθύνη για να 
µην έρθει το ισοπέδωµα, θα φέρει και τα µεγά-
λα δεδοµένα - big data, που προσφέρουν κυρί-
ως τα κινητά τηλέφωνα για τις κινήσεις, τις συνα-
ναστροφές και τις συναλλαγές των ανθρώπων, 
αυτά που «προστατεύουν» τη βιολογική µας 
ακεραιότητα, µέσα στις πολύπλοκες, πολυπλη-
θείς, εξαρτησιογόνες και ιεραρχικές κοινωνικές 
δοµές που εµείς φτιάξαµε. 

Γιατί πρώτα εµπεδώνονται οι εύκολες εντο-
λές και µετά οι δύσκολες. 

Προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών και Ζωή του 
Ανθρώπινου Αιώνος…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΛΕΤΑ
– ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ∆ΙΑΝΟΗΤΡΙΑ
E-mail: bletas.p1@gmail.com

Facebook/Twitter: Panagiota Bletas
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  H καθηµερινότητα µας φέρνει αντιµέτωπους µε καταστάσεις πρωτό-
γνωρες. Με µια πραγµατικότητα εντελώς καινούργια που όλοι µας 
πρέπει να προσαρµοστούµε για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε αρ-
µονικά τη ζωή µας. Αυτή την εποχή, ειδικά µέσω διαδικτύου, ο κα-
θένας µας έχει να αντιµετωπίσει πληθώρα πληροφοριών, πολλές 
από τις οποίες αποτελούν παραπληροφόρηση, hoaxes και ανακρί-
βειες. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό η πληροφόρηση που αφορά την 
υγεία να είναι η σωστή, έγκυρη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη από 
ιατρικούς φορείς κύρους στην Ελλάδα και τον κόσµο. Η έγκυρη πλη-
ροφόρηση γύρω από την προστασία ενάντια στον ιό όσο και η κα-
τάργηση των µύθων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για την παν-
δηµία είναι αναγκαίες. Πηγή: iefimerida.gr 

●  Νέα έρευνα της αµερικανικής κυβέρνησης που παρουσιάστηκε προχθες 
Πέµπτη στον Λευκό Οίκο, έδωσε αισιόδοξες προβλέψεις καθώς ο κο-
ρωνοϊός δείχνει να καταστρέφεται πιο γρήγορα όταν εκτίθεται στον ήλιο, 
τη ζέστη και την υγρασία, κάτι που ίσως να σηµαίνει πως ο ιός θα έχει 
ελάχιστη µετάδοση το καλοκαίρι και ιδιαίτερα το ελληνικό καλοκαίρι. Η 
Ελλάδα θεωρείται µια από τις πιο ηλιόλουστες χώρες του πλανήτη και 
το πολύ δυνατό της «φως» αποτελεί πλεονέκτηµα. Οι ερευνητές της αµε-
ρικανικής κυβέρνησης κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο ιός SARS-CoV-2 
επιβιώνει καλύτερα σε εσωτερικούς χώρους και σε ξηρές συνθήκες.

●  Το ψηφιακό κράτος µπαίνει σταδιακά στη ζωή µας και από τον επό-
µενο µήνα σχεδόν το σύνολο των δικαιολογητικών που χρειάζονται 
οι πολίτες θα µπορούν να λαµβάνονται ηλεκτρονικά, µέσω διαδι-
κτύου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας το σύ-
νολο των Ελλήνων, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θε-
οδωρικάκος σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και στον Άρη Πορτοσάλ-
τε. Η πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια της ηλεκτρονικής κατάθε-
σης αίτησης για τα αδήλωτα τετραγωνικά και της ψηφιοποίησης 
εκλογικών διαδικασιών.

●  Στο πλαίσιο του ψηφιακού µετασχηµατισµού του κράτους, το υπουρ-
γείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης σε συνεργασία µε το υπουργείο ∆ικαι-
οσύνης έθεσαν σήµερα σε πιλοτική παραγωγική λειτουργία την ψηφι-
ακή παραλαβή πιστοποιητικών µέσω της πύλης solon.gov.gr. Συγκε-
κριµένα,  ύστερα από συντονισµένες ενέργειες, το έργο της ψηφιακής 
παραλαβής µιας σειράς πιστοποιητικών που εκδίδονται από δικαστικά 
καταστήµατα. Σε πρώτη φάση το έργο αφορά στην ψηφιακή παραλα-
βή των τριών ακόλουθων πιστοποιητικών:   - Περί µη δηµοσίευσης ∆ι-
αθήκης. - Περί µη αποποίησης Κληρονοµιάς,  - Περί µη προσβολής/ 

