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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ :  Από το  επόµενο Φύλλο, επανερχόµαστε  στην έντυπη έκδοση

Με χρηµατοδότηση της Περιφέρειας και σύµβαση που υπέγραψε ο Σπύρος Βρεττός τον περασµένο
Οκτώβρη ολοκληρώνονται τρεις παιδικές χαρές, ενώ παίρνουν σειρά άλλες τέσσερις

Συνέχεια στην σελίδα  7 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΟΛΜΗΡΗ πρωτοβουλία 
της συµπολίτη µας Βουλευτή Μαρίας 
Απατζίδη, που εκλέχθηκε µε το κόµ-
µα «ΜέΡΑ 25», µε σκοπό να προσφέ-
ρει στο ∆ήµο Αχαρνών, που γεννή-
θηκε, µεγάλωσε και ζει , αλλά µαστί-
ζεται από πολλά προβλήµατα, µε µε-
γαλύτερο αυτό της αυξηµένης 
παραβατικότητας και εγκληµατικότη-
τας, µε επιστολή της προς τον Υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, δηλώνει ότι 
παραχωρεί τους δύο Αστυνοµικούς που εκ του Βουλευτικού 
αξιώµατος δικαιούται για την προστασία της, να διατεθούν για 
την ενίσχυση του Αστυνοµικού Τµήµατος Αχαρνών. 

ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ να πολιτευθούν µε υποσχεσιολογίες, 
ασκήσεις επί χάρτου και προγραµµατικές για έργα που όµως 
υπήρχαν µόνο στη φαντασία τους.... Η διοίκηση Πατούλη µε 
σχέδιο και ρεαλισµό "µιλά" µε πράξεις και µε έργο ορατό στους 
πολίτες. Ας αφήσουν λοιπόν κάποιοι τα µεγάλα λόγια γιατί οι 
πολίτες της Αττικής γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια...

∆ηµ.  Παραταξη  «∆.Ε.Κ.Α.» 

Τα µέτρα που
προτείνουµε 
για την άµεση
στήριξη  των
επιχειρήσεων

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 3

Η  µόνη που δεν δικαιούται
να µιλάει για στείρα 
αντιπολίτευση και «κοντή  µνήµη»
είναι η ∆ηµοτική Αρχή

Η Βουλευτής Μαρία Απατζίδη
διαθέτει την  Φρουρά της,
στο Αστυνοµικό Τµήµα Αχαρνών

Έπρεπε να περάσουν πολλά χρο-
νιά για να δουν επιτέλους οι 
Αχαρνείς παιδικές χαρές για τα 

παιδιά τους. Τις επόµενες µέρες αναµέ-
νεται να ολοκληρωθούν τρεις παιδικές 
χαρές, οι οποίες θα δοθούν προς χρήση. 
Ένα πάγιο αίτηµα όλων των συνδηµο-
τών, οι οποίοι ήταν αναγκασµένοι να… 
µεταναστεύουν σε όµορους δήµους, 
προκειµένου να µπορούν να βρουν χώ-
ρο για να παίξουν τα παιδιά τους µε 
ασφάλεια. 

Μάλιστα από τα µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης του ∆ήµου έχουν δηµοσιοποιη-
θεί οι σχετικές φωτογραφίες που έχουν εν-
θουσιάσει τους δηµότες. Και πως θα µπο-
ρούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά, όταν 
η πόλη µας ήταν ίσως η µοναδική χωρίς 
αντίστοιχες υποδοµές. Όσον αφορά το για-
τί και το πώς έφτασε σε αυτό το σηµείο εί-
ναι µια µεγάλη ιστορία, η οποία κάποια 

στιγµή θα µπορούσε να εξεταστεί ενδελε-
χώς. Το σηµαντικό όµως και αυτό που αφο-
ρά τον κόσµο είναι να µπορεί πλέον να πά-
ει τα παιδιά του να παίξουν µε ασφάλεια σε 
χώρους καθαρούς και φτιαγµένους µε τις 
απαραίτητες προδιαγραφές. 

Συγκεκριµένα πρόκειται για την:
● Παιδική χαρά Καλλιά, Αγαµέµνονος 
και Σπετσών (Πλατεία Καλλιά)
● Παιδική χαρά Ποσειδώνος, Λυκότρυ-
πα
● Παιδική χαρά ∆ηµητρίου ∆αµάσκου & 
Βίκτωρος Ουγκώ 

Επειδή όµως πολύς λόγος έγινε τις τε-
λευταίες µέρες και πολλές απόψεις ακού-
στηκαν, εµείς κρίναµε σκόπιµο να σας πα-
ραθέσουµε όλα τα σχετικά στοιχεία, που 
προέκυψαν από τη δηµοσιογραφική έρευ-
να, ούτως ώστε οι δηµότες να διαµορφώ-
σουν πλήρη άποψη για τα γεγονότα. 

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 11

∆ΕΝ  ΞΕΧΝΩ...
Χρήστος  Ηλιάδης 
Πολιτευτής Ελληνικής 
Λύσης

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 8

∆ηµ. Παραταξη «ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ»

Στηρίζουµε τις
επιχειρήσεις
της πόλης µας 
και  προτρέπουµε
όλους να πράξουν το ίδιο

Ευρώπη  Κοσµίδη - 
Περιφ. Σύµβουλος, Εντεταλµενη  ∆/νσεων Τεχν. Έργων, 
Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών

Επιτέλους! Παιδικές χαρές 
για τα παιδιά των Αχαρνών
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Το σκάνδαλο NOVARTIS είναι τόσο τεράστιο και 
πολυπλόκαµο, που κανείς δεν τολµά να το ξεδια-

λύνει. Είναι αυτό που λέµε, ο αναµάρτητος πρώτος τον 
λίθον βαλέτω.

