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Αθ. Μαρτίνος: 
Θα αποκαταστήσει τις 
ζημιές απ΄ το σεισμό 
του 1999 στην Μονή 

Αγ. Παρασκευής!

Π.Χ. - Μ.Χ. - Μετά κορωνοϊού… της Αρετής Βεργούλη

 ΣΕΛ.5

Μ. Βρεττός: Στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις της πόλης Σελ.10

Νίκος Δαμάσκος: Σκοπός 
της διοίκησης μας 
είναι η εξυπηρέτηση 
των δημοτών     ΣΕΛ. 15

Ριζική αναμόρφωση 
της πλατείας Κόκκινου
Μύλου  ΣΕΛ. 10

Οι Αχαρνές επελέγησαν 
για ολιστική ανάπλαση 
του ιστορικού Κέντρου! 

 ΣΕΛ. 3

Σελ.13

Σελ. 7

Επιστολή του Πέτρου 
Βαρελά με αφορμή 
την πανδημία  ΣΕΛ. 6

ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 ΛΙΑΜΠΟΒΑΣ

Ανήμερα του  Πάσχα το κατάστημα 
ΛΙΑΜΠΟΒΑΣ θα είναι διαθέσιμο για 
παραγγελίες take away και delivery!

Τηλ. Επικοινωνίας: 
210-2465555 – 6908242066

18ο χλμ. Λ. Πάρνηθος
(Παρακαλούμε οι παραγγελίες σας 

μέχρι την Μ.Πέμπτη)

Αλλάζει επίπεδο 
ο Δήμος Αχαρνών 
με τις κινήσεις 
του Σπύρου Βρεττού 

Πολυμέτωπη επίθεση εκσυγχρονισμού 
και ανάπτυξης από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή
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 Η πανδημία που λέγεται 
κορωνοίοςκατάφερε όχι 
μόνο να μας κλείσει για 
πάνω από 50 ημέρες μέσα 
στα σπίτια μας. Κατάφερε 

να αναδείξει τι είναι πιο σημαντικό τελικά 
στην ζωή! Μπορεί πολλοί να είναι εκείνοι 
που δυσανασχετούν με τον… εγκλεισμό, 
όμως αν αναλογιστούν τα οφέλη ίσως 
αλλάξουν γνώμη. Φυσικά δεν αναφέρομαι 
στην οικονομική κρίση που συνοδεύει πάντα 
τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά στο γεγονός 

πως πλέον αναγνωρίζουμε τα σημαντικά, 
από τα ασήμαντα. Η υγεία, η οικογένεια, 
η συντροφικότητα, το ενδιαφέρον για τον 
πλησίον, η αλληλεγγύη είναι ορισμένα από 
αυτά που έφερε στην επιφάνεια ο κορωνοιός, 
χωρίς να αναφερθούμε φυσικάστους 
ανθρώπους εκείνους που έχασαν τόσο άδοξα 
την ζωή τους. Με αφορμή την πανδημία, 
είδαμε όχι απλά κατάματα την τρίτη ηλικία, 
αλλά με στοργή και κυρίως με προσοχή! 
Κάτι που η πολύβουη καθημερινότητα δεν 
μας επέτρεπε να κάνουμε. Είδαμε με άλλο 

μάτι την οικογένεια μας που το άγχος της 
επιβίωσης δεν μας επέτρεπε να απολαύσουμε. 
Είδαμε με άλλο μάτι την υγεία μας που 
πολλέσφόρες βάζαμε σε δεύτερη και τρίτη 
μοίρα. 
Ελπίζω αλλά κυρίως εύχομαι όταν βγούμε 

από αυτή την δοκιμασία ένα και μόνο: να 
μας μείνουν οι καλές συνήθειες, να βάλουμε 
μυαλό και να νιώσουμε ξανά άνθρωποι και 
όχι ρομπότ! 

Της Κατερίνας Παπασταματίου

ΑΠΟΨΕΙΣ

 Κορωνοίος:«Το μάθημα που έγινε πάθημα!»

Η Εφημερίδα PARNESNEWS και το Ειδησεογραφικό Site www.parnesnews.gr
καλωσορίζει όλους όσους εμπιστεύτηκαν την προβολή των εταιρειών τους. 

Μέσα από τις σελίδες μας δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς,
φορείς να προβάλλουν τις δράσεις τους. Αν επιθυμείτε κι εσείς να διαφημίσετε 

την επιχείρησή σας επικοινωνήστε μαζί μας. 
Email: parnesnews@gmail.comΤηλ.: 693.8818636
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Μηνιαία Ειδησεογραφική 
Εφημερίδα 

Εκδότης - Αρχισυνταξία: 
Κατερίνα – Φανή Παπασταματίου

Σύμβουλος Έκδοσης: Κλήμης Κολιός
Σχεδιασμός - Art Direction:

 Sofia P.
Ειδικοί Συνεργάτες:

Γιώργος Κούτρας - Αντρέας Ντίνης
Αρθρογράφοι:

Μαρία Αναγνωστοπούλου
Νώντας Βρεττός 

Μαγειρική: Βίκυ Καράμπελα - Μίχα
Νομική Σύμβουλος:  Ελένη Ρεντούμη

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Αχαρνής ΑΜΚΕ - 
ΑΦΜ:997400910 - ΔΟΥ:ΑΧΑΡΝΩΝ
Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα 

ή δελτία τύπου εκφράζουν μόνο την 
άποψη του γράφοντος και όχι απαραί-
τητα των Εκδοτών. 

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, 
ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά 
παράφραση ή διασκευή απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποι-
οδήποτε τρόπο μηχανικό, ηλεκτρονι-
κό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των 
εκδοτών. Νόμος 2121/1993 και κα-
νόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν 
στην Ελλάδα. 

Οι διαφημίσεις είναι επί πληρωμή 
βάσει θεωρημένου Τιμολογίου.

Τηλ.:693.88.18.636
Email: parnesnews@gmail.com

Site: www.parnesnews.gr

              Τραγουδοποιήματα

 Βγάλανε τα κεριά ανθό 
Και μύρισε η φύση 

Άγιο λιβάνι με καπνό 
Τ’ άρωμα να σκορπίσει 

Για να απλώσει γύρω του 
Την ευωδιά στην πλάση 
Και να αφήσει πίσω του 

Το άρωμα να αγιάσει 

Άγια εικόνα και ιερή 
Βγάλε το άρωμά σου 

Πάρτο και ρίξτο στην ζωή 
Βάλτο στα θαύματά σου 

Ψυχούλες δάκρυα Θεού 
Τσάι γλυκό και μέντα

Από το νέκταρ του ουρανού 
Ένα ποτήρι κέρνα 

Κέρνα και δώστο και σ’ αυτούς
που για ζωή διψάνε 

για να δροσίσει τους πιστούς 
το δάκρυ που ζητάνε

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ  ΒΡΕΤΤΟΥ 

Άρωμα και δάκρυ 
Της Μαρίας Αναγνωστοπούλου 

              ΣΚΕΨΕΙΣ… 

Ακόμα σ ‘αγαπώ,
την ώρα που το φύσημα του αέρα φέρνει λιβάνι το 
άρωμα σου, που λόγια βήματα χάνονται στα στενά 

που περνούσες, στιγμές που μια ρωγμή στο βάθος του 
ήλιου σχηματίζει τα μάτια σου...

Ακόμα σ ‘αγαπώ, 
κάποια βράδια κλέβοντας λεπτά από το φεγγάρι 
μάταια πασχίζω να γυρίσω έστω και λίγο εκεί, 

ζητώ στην προσευχή να προσέχεις, 
να αλλάζει η εποχή και συ χωμένος στην ευτυχία 

γέλια να μοιράζεις στην ζωή σου που νίκησες.
Ακόμα σ ‘αγαπώ, 

όπως τρέμει το φως πρίν σκοτάδι σκορπίσει 
κρύβοντας την αδικία,  καθώς ποτέ δεν φτάνει επι-

στολή σε μένα, συντροφιά με τα γιατί που σκουλήκια 
τρώνε τα μέσα μου...

Ακόμα σ ‘αγαπώ, λίγοι είναι όλοι οι υπόλοιποι στα 
όσα έδωσες, φωνάζω, ουρλιαχτό κάνω κάθε ανάσα, 

υγρό το φιλί που κράτησα...
Ακόμα σ ‘αγαπώ 

και πάντα θα σε αγαπάω. 

MariaAnagnostopoulou 13-4-19
Το ποίημα είναι κατοχυρωμένο

Μπορεί να μην βιώσαμε τα Πάθη Του 
όπως θα επιθυμούσαμε, μέσα στις εκκλησιές μας. 

Ίσως, όμως αυτή η δοκιμασία να είναι ένας τρόπος να εκτιμήσουμε 
ακόμη περισσότερο την θυσία Του, αλλά και να νιώσουμε πιο δυνατά 

την Ανάστασή Του!
Χρόνια Πολλά με Υγεία πάνω απ’ όλα!

Κλήμης Α. Κολιός
Αχαρνής Αθλητικές Δράσεις
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Εξαιρετικά νέα για την πόλη μας! 
Οι Αχαρνές επελέγησαν για ολιστική 
ανάπλαση του ιστορικού Κέντρου! 

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη Οικονόμου, 
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος 
ολιστικής ανάπλασης των ιστορικών κέντρων τριών 
πόλεων με πολύ πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα στα 
σπλάχνα τους: τη ΘΗΒΑ, τις ΑΧΑΡΝΕΣ Αττικής και το 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος οι Δήμαρχοι Αχαρνών, κ. 
Σπύρος Βρεττός και Θηβαίων, κ. Γιώργος Αναστασίου και 
ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, κ. Γιάννης Αναστασάκης, 

οι ομάδες μελετητών από τους τρεις Δήμους και το 
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», (κ.κ. Σταύρος Μπένος, 
Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Μπέττυ Χατζηνικολάου), 
ως συντονιστής και εμψυχωτής των προγραμμάτων. 
Επίσης, συμμετείχε ως παρατηρητής ο κ. Γεράσιμος 
Μονοκρούσος, εκπρόσωπος της εταιρείας Νέα Οδός 
Α.Ε., που είναι βασικός χορηγός του προγράμματος.

Βασικός στόχος της τηλεδιάσκεψης ήταν η διαμόρφωση 
των αρχών και των προδιαγραφών για τη συνάντηση των 
σπουδαίων μνημείων της κάθε πόλης με το δημόσιο και 
τον ιδιωτικό χώρο (π.χ. όψεις κτιρίων), καθώς και τις 

δραστηριότητες (π.χ. επιχειρηματικότητα) και τις ανάγκες 
των πολιτών (περιβαλλοντικές, κοινωνικές κ.ο.κ.).

Θα ακολουθήσει την Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 νέα 
τηλεδιάσκεψη, για την κατάρτιση ενός ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
για τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότητα 
της κοινής και φιλόδοξης προσπάθειας.