αµφισβήτησης κληρονοµικού δικαιώµατος.
●  Αύξηση εσόδων της τάξεως του 30,7% που µεταφράζεται 

σε συνολικό τζίρο 1,36 δισ. ευρώ στις ταχυκίνητες κατηγο-
ρίες αγαθών, εµφανίζουν οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ την 
περίοδο 24 Φεβρουαρίου έως 12 Απριλίου, σε διάστηµα δηλαδή 
επτά εβδοµάδων από την εµφάνιση του πρώτου κρούσµατος κο-
ρονοϊού στην Ελλάδα. Πηγή: iefimerida.gr 

●  Αναρτήθηκαν   την  Πέµπτη 23 Απριλίου 2020, στη διαδικτυακή πύλη 
του ΟΑΕ∆ οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και απορριφθέντων για 
το «πιλοτικό πρόγραµµα υποστήριξης επιχειρηµατικών σχεδίων ανέρ-
γων νέων, ηλικίας 18-29 ετών», µε έµφαση στις γυναίκες, σύµφωνα µε 
τη ∆ηµόσια Πρόσκληση Νο 01/2020.  Πηγή: iefimerida.gr  

●  Μέχρι και τις 3 Μαΐου, είναι η προθεσµία για την επιβεβαίωση ή την 
καταχώριση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) των 
δικαιούχων για την καταβολή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης 
των 400 ευρώ σε 168.000 µακροχρόνια ανέργους. 

●  Άνοιξε η εφαρµογή του TAXISnet για την υποβολή των φετινών φορο-
λογικών δηλώσεων µε τα εισοδήµατα του 2019. Η προθεσµία για την 
υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε περίπτωση που οι 
ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2019 
των συζύγων υποβάλλονται ως κοινές διενεργείται ξεχωριστή βεβαί-
ωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισµού φόρου, 
µία για κάθε σύζυγο. Ωστόσο  οι σύζυγοι,  δύνανται να υποβάλουν χω-
ριστή δήλωση, εφόσον έχουν επιλέξει για τα εισοδήµατα του φορο-
λογικού έτους 2019 να υποβάλουν χωριστή δήλωση.  

●  Μεγάλες εκπτώσεις στην πληρωµή του φόρου εισοδήµατος και του 
ΕΝΦΙΑ που θα πληρωθούν εµπρόθεσµα, αλλά και παρατάσεις και 
διευκολύνσεις, εξετάζουν για φέτος το υπουργείο Οικονοµικών 
και η ΑΑ∆Ε. Προκειµένου να εξασφαλίσει τα ελάχιστα, το υπουρ-
γείο Οικονοµικών ετοιµάζει σειρά διευκολύνσεων και εκπτώσεων 
στην πληρωµή του φετινού φόρου εισοδήµατος και του ΕΝΦΙΑ, 
για να περιορίσει την υστέρηση των φορολογικών εσόδων.

●  Τροποποιείται από το Σαββάτο 25 Απριλίου το ωράριο λειτουργίας των 
σούπερ µάρκετ, µετά από σχετική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη. Ειδικότερα, το νέο ωράριο στα συ-
γκεκριµένα καταστήµατα θα ισχύσει µέχρι τις 9 Μαΐου του 2020 και έχει 
ως ακολούθως:  - Τις ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 21:00, 
- Το Σάββατο 07:00 έως 20:00.

●  Την αγωνία και ανασφάλεια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

σε σχέση µε τα µέτρα προστασίας και την δυνατότητα ανά-
καµψης, µετά την υγειονοµική κρίση του κορωνοϊού, εκ-
φράζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) µε επι-
στολή του που απέστειλε στα συναρµόδια υπουργεία. Πη-

γή: iefimerida.gr 
●  Φρένο στο όργιο ασυδοσίας µε την εκτός σχεδίου δόµηση προτίθε-

ται να βάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) µε-
τά από τουλάχιστον µισόν αιώνα άναρχης διάχυσης κτισµάτων σε κά-
θε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Σύµφωνα µε τις προωθούµενες 
ρυθµίσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν την ερχόµενη εβδοµάδα στο 
Υπουργικό Συµβούλιο, καταργούνται οι πολύ µικρές αρτιότητες στις 
εκτός σχεδίου περιοχές, που δίνουν σήµερα τη δυνατότητα δόµησης 
κτισµάτων ακόµη και σε αγροτεµάχια 750 τετραγωνικών µέτρων ή 
1.500 τ.µ. (έναντι της «κατά κανόνα αρτιότητας» των 4.000 τ.µ. για να 
είναι ένα οικόπεδο οικοδοµήσιµο).