Κανείς δεν µπορεί να αλλάξει τον κόσµο µας, 
γιατί κανείς δεν µπορεί να αλλάξει την µητέρα 

φύση. Με πρόσχηµα αυτό, επιζητούµε την κυριαρ-
χία και τον πλουτισµό. Τι κάνουµε εµείς οι απλοϊκοί 
άνθρωποι; Προσπαθούµε να διακρίνουµε το ψέµα 
από την αλήθεια.

Όταν έχεις µια πολιτική ιδέα, η οποία δεν γίνεται 
αποδεκτή από τον πολύ κόσµο, ή έχει δοκιµαστεί 

και απορριφθεί, το να επιµένεις, µεταλλάσσεσαι σε 
απολίθωµα. Οι πέτρες είναι απλά αδρανή υλικά. 

Όταν σε προσπερνούν τα γεγονότα, είναι ηλιθι-
ότητα να εµµένεις σε ιδέες και γνώµες του πα-

ρελθόντος. Η προσαρµογή στις ανάγκες του σήµε-
ρα, είναι αυτή που ωθεί την πρόοδο.

Εάν θέλεις να σταµατήσεις κάποιον που λέγει 
µπούρδες, ανοησίες, πες του το εξής απλοϊκό. Εγώ 

έχω άλλη γνώµη, αλλά µην δίνεις σηµασία. Αγνόησε 
το. ∆εν θα σου ξαναµιλήσει. 

Αντί µε διάφορες παρλαπίπες, να προσπαθείς 
ένα σωστό να το παρουσιάσεις λάθος, εξυπνό-

τερο είναι να σιωπάς. Αλλιώς γίνεσαι ρεζίλι των σκυ-
λιών. Θα µας πάρει ο κόσµος µε τις πέτρες.

Από το να ζηλοφθονείς και να λοιδορείς το κύρος 
και την εντιµότητα ενός σεµνού συµπολίτη, εξυ-

πνότερο είναι να προσπαθείς να τον µιµηθείς. Μην πέ-
φτεις στο θλιβερό ολίσθηµα, η Ελλάδα, δηλαδή εµείς 
οι Έλληνες, τρώει τα παιδιά της. 

Το να είσαι και µε τον αστυφύλαξ και µε τον χω-
ροφύλαξ, είναι µια ανάγκη επιβίωσης. Όταν την 

ξεπεράσεις, σου δίνεται η επιλογή να αποβάλεις την 
διπλοπροσωπία. Είναι απαράδεκτη. ∆είχνει ότι δεν  
έχεις αρχές δεν έχεις ήθος, δεν έχεις εντιµότητα.

Οι λαµπρές σπουδές, που δεν συνοδεύονται από 
βιολογική  ευφυΐα και κοινή λογική, είναι απλά 

άχρηστη παπαγαλία. Όλοι καταλαβαίνουµε ένα κοινό 
πρόβληµα. Πόσοι έχουν την γνώση και την  ευφυΐα να 
δώσουν την λιγότερο οδυνηρή λύση. 

Μαύρο χιούµορ είναι να πεις. Οι Ναζί αγκαλιά-
στηκαν µε τους κοµµουνιστές. Οι φυσικοί µε 

τους αρχιερείς. Ο σκορπιός µε τον βάτραχο. Ο σκύ-
λος µε την γάτα. Ο Ροµά µε το γιαπί και η αλήθεια µε 
το ψέµα.

Καλλιτέχνες δηµοσιογράφοι, πολιτευτές, αριστε-
ροί, έχουν έντονο το αίσθηµα της κατωτερότητας. 

Όποιος δεν συµφωνεί µαζί µας είναι 
εχθρός για εξόντωση. Υπολείµµατα 
του Ναζισµού, και Σταλινισµού. Βλα-
βερός Ιός.

Τα  ευχάριστα και σωστά λόγια 
είναι σαν τα πολύχρωµα λου-

λούδια. Έχουν πολλά χρώµατα και 
ευωδιές. Είναι ευχάριστα, όπως τα 
καλά βιβλία.

Η ευγνωµοσύνη είναι ένα ισχυρό 
συναίσθηµα, γι’ αυτόν που την 

δέχεται. Εύχοµαι να την δείτε και σεις 
από τα παιδιά σας. Η αχαριστία είναι 
οδυνηρή.

Μην ρωτάς, γιατί δίνει ζωή ο ήλιος, γιατί αγρι-
εύει η θάλασσα, γιατί πρασινίζει η γη και δίνει  

καρπούς, γιατί γεννιούνται οι άνθρωποι. Ρώτησε τον 
εαυτό σου, τι σου φταίει και φέρεσαι άσχηµα στους 
συνανθρώπους σου.

Η παροιµία λέγει:  Ο λύκος στην αναµπουµπούλα 
χαίρεται. Έτσι και οι θρασείς λαϊκιστές, µέσα από 

την απρόσµενη συµφορά του κορωνοϊού, προσπα-
θούν να κερδίσουν µικροπολιτικά οφέλη. Ξεχνούν ότι 
ο λαός µας και κρίση έχει και φιλότιµο, και µπορεί να 
αναγνωρίζει αξίες. 

Όπως κάθοµαι στο µπαλκόνι και πίνω τον καφέ 
µου, η γυναίκα µου σφουγγα-

ρίζει τα µάρµαρα και µου λέγει. Σή-
κωσε λίγο τα πόδια σου να πάρω 
από κάτω. – Βρε γυναίκα εσύ δεν 
ήθελες άνδρα, ήθελες κασκαντέρ.