Το πρόγραμμα «ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» των τριών πόλεων 
θα χρηματοδοτηθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΕΠΠΕΡΑΑ).

ΕΙΔΗΣΗ
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Πριν 100 χρόνια «χόρευαν» για να ξορκίσουν τον 
θάνατο στο Σανατόριο της Πάρνηθας

Στην πόλη των Αχαρνών οι λέξεις επιδημία, καραντίνα, 
μεταδοτικότητα δεν ήταν άγνωστες. Έχοντας στα 
σύνορα του ένα από τα Σανατόρια στην Πάρνηθα, έχει 
ζήσει από κοντά ανθρώπους που πάλευαν ολομόναχοι 
για την ζωή.

Αυτό μας το θύμισε με μια ιδιαίτερη φωτογραφία η 
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία με το ακόλουθο 
κείμενο:

«Το βαλς της ελπίδας.
Το βαλς μιας μεταδοτικής νόσου.

Στο Σανατόριο της Πάρνηθας πριν από 100 περίπου 
χρόνια φυματικοί ασθενείς, επισκέπτες και νοσηλευτικό 
προσωπικό, όλοι τους με χαρούμενα πρόσωπα, 
ξορκίζουν την μεταδοτική φθίση χορεύοντας έναν 
χορό που φέρνει κατεξοχήν τους ανθρώπους πάρα πολύ 
κοντά. 

Γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Παραμένουν άνθρωποι 

και στα δύσκολα και πρέπει να έχουν άλλους ανθρώπους 
κοντά τους. 

Ο χορευτής αξιωματικός, ο κύριος που πυροβολεί 
στον αέρα αλλά και το σκυλάκι της φωτογραφίας ίσως 
γνώριζαν αλλά ίσως και να μην γνώριζαν, πως εκείνη 
ακριβώς την στιγμή, σε εκείνον ακριβώς τον ρομαντικό 
χορό συμμετείχαν σε μια απόλυτη μυσταγωγική 
έκφραση ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Τον βάκιλο της φυματίωσης στο τέλος η επιστήμη και 
οι άνθρωποι τον νίκησαν - παρά τις περιορισμένες και 
ελεγχόμενες αναζωπυρώσεις του. 

Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. 
Η επιστήμη και οι άνθρωποι στο τέλος θα νικήσουμε.
Φωτογραφία από Συλλογή Άννας Περρή, Αρχείο 

Ι.Λ.Ε.Α.
Η φωτογραφία είναι δημοσιευμένη στο Επετειακό 

Λεύκωμα της Ι.Λ.Ε.Α., το οποίο, μπορείτε να 

προμηθευτείτε από το Μουσείο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 24 62 701.

Στη μάχη κατά του κορωνοϊού το Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας στους Θρακομακεδόνες

Μεγάλη ώθηση στην προσπάθεια εντοπισμού των 
κρουσμάτων κορωνοϊού δίνει η συστράτευση του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας που βρίσκεται στην 
περιοχή Λεκάνες στους Θρακομακεδόνες.

Το σπουδαίο κέντρο με όλες του τις δυνάμεις, 
ιατρικό, επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμό 
θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί 7.500 μοριακά 
τεστ την εβδομάδα!

«Θα γίνει το στρατηγικό εργαλείο για τον 
έλεγχο του κοροναϊού. Κυρίως να αυξήσουμε την 
ασφάλεια στα κτίρια έτσι ώστε το προσωπικό που 
θα χρησιμοποιηθεί να είναι ασφαλές και να μην 
γίνει εδώ χώρος διασποράς του ιού», αναφέρει 
ο κ. Κατσίβελας Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας

Στο κέντρο Αιμοδοσίας στους Θρακομακεδόνες 
γίνονται εργασίες ώστε το Εργαστήριο Μοριακού 
Ελέγχου να ετοιμαστεί κατάλληλα για να γίνονται 
με ασφάλεια τα τεστ για COVID -19.

Πολλά είναι τα 
επαγγέλματα εκείνα 
που από την έναρξη 
των απαγορεύσεων 
για την αποφυγή 
εξάπλωσης του 
Κ ο ρ ω ν α ί ο υ 
έχουν πληγεί 
οικονομικά. Στις 
Αχαρνές μια από 

τις δραστηριότητες που άντεξε εκατοντάδες χρόνια 
και πολλές κακουχίες ήταν οι ανθοπαραγωγοί. 
Οι ανθοπαραγωγοί δραστηριοποιούνταν κυρίως 
στα βόρεια τμήματα των Αχαρνών με τεράστιες 
εκτάσεις λουλουδιών που προωθούσαν όχι μόνο 
στις Αχαρνές, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας 

σημαντικός λόγος για τον οποίο μάλιστα πριν από 
δεκαετίες το κράτος δημιούργησε την Κεντρική 
Ανθαγορά Ελλάδος στην Αμυγδαλέζα ήταν κ αυτός 
(φυσικά συνέβαλε και η προώθηση από μέρους του 
συντοπίτη μας Υπουργού κ Γιώτα).

Το θέμα ανέδειξε ο Γραμματέας του Δημοτικού 
Συμβουλίου και δημοτικός σύμβουλος 
κ.ΣπύροςΒάθης τονίζοντας μας τα προβλήματα 
τόσο των παραγωγών όσο και των εμπόρων με 
παράδειγμα τον παραγωγό κ.Μόσχο.

Με αφορμή αυτό το πρόβλημα θυμηθήκαμε άλλη 
μία οπτική γωνία των Αχαρνών! Μια γωνία που 
μας κάνει υπερήφανους καθώς με μόχθο και αγώνα, 
σιωπηλά και με προσήλωση οι παραγωγοί μας εκτός 
από το ότι κάνουν την πόλη μας πιο όμορφη, μας 
διαφημίζουν για κάτι θετικό!

Σήμερα όμως οι παραγωγοί αλλά και οι έμποροι 
ανθέων δυστυχώς πλήττονται κ αυτοί ανεπανόρθωτα 
καθώς ευαίσθητα λουλούδια που πάλευαν όλο τον 
χρόνο ώστε αυτή την περίοδο να ανθίσουν για να 
διατεθούν στο αγοραστικό κοινό κόβονται από 
τα χωράφια και πετιούνται στα σκουπίδια! Σε 
παρόμοια μοίρα βρίσκονται και οι έμποροι που 
καθημερινά πετούν τα εμπορεύματα τους κι αυτοί 
στην ανακύκλωση! Το κλείσιμο των ανθοπωλείων 
αλλά και η επιλογή πολλών εμπόρων να μην πωλούν 
στις λαϊκές αγοράς προκάλεσε τον στραγγαλισμό ενός 
τόσο ευαίσθητου παραγωγικού τομέα. Ευχόμαστε 
την Πρωτομαγιά να ανθίσει η ελπίδα, να δούμε φως 
στο σκοτεινή τούνελ που όλοι μαζί διασχίζουμε και 
να είναι η αφετηρία για ένα καλύτερη πιο αισιόδοξο 
κ κυρίως πιο υγιές μέλλον για όλους.

Ο κορωνοιός χτύπησε ανελέητα 
τους ανθοπαραγωγούς και την Ανθαγορά
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Χρόνια Πολλά 
Καλή Ανάσταση

Ο Αθ. Μαρτίνος θα αποκαταστήσει τις ζημιές 
απ΄ το σεισμό του 1999 στην Μονή Αγ. Παρασκευής!

Για άλλη μία φορά ο Εφοπλιστής, αλλά πάνω απ’ όλα 
φιλάνθρωπος Αθανάσιος Μαρτίνος έδειξε το πρόσωπο 
της αλληλεγγύης στην πόλη μας. Μετά από 21 χρόνια 
εγκατάλειψης έσκυψε πάνω στο λαβωμένο από τον 

σεισμό του 1999 Μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής στις 
Αχαρνές. Οι πληγές που άφησε πίσω του ο σεισμό του 
1999 ήταν πολλές και μέχρι σήμερα δεν είχαν κλείσει 
με αποτέλεσμα οι μοναχές να ζουν κάτω από δύσκολες 
συνθήκες σε ένα ορεινό σημείο της πόλης. Το αίτημα 
τους όμως στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την ΑΙΓΕΑΣ 
ΑΜΚΕ βρήκε άμεσα ανταπόκριση και έτσι ήδη 
ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης. 

Με συγκίνηση οι μοναχές απέστειλαν επιστολή με 
την οποία ευχαριστούν τον κ. Μαρτίνο. 

Με αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο μας, 
αλλά κυρίως πίστη θα καταφέρουμε 
να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, θα 
ανέβουμε τον Γολγοθά όμως θα 
νιώσουμε και την Ανάσταση!
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Καλή 
Ανάσταση 
και γλυκά 

συναισθήματα 
σ’ όλο τον 

κόσμο!

Νώντας Βρεττός 
Δημοτικός Σύμβουλος

Επιστολή του Πέτρου Βαρελά 
προς τον Δήμαρχο Αχαρνών 

με αφορμή την πανδημία 
«Η περίοδος που διανύει ολόκληρη η χώρα...και κατά 

συνέπεια και η πόλη των Αχαρνών, είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για όλους μας.

Προσωπική μου άποψη ήταν πάντα, ότι μέσα από 
κάθε δοκιμασία, να μπορούμε να βγαίνουμε ενωμένοι 
και πιο δυνατοί, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την 
επόμενη μέρα, έτσι ώστε να στηριχτούν οι άνθρωποι 
του τόπου μας όσο το δυνατόν περισσότερο.

Κύριε Δημαρχε,δεν είναι ώρα για άσκηση 
μικροπολιτικής και δημιουργίας εντυπώσεων !

Είναι τώρα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η ώρα της 
αλήθειας, της ειλικρίνειας αλλά και η ώρα δραστικών τομών προς όφελος των 
συμπολιτών μας.

Είναι ώρα συναίνεσης και συνεργασίας και προς αυτή την κατεύθυνση θα 
κινηθούμε ως Δημοτική παράταξη, αλλά κι εγώ προσωπικά ως επικεφαλής της!

Θα είμαστε στη διάθεσή σας, αρωγοί με ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για 
όσο χρειαστεί, μέχρι να μπει τέλος σ’αυτή την κρίση. Βασική όμως, αλλά και 
αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση, οι πρωτοβουλίες,οι πράξεις και οι πολιτικές της 
σημερινής Δημοτικής Αρχής, να είναι με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο,το καλό 
της πόλης μας και των δημοτών της. Απαλλαγμένες όμως από επικοινωνιακά 
τρικ αλλά και με ισχυρό αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας απέναντι σε όλους 
τους συμπολίτες μας! Αυτό οφείλουμε και αυτό θα πράξουμε.»