●  Ένα καλοκαίρι αλλιώτικο από εκείνα που είχαµε ζήσει µέχρι στιγ-
µής µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και αµφίεση αναµένεται να 
είναι το φετινό καλοκαίρι. Η πανδηµία του κορωνοϊού έχει φέρει 
τα πάνω κάτω στις ζωές όλων µας και όπως είναι αναµενόµενο θα 
επηρεάσει και τα µπάνια του λαού. Μάσκες, γάντια και αντισηπτι-
κά θα βρίσκονται παρέα µε τα κλιµατιστικά, τα αντηλιακά, τις 
οµπρέλες και τις ξαπλώστρες αφού όπως λένε οι ειδικοί σε κλει-
στούς πολυσύχναστους χώρους θα πρέπει να φοράµε µάσκα, τη-
ρώντας τις αποστάσεις των δύο µέτρων ανά µεταξύ µας. 

●  Αντιµέτωπο µε την άκαµπτη στάση των θεσµών στο αίτηµά του να 
παραταθεί η λειτουργία της πλατφόρµας για τα κόκκινα στεγαστικά 
δάνεια λόγω κορονοϊού βρέθηκε χθες το οικονοµικό επιτελείο της 
κυβέρνησης. Στο αίτηµα της ελληνικής πλευράς για παράταση λει-
τουργίας της πλατφόρµας µέχρι το τέλος του έτους, οι δανειστές απεί-
λησαν µε σύνταξη αρνητικής έκθεσης αξιολόγησης τον Μάιο, κάτι 
που θα µπορούσε να προκαλέσει προβλήµατα στην εκταµίευση της 
επόµενης δόσης των ANFAs και των SMPs ύψους περίπου 640 εκα-
τοµµυρίων ευρώ. www.naftemporiki.gr 

●  Εγκύκλιο εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύµφωνα µε την οποία για οφειλές που κα-
θίστανται απαιτητές από τις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, εί-
ναι δυνατή η υπαγωγή τους σε παράλληλη ρύθµιση 12 δόσεων, 
διατηρώντας σε ισχύ την ευνοϊκή ρύθµιση των νόµων 4321/2015 
και 4305/2014.

Ευχαριστήρια επιστολή για την Εθελοντική 
Αιµοδοσία στο Σύλλογο Κρητών Αχαρνών.
Την Κυριακή 12 Απρι-
λίου 2020 πραγµατο-
ποιήθηκε µε επιτυχία 
η 28η Εθελοντική Αι-
µοδοσία στο Σύλλογο 
Κρητών Αχαρνών  η 
οποία ήταν αφιερωµέ-
νη στον εκλιπόντα Γε-
ώργο Σιράγα εκλεκτό  
µέλος και φίλο του 
Συλλόγου µας.

Θα θέλαµε να 
πούµε ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, καταρχήν, σε όλους τους εθελοντές και 
νέους αιµοδότες, που µας τίµησαν µε την παρουσία τους και ενίσχυσαν 
την Τράπεζα Αίµατος του Συλλόγου µας!

Επίσης, ευχαριστούµε θερµά την κινητή µονάδα του Γ.Ν. Αγίας Όλ-
γας και το προσωπικό για την πολύτιµη συµβολή τους στην εθελοντική 
αιµοδοσία.

Ευχαριστούµε τον ∆ήµο Αχαρνών για την κάλυψη των απαιτήσεων 
σε  µάσκες και αντισηπτικά, καθώς και το δήµαρχο κ. Σπύρο Βρεττό για 
την παρουσία του και την στήριξη του στο Σύλλογο µας!

Επίσης ευχαριστούµε το κανάλι OPEN (κ. Φαίη Μαυραγάννη) για την 
τηλεοπτική κάλυψη, την Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών – Ιλίου και τον 
πρόεδρό της κ. Παναγιώτη Καζανά, καθώς και την pizza  Fan και τον 
«Ηπειρώτικο»  φούρνο  για τις ευγενικές τους χορηγίες. 