Κάποιοι συνάνθρωποι µας δεν 
ωριµάζουν ποτέ. Σαν τα κακοµα-

θηµένα παιδιά, τα θέλουν όλα δικά 
τους και να γίνονται όλα όπως το θέ-
λουν αυτοί. Θα λέγαµε ότι ίσως δεν 
γεννήθηκαν έτσι, αλλά έτσι τους 
έπλασαν. ∆υστυχώς υπάρχουν αρκε-
τοί µεταξύ µας. Ο µπαξές έχει από όλα 
τα λουλούδια. 

Μου τηλεφώνησε ένας µακαντάσης, ραµολί, να 
µου πει τον πόνο του. Αισθάνεται πολύ άσχη-

µα που φέτος δεν θα µπορέσει να µεταλάβει. Εγώ 
του είπα:  Στον παράδεισο θα τον φάει η µοναξιά µε 
τις µετανοούσες θεούσες. Ούτε τσιπουράκια έχει, 
ούτε ουζάκια, ούτε κρασιά, ούτε πενιές. Μην αγχώ-
νεσαι. Μείνε µε τους αµαρτωλούς, αφού σου αρέ-
σει. Είµαι λάθος;

Βρε γυναίκα, όταν βάζεις µπροστά το µυαλό σου, 
κάνεις θαύµατα. Όταν βάζεις µπροστά τον εγωισµό 

σου, κάνεις πατάτες. Κάνε µια προσπάθεια να τα συµ-
βιβάσεις αυτά τα δύο. Εγώ δείχνω κατανόηση, ούτως 
ή άλλως κάτι  ξέρω.

Όταν η γυναίκα µου, µου κάνει µια υπόδειξη µε 
ρωτάει. Το κατάλαβες; Εγώ της λέγω, έ τι  χαζός 

είµαι να µην το καταλάβω;  Αυτή µου απαντάει απλά 

ναι. Τώρα που κολάι  αυτό το ναι; Στο ότι είµαι χα-
ζός, ή ότι το κατάλαβα; Ποτέ δεν θέλησε να µου το 
εξηγήσει. 

Το να έχει ένας άνθρωπος πηγαίο χιούµορ, είναι 
ένα χάρισµα της µητέρας φύσης. Το να είναι ένας 

άνθρωπος ζαβός, στραβόξυλο, και κακότροπος είναι 
µια δυστυχία που µας την δίνει πάλι η µητέρα φύση. 
Όµως ο εγωισµός µας είναι ένα άγριο θηρίο που σω-
στό είναι να προσπαθούµε να το ηµερέψουµε, να το τι-
θασεύσουµε.

Τώρα µε τα εγγόνια µου, η γυναίκα µου βάζει 
το γάλα να ζεσταθεί στην κουζίνα και µου λέ-

γει. Έχε το νου σου, εάν δεις ότι 
φουσκώσει το γάλα, κλείσε το µά-
τι, εγώ πάω στα παιδιά. Εντάξει. 
Εγώ πάνω από το µπρίκι παρακο-
λουθώ. Κάποια στιγµή βλέπω ότι 
αρχίζει να φουσκώνει. Τότε κλείνω 
το ένα µου µάτι. Με το που βλέπω  
ότι συνεχίζεται να φουσκώνει τότε 
κλείνω και το άλλο µου µάτι. Πάει 
το γάλα χύθηκε. Η γυναίκα µου, 
µου λέει:  να ξουράφι. Έχω µπλέξει 
άσχηµα.

Όλοι οι άνθρωποι κάνουµε λάθη. 
Όταν όµως τα καταλαβαίνουµε 

και τα διορθώνουµε, θεωρούµαστε λογικοί και αποδε-
κτοί. Το πρόβληµα είναι µε τα ακραία φασισταριά, που 
δεν µπορούν να καταλάβουν ένα λάθος και προσπα-
θούν να το επιβάλλουν µε βίαιο τρόπο. Αυτό είναι πα-
ράνοια.

Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν όλοι από την ίδια 
αιτία. Άλος πεθαίνει από καρδιά, άλλος από 

καρκίνο,  άλλος από εγκεφαλικό (ΚΚΕ). Άλλος από 
πνευµόνι, από συκώτι, από προστάτη και ουκ έστι 
αριθµός. Οι παππούδες έλεγαν. Παν µέτρον άριστον. 
Μην προκαλούµε τα όρια του οργανισµού µας. Το 
σώµα µας έχει µηχανισµό άµυνας. Εάν συνειδητά 

δεν το σεβόµαστε, θα µας την κάνει 
την ζηµιά ανήµπορο.

Μεταξύ της κακίας και της βλακεί-
ας υπάρχει µια οµίχλη, µια από-

σταση. Πολλοί άνθρωποι όχι από κα-
κία, αλλά από βλακεία συµπεριφέρο-
νται  σαν κακοί. Στην ουσία δεν είναι 
έτσι η πραγµατικότητα, αλλά ακολου-
θούν λάθος µέθοδο. Άλλο πράγµα εί-
ναι  η κακία και άλλο πράγµα η κακή 
πρόθεση µε λάθος πρακτική. Χρειάζε-
ται απλοϊκή λογική. Μετά από όποιο 
λάθος, πρέπει να ψάχνουµε την δική 
µας συµπεριφορά.

Όταν ένας άνθρωπος πενήντα ή εξήντα ετών, 
κάνει νεανικές ανοησίες και απαράδεκτες 

πράξεις, σηµαίνει ότι δεν έχει καταλάβει καθό-
λου, πως κινείται η όλη µας ζωή. Είναι απαράδε-
κτος. Μάλλον είναι θέµα βιολογικής νοηµοσύ-
νης. Ο µπαξές έχει και λουλούδια µε αγκάθια που 
πληγώνουν. 