Πέτρος Βαρελάς
Επικεφαλής Δημ. Παράταξης

“Αχαρνές Ξανά”

Βιώνουμε δύσκολες μέρες όμως είμαι σίγουρος 
πως στην άκρη του τούνελ φέγγει η ελπίδα για 

ένα καλύτερο αύριο! 
Το Άγιο Φως ας φωτίσει τον δρόμο μέχρι 

την διέξοδο και κυρίως ας γιατρέψει όσους 
συνανθρώπους μας υποφέρουν!

Καλή Ανάσταση – Χρόνια Πολλά! 

Σπυρίδων
Βάθης

Γραμματέας Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών

Εύχομαι το φετινό Πάσχα 

να γίνει η αφορμή να 

αναθεωρήσουμε τις Αξίες 

της Ζωής.

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πέτρος Βαρελάς
ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ



�Απρίλιος  2020 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 

Δύο υπερσύγχρονα απορ-
ριμματοφόρα και 200 κάδους 
για τη συλλογή οργανικών 

αποβλήτων και 4 τόνους κομπόστ 
παρέλαβε το πρωί της Δευτέρας (13/4) 
ο Δήμος Αχαρνών από την Περιφέρεια 
Αττικής. Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
υποδέχτηκε τον Περιφερειάρχη Αττικής 
κ. Γιώργο Πατούλη για την τελετή 
παράδοσης – παραλαβής που βάζει την 
πόλη σε μια άλλη τροχιά. Κι αυτό γιατί 

πέραν της ουσιαστικής παρέμβασης που 
συντελείται στον τομέα της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της ανακύκλωσης υπάρχει 
και ένας υψηλός συμβολισμός. 
Οι Αχαρνές έρχονται να εισαχθούν στην 

αφετηρία του ευρύτατου προγράμματος 
της Περιφέρειας «Ανακύκλωση 
2020», όντας ένας από τους πρώτους 
Δήμους που παραλαμβάνει οχήματα 
και κάδους. Μόλις την προηγούμενη 
εβδομάδα προηγήθηκαν ο Δήμος 

Πειραιά και ο Δήμος Περιστερίου 
για να ακολουθήσουν οι Αχαρνές, 
δείγμα πως πλέον η πόλη ανεβαίνει 
επίπεδο και «παίζει» πολύ δυνατά στη 
σκακιέρα της Αυτοδιοίκησης. Κι αυτό 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα 
των ενεργειών και της ασίγαστης 
δράσης του Σπύρου Βρεττού σε όλα τα 
μέτωπα, μεταξύ των οποίων και αυτό 
της Περιφέρειας.  
Αυτό άλλωστε ήταν ενδεικτικό και στο 

εγκάρδιο κλίμα που υπήρχε μεταξύ των 
δύο ανδρών κατά τους χαιρετισμούς 
που απηύθυναν. «Με τον Δήμαρχο 
Αχαρνών και φίλο Σ. Βρεττό έχουμε 
μία εξαιρετική συνεργασία η οποία 
θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα 
έχουν μόνο αναπτυξιακό πρόσημο», 
ανέφερε ο κ. Πατούλης προδίδοντας 
πως αναμένονται και άλλοι τομείς 
συνεργασίας Δήμου και Περιφέρειας. 
Από τη δική του πλευρά ο Δήμαρχος 

ευχαρίστησε προσωπικά τον 
Περιφερειάρχη, επισημαίνοντας πως 
«από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε 
τα ηνία του Δήμου έχει σταθεί δίπλα 
μας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για 
το Δήμο μας, καθώς αρχίζει να παίρνει 
σάρκα και οστά ένα μεγάλο σχέδιο για 
εμάς αλλά και για όλη την Περιφέρεια. 
Μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία για μας 
καθώς είμαστε ένας από τους πρώτους 
Δήμους που παραλαμβάνουν οχήματα 
και κάδους. Έχουμε πολλά έργα ακόμη 
να υλοποιήσουμε και χαιρόμαστε 
γιατί βλέπουμε πως η Περιφέρεια 
ανταποκρίνεται συνεχώς και στέκεται 
αρωγός των προσπαθειών μας».
Στην τελετή το παρών έδωσε 

σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, οι 
Αντιπεριφερειάρχες κ. Αυγερινός και 
Κόκκαλης, περιφερειακοί σύμβουλοι 
και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, 
της Περιφέρειας και της ΕΔΣΝΑ. 
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Βρεττός και 
στη συνεισφορά του κ. Αυγερινού, που 
από τη θέση του συνεισέφερε τα μέγιστα 
τόσο για την άμεση ανταπόκριση 
στο αίτημα του Δήμου, όσο και στο 
διπλασιασμό των οχημάτων και των 
κάδων.

Αλλάζει επίπεδο ο Δήμος Αχαρνών 
με τις κινήσεις του Σπύρου Βρεττού 

Πολυμέτωπη επίθεση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης 
από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή
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Μέσα από την ιστοσελίδα του 
Δήμου Αχαρνών μπορούν πλέον 
να εξυπηρετούνται οι Δημότες 
ως προς τη συμπλήρωση της 
φόρμας για τη διόρθωση των 
τετραγωνικών των ακινήτων. 
Συγκεκριμένα όσοι έχουν 
διαπιστώσει διαφορές ανάμεσα 
στο Ε9 και τους λογαριασμούς 
των παρόχων ηλεκτρικού 
ρεύματος θα μπορούν να 
εξυπηρετηθούν με μια εύκολη 
διαδικασία.

Για τη νέα διευκόλυνση του 
Δήμου που προχωράει ολοταχώς 
στην ψηφιακή εποχή μίλησε 
αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών Υπηρεσιών & 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
& Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. 
Νίκος Δαμάσκος:

«Ο Δήμος Αχαρνών εδώ και 
περίπου δύο μήνες μπαίνει στη νέα 
ψηφιακή εποχή. Δημιουργούμε 

υπηρεσίες στις οποίες θα 
μπορούν οι δημότες μας να 
εξυπηρετηθούν από το Δήμο μας 
εξ αποστάσεως. Μία από αυτές 
τις υπηρεσίες που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου μας είναι 
η δήλωση των τετραγωνικών 
μέτρων των ακινήτων. Καλούμε 
όλες τις δημότισσες και όλους 
τους δημότες που έχουν στα 
διοικητικά όρια του Δήμου 

Αχαρνών ακίνητο στο οποίο 
τα τετραγωνικά του μέτρα δεν 
ταυτίζονται βάσει του Ε9 με 
τα τετραγωνικά που υπάρχουν 
στο λογαριασμό του παρόχου 
του ηλεκτρικού ρεύματος να 
εισέλθουν στο σάιτ του Δήμου 
μας www.acharnes.gr.

«Σε συνεργασία του Δήμου 
μας με το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδας και του υπουργείου 
Εσωτερικών, μπορούμε κάνοντας 
κλικ στο ανάλογο μπάνερ να 
πραγματοποιήσουμε εύκολα και 
απλά με τέσσερα μόνο βήματα 
από τον υπολογιστή ή το κινητό 
μας την ηλεκτρονική δήλωση 
των τετραγωνικών του ακινήτου 
μας. Ως Δήμος Αχαρνών, 
έχει ήδη μπει στην ψηφιακή 

εποχή και τώρα λόγω της 
κατεπείγουσας κατάστασης λόγω 
του κορωνοϊού επισπεύδουμε τις 
διαδικασίες που θα χρειαστούν, 
ούτως ώστε οι συνδημότες μας 
που θα βρίσκονται στο σπίτι τους 
να μπορούν να εξυπηρετηθούν 
σε μια  σειρά υπηρεσιών από 
τον υπολογιστή ή το κινητό 
τους χωρίς να επισκεφθούν το 
Δημαρχείο».     

Βήματα ολοταχώς στο δρόμο της ψηφιακής εποχής από τον Δήμο Αχαρνών
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Δαμάσκος 
Δημ. Νικόλαος

O Αντιδήμαρχος Αχαρνών

Το Αγιο Φως της Ανάστασης 
ας σηματοδοτήσει την 

αρχή του τέλους αυτής της 
δραματικής κατάστασης 

που άλλαξε άρδην τις 
ζωές μας. Εύχομαι να 

είσαστε όλοι ασφαλείς 
και υγιείς και να ξανά 

συναντηθούμε σύντομα, 
να ανασυνταχτούμε και να 
επανεκκινήσουμε δυναμικά 
τους τροχούς της δράσης και 

της δημιουργίας.

Οι μέρες που διανύουμε είναι από τις πιο 
δύσκολες! Ομως με πίστη και αλληλεγγύη είμαι 

βέβαιος πως θα τα καταφέρουμε και μαζί με 
τον Χριστό θα ζήσουμε την Ανάσταση ακόμη 

και μέσα στα σπίτια μας! 

   
   Εύχομαι ολόψυχα 
   Καλή Ανάσταση 
   με υγεία σε όλους 
   τους συνδημότες! 

Γιώργος Πετάκος
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης& Στόλου Δήμου Αχαρνών
Πρόεδρος Σωματείου Λαϊκών Αγορών Αχαρνών 

«Η Αλληλεγγύη»
Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών  

Περιφέρειας Αττικής

Φέτος, βιώνουμε μία παγκόσμια κρίση υγείας 
η οποία σίγουρα θα αφήσει πίσω της 

και οικονομικά προβλήματα.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να παραμείνουμε 

ενωμένοι και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.
Φέτος, κάνουμε Ανάσταση και Πάσχα στα σπίτια μας 

και να είστε βέβαιοι ό,τι από αυτή την κρίση θα βγούμε 
πιο ισχυροί σε όλα τα επίπεδα.

Εύχομαι υγεία σ’ εσάς και τις οικογένειές σας.

    

    Καλή 
       Ανάσταση!

Μιχάλης Βρεττός
Αντιδήμαρχος Οικονομικών,
Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού,
Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας
Δήμου Αχαρνών - Θρακομακεδόνων
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Παρέμβαση καθαρισμού σε μία ακόμη περιοχή 
πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του Δήμου 
Αχαρνών. Συγκεκριμένα συνεργεία του Δήμου με 
τα απαραίτητα οχήματα βρέθηκαν στην περιοχή 
του Στρατοπέδου Καποτά και πραγματοποίησαν 
αποκομιδή μεγάλου όγκου οικιακών 
απορριμμάτων, αλλά και μπαζών. Η υπηρεσία 
Καθαριότητας και ο Αντιδήμαρχος Γιώργος 
Πετάκος βρίσκονται καθημερινά στις επάλξεις σε 
μια τόσο ιδιαίτερη περίοδο και πραγματοποιούν 
εκτός από τις προγραμματισμένες εργασίες 
αποκομιδής και καθαρισμού και παρεμβαίνουν 
εκτάκτως στις περιοχές που απαιτείται. «Εσείς 
μείνετε σπίτι σας κι εμείς είμαστε εδώ για να 
φροντίσουμε για την καθαριότητα», είναι το 
μήνυμα που στέλνει ο Αντιδήμαρχος Γιώργος 
Πετάκος στους δημότες Αχαρνών. 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης 
Βρεττός: Στηρίζουμε έμπρακτα τις 

επιχειρήσεις της πόλης των Αχαρνών 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός δήλωσε ότι ο 
Δήμος Αχαρνών θα βοηθήσει έμπρακτα τις επιχειρήσεις της πόλης 
των Αχαρνών με απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικούς 
φόρους, στο κανάλι Action24.
“Στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις της πόλης μας με σκοπό να 
ξεπεράσουν όσο γίνεται πιο ανώδυνα αυτή την κρίση και να μην 
απολύσουν κανένα εργαζόμενο.
Ταυτόχρονα, με εντολή του Δημάρχου Σπύρος Βρεττός ενισχύεται 
σε όλες του τις δομές ο Δήμος Αχαρνών και στεκόμαστε δίπλα 
σε όλους τους δημότες, παρέχοντάς τους κάθε δυνατό αγαθό και 
υπηρεσία”.