Η εθελοντική αιµοδοσία δεν είναι απλώς µια πράξη αγάπης, είναι η 
έµπρακτη απόδειξη ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΑΝΙ∆ΙΟΤΕΛΕΙΑΣ και αποτελεί ένα 
σηµαντικό θεσµό για την τοπική κοινωνία µας.

Ευχόµαστε σ’ όλους υγεία και ανανεώνουµε το ραντεβού µας στην 
επόµενη αιµοδοσία.

Ο  Πρόεδρος        Η Γεν. Γραµµατέας    
      ∆. Γιαννούλης            Μ.  Μάντακα 

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών 
Συγχαρητήριο µήνυµα για τις µεγάλες 
 δωρεές του  κ.  Αθανασίου  Μαρτίνου 

1. Την προηγούµενη εβδοµάδα ξεκίνησε η εγκατάσταση στο 
Τατόι λυόµενων οικίσκων που θα χρησιµοποιηθούν από το 
Υπουργείο Πολιτισµού για την συντήρηση και αποθήκευση 
των χιλιάδων κινητών αντικειµένων του τέως Βασιλικού κτή-
µατος. Οι οικίσκοι είναι δωρεά του Αθανασίου και της Μαρί-
νας Μαρτίνου προς το Υπουργείο Πολιτισµού. 
2. Κατά την χθεσινή ηµέρα ο Αθανάσιος και η Μαρίνα Μαρ-
τίνου απέστειλαν µεγάλες ποσότητες υγειονοµικού υλικού 
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του covid-19, στο ∆ήµο 
Αχαρνών, στο Αστυνοµικό Τµήµα Αχαρνών και στον Πυρο-
σβεστικό Σταθµό Αχαρνών. Στο υγειονοµικό υλικό περιλαµ-
βάνονται χιλιάδες προστατευτικές µάσκες, γάντια και στολές 
µιας χρήσεως. 

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος αρχικά υπήρξε µέλος της Ι.Λ.Ε.Α..
Στην συνέχεια ανακηρύχθηκε Επίτιµο Μέλος της Ι.Λ.Ε.Α. για 
την προσφορά του στον πολιτισµό της περιοχής µας. 

Το ∆.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α. συγχαίρει τον Αθανάσιο και την Μα-
ρίνα Μαρτίνου καθώς επίσης και την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για την 
συνεπή και συνεχή προσφορά τους προς την πόλη µας αλ-
λά και ολόκληρο τον Ελληνισµό. 

Σηµείωση: Η  φωτογραφία  είναι του Βασίλη Κουτσαβλή.

Ευχαριστήριο του ∆ήµου Αχαρνών 
Θερµές ευχαριστίες στην Αστική Μη Κερδοσκο-
πική Εταιρία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έρ-
γου ΑΙΓΕΑΣ του Αθανάσιου και Μαρίνας Μαρτί-
νου, απευθύνει ο δήµος Αχαρνών για την προ-
σφορά ατοµικού προστατευτικού υλικού. Συγκε-
κριµένα παραδόθηκαν στις υπηρεσίες του ∆ήµου 
γάντια, µάσκες και ατοµικές φόρµες προστασίας 
µίας χρήσης. Υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για 
την προστασία του προσωπικού κατά την περίο-
δο που διανύουµε και θα αξιοποιηθούν µε τον 
πλέον κατάλληλο τρόπο.

«Ο ∆ήµος Αχαρνών κι εγώ προσωπικά ευχα-
ριστούµε την εταιρεία «Αιγέας» και την οικογένεια 
Αθανασίας και Μαρίνας Μαρτίνου για την ευγε-
νική της προσφορά. Έχουν αποδείξει διαχρονικά 
το ενδιαφέρον τους και τη συµπαράστασή τους 
για την πόλη, σπεύδοντας κάθε φορά που οι συν-
θήκες το απαιτούν να συνδράµουν µε κάθε πρό-
σφορο µέσο», ανέφερε σχετικά ο ∆ήµαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός.   