Ο σεξουαλικός οίστρος, για άνδρα ή γυναίκα, εί-
ναι µια βιολογική από την µητέρα φύση εντολή, 

για τους δικούς της λόγους.  Η διαδροµή από αυτήν την 
εντολή, έως την ικανοποιητική ή απόλυτη ευτυχία µας, 
είναι θέµα της λογικής µας, της εµπειρίας µας και της 
υποχώρησης του εγωισµού µας. Πόσο ευτυχής µπο-
ρείς να αισθάνεσαι, όταν βιολογικά γίνεσαι ανήµπορος 
και µόνος. Τα όσα χρήµατα και εάν έχεις, δεν απαλύ-
νουν την µοναξιά σου.
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Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου.
Για να γίνεται συνδροµητής, καλέστε στο 697 2426684 ∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

 Όσο ζει ένας συνάνθρω-
πός µας, του πετάµε πρό-
κες από ζηλοφθονία. 

Όταν πεθάνει, πηγαίνουµε στην 
κάσα του τριαντάφυλλα. Είναι 
η κορύφωση της υποκρισίας  
µας. Αυτή η συµπεριφορά δεν 
είναι αναγκαία, ούτε λογική. 
Ουαί υµίν,  Φαρισαίοι υποκρι-
τές. Ο εγωισµός µας είναι άγριο 
θηρίο.

Εάν δεν µπορείς να νική-
σεις το θεριό, αυτό θα σε 
φάει, είτε είσαι άνθρω-

πος, είτε είσαι αγρίµι. Θέλει πο-
λύ εξυπνάδα να καταλάβουµε 
όλοι µας, ότι σκοπός του σουλ-
τάνου είναι, να αλλοιώσει τον 
Ελλαδικό  πληθυσµό µε Ασιά-
τες και Αφρικανούς µουσουλ-
µάνους; Νισάφι πια µε τους Συ-
ριζέους.  Στο παραπέτασµα γεν-
νήθηκαν αυτοί;

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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Από το ξεκίνηµα της 
ενασχόλησής µου µε 
τα κοινά στο ∆ήµο 

Αχαρνών και έχοντας γνώση 
της µεγάλης ευθύνης η οποία 
απορρέει από την 
εµπιστοσύνη των πολιτών 
που εναποθέτουν την τύχη 
και το µέλλον της πόλης στα 
χέρια µας, αγωνίστηκα και 
εξακολουθώ να αγωνίζοµαι 
µε όλες µου τις δυνάµεις για 
το συµφέρον των δηµοτών 
αλλά και της ίδιας της πόλης 
µας. 

Ανέκαθεν τόσο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όσο και 
σε κάθε δηµόσια τοποθέτησή µου, πάντοτε 
χρησιµοποιώ επιχειρήµατα και αποδείξεις για κάθε 
σοβαρό θέµα που αφορά στην πόλη µας χωρίς 
κανενός είδους εµπάθεια ή λαϊκισµό. 

Μάλιστα ο λόγος που επιµένω εδώ και µία 
δεκαετία να κατατεθούν δηµόσια όλα τα οικονοµικά 
και περιουσιακά στοιχεία του δήµου Αχαρνών, όπως 
ορίζει ο νόµος, είναι για να έχουν οι πολίτες καθαρή 
εικόνα και ορθότερη κρίση για τους υπαίτιους του 
χρέους άνω των 150 εκ. ευρώ που φόρτωσαν στις 
πλάτες των πολιτών και που παρανόµως και 
σκοπίµως αποκρύπτουν και είναι άλλωστε η αιτία 
που η πόλη των Αχαρνών βαδίζει στο χάος και στην 
καταστροφή.

Όσον αφορά στο ∆ήµαρχο και στη δηµοτική 
αρχή οι οποίοι χαρακτηρίζουν ως στείρα και ανούσια 
αντιπολίτευση οποιαδήποτε γνώµη ή κίνηση δεν 
συµπορεύεται µε τις δικές τους ενώ παράλληλα µας 
αποδίδουν «κοντή µνήµη» αξίζει να τους 
υπενθυµίσουµε τα εξής:

Είστε η δηµοτική αρχή που ο ∆ήµαρχος και οι 

µισοί αντιδήµαρχοί σας, παίξατε 
πρωταγωνιστικό ρόλο για τη νίκη 
του Σωτήρη Ντούρου το 2010. 

Είστε οι ίδιοι που παίξατε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ήττα 
του το 2014. 

Είστε η δηµοτική αρχή που οι 
άλλοι µισοί αντιδήµαρχοί σας, 
έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο για 
τη νίκη του Γιάννη Κασσαβού το 
2014. 

Είστε οι ίδιοι που παίξατε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ήττα 
του το 2019.

Είστε η δηµοτική αρχή που οι µισοί από εσάς 
υποστηρίζατε ότι ο κ. Ντούρος υπερχρέωσε την πόλη 
µε δεκάδες εκατοµµύρια και οι άλλοι µισοί 
υποστηρίζατε ότι ο κ. Κασσαβός υπερχρέωσε την 
πόλη µε δεκάδες εκατοµµύρια, τα οποία όµως τελικά 
χρεώθηκαν στις πλάτες του Αχαρναϊκού λαού. 

Πολλώ δε µάλλον είστε η δηµοτική αρχή στην 
οποία συνασπίστηκαν όλοι οι παραπάνω οι οποίοι 
την προηγούµενη τετραετία αλληλοκαταγγέλονταν, 
απειλώντας µε βαριές κατηγορίες η µία πλευρά την 
άλλη για την καταλήστευση και λεηλασία των 
ταµείων του ∆ήµου. 