Ριζική αναμόρφωση και νέα εικόνα 
για την πλατεία του Κόκκινου Μύλου

Ένα ακόμη έργο ολοκληρώθηκε από το Δήμο Αχαρνών μετά από σχετική οδηγία 
του Δημάρχου κ. Σπύρου Βρεττού. Συγκεκριμένα η κεντρική πλατεία του Κόκκινου 

Μύλου παρουσιάζει πλέον μια νέα εικόνα, καλαίσθητη και εντελώς διαφορετική 
από αυτή που παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια.

Σε διάστημα μόλις λίγων ημερών πραγματοποιήθηκε πλήθος εργασιών, όπως 
επισκευές, βαψίματα, επιδιόρθωση ηλεκτροφωτιστικών σωμάτων, επιδιορθώσεις 
και χρωματισμοί στα παγκάκια, στα παρτέρια και τους κάδους, ενώ έγινε και βάψιμο 
δαπέδου.

Η ανακαίνιση αυτή είναι η πρώτη από όσες πρόκειται να γίνουν σε πλατείες του 
Δήμου. 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 ανακαινισμένη.  

«Με άμεσες ενέργειες και μεράκι προσπαθούμε να δώσουμε μια νέα εικόνα στην 
πόλη και σε κάθε γειτονιά. Οι παρεμβάσεις μας θα είναι συνεχείς στους δημόσιους 
χώρους, προκειμένου να αποκτήσουν μια άλλη όψη, τέτοια που να ικανοποιεί τους 
δημότες μας. Ξεκινήσαμε από τον Κόκκινο Μύλο, αλλά σύντομα θα βρεθούμε σε 
μια άλλη περιοχή του Δήμου μας. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε», δήλωσε σχετικά ο 
Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός.

Παράλληλα με τη διαχείριση της δύσκολης κατάστασης λόγω της πανδημίας 
ο Δήμος Αχαρνών συνεχίζει τις εργασίες σε κάθε πεδίο δράσης, προκειμένου να 
προχωρήσουν έργα που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής.

Παρέμβαση καθαρισμού 
στο στρατόπεδο Καποτά

Το 50% του 
μισθού του δίνει 

ο Δήμαρχος 
Αχαρνών στον 

αγώνα κατά του 
κορονοϊού

To 50% της 
δ η μ α ρ χ ι α κ ή ς 
αποζημίωσής του για 
τους επόμενους δύο 
μήνες, προσφέρει για 
την κάλυψη αναγκών 
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς 
του κορονοϊού ο 
Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός. Με 
ανάρτησή του στα so-
cialmedia ενημέρωσε 
τους Δημότες για την 

πρόθεσή του και κάλεσε όλους τους αιρετούς του 
Δήμου να συστρατευτούν μαζί του και να πράξουν 
το ίδιο.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αχαρνών
“Από την αρχή βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή 

του αγώνα κατά του κορονοϊού. Σε έναν αγώνα 
ευθύνης και αλληλεγγύης για όλους τους 
συνανθρώπους μας κάνω το ελάχιστο που μπορώ, 
διαθέτοντας το 50% της δημαρχιακής μου 
αποζημίωσης στον ειδικό λογαριασμό, που έχει 
δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του covid 19. 
Καλώ όλους τους αιρετούς του Δήμου Αχαρνών, 
που δίνουν τιτάνιο αγώνα όλο το 24ωρο για να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των Δημοτών, να 
προσφέρουν το ήμισυ του των αποδοχών τους στη 
δύσκολη μάχη που δίνει η Πατρίδα μας.”
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Άρχισε η κατ΄οίκον διανομή προϊόντων 
από το Δήμο σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ 

O  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ευστάθιος 
Τοπαλίδης και  το τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής  Πολιτικής με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, μέριμνα για την προστασία της υγείας 
των δημοτών και των εργαζομένων και τη συνεπή 

τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας και ευαισθησία για την 

υποστήριξη αδύναμων οικονομικά 
δημοτών, οργάνωσε την κατ’ οίκον 
διανομή προϊόντων, στους 1.800 
περίπου δικαιούχους του ΤΕΒΑ. Η 
διαδικασία της διανομής ξεκίνησε 
το πρωί της Τετάρτης, 8 Απριλίου 

2020.
Προκειμένου, αφ’ ενός η διανομή 

να ολοκληρωθεί στον συντομότερο 
δυνατό χρόνο και να εξυπηρετηθούν όλοι 

οι δικαιούχοι και αφ’ ετέρου να ελαχιστοποιηθεί ο 
χρόνος έκθεσης στο εξωτερικό περιβάλλον υπαλλήλων 
και δικαιούχων, αυτοί καλούνται να βρίσκονται σε 
ετοιμότητα. Για τον σκοπό αυτό, έχουν ενημερωθεί για 

την παραλαβή με μήνυμα. Η πιστοποίηση γίνεται με την 
επίδειξη του ΑΜΚΑ και της Αστυνομικής ταυτότητας.

Να σημειωθεί ότι το εγχείρημα, πέραν των δυσκολιών 
που συνεπάγονται οι περιορισμοί λόγω των δεδομένων 
συνθηκών και ο μειωμένος αριθμός διαθέσιμου 
προσωπικού, απαιτεί επιπροσθέτως από την πλευρά 
των υπευθύνων του Δήμου και την επίλυση ζητημάτων, 
όπως η συσκευασία, οι ανάγκες φόρτωσης και διανομής, 
η ειδοποίηση των δικαιούχων, με την ταυτόχρονη 
φροντίδα ευλαβικής τήρησης των κανόνων υγιεινής και 
των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με την υλοποίηση της δράσης αυτής, αναδεικνύεται 
με τον καλύτερο τρόπο η μέριμνα της δημοτικής αρχής 
και των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών για την 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, στις δεδομένες δύσκολες 
συνθήκες.

Κανένα λεπτό χαμένο για τους μαθητές!
Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την 

“επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και προαύλιων χώρων προχώρησε 
η Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή 
όσο τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών 
παραμένουν κλειστά λόγω κορωνοϊού. 
Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων 
αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα 
που απουσιάζουν μαθητές και διδακτικό 
προσωπικό για να γίνουν οι απαραίτητες 
εργασίες στα σχολικά κτίρια και τους 
προαύλιους χώρους τους.

Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκαν:
Αποκατάσταση-συντήρηση γηπέδου 

μπάσκετ του 9ου Γυμνασίου Αχαρνών
Νέο αντιολισθητικό δάπεδο στο 10ο 

Γυμνάσιο Αχαρνών
Αποκατάσταση μόνωσης του κτιρίου 

του 6ου Γυμνασίου στην Αγία Άννα

Ελαιοχρωματισμοί σε σχολεία του 
Δήμου Αχαρνών

Τοποθέτηση αλουμινοκατασκευής στο 
7ο Λύκειο Αχαρνών

Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά 
τις εργασίες στους εσωτερικούς χώρους 
θα πραγματοποιηθούν απολύμανσεις 
ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται 
να συνεχιστούν και να αυξηθούν οι 
παρεμβάσεις στα σχολεία των Αχαρνών 
και των Θρακομακεδόνων.

«Δε θέλουμε να χαθεί ούτε ένα λεπτό 
για τους μαθητές μας. Εκμεταλλευόμαστε 
την αναστολή λειτουργίας για να 
επισκευάσουμε και να συντηρήσουμε 
τα σχολεία μας.» τόνισε ο Πρόεδρος της 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
Γιάννης Μίχας.

Σε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκεται η Πολιτική 
Προστασία του Δήμου Αχαρνών. Ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος Γιώργος Σιδηρόπουλος και τα 
στελέχη της υπηρεσίας, βρίσκονται καθημερινά 
σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν όποιο 
πρόβλημα χρειαστεί. Παράλληλα με την 
πραγματοποίηση των απολυμάνσεων των 
δημόσιων χώρων που συνεχίζονται σχεδόν 
καθημερινά τρέχουν σε κάθε γωνιά της πόλης για 

έκτακτα γεγονότα. Έτσι κλήθηκαν σε μια σοβαρή 
περίπτωση , καθώς κόπηκε καλώδιο της ΔΕΗ 
και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Παρέμειναν δε στο σημείο έως ότου έρθει 
συνεργείο της ΔΕΔΗΕ για την αποκατάσταση.  

Συνεχώς δε έσπευδαν να αντιμετωπίσουν 
περιστατικά με πολλές πτώσεις δέντρων σε 
γειτονιές των Αχαρνών με τη βοήθεια της 
υπηρεσίας Πρασίνου και του Αντιδημάρχου 
Νίκου Ξαγοράρη. Παράλληλα έλυναν και 
προβλήματα που δημιουργούνταν με τους κάδους 
λόγω του δυνατού αέρα.

Η Πολιτική Προστασία αλλά και άλλες 
υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται συνεχώς στους 
δρόμους και πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν και να 
επιλύσουν προβλήματα.

Οι Δημότες Αχαρνών μπορούν πάντοτε να 
καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου 210-
2415300-1, προκειμένου να ενημερώσουν για 
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν και για 
οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται.

Συνεχείς οι δράσεις του 
Δήμου Αχαρνών για τα 

αδέσποτα ζώα
Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες 

του Δήμου Αχαρνών και 
της Διεύθυνσης Τοπικής 
Ανάπτυξης, στην ευθύνη της 
οποίας περιλαμβάνεται και η 
φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 
Οι δράσεις είναι συνεχείς και 
σε αυτό το πλαίσιο έχει αρχίσει 
μια διαδικασία να τοποθετηθούν 
σπιτάκια και ταΐστρες για τα 
αδέσποτα. Ένα τέτοιο σημείο 
δημιουργήθηκε κοντά στο 
τελεφερίκ και το παρών έδωσε 
και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. 
Άγγελος Αραμπαντζής, που τόνισε πως τέτοιου είδους ενέργειες 
θα είναι συνεχείς το προσεχές διάστημα, καθώς ο σχεδιασμός 
περιλαμβάνει τη δημιουργία Πολλών παρόμοιων χώρων. 
Ευχαρίστησε δε όσους συνδράμουν στην προσπάθεια που 
συντελείται σε αυτόν τομέα.