«Domine, quo vadis?» (=Ντόμινε, κβό 
βάντις;)
Ἡ ἀνθρωπότητα στὸ «ἀνέμελο» ἱστορικὸ 
πέρασμά της, προσεγγίζει κι ἐφέτος τὴν 
«ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ τὴν πανήγυρη 
τῶν πανηγύρεων», τὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Θεανθρώπου! Στὸ σταυροδρόμι, ὅμως, 
αὐτῆς τῆς Ἄνοιξης, συναντᾶ πρόσωπο 
μὲ πρόσωπο τὸν Ἐγερθέντα Κύριο καὶ 
παραμένει ἐμβρόντητη, καθὼς Τὸν 
ἀντικρύζει κατέναντί της, νὰ ἀνηφορίζει 
«δι’ ἄλλης ὁδοῦ»!
«Domine, quo vantis?» ἀναφωνεῖ 
συγκλονισμένη ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη! 
«Κύριε, ποῦ πηγαίνεις;»! Ἐμεῖς 
προσερχόμαστε νὰ σὲ ἑορτάσουμε!
Κατηφορήσαμε γοργά, γιὰ νὰ προφθάσουμε 
-μέσα ἀπό τὶς πολλὲς ἔγνοιες- νὰ 
πανηγυρίσουμε μαζί Σου! Ἤρθαμε, 
καὶ πάλι νὰ συναντήσουμε Ἐσένα, τὸ 
Ἀνέσπερο Φῶς! Κι ἐσὺ ἀπομακρύνεσαι; 
Γιατί, Κύριε, βαδίζεις, τὴν ἀντίθετη αὐτὴ 
ἀνηφοριά, πρὸς τὰ ἐκεῖ ἀπό ὅπου ὅλοι ἐμεῖς 
ἀπομακρυνθήκαμε;
Τὸ ζωηφόρο βλέμμα τοῦ Ἐγερθέντος 
Χριστοῦ διασταυρώνεται μὲ τὰ ἀγωνιώδη 
μάτια τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου! Καὶ ὁ 
Κύριος τοῦ ἀπαντᾶ μὲ δύναμη καὶ ἐξουσία 
μέσα στὴν καρδιά του: «Romam eo iterum 
crusi£ gi!» («Ἐπιστρέφω στὴ Ρώμη γιὰ νὰ 
ξανασταυρωθῶ!»).
Ὁ σωτηριώδης αὐτός διάλογος, ποὺ ὁ 
θρύλος τόν περιγράφει, μεταξύ τοῦ Πέτρου 
καὶ τοῦ Ἰησοῦ λίγο πρίν τό μαρτύριο τοῦ 
πρωτόθρονου τῶν Ἀποστόλων, ἀναδύεται 
ἰδιαίτερα ρεαλιστικός στὴν ἐποχή μας. Τὶς 
ἡμέρες τῆς πανδημίας τοῦ COVID-19, 

ὅπου ὅλοι καλούμαστε νὰ παραμείνουμε 
στὸ σπίτι καὶ ἀπό ἐκεῖ νὰ θεωρήσουμε 
νοσταλγικὰ τὶς στιγμὲς τῆς Πασχαλινῆς 
πανηγύρεως! Τοῦ μεγάλου αὐτοῦ δώρου 
τοῦ Οὐρανοῦ, πού παλαιότερες χρονιὲς 
ἀπολαμβάναμε ἀφειδώλευτα καὶ ἐλεύθερα 
σὰν κάτι τὸ αὐτονόητο!
Πόσο εὔκολο, ὅμως, εἶναι ὅλη αὐτὴ ἡ 
Ἀναστάσιμη ὀμορφιά, ἡ πληρότητα τῆς 
παρουσίας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, 
τὸ πνευματικό βάθος, ποὺ καλεῖται νὰ 
ζήσει ὁ χριστιανός, πόσο εὔκολο εἶναι 
νὰ μεταμορφωθεῖ σὲ αὐτοσκοπό, σὲ 
αὐτοείδωλο, σὲ συναισθηματικὸ ἔθιμο, σὲ 
συνήθεια, σὲ ἕναν ἐθιστικὸ τελετουργικό 
ψυχαναγκασμό!
Ὁ π. Ἀλέξανδος Σμέμαν ἐπισημαίνει: 
«Μόλις κάποιος προσπαθήσει νὰ 
τὰ ἐφαρμόσει ὅλα αὐτὰ στὴ ζωή, 