Κατά συνέπεια η µόνη που δεν δικαιούται να 
µιλάει για στείρα αντιπολίτευση και «κοντή µνήµη» 
είναι η δηµοτική αρχή αφού όπως αποδεικνύει η 
µέχρι τώρα πορεία της σκοπεύει να κρατήσει τους 
πολίτες των Αχαρνών στο σκοτάδι για άλλη µία 
τετραετία, διατηρώντας τη δυνατότητα να 
καταληστεύει και να λεηλατεί τα ταµεία του ∆ήµου.   

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών      

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Η  µόνη που δεν δικαιούται να µιλάει
για στείρα  αντιπολίτευση και
«κοντή  µνήµη» είναι η ∆ηµοτική Αρχή

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Περάσαµε ξαφνικά στην εποχή
των τηλεµαθηµάτων !

Εδώ και 2 µήνες ο Κο-
ρωνοϊός έχει εισβάλ-
λει στην ζωή µας αλ-
λάζοντας συνήθειες 
πολλών ετών µε ρα-
γδαίο τρόπο . Άλλαξε 
τον τρόπο επικοινωνί-
ας µε αγαπηµένα µας 
πρόσωπα και φίλους, 
ελαχιστοποιώντας τις 
προσωπικές επαφές , άλλαξε τον 
τρόπο δουλειάς των περισσοτέρων 
(ή πιο σωστά όσων ακόµα δουλεύ-
ουν), άλλαξε ακόµα και τον τρόπο 
µε τον οποίο προµηθευόµαστε βα-
σικά αγαθά για τη ζωή µας. 

Στον επαγγελµατικό χώρο που κι-
νούµαι , περάσαµε ξαφνικά στην επο-
χή των τηλεµαθηµάτων, χωρίς απα-
ραίτητα να είµαστε όλοι , καθηγητές - 
µαθητές, έτοιµοι για αυτό. 

Τα παιδιά βέβαια προσαρµόζο-
νται εύκολα και έτσι παρέσυραν και 
εµάς , χωρίς όµως κανείς να µπορεί 
να ισχυριστεί ότι η άµεση επαφή κα-
θηγητή - µαθητή µπορεί να αντικατα-
σταθεί µε οποιοδήποτε οπτικοακου-
στικό µέσο. 

Αλλαγές λοιπόν , που όλοι µας 
θα θέλαµε τάχιστα να εξαφανιστούν 
και να επανέλθουµε στην προηγού-
µενη κατάσταση. Μιλώντας όµως µε 

µαθητές µου αλλά και 
τα παιδιά µου έχω την 
αίσθηση ότι κάτι έχει 
αλλάξει σε σχέση µε τα 
πρότυπά τους. 

Αν τους ρωτούσα-
µε για αυτά πριν 2 µή-
νες , νοµίζω ότι το ενδι-
αφέρον τους θα µονο-
πωλούσαν αθλητές, 

τραγουδιστές , ηθοποιοί κ.λ.π.  Και 
ξαφνικά στροφή. Πλέον τα µάτια των 
παιδιών αρχίζουν να βλέπουν πρότυ-
πα που ποτέ δεν έβλεπαν µέχρι τώρα. 

Αρχίζουν να παρακολουθούν αν-
θρώπους µορφωµένους , ανθρώ-
πους που δεν είναι σταρ , ανθρώπους 
που δεν σε εντυπωσιάζουν µε την 
οµορφιά τους, την φωνή τους ή τα 
αθλητικά τους προσόντα αλλά σε 
εντυπωσιάζουν µε τις γνώσεις τους, το 
ήθος τους και την ταπεινότητά τους. 

Αρχίζουν να βλέπουν το επάγγελ-
µα του γιατρού, του νοσηλευτή ή του 
καθηγητή πανεπιστηµίου στην πραγ-
µατική του διάσταση και αξία, µακριά 
από το πρίσµα του κέρδους . 

Ως εκπαιδευτικός , θα έλεγα ότι 
αυτή η αλλαγή που έχει επιφέρει η 
πανδηµία στις ζωές µας, είναι από τις 
λίγες που θα ήθελα να παραµείνει και 
µετά το πέρας της...

Του  Γιάννη  Καβαλλιέρου,  Εκπαιδευτικού 
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Ανακοίνωση της παράταξης «Αχαρνές Ξανά» του Πέτρου Βαρελά 
Στηρίζουµε τις επιχειρήσεις της πόλης µας και  
προτρέπουµε όλους να πράξουν το ίδιο
Ολόκληρος ο κόσµος δοκιµάζεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα 
από έναν αόρατο εχθρό. Από αυτή την δίνη, δε θα µπορούσε να ξε-
φύγει η χώρα µας και κατ’ επέκταση και ο ∆ήµος µας.

Τα µέτρα που έλαβε η Ελληνική κυβέρνηση, έχουν αποδώσει ως ένα ικανο-
ποιητικό σηµείο, όπως επίσης και οι προτάσεις από το Υπουργείο Οικονοµικών 
αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στους ∆ή-
µους να στηρίξουν τις κατά τόπους επιχειρήσεις, µε στόχο την επιβίωση τους εν 
µέσω πανδηµίας, αλλά και την βιωσιµότητα τους για την επόµενη µέρα. Εµείς ως παράταξη στηρίζουµε τις επι-
χειρήσεις της πόλης µας και προτρέπουµε όλους να πράξουν το ίδιο.

∆ηλώνουµε δυναµικά παρόντες, έχοντας ως στόχο αυτή η «παρουσία» να αποτελέσει κέρδος για όλους 
τους δηµότες! Η παρουσία µας στα καταστήµατα της πόλης µας, στην αγορά µας, στο µαγαζί του φίλου µας, του 
συµµαθητή µας, του γείτονα µας, του γνωστού µας, του συνδηµότη και του συντοπίτη µας είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ!