Εγρήγορση και αποτελεσματικότητα από την 
Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών
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Δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
συμβουλευτική από τη «Διέξοδο» και το Δήμο Αχαρνών

Δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
συμβουλευτική από τη «Διέξοδο» και το Δήμο 
Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών και το Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και της Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας «Διέξοδος», προσαρμοσμένοι στις νέες 
συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19, 
θα παρέχουν τηλεφωνική συμβουλευτική υποστήριξη 
στους Δημότες που έχουν ανάγκη επικοινωνίας και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Η νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει στην 
καθημερινότητά μας η πανδημία μπορεί να προκαλέσει 
συναισθήματα όπως στρες, αγωνία, φόβο, θυμό, 
θλίψη, καθώς και αρνητικές σκέψεις που επηρεάζουν 
την ψυχική υγεία και το οικογενειακό κλίμα. Ο 
προληπτικός ρόλος των γονέων παραμένει όμως το ίδιο 
σημαντικός, για την υιοθέτηση και την καλλιέργεια 
υπεύθυνης και ψύχραιμης στάσης αντιμετώπισης μιας 
κρίσης. Είναι εξίσου θεμιτό και αποδεκτό για κάποιους 
αυτή η κατάσταση να μοιάζει ασφυκτική και δύσκολα 
διαχειρίσιμη.

Με τη συνδρομή της αναπληρώτριας προέδρου 
του κέντρου κ. Μαρίας Μπούκη καθιερώνεται η 
τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για όσο διάστημα 
χρειαστεί μέσω της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα 
σε άτομα, που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα ψυχικής 
υγείας, όπως παθολογικό άγχος, παθολογικό φόβο 
και πανικό, δυσκολία στη διαχείριση έντονων 
συναισθημάτων όπως θυμού κι οργής που μπορεί να 
οδηγήσουν σε βία, να μιλήσουν, να στηριχθούν και να 
ενημερωθούν για περαιτέρω υποστήριξη που μπορούν 

να λάβουν από εξειδικευμένους φορείς θεραπευτικής 
αντιμετώπισης  προβλημάτων ψυχικής υγείας. Επίσης, 
δίνεται η δυνατότητα σε γονείς που προβληματίζονται 
για τον τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους στη δεδομένη συγκυρία να επικοινωνήσουν και να 
μιλήσουν για τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες 
τους.

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

Αναφερόμενος στη νέα αυτή πρωτοβουλία του 
Δήμου ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός τόνισε:  
«Ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα λόγω της κρίσης 
δημόσιας υγείας που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και 
ολόκληρο τον κόσμο. Η απομόνωση και ο περιορισμός 
που βιώνουμε είναι κάτι που δεν ταιριάζει στην 
ιδιοσυγκρασία μας. Η επικοινωνία και η συμβουλευτική 
είναι σε κάποιες περιπτώσεις το αντίδοτο και ευχαριστώ 
τους εργαζόμενους στη «Διέξοδο» για το έργο που θα 
προσφέρουν στους συνδημότες μας».    

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε το Γραφείο Τελετών Κωνσταντίνου Γ. 

Γκαγκαράκη για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή» καθώς και για το 

έμπρακτο ενδιαφέρον και την ευαισθησία του στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες.

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

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ

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

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

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

γενναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του Φραγκούλη 
( Κούλη) Μουστακάτου και εκφράζουν τα θερμά τους 

συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

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

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

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

Αικατερίνης και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς 
την οικογένεια.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο 

πρόεδρος της «Αρωγής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς 
την οικογένεια Γκίκα, τους συγγενείς και φίλους της οικογένειας 
οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν γενναίο ποσό στο Κέντρο 

«Αρωγή» εις μνήμην της Μαρίας Γκίκα και εκφράζουν τα θερμά 
τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο 
πρόεδρος της «Αρωγής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες 
προς την οικογένεια Παγώνα, τους συγγενείς και φίλους της 

οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν γενναίο ποσό 
στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του Ιωάννη Παγώνα και

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ
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Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο 
πρόεδρος της «Αρωγής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες 

προς την οικογένεια Δημητρίου Μπινιάρη, τους συγγενείς και 
φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν 
γενναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του Παύλου 

Μπινιάρη και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την 
οικογένεια.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο 
πρόεδρος της «Αρωγής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες 

προς την οικογένεια Γκίκα Σοφίας (κλειστό Φαρμακείο), τους 
συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων 
προσέφεραν γενναίο ποσό στο Κέντρο « Αρωγή» εις μνήμην 

του Γκίκα Χρήστου και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 
προς την οικογένεια.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο 
πρόεδρος της «Αρωγής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες 
προς την οικογένεια Τσακνάρη Παρθένας, τους συγγενείς και 
φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν 
γενναίο ποσό στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του Δημήτριου 
Τσακνάρη και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την 
οικογένεια.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο 
πρόεδρος της «Αρωγής» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες 

προς την οικογένεια Χατζηδάκη τους συγγενείς και φίλους της 
οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν γενναίο ποσό 
στο Κέντρο «Αρωγή» εις μνήμην του Δημήτρη Χατζηδάκη και 
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
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Η πανδημία που βιώνει ο πλανήτης 
αυτή την εποχή έχει φέρει όλο το 
σύστημα σε κατάστασηέκτακτης 
α ν ά γ κ η ς · π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή 
προτεραιότητα των επιστημόνων 

σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης είναι να βρουν τρόπους 
αντιμετώπισής της, φάρμακα για να την καταστείλουν. Στα 
ειδησεογραφικά sitesυπάρχει καταιγισμός εκτιμήσεων και 
προβλέψεων για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.
Πολλά τα ερωτήματα που διατυπώνονται: Τι θα σημαίνει για 
την οικονομία αν παραμείνουν κλειστές οι αγορές για άλλον 
έναν μήνα; Πώςθα αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση καιθα 
διατηρηθεί ο ιστός της κοινωνίας ζωντανός, κυρίως στο 
κομμάτι των αγορών;Μέχρι εδώ όλα καλά. Μήπως όμως στο 
τραπέζι των συζητήσεων θα πρέπει να συμπεριληφθούνκαι 
οι ψυχολογικές επιπτώσεις αυτού του εγκλεισμού, που θα 
επηρεάσουν τη συμπεριφοράμας;

Διάφορες έρευνες που διεξάγονται ήδη μέσα στη διάρκεια 
αυτής της κρίσης αρχίζουν να ρίχνουν λίγο φως στο πώς 
αισθανόμαστε τώρα και πώς εκτιμούμε την επόμενη μέρα. 
Δυο τέτοιες έρευνες, μεταξύ 25 και 31 Μαρτίου, έγιναν με 
πρωτοβουλία του κ. Μίνου Μωυσή μέσα από τα δίκτυα του 
Facebook και του LinkedIn, με ανώνυμα ερωτηματολόγια 
που απαντήθηκαν από σχεδόν 200 άτομα η καθεμία. Τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν ως προς το τι πιστεύουν οι 
άνθρωποι για τις επιπτώσεις της πανδημίας είναι τα εξής:

1. Η προστασία της υγείας των ερωτηθέντων καθώς και των 
οικογενειών τους από την πανδημία υπερβαίνει οποιαδήποτε 
άλλη ανησυχία (ποσοστό 81%).

2. Σημαντική ανησυχία αποτελεί επίσης ο οικονομικός 
αντίκτυπος του εγκλεισμού. Δύο στους τρεις ανησυχούν για 
τις οικονομικές επιπτώσεις της επόμενης περιόδου.

3. Η πλειοψηφία (75%) τοποθετεί την ισχύ των σημερινών 
μέτρων μέχρι τέλος Μαΐου και υπάρχει σχεδόν ομοφωνία 
(90%) ότι νέα, πιο χαλαρά μέτρα θα συνεχίσουν για 
μεγαλύτερο διάστημα.

4. Υπάρχει μεγάλη συμφωνία (87%) ότι οι περιορισμοί 
και τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί θα έχουν 
αντίκτυπο στον τρόπο ζωής μας για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από τη διάρκεια της ίδιας της κρίσης.

5. Η απομάκρυνση από τα μέλη της οικογένειας είναι η 
πιο δύσκολη επίπτωση (55%),με επόμενηεκείνη από τους 
φίλους μας (35%).

6. Η ψηφιακή επικοινωνίαπου αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 
της κρίσης δεν φαίνεται να μπορεί να αντικαταστήσει την 
ανάγκη φυσικής αλληλεπίδρασης με μέλη της οικογένειας 
καιφίλους.

7. Η κοινωνική συμμόρφωση στα μέτρα είναι σχεδόν 
καθολική. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι ίδιοι 
συμμορφώνονται περισσότερο από τους άλλους (90% σε 
σχέση με 70%). 

8. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί πως τα μέτρα 
λήφθηκαν από την κυβέρνηση την κατάλληλη στιγμή (80%), 
είναι σωστά σε έκταση και ένταση (86%), και εμπιστεύεται 
τη διαχείριση της κρίσης από τους υπεύθυνουςκρατικούς 
φορείς (70%). 

Όπως βλέπουμε από τα αποτελέσματα, πρωταρχικό 
μέλημα των ανθρώπων αυτή τη στιγμή είναι η καλή υγεία 
και η επιβίωση. Η παράμετρος αυτή,συνδυασμένημε το 
οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner (1979),που 
υποστηρίζει ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα συστήματα 

όπου ζει και αναπτύσσεται το άτομο, μας οδηγεί στη 
σκέψηότι οιεπιπτώσειςθααφορούν όλα τα ανθρώπινα 
συστήματα, δηλαδή το άτομο, το μικροσύστημα 
(οικογένεια, σχολείο,εργασία), το μεσοσύστημα 
(σχέσεις,αλληλεπιδράσεις μικροσυστημάτων), το 
εξωσύστημα (ΜΜΕ, διαδίκτυο, κοινωνικοί φορείς, 
κοινωνικές οργανώσεις) και το μακροσύστημα 
(ανθρωπότητα, κουλτούρα, αξίες, νόμοι).