συνειδητοποιεῖ μὲ φόβο καὶ τρόμο πὼς στὴ 
ζωὴ του ὑπάρχει ἕνας σταυρός! Ἡ Μεγάλη 
Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα μᾶς ἀνοίγουν ἕνα 
ὅραμα ζωῆς καὶ νίκης ποὺ διαπερνᾶ ἀληθινὰ 
τὴν καρδιὰ ὡς ξίφος».
Εἶναι ἀλήθεια πὼς σέ καμμιά ἄλλη ἐποχὴ 
ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη δὲν βρέθηκε ἀντάμα 
ἀπό τὴν μία μεριά μέ τὴν Ἀνάσταση, καὶ 
ἀπό τὴν ἄλλη μέ τὸ σταυρό τῆς ἀρρώστιας 
καὶ τοῦ θανάτου. Τώρα κατανοοῦμε πολύ 
περισσότερο τὴ σύνδεση, ποὺ ὑπάρχει 
ἀνάμεσα στὸ Πάσχα καὶ τὸ θάνατο. Ὁ 
χριστιανισμὸς εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ 
σύνδεση!  Ἴσως, ὅμως, ἔχουμε πάψει νὰ 
ἀντιλαμβανόμαστε, ὅτι ὁ θάνατος ἔχει  
καταπατηθεῖ ἀπό τὴ νίκη τοῦ Χριστοῦ! «Διὰ 
γάρ τοῦ Σταυροῦ θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν»!
Ὁ Θεός παιδαγωγικά, παραχώρησε αὐτή τὴ 
δοκιμασία τοῦ ἐγκλεισμοῦ μας, ὥστε μὲ τὸν 
τρόπο αὐτό νὰ δοῦμε ἀπό τὸ προσωπικό 
παραθύρι μας - τό «ταμιεῖον» μας - τὴν 
ἀνάσταση τῆς φύσεως γύρω μας, ποὺ μέχρι 
τώρα μονομερῶς ἔπασχε σταυρικὰ ἀπό τὴν 
ἀλόγιστη δική μας ρύπανση και κατάχρηση. 
Παραχώρησε ἀγαπητικά, ὥστε τοῦτο τὸ 
Πάσχα νὰ εἶναι ἕνα πέρασμα τοῦ νοῦ καὶ 
τῆς καρδιᾶς μας πέρα ἀπό τὰ συνηθισμένα! 

Ὄχι στὸ δρόμο, ποὺ πορευόμαστε ἀπό 
συνήθεια καὶ στερεότυπη ἀπερίσκεπτη 
ἐπανάληψη, ἀλλά σὲ ἕνα ἄλλο δρόμο! Σὲ 
ἕνα δρόμο ἀντίθετο! Τὸ δρόμο πάνω στὸν 
ὁποῖο ἄφησε τὰ ἴχνη Του, ὁ σταυρωθείς 
ἀλλά ἀναστάς Κύριος μας.
Ἔχουμε λοιπόν ἀνάγκη νὰ βρεθοῦμε στὸ 
σταυροδρόμι! Τὸ σταυροδρόμι ἐκεῖνο, ποὺ 
θὰ συναπαντηθοῦμε γιὰ νὰ διαλεχθοῦμε 
μαζί Του καὶ νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε τοὺς 
στόχους μας!
Ἀδελφοί μου!
«Θαρσεῖτε», λέγει ὁ Ἰησοῦς «ἐγὼ νενίκηκα 
τὸν κόσμον»!
Και ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος διακηρύττει: «ἐν 
τῷ πλήθει τῶν πιστῶν ἡ Ἐκκλησίᾳ»!
Τὸ Πάσχα, τοῦ ὁποίου τώρα ὅλοι 
στερούμαστε τὸν ἑορτασμό «ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ» ὅπως καὶ τὴν Θεία Κοινωνία μὲ 
τὸν Πασχάλιο Ἀμνό, θὰ συντελέσει πρὸς 
μιὰ Ὀρθόδοξη ἀναθεώρηση τῆς σχέσεώς 
μας μὲ τὸ μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως.
Θὰ συμβάλλει πρὸς μία οἰκοδομητικὴ 
αὐτοκριτικὴ τῆς καθοδικῆς πορείας 
τῆς ἀνθρωπότητος. Θὰ φέρει στὸν 
καθένα προσωπικὰ τὴν ἐπιθυμία γιὰ μιὰ 
αὐθεντικότερη προσανάβαση πρὸς το 
κενό μνημεῖο. Θὰ μᾶς ἐπιστρέψει στὴν 
Ἀναστάσιμη χαρά τῆς Πρώτης Ἐκκλησίας, 
μεταβάλλοντας πιά κάθε Θεία Λειτουργία, 
σὲ ἕνα συνεχὲς καὶ ἀέναο βιωματικό Πάσχα, 
ἐνῶ συγχρόνως σέ κάθε ἑπόμενο ἑορτασμό 
τῆς Ἀναστάσεως θὰ μπορεί να συντελεῖται 
μιὰ πραγματική ἐσωτερική ἀνακαίνιση γιά 
τόν καθένα μας.
Εὐχόμενος, Χρόνια Πολλά μὲ ὑγεία 
καὶ Θεανθρώπινη Χαρά σὲ σᾶς καὶ τὶς 
οἰκογένειές σας, ἀναφωνῶ ἀπό καρδίας:
Χριστός Ανέστη
Μὲ  Πασχάλιες  εὐχὲς  καὶ   ἀγάπη  Χριστοῦ  
Ἀναστάντος. 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως

            ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
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Σ  νο
ν   υτά  Στολισµοί

Εθνικής Αντσιστάσεως 40- Αχαρνές                                Τηλ. 6987 464085
(∆ίπλα στο παλαιό  Κοιµητήριο)                       koinseplyxnos@gmail.com

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ   ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  κ.  ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

Φιλόπτωχο  Αγίου Βλασίου Αχαρνών 2020
   

Ευχαριστήριο  
Προς  την Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 
και ιδιαιτέρως τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο

Το φιλόπτωχο ταµείο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών ευχαριστεί 
θερµά την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και ιδιαιτέρως τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την ευγε-
νική χορηγία των 2000€.

Σαράντα ισόποσες διατακτικές επιταγές, γνωστού super market, διανεµήθηκαν στις 
12/4/2020. µια σε κάθε οικογένεια. 

Για µια ακόµη φορά ανταποκρίθηκαν άµεσα στο κάλεσµα µας και απέδειξαν ότι υπάρ-
χουν άνθρωποι µε ευαισθησία και πλούτο ψυχής για τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη 
τις δύσκολες µέρες που βιώνουµε. 

Ο Πρόεδρος και
τα µέλη του Φιλοπτώχου
Αγίου Βλασίου Αχαρνών.

Με εκτίµηση, 
Αρχιµανδρίτης 
Ιωάννης Ράπτης.   
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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. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

● 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 ● Τηλ: 6981 068 099 ● E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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, 26 Απρίλιος 2020 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76  2102469800

∆ευτέρα, 27 Απρίλιος 2020 ● ΦΥΤΑΣ  
ΗΛΙΑΣ Πάρνηθος  83.        2102468376

Τρίτη, 28 Απρίλιος  2020 ● ΚΟΛΛΙΑ  ΕΛΕ-
ΝΗ ∆εκελείας 70.    2102445844

Τετάρτη, 29 Απρίλιος  2020 ● ΣΤΕΦΑΝΙ-
∆ΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ .∆ηµοκρατίας 272. 
2102310318

Πέµπτη,  30 Απρίλιος  2020 ● ΠΙΝΑ-
ΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Λ. Ιωνίας 46.  
2102440400-800

Παρασκευή,  1 Μάιος  2020 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΑ Ελ. Βενιζέλου 59. 2102448143

Σάββατο,  2 Μάιος 2020 ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗ-
ΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες.  
2102430183

Κυριακή,  3 Μάιος  2020 ● ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ Αγ. Πέτρου 27.  2117000902

∆ευτέρα, 4 Μάιος  2020 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΣ    Λ. Καραµανλή 38-40 
.2102446460

Τρίτη, 5  Μάιος  2020 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟ-
ΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 2102477442

Τετάρτη, 6  Μάιος  2020 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Πάρνηθος 118.   2102403004

Πέµπτη, 7  Μάιος  2020 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ    Φιλαδελφείας 239  Κ.Μύλος. 
2102316737

Παρασκευή,  8 Μάιος  2020 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε-
∆Ε ΕΙΡΗΝΗ  Αγ.Τριάδος . 2102440487

Σάββατο, 9  Μάιος  2020 ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ-
∆ΟΚΙΑ Πάρνηθος. 102 2102476440

Κυριακή,  10 Μάιος  2020 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117 
.2102430204

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 26/4/2020 ΕΩΣ 10/5/2020

  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