Θεωρούµε ότι είναι αυτονόητο χρέος της ∆ηµοτικής αρχής, η εφαρµογή των µέτρων στήριξης που έχει εξαγ-
γείλει η κυβέρνηση και ως εκ τούτου οφείλει να τα εφαρµόσει. Ωστόσο ο «στόχος» είναι να υπάρξουν οι προ-
ϋποθέσεις ώστε το αγοραστικό κοινό να µπορέσει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Προτείνουµε λοιπόν:
● Να δηµιουργηθούν προσωρινοί χώροι στάθµευσης στην καρδιά της αγοράς.
● Η δηµοτική αστυνοµία να διευκολύνει την λειτουργία των επιχειρήσεων και να ενηµερώνει το αγοραστικό 
κοινό για χώρους που θα µπορεί να σταθµεύει.
● Η παρουσία ατόµων του τµήµατος καθαριότητος να είναι συχνή, όπως επιβάλει η τρέχουσα κατάσταση.
● Τεχνική υπηρεσία µε άτοµα που θα επιτηρούν τυχόν ελλείψεις όπου µε παρέµβαση τους να επιδιορθώνονται 
άµεσα.
● Φροντίδα του τµήµατος πρασίνου για τον καλλωπισµό των παρτεριών.
● Αν είναι δυνατόν κάθε βράδυ να πλένονται οι πλατείες που ο κόσµος συγκεντρώνεται.
Είναι µια περίοδος πρωτόγνωρη και δύσκολη.
Εµείς όλοι µαζί µπορούµε και θα την ξεπεράσουµε, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, µε ασφάλεια, σύνεση και µε 
ατοµική ευθύνη!
● Στηρίζω Τον Φίλο
● Στηρίζω Τον Γείτονα
● Στηρίζω τον Συνδηµότη
● Στηρίζω τον καταστηµατάρχη ..και πάνω απ’ όλα
Στηρίζω την Πόλη που Ζω! Γιατί η πόλη µας...είναι οι άνθρωποι της!

∆ηµοτική Παράταξη Αχαρνών  ∆.Ε.Κ.Α. 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Από την  ∆ευτέρα 4  Μαΐου, η ζωή µας αρχίζει να επανέρχεται σε πιο φυσιο-
λογικούς ρυθµούς. Για πλήθος επιχειρήσεων όµως και για τους εργαζοµέ-
νους τους, η επόµενη περίοδος θα είναι ανηφορική και πολύ δύσκολη. Με-
τά τα µέτρα που ανακοινώθηκαν για την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και µε 
δεδοµένη την πρωτόγνωρα δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον επιχειρηµατικό 
κλάδο και πιο έντονα στον κλάδο της εστίασης η παράταξη ∆ΕΚΑ προτείνει 6 µέτρα 
άµεσης προστασίας των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και της τοπικής αγοράς:
1. Απαλλαγή από ∆ηµοτικά τέλη και φόρους, καθώς και τέλη κοινόχρη-
στων χώρων έως 31/12/2020 των επιχειρήσεων, οι οποίες λόγω πανδηµί-
ας βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας.
2. Παροχή δυνατότητας στα καταστήµατα εστίασης να αυξήσουν τον αριθ-
µό των εξωτερικών τραπεζοκαθισµάτων πέραν του ορισµένου από το δήµο µέχρι σήµερα ορίου. Η 
δυνατότητα αυτή να δοθεί τουλάχιστον µέχρι 31/10/2020, ώστε οι επιχειρηµατίες να καλύψουν µέρος 
των απωλειών που έχουν υποστεί. Απαραίτητη προϋπόθεση να τηρούνται
οι αποστάσεις ασφαλείας των 2 µέτρων που επιβάλει ο νόµος και να µην θίγονται ζητήµατα ασφαλούς 
διέλευσης πεζών και αµαξιδίων ΑΜΕΑ.
3. Επιστροφή των χρηµάτων που έχουν ήδη καταβληθεί στον δήµο όπως π.χ τέλος κατάληψης κοινο-
χρήστων χώρων για το χρονικό διάστηµα που παρέµειναν κλειστές οι επιχειρήσεις. Εναλλακτικά µπο-
ρεί να υπάρξει συµψηφισµός µε µελλοντικές οφειλές.
4. Αναστολή πληρωµών όλων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις 120 δόσεις χωρίς προσαυ-
ξήσεις και µε επανεκκίνηση καταβολών από 01/01/2021
5. Εφαρµογή κατ’ αναλογία µέτρων οικονοµικής στήριξης (απαλλαγής δηµοτικών τελών κ.λπ) και για 
επαγγελµατίες και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ακόµα και εάν δεν έχει
ανασταλεί η δραστηριότητά τους.
6. Άµεση εφαρµογή των από 24-3-2020 αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών για τη στή-
ριξη των επιχειρήσεων.

Η ∆ΕΚΑ - ∆ηµοτική Παράταξη Αχαρνών - Θρακοµακεδόνων τηρώντας υπεύθυνη στάση απέναντι στους δηµότες 
προτείνει µέτρα που είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιµα. Η χρηµατοδότηση των µέτρων θα καλυφθεί από το πλεόνασµα 
που δηµιουργείται κάθε χρόνο από δηµοτικά τέλη και δηµοτικό φόρο: Μόνο το 2019 το πλεόνασµα ήταν 5,5 εκατ. ευ-
ρώ (απολογιστικά) και αναµένεται το 2020 να κυµανθεί σε ανάλογα επίπεδα ανεξαρτήτως των πλασµατικών προϋπολο-
γισµών που εισηγείται ο ∆ήµος. Για όλα τα παραπάνω και για επιπλέον ενέργειες στήριξης των επιχειρήσεων και των ερ-
γαζοµένων ζητούµε τη σύγκλιση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Από τη ∆ηµοτική Παράταξη Αχαρνών ∆ΕΚΑ