Ένα άλλο σημείο των συγκεκριμένων ερευνώνπου 
αξίζει να επισημανθεί είναι ότιοι οικογενειακοί δεσμοί 
και η ανάγκη συναισθηματικής πρόσδεσης καθρεπτίζουν, 
εκτόςαπότηνπρωταρχική βιολογική ανάγκη επιβίωσης,και 
τον τρόπο αντίδρασης σε εξωτερικές απειλές.Καθώς 
δεν υπάρχει ασφαλές εξωτερικό κοινωνικό πλαίσιο 
αλληλεπίδρασης, το άτομο υιοθετείμια στάση εσωστρέφειας 
και χρησιμοποιεί τις στενές σχέσεις που έχει δημιουργήσει 
προκειμένου να διαχειριστεί την εξωτερική απειλή. Το σημείο 
αυτό φαίνεται να συνδέεται με το πώς βιώνει ο άνθρωπος 
την επαφή μέσω διαδικτύου· η διαδικτυακή επαφή δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. 
Ο σύγχρονος άνθρωπος μέχρι πρόσφατα είχε συνδέσει 
τον αυτοπροσδιορισμό του με το πόσο πολλές εμπειρίες, 
πόσες γνώσεις, πόση εξοικείωση με την τεχνολογία είχε, 
πόσο πολλές πληροφορίες μπορούσε να συγκεντρώνει. 
Με την εμφάνιση του κορονοϊού όλα έχουν τεθεί υπό 
διαπραγμάτευση, καθώς η πληροφορία είναι κοινή: η ύπαρξη 
του ιού. Η πληροφορία για το φάρμακο που χρησιμοποιείται 
στην Ουχάν είναι η ίδια που φτάνει στην Μπουρκίνα 
Φάσο, στο Παρίσι και στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν αρκεί, 
καθώς ο καθένας μας βιώνει με διαφορετική συνθήκη την 
κατάσταση του εγκλεισμού. Η διαδικτυακή επικοινωνία 
αποτελείτον «ενδιάμεσο χώρο» ανάμεσα στο φυσικό «μαζί» 
και τη σιωπή.Αναζητώντας ένα «αντίδοτο» στο τραύμα 
που επέφερε η κατάρρευσητηςκοινωνικής οικειότητας στην 
εξωτερικήκοινωνική ζωή,το άτομο επιλέγει να συνομιλήσει 
μέσω Skypeαντί να μην επικοινωνήσει καθόλου, μένοντας 
έτσιστη «σιωπή».

Ένα άλλο σημείο που είναι χρήσιμο να αναλυθεί είναι 
εκείνο της κοινωνικής συμμόρφωσης. Οι παράγοντες που 
καθορίζουν αν θα υπάρξει κοινωνική συμμόρφωση είναι 
πολλοί, αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως από τη 
συνεκτικότητα, το μέγεθος της ομάδας και το είδος της 
κοινωνικής νόρμας που επιτάσσει η εκάστοτε περίπτωση. Η 
τάση για συμμόρφωση είναι μικρότερη στις κουλτούρες που 
δίνουν έμφαση στην ατομικότητα παρά σε εκείνες που δίνουν 
έμφαση στο σύνολο.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η στάση της Σουηδίας σε αντίθεση με εκείνη της Κίνας.
Τουψηλό ποσοστό (70%) κοινωνικής συμμόρφωσηςστη 
χώρα μας υποδηλώνει ότι ότανυπάρχει προστακτική 
νόρμαπου καθορίζει ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και 
ποια όχι, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συμμόρφωση, όπως στην 
περίπτωση της πανδημίας.Μεγάλη επίσης είναιη επιρροή 
που δεχόμαστε από άλλους ανθρώπους,έστω και αν δεν 
είναι παρόντες, μέσω των νοητικών μας αναπαραστάσεων 
γι’ αυτούς ή των σχέσεών μας μαζί τους – πρόκειται για 
το φαινόμενο που είναι γνωστό ως συμβολικήκοινωνική 
επιρροή.Για παράδειγμα, η σχέση που έχουμε με τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες μας λειτουργεί ως ισχυρό 
κίνητρο συμμόρφωσής μας με τα μέτρα προστασίας κατά 
του ιού.Η συγκεκριμένη μορφή επιρροής αφοράστόχους που 
συνδέονται με τις σχέσεις μας με αυτούς τους ανθρώπους 
ή στόχουςμε τους οποίους συνδέονται αυτοί οι ίδιοι οι 

άνθρωποι. 
Σύμφωνα με τις έρευνες, στην αύξηση της κοινωνικής 

συμμόρφωσης συμβάλλει επίσης η προβολή των 
ζητούμενωνσυμπεριφορών απότα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Στο σημείο αυτό ας φέρουμε στον νου μαςτα σποτ με 
δημοφιλείς ηθοποιούς που μας προτρέπουν να «καθίσουμε 
σπίτι» και να ακολουθήσουμε τους κανόνες. 

Μιαάλλη τεχνικήενίσχυσης της ενδοτικότητας στα 
μέτρα,που φαίνεται ότι έχει εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, είναι εκείνη «του ποδιού στην πόρτα», 
όπουαρχικά οι περιορισμοί είναι μικροίκαι στη συνέχεια 
αυξάνονται (αυτό που εξαρχής επιθυμούσε η Πολιτεία και 
στην περίπτωση της Ελλάδας ήταν σωτήριο).Η ίδια τεχνική 
φαίνεται ότι εφαρμόστηκε από τα επαγγελματικά σωματεία 
που διεκδίκησαν (δικαίως) να συμπεριληφθούν στα μέτρα 
ενίσχυσης, πέρα από τις αρχικά δηλωθείσες ομάδες.

Το μεγάλο ποσοστό επιδοκιμασίας που δόθηκε 
στηνκυβέρνηση, ότι πήρε τα απαιτούμενα μέτρα την 
κατάλληλη στιγμή και διαχειρίζεται με επιτυχία την κρίση, 
καθρεπτίζειτη βελτίωση της εικόνας του κράτους απέναντι 
στον πολίτη και τηντοποθετεί ξανά στον ρόλο του «καλοήθη 
γονιού», που έλεγε και ο JohnBowlby.

Τέλος, μια πιο προσεκτική ματιά στα μειοψηφικά ποσοστά 
της έρευνας μπορούν να ερμηνευθούν ως επακόλουθο του 
συλλογικού τραύματος που βιώνουμε. Υπάρχει ένα πένθος. 
Καλούμαστε και εμείς να πενθήσουμε, σε συλλογικό αλλά 
και σε ατομικό επίπεδο,την απώλεια του φυσιολογικού – της 
προηγούμενης κατάστασης, που πλέον δεν θα είναι ίδια. Ας 
θυμηθούμε τα στάδια του πένθους:άρνηση (έλα μωρέ τώρα, 
υπερβολές…), θυμός (γιατί στη δική μας γενιά;),κατάθλιψη 
(τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο),διαπραγμάτευση (αν λάβουμε 
μέτρα, θα τα καταφέρουμε), αποδοχή (η νέα κανονικότητα). 
Το πένθος, αν επιτρέψουμε να ζήσουμε τη διεργασία, έχει 
ένα τέλος.

Οι έρευνες που θα ακολουθήσουν στη μετάκορονοϊόν 
εποχή θαμας δώσουν σίγουρα πολλά και ενδιαφέροντα 
ευρήματα,που θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε πιο 
ασφαλή συμπεράσματα ως προς τον τρόπο πουυπάρχουμε 
και λειτουργούμε μέσα στο σύστημα της ζωής.Όπως και να 
έχει, για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, σύμφωνα με τον 
ανθρωπολόγο Baterson και το άρθρο του «FromVersaillesto-
Cybernetics» («Από τις Βερσαλλίες στην Κυβερνητική»), 
πρέπει να πάμε σε ένα δεύτερο επίπεδο κατανόησης της 
Ιστορίας και του κόσμου, και να τεθούν νέοι κανόνες για το 
τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, σε επίπεδο συλλογικό. 
Για την ώρα είναι αρκετά δύσκολο να το προσεγγίσουμε 
γιατί είμαστε «μέσα στη μάχη», αλλά είναι πολύ σπουδαίο 
να μπορούμε να σκεφτόμαστε υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. 
Ας συλλογιστούμε το απόφθεγμα «Οι πατεράδες έφαγαν 
σάπια φρούτα και χάλασαν τα δόντια των παιδιών τους» για 
να σχεδιάσουμε κανόνεςοι οποίοι δεν θα οδηγήσουν σε μια 
νέα κατάρρευση της «ουτοπίας» που είχαμε φαντασιωθεί ότι 
ελέγχαμε.

*Η Αρετή Βεργούλη 
είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Εθνικής Αντιστάσεως 17, 
Βριλήσσια

Κινητό: 6957832202

  Π.Χ. - Μ.Χ. – Μετά κορωνοίου… 
Της Αρετής Βεργούλη*
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Ο ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ σας περιμένει καθημερινά από τις 
08:00 έως τις 22:00 για να σας προμηθεύσει με φρέσκα, 
διαλεχτά, φρούτα και λαχανικά για εσάς και την οικογένεια 
σας! 
Στον ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟ θα βρείτε ότι χρειάζεστε τόσο για 

το Σαρακοστιανό τραπέζι όσο όμως και για το Πασχαλινό! 
Όλα στην καλύτερη ποιότητα, αλλά και στις καλύτερες 
τιμές της αγοράς διαλεγμένα ένα προς ένα, μόνο για εσάς. 

Ο ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ 
σας εύχεται 

Καλή Ανάσταση και 
Καλό Πάσχα! 

Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαφλέσσα 1, Πλατεία Καράβου Τ. 210 2402355

Ενωμένοι, με πειθαρχία, σχέδιο 
αλλά κυρίως προσήλωση στον ιερό σκοπό 

που δεν είναι άλλος από την προάσπιση του 
Ελληνικού Λαού καταφέραμε να κοιτάξουμε 

στα μάτια το πρόβλημα 
και να το αντιμετωπίσουμε γενναία!

 Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους 
Ελληνες Υγεία και του χρόνου να μην 

λείπει κανείς!

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ανάσταση του Θεανθρώπου είμαι βέβαιη 
πως όπως 2020 χρόνια τώρα έτσι και φέτος 
θα αναστηθεί μαζί Του και  η ελπίδα για ένα 

καλύτερο πιο αισιόδοξο μέλλον! Όλοι οι 
Ελληνες περάσαμε δύσκολα 

αλλά είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά  
γι’ αυτό και θα τα καταφέρουμε!

Γεωργία Βλάχου
Περιφερειακή Σύμβουλος 

Εντεταλμένη Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής

ΧΡΌΝΙΑ 
ΠΌΛΛΑ! 
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Ο Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αχαρνών Νίκος 
Δαμάσκοςμίλησε στην 

PARNESNEWSγια το πως 
ο Δήμος αντιμετώπισε και 
συνεχίζει να αντιμετωπίζει 

την πανδημία του 
κορωνοίου.  

Πως λειτουργούν οι 
υπηρεσίες απέναντι στους 
δημότες, τι άλλαξε με την 
χρήση των διαδικτυακών 

υπηρεσιών και πως 
καταπολεμήθηκε «εν μία 
νυκτί» η γραφειοκρατία; 

1. Σας συναντάμε σε μία δύσκολη περίοδο για 
όλους. Πως λειτουργεί εν μέσω κορωνοίου ένας 
εντελώς ανθρωποκεντρικός τομέας όπως είναι η 
Αντιδημαρχία της Διοίκησης; 

Δουλεύουμε με εκ περιτροπής ωράριο και ημέρες 
εργασίας, θέλουμε να τηρούμε όλα τα μέτρα για τους 
συναδέλφους μας εναντία στον κορωνοϊό

Έχουν προμηθευτεί όλοι γάντια, μάσκες και 
αντισηπτικά και γίνεται απολύμανση του δημαρχιακού 
μεγάρου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί για 
εμάς το ανθρώπινο δυναμικό είναι η καρδιά του δήμου 
μας.

2. Έχετε ελλείψεις από άποψη ανθρώπινου 
δυναμικού; 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέα 
Δημοτική Αρχή προχωρήσαμε σε διοικητικές 
αλλαγές του υπαλληλικού προσωπικού με στόχο 
την ενίσχυση των υπηρεσιών μας και των τμημάτων 
του Δήμου που έρχονται σε επαφή με τον δημότη 
σκοπός της διοίκησης μας είναι η εξυπηρέτηση των 
δημοτώνπαράλληλα από τις 12/12/2019 υλοποιήσαμε 
το ψηφιακό οργανόγραμμα εντάξαμε το φορέα μας 
στη νέα κινητικότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
ενισχυθούμε από δημόσιους λειτουργούς διαφόρων 
ειδικοτήτων που μπορεί να είναι και δημότες μας που 
εργάζονται σε άλλους ΟΤΑ.

3. Οι δημότες μετά από περίπου 50 ημέρες 
εγκλεισμού έχουν συνηθίσει τις e-υπηρεσίες; 

Ο Δήμος μας μέχρι πρότινος δεν έδινε τη δυνατότητα 
μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών να εξυπηρετούνται οι 
δημότες. Εμείς με την ανάληψη των καθηκόντων μας 
ξεκινήσαμε ψηφιοποίηση στο τμήμα του δημοτολογίου 
και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δώσουμε τη 
δυνατότητα στο δημότη να έχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
στο κινητό του ή στον υπολογιστή του. Περίπου 20 
ψηφιακά πιστοποιητικά που δεν μπορούν να δοθούν 
στον πολίτη μέσω της εθνικής πύλης ΕΡΜΗΣ ή από 
το gov.grθα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα στη 
διάθεση των δημοτών μας

Αναφέρουμε τα πιο σημαντικά:
Α) Αποστολή δικαιολογητικών για άδεια πολιτικού 

γάμου
Β) Βεβαίωση μη οφειλής (ΤΑΠ) για μη 

ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
Γ) Ηλεκτρονική δήλωση ταυτοποίησης 

κατοικίδιου
Δ) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Ε) Αίτηση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου 

μουσικής
Ζ) Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.
Μέσα στις επόμενες μέρες στο πλαίσιο των 

έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού θα 
παραδώσουμε στους δημότες μας μια πλατφόρμα 
διαχείρισης αιτημάτων που αφορούν τις κοινωνικές 
μας υπηρεσίες (φαρμακευτική περίθαλψη, προμήθεια 
ειδών πρώτης ανάγκης, δωρεάν τρόφιμα και γεύματα, 
ψυχολογική υποστήριξη κλπ) καθώς και έκδοση 
πιστοποιητικών. Τα αιτήματα αυτά θα δρομολογούνται 
αυτόματα μέσα από πλατφόρμα που μπορούν να 

έχουν στο κινητό τους, ενώ συγχρόνως οι δημότες 
θα λαμβάνουν άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση από 
την υπηρεσία της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
μας σχετικά με το αίτημα τους και τα νέα μέτρα για 
την προστασία της δημόσιας υγείας. Στόχος μας 
είναι να διευκολύνουμε το έργο των κοινωνικών 
υπηρεσιών,αλλά και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες 
μας να εξυπηρετηθούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια 
από το σπίτι τους. Στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες και 
όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

4. Πόσο βοήθησε τον Δήμο η ταυτόχρονη δημιουργία 
πλατφόρμας και γενικότερα εκσυγχρονισμού και 
ψηφιοποίησης του κράτους; 

Η ψηφιοποίηση του κράτους καταπολεμά μια από τις 
μεγαλύτερες παθογένειες που είναι η γραφειοκρατία. 
Εμείς σαν νέα δημοτική αρχή βρισκόμαστε σε 
αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα με τον συνδημότη 
αρμόδιο Υπουργό κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, αλλά και 
την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ). Επιδιώκουμε την πρόσβαση όλων των 
Δημοτών μας και τη διευκόλυνση αυτών μέσω των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. 

5. Ποια είναι η πρόβλεψη σας για την… μετά 
κορωνοίου εποχή; 

Η τοπική κοινωνία μας θα βγει από την πανδημία 
του κορωνοϊού πιο εξαρτημένη από τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και το διαδίκτυο.

«Η ψηφιοποίηση του 
κράτους καταπολεμά 
την γραφειοκρατία»

Νίκος Δαμάσκος: «Σκοπός της διοίκησης 
μας είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών»

«Για εμάς το 
ανθρώπινο δυναμικό 
είναι η καρδιά του 

δήμου μας»

«20 ψηφιακά 
πιστοποιητικά θα 
είναι σύντομα 

στη διάθεση των 
δημοτών μας!»
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Χάρης Δαμάσκος: Τα μέσα σταθερής 
τροχιάς θα γίνουν πάλι βασικός πυλώνας 

των συγκοινωνιών της Αττικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 118, 
ΑΧΑΡΝΕΣ

2102405315/2102446899

Χρόνια Πολλά & Καλή Ανάσταση

«Υπό συνθήκες κανονικότητας και τα μέσα σταθερής 
τροχιάς θα είναι και πάλι ο βασικός πυλώνας των 
συγκοινωνιακών μέσων της Αττικής, με την  ποιότητα 
των υπηρεσιών που ξέρετε και τις εμπιστεύεστε», 
αναφέρει, σε μήνυμα του, ο νέος πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ, 
συνδημότης μας Χάρης Δαμάσκος, ευχαριστώντας το 
επιβατικό κοινό και τους εργαζομένους για τη στάση 
που διατηρούν την δύσκολη αυτή περίοδο. Πριν λίγες 
ημέρες ανακοινώθηκε η επίσημη τοποθέτηση του 
Χάρη Δαμάσκου στην συγκεκριμένη θέση την οποία 
όλοι αναγνωρίζουν πως αναλαμβάνει σε μια παρά 
πολύ δύσκολη περίοδο όχι μόνο για τις συγκοινωνίες 
αλλά για όλη την Ελλάδα. Παρόλα αυτά το μήνυμα του 
είναι αισιόδοξο, καθώς μετά την κρίση που βιώνουμε 
στοχεύει στο να μετατρέψει τις σταθερές συγκοινωνίες 
σε πρωταγωνιστή της Αττικής.

Το μήνυμα του νέου προέδρου της ΣΤΑΣΥ
«Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων μου 

θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ΄ αρχάς όλους τους 
εργαζόμενους της εταιρείας καθώς, αυτή τη δύσκολη 
περίοδο για όλους μας, δίνουν από την πρώτη γραμμή 
τη δική τους μάχη για τις ασφαλείς μετακινήσεις των 
πολιτών, που εκ των συνθηκών επιβάλλεται να γίνουν.

Ταυτόχρονα θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους 
της Αττικής ότι το δίκτυο των Σταθερών Συγκοινωνιών 
θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται πλήρως στις 

απαιτήσεις των καιρών παρέχοντας ασφαλείς, γρήγορες 
και συνεπείς μετακινήσεις σε όσους συμπολίτες 
μας απαιτείται να μεταβούν στην εργασία τους ή να 
μετακινηθούν για λόγους ανάγκης.

Σε όλους αυτούς θέλω να επισημάνω πως η 
Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ ακολουθεί όλες τις διεθνώς 
προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε στους σταθμούς και 
στους συρμούς του δικτύου μας να μην ευνοείται η 
μετάδοση του κορωνοϊού.

Από τους υπόλοιπους συμπολίτες μου θέλω να ζητήσω, 
με τη σειρά μου, να παραμείνουν στα σπίτια τους και 
να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως 
αναγκαίες και επιβαλλόμενες.

Με όλους σας θα ξαναβρεθούμε, ελπίζω σύντομα, 
υπό συνθήκες κανονικότητας και τα μέσα σταθερής 
τροχιάς θα είναι και πάλι ο βασικός πυλώνας των 
συγκοινωνιακών μέσων της Αττικής, με την  ποιότητα 
των υπηρεσιών που ξέρετε και τις εμπιστεύεστε.»
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Το MoodForFood μαγειρεύει 
νηστίσιμα  για εσάς όλη 

την Μ. Εβδομάδα!  
Το «MOODForFOOD» θα είναι στην διά-

θεση σας με Νηστίσιμα φαγητά, μαγειρευτά 
αλλά και για τους λάτρεις του… τυλιχτού με 
νηστίσιμες λιχουδιές καθ΄ όλη την διάρκεια 
της Μ. Εβδομάδας. Τώρα με ένα τηλεφώνημα 
έχετε σπιτικό νηστίσιμο μαγειρευτό φαγητό 
σαν… της μαμάς μαγειρεμένο με τα πιο αγνά 
υλικά, αλλά κυρίως με αγάπη και ιδιαίτερη 
προσοχή στους κανόνες υγιεινής. 
Ρωτήστε καθημερινά τα πιάτα ημέρας, αλλά 

δοκιμάστε και τα τυλιχτά με φαλάφελ, μπι-
φτέκι λαχανικών ή καλαμαράκια. Φυσικά όλα 
αυτά και σε απολαυστικές, χορταστικές μερί-
δες! 

Σας ευχαριστούμε για 
την στήριξη σας σε αυτήν 

την πολύ δύσκολη περίοδο.

Ευχόμαστε 
Καλή Ανάσταση 

με Υγεία σε όλους! 
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Της Βίκυ Καράμπελα – Μίχα
Μπορεί να μην καταφέρουμε φέτος 
να ψήσουμε τον παραδοσιακό οβελία, 
όμως οι συνταγές που σας προτείνουμε 
είμαστε βέβαιοι πως θα εντυπωσιάσουν 
την οικογένειά σας! 

Λαμπρόψωμο
ΥΛΙΚΑ
1 κιλό αλεύρι δυνατό
30 γρ. μαγιά φρέσκια ή 2 
φακελάκια ξηρή
1 φλ. χλιαρό νερό
½ φλ. γάλα χλιαρό
1 αυγό 
60 γρ. μαργαρίνη λιωμένη
1 κ.γ. ζάχαρη
1 κ.σ. αλάτι
σουσάμι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Διαλύουμε τη μαγιά σε χλιαρό νερό και 
ρίχνουμε λίγο αλεύρι κάνοντας χυλό. Τον 
αφήνουμε σκεπασμένο με μεμβράνη, να 
ανέβει για 15-20΄ σε ζεστό μέρος.
Αφού φουσκώσει, βάζουμε και όλα τα 
υπόλοιπα υλικά εκτός από το σουσάμι 
και ζυμώνουμε καλά.
Τοποθετούμε το ζυμάρι σε αλευρωμένο 
πάγκο και συνεχίζουμε το ζύμωμα. 
Αφήνουμε τη ζύμη σε ζεστό μέρος 
να φουσκώσει για περίπου 2 ώρες. 
(Μπορούμε να θερμάνουμε το φούρνο 
στους 50° κι όταν βάλουμε το ζυμάρι 
μέσα να τον σβήσουμε – έτσι θα 
φουσκώσει γρηγορότερα.)
Το τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί. 
Με πινέλο αλείφουμε την επιφάνεια 
με νερό και πασπαλίζουμε με σουσάμι. 
Αν θέλουμε, στη μέση μπορούμε να 
τοποθετήσουμε ένα κόκκινο αυγό.
Ψήνουμε στους 200° μέχρι να ροδίσει 
η επιφάνεια του λαμπρόψωμου. Σε 
περίπου 40-50

Πατατοσαλάτα
Υλικά
1 ½ κιλό πατάτες
8 φέτες μπέικον
4 αυγά βραστά
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
1 φλιτζ. μαγιονέζα
1 κ.σ. μουστάρδα
2 αγγουράκια τουρσί ψιλοκομμένα
2 κ.σ. φύλλα μαϊντανό ψιλοκομμένα
2 κ.σ. ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Εκτέλεση
Πλένουμε πολύ καλά τις πατάτες, τις 
τοποθετούμε σε κατσαρόλα με κρύο 
νερό. Το νερό πρέπει να σκεπάζει καλά 
τις πατάτες.
Προσθέτουμε στην κατσαρόλα λίγο 
αλάτι και βράζουμε για 30-40 λεπτά από 
την ώρα που θα πάρει βράση το νερό, 

μέχρι να μαλακώσουν.
Στραγγίζουμε τις πατάτες και παράλληλα 
βράζουμε τα αυγά, τα ξεφλουδίζουμε και 
τα κόβουμε στα τέσσερα.
Σε τηγάνι σοτάρουμε τις φέτες 
μπέικον για να γίνουν τραγανές και τις 
τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί.
Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και τις 
κόβουμε σε κύβους.
Σε μπολ ετοιμάζουμε μείγμα με τα 
υπόλοιπα υλικά μας, ανακατεύοντάς τα 
όλα μαζί. Στο ίδιο μπολ προσθέτουμε τις 
πατάτες και ανακατεύουμε καλά.
Στη συνέχεια προσθέτουμε τις φετούλες 
μπέικον και τα κομμένα αυγά και 
σερβίρουμε.

Μαγειρίτσα
Υλικά
1 συκωταριά
1 φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο
2 μαρούλια χοντροκομμένα
10 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο
1 φλιτζάνι του τσαγιού ρύζι για σούπα 
(νυχάκι)
3 αυγά
ο χυμός 2 λεμονιών
3-4 κουταλιές της σούπας ζεστός ζωμός 
από τη σούπα
Εκτέλεση
Πλένετε πολύ καλά τη συκωταριά. 
Ρίχνετε τη συκωταριά σε νερό που βράζει 
και τα ζεματίζετε. Τα στραγγίζετε και τα 
ψιλοκόβετε σε πολύ μικρά κομμάτια.
Βάζετε σε μια κατσαρόλα το λάδι να 
κάψει. Προσθέτετε τα κρεμμυδάκια 
(ξερά και φρέσκα) και τα σοτάρετε. 
Ρίχνετε τα κομμάτια της συκωταριάς 
και συνεχίζετε το σοτάρισμα. Βάζετε 
κατόπιν τα μαρούλια και τον άνηθο 
και αλατοπιπερώνετε. Προσθέτετε 3-4 
φλιτζάνια νερό, χαμηλώνετε τη φωτιά και 
αφήνετε τη μαγειρίτσα να σιγοβράσει.
Όταν τα εντόσθια μαλακώσουν, ρίχνετε 
και το ρύζι στη μαγειρίτσα. Συνεχίζετε το 
βράσιμο 25΄, ακόμα μέχρι να μαλακώσει 
το ρύζι.
Χτυπάτε τα ασπράδια σε μαρέγκα και 
τους κρόκους χωριστά. Στύβετε τα 
λεμόνια, προσθέτετε τους κρόκους στη 
μαρέγκα συνεχίζοντας το χτύπημα. 
Ρίχνετε λίγο λίγο το χυμό λεμονιού και το 
ζωμό από τη μαγειρίτσα ανακατεύοντας 
με γρήγορες κινήσεις. Όταν το μείγμα 
του αυγολέμονου έχει ζεσταθεί αρκετά, 
το ρίχνετε όλο μαζί στην κατσαρόλα 
με τη μαγειρίτσα. Κουνάτε ελαφρά 
την κατσαρόλα να πάει το αυγολέμονο 
παντού.

Κοντοσούβλι στο φούρνο
Υλικά
1 κιλό χοιρινό, λαιμό χωρίς κόκκαλο
αλάτι
πιπέρι
4 σκ. σκόρδο
2 κρεμμύδια, ξερά
1 πιπεριά κόκκινη
1 πιπεριά πράσινη
1 κ.σ. ρίγανη, ξερή
50 γρ. ελαιόλαδο
50 γρ. ξίδι, από λευκό κρασί
ρίγανη, φρέσκια
2 κ.σ. ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο 
C στον αέρα.
Κόβουμε το κρέας σε χοντρά κομμάτια 
και μεταφέρουμε σε ένα μπολ.
Προσθέτουμε πιπέρι, αλάτι, σκόρδο 
ψιλοκομμένο και κρεμμύδι ξερό 
κομμένο στη μέση. Κόβουμε σε τέσσερα 
κομμάτια την κόκκινη και την πράσινη 
πιπεριά, αφαιρούμε τα σπόρια και τα 
κοτσάνια και τις ρίχνουμε στο μπολ.
Προσθέτουμε ξερή ρίγανη, ελαιόλαδο 
και ξίδι από λευκό κρασί.
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά με τα χέρια 
μας. Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη, 
μεταφέρουμε το κρέας στο ψυγείο και 
το αφήνουμε να μαριναριστεί για 12- 24 
ώρες.
Τοποθετούμε δύο σούβλες 25 εκ. σε 
ένα ταψί. Περνάμε ένα-ένα εναλλάξ τα 
υλικά, κρέας, πράσινη πιπεριά, κόκκινη 
πιπεριά και κρεμμύδι.
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και 
για τις δύο σούβλες μέχρι να γεμίσουν.
Ρίχνουμε επάνω στο κοντοσούβλι τη 
μαρινάδα που έχει περισσέψει στο μπολ 
και καλύπτουμε με λαδόκολλα και 
αλουμινόχαρτο.
Ψήνουμε για 2ώρες. Ξεσκεπάζουμε και 
συνεχίζουμε να ψήνουμε για άλλη μίση 
ώρα.

Αρνί στο φούρνο
Υλικά:
1 ολόκληρο αρνί 
(περίπου 10 kg)
200 gr βούτυρο
αλάτι, λεμονοπίπερο η Πιπέρι
Εκτέλεση
Όταν πάρουμε το αρνί από το Χασάπη 
του λέμε να το κόψει Με τρόπο έτσι 
ώστε να χωρέσει μέσα σε ένα ταψί
Έπειτα, χάραζουμε βαθιά με ένα 
κοφτερό μαχαίρι το αρνί στο εσωτερικό 
των μηρών, αλλά και στο σημείο των 
χεριών.
Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 
180 βαθμούς
Γεμίζουμε  τις τομές που φτιάξαμε με 
μπόλικο αλατοπίπερο και βούτυρο.

Αλατοπιπερώνουμε καλά και την κοιλιά 
του αρνιού και προσθέτουμε εκεί το 
υπόλοιπου βούτυρο.
Σε ένα πιάτο ανακατεύουμε άφθονο αλάτι 
και πιπέρι και με το χέρι μας τρίβουμε 
όλο το αρνί με το μείγμα αλατοπίπερου.
Τοποθετούμε το αρνί στο ταψί, με τρόπο 
που να μην προεξέχει καθόλου από τα 
τοιχώματα.
Καλύψτε το με λαδόκολλα και 
αλουμινόχαρτο αεροστεγώς και βάλε να 
ψηθεί στο φούρνο.
Μετά από 5 ώρες γύρισε το αρνί από την 
άλλη πλευρά, ξανασκέπασέ το καλά και 
συνέχισε το ψήσιμο για άλλες 4 ώρες, 
τσεκάροντας τακτικά με το πιρούνι αν 
έχει ψηθεί.
Μόλις ψηθεί το κρέας, αφαίρεσε το 
αλουμινόχαρτο και το χαρτί και ψήσε 
για άλλα 20 λεπτά, ώστε να ξεροψηθεί.

Μιλφέιγ πορτοκαλιού
Υλικά
1 πακέτο 
σαβαγιάρ
1 φάκελος 
Κρέμα 
Ζαχαροπλαστικής Μιλφέιγ
200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) κρέμα γάλακτος 
200 γρ. γιαούρτι
200 ml (1 φλιτζ.τσαγιού) χυμός πορτοκάλι
Ζάχαρη άχνη 
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΑ
75 γρ. αμύγδαλα καθαρισμένα άσπρα
100 γρ. ζάχαρη
10 γρ. βούτυρο ή μαργαρίνη
Εκτέλεση
Ετοιμάζετε την Κρέμα Ζαχαροπλαστικής  
χρησιμοποιώντας την κρέμα γάλακτος 
και τον χυμό πορτοκαλιού αντί για 
γάλα. Προσθέτετε το γιαούρτι και 
ανακατεύετε. Βάζετε στη φωτιά το 
βούτυρο και τη ζάχαρη και μόλις λιώσει 
η ζάχαρη προσθέτετε τα αμύγδαλα 
και ανακατεύετε συνεχώς μέχρι να 
καραμελώσουν.
Τα απλώνετε σε μία λαδόκολλα και 
τα αφήνετε να κρυώσουν. Tα σπάτε 
στο μίξερ σε μικρά κομμάτια και τα 
προσθέτετε στην έτοιμη κρέμα. Σε μία 
φόρμα βάζετε μία στρώση σαβαγιάρ και 
απλώνετε τη μισή κρέμα.
Επαναλαμβάνετε μία φορά. Τρίβετε 
από πάνω τα υπόλοιπα σαβαγιάρ και 
πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη.

Με την πεποίθηση ότι μόνο ο λόγος 
της Αλήθειας του Κυρίου μπορεί να 

μας δείξει τον σωστό δρόμο, εύχομαι 

Χρόνια Πολλά 
και Καλό Πάσχα!

ΒΙΚΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΜΙΧΑ

MAGAZINO

                 Πασχαλινές Συνταγές με μεράκι!



19Απρίλιος  2020



Απρίλιος  202020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