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Και ήρθε η ώρα της σταδιακής άρσης των µέτρων! Και ο ιός όχι 
δεν εξαφανίσθηκε! Κι η διαχείριση ίσως να µην είναι καθαρά 
επιστηµονική, αλλά πολιτική αν αναλογισθεί κανείς ότι οι επι-

στήµονες δέχονται πιέσεις από οικονοµικούς παράγοντες, την Εκκλη-
σία, τους τοπικούς άρχοντες κ.α!  Εµείς όλοι µείναµε στο σπίτι µας για 
να κερδηθεί χρόνος ώστε να ισχυροποιηθεί το εθνικό σύστηµα υγεί-
ας, να αποκασταθούν οι ελλείψεις των µέσων προστασίας, να αναπτυ-
χθούν και να κυκλοφορούν σε επάρκεια τα γρήγορα τεστ, να ανακα-
λυφθεί αποτελεσµατικό φάρµακο και να κινηθεί η παραγωγή του εµ-
βολίου!  Κι ενώ ο ιός δεν πέρασε κι η συλλογική ανοσία δεν πρόκειται 
να επιτευχθεί χωρίς τραγικό αριθµό θυµάτων, παρά µόνο µε το εµβό-
λιο, που σε επάρκεια δε φαίνεται να κυκλοφορήσει πριν τις αρχές του 
2021, αποτελεσµατική θεραπεία δε φαίνεται να ανακαλύφθηκε.....για-
τί µιλάµε για κανονικότητα;

Άρση µέτρων για  επαναφορά στην κανονικότητα σε επτά στάδια 
θα γίνει το άνοιγµα της αγοράς, καταστήµατα, καφετέριες, εστιατό-
ρια, καταλύµατα και όλη η αγορά, όπως ανέφερε ο υφυπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης εξειδικεύοντας τα µέτρα 
επανεκκίνησης της οικονοµίας.

Το πρώτο στάδιο άρχισε  στις 4 Μαΐου µε το άνοιγµα συγκεκρι-
µένων καταστηµάτων. Ήδη λειτούργησαν  ορισµένα είδη κα-
ταστηµάτων και υπηρεσιών όπως βιβλιοπωλεία, ΚΤΕΟ, κατα-

στήµατα αθλητικού εξοπλισµού, αγορές καταναλωτών, ανθοπωλεία, 
καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών και τα κοµµωτήρια, τα τελευταία θα 
λειτουργούν µε ραντεβού ενώ απελευθερώνεται η µετακίνηση των πα-
ραγωγών από περιφέρεια σε περιφέρεια για την πώληση προϊόντων 
σε λαϊκές αγορές.

Τη ∆ευτέρα 11 Μαΐου ξεκινάει το 2ο στάδιο της άρσης των περιο-
ριστικών µέτρων που είχε επιβληθεί λόγω του  κορωνοϊού  και 
πλέον ανοίγουν για το κοινό καταστήµατα και επιχειρήσεις.  Με την 

περαιτέρω άρση των µέτρων θα πραγµατοποιηθεί ακόµα ένα βήµα επι-
στροφής στην κανονικότητα και θα δοθεί µία ακόµα ώθηση στην επανα-
λειτουργία της αγοράς. Ανοίγουν οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, επι-
στρέφουν τα βιοµηχανικά είδη στις λαϊκές αγορές, τα µαθήµατα σε σχολές 
οδηγών, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, ενώ επιστρέφουν οι µαθητές της Γ’ Λυκεί-
ου σε σχολεία και φροντιστήρια.

Στο  3ο στάδιο στις17-  18 Μαΐου θα λειτουργήσουν  οι Ιεροί Να-
οί, τα πάρκα και οι κήποι, οι αρχαιολογικοί χώροι και ο 
ΟΠΑΠ-τυχερά παιχνίδια, σε όλες τις περιπτώσεις υπό περιορι-

σµούς. Στο 4ο στάδιο, από 1η Ιουνίου. επαναλειτουργούν τα εµπορι-
κά κέντρα Áµε έναν πελάτη ανα 20 τ.µ. (δεν θα λειτουργούν οι χώροι 
εστίασης εντός αυτών), µε χρήση µάσκας.  Επίσης, τα εστιατόρια και οι 
καφετέριες, µόνο σε εξωτερικούς χώρους, επίσης υπό περιορισµούς 
(ελάχιστη απόσταση των τραπεζιών τα 2 µέτρα µε 4 άτοµα σε κάθε τρα-
πέζι όπως και των ξενοδοχείων 12µηνης λειτουργίας).

Σε 5ο στάδιο επαναλειτουργούν εντός Ιουνίου οι θερινοί κινηµατο-
γράφοι µε απόσταση µεταξύ των σειρών καθισµάτων και τα ξενο-
δοχεία 12µηνης λειτουργίας. Σε 6ο στάδιο, µέσα στον Ιούνιο, θα 

ανοίξουν τα πάρκα αναψυχής, τα θεµατικά πάρκα και οι εξωτερικοί παιδό-
τοποι. Σε 7ο στάδιο, εντός Ιουνίου, θα λειτουργήσουν και σε εσωτερικούς 
χώρους εστιατόρια και καφετέριες, καταλύµατα διακοπών και αθλητικές 
εγκαταστάσεις.    Πηγή: iefimerida.gr 

Η µάσκα είναι υποχρεωτική για τους πολίτες στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και στα ταξί, στα «ασανσέρ, στα νοσοκοµεία, στα ια-
τρεία και στα διαγνωστικά κέντρα. Η µάσκα είναι υποχρεωτική 

για τους εργαζόµενους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ταξί, για 
τους εργαζόµενους σε σούπερ µάρκετ και καταστήµατα τροφίµων που 
διαχειρίζονται µη τυποποιηµένα τρόφιµα, για τους εργαζόµενους σε νο-
σοκοµεία, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, για τους εργαζόµενους σε κοµ-
µωτήρια και κέντρα αισθητικής. Στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους, 
γραφεία, επισκέπτες κοµµωτηρίων και λοιπά, δίνεται ισχυρή σύσταση 
για χρήση µάσκας ή καλύµµατος προσώπου, εφόσον είναι εφικτό».

Στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών µέτρων ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός καλεί όλους τους πολίτες να τη-
ρούν τα µέτρα ατοµικής υγιεινής και να συµπεριφέρονται µε υπευ-

θυνότητα. Μένοντας ασφαλείς και ενωµένοι, θα τα καταφέρουµε .. για 
εµάς και τα παιδιά µας! Παράλληλα, ο κ. Βρεττός παροτρύνει τους συ-
µπολίτες του να ενισχύσουν την τοπική αγορά, ψωνίζοντας από τα κατα-
στήµατα της πόλης.

Την  ∆ευτέρα  11  Μαΐου  στα σχολεία επιστρέφουν οι µαθητές 
της Γ’ τάξης των Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων. Ο ∆ή-
µος Αχαρνών βρίσκεται στην πρώτη γραµµή για τη διασφάλι-

ση της υγείας των µαθητών. Εδώ και αρκετές ηµέρες έχουν ξεκινήσει 
οι απολυµάνσεις στα σχολεία και αναµένεται να συνεχιστούν µε αµεί-
ωτους ρυθµούς και στις υπόλοιπες σχολικές εγκαταστάσεις όλων των 
βαθµίδων.

Οδυνηρή είναι η νέα κανονικότητα όπως αρχίζει να ξεδιπλώνεται 
µε την σταδιακή άρση των µέτρων κατά της πανδηµίας. Οι αγορές 
των πόλεων προσπαθούν µουδιασµένες να προσαρµοστούν στην 

επόµενη µέρα η οποία επιφυλάσσει χαµηλούς τζίρους και αγωνία µε το 
µέλλον. Η εστίαση αναµένεται να αντιµετωπίσει τα µεγαλύτερα προβλήµα-
τα καθώς τα µέτρα τήρησης των αποστάσεων περιορίζουν δραµατικά την 
παρουσία πελατών, ενώ στα εµπορικά καταστήµατα, που ανοίγουν και πά-
λι την προσεχή ∆ευτέρα, οι ιδιοκτήτες τους αγωνιούν αν οι πελάτες θα 
έχουν την καταναλωτική συµπεριφορά του παρελθόντος ή ο φόβος για το 
µέλλον θα περιορίσει την ανάγκη για ψώνια.  Όµως θα  υπάρξουν και εκεί-
νοι που δεν θα ανοίξουν ποτέ.

Στην χώρα µας οι ψηφιακές αδυναµίες αποτελούσαν µέχρι πρό-
σφατα τα µοναδικά «δεδοµένα», τα οποία µόνο δυσχέραιναν 
την ζωή των πολιτών, αντί να την διευκολύνουν... Η νέα εποχή 

ήρθε όταν ο Kyriakos Pierrakakis ανέλαβε τα «ηνία» του Υπουργείο 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης!  Η αντιµετώπιση του φόρτου των δικτύων 
και των ψηφιακών υπηρεσιών κατά την περίοδο της πανδηµίας αποτέ-
λεσε προτεραιότητα του Υπουργείου και εν τέλει αποδείχθηκε η χώρα 
µας πιο έτοιµη από ποτέ! Το νέο στάδιο της αντιµετώπισης την πανδη-
µίας, µας βρίσκει πιο «πλούσιους» ψηφιακά, µε πληθώρα ψηφιακών 
παροχών, υπηρεσιών και διευκολύνσεων! 

Σε περίπου δύο χρόνια αναµένεται η κατάργηση του ΑΦΜ φυσι-
κού προσώπου και του ΑΜΚΑ. Τη θέση τους θα πάρει ο νέος Προ-
σωπικός Αριθµός ή ΠΑ, όπως τον ονοµάζει το υπουργείο Ψηφια-

κής ∆ιακυβέρνησης. Σύµφωνα µε το σχέδιο αρχών του νέου κώδικα ψη-
φιακής διακυβέρνησης, που θα ψηφισθεί µέσα στους επόµενους µήνες 
στην ελληνική Βουλή, ο ΠΑ αποδίδεται µία φορά στο φυσικό πρόσωπο 
και πλέον δεν µεταβάλλεται. Ο νέος κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης της 
χώρας συνιστά ένα σχέδιο νόµου «οµπρέλα», που παρουσιάσθηκε προ-
χθές από τον υπουργό Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη 
στο υπουργικό συµβούλιο.

Ο νέος νόµος θα αντικαταστήσει τον 4070/2012 περί ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών και θα κωδικοποιήσει πάνω από 125 δια-
τάξεις που περιλαµβάνονται σε δεκάδες νόµους της προηγού-

µενης δεκαπενταετίας για την πληροφορική (π.χ. ∆ιαύγεια, Προσβασι-
µότητα, Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση κ.ά.). Επίσης, µε τον νέο νόµο 
«οµπρέλα» θα υιοθετηθούν από το εθνικό δίκαιο οι οδηγίες (ΕΕ) 
2018/1972 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών µε προθεσµία ενσωµάτωσης την 21η ∆εκεµβρίου 2020 και 
(ΕΕ) 2019/1024 για τα Ανοικτά ∆εδοµένα.



5Κυριακή 10 Μαΐου 2020

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

Η Χριστίνα Κατσανδρή, η όµορφη 
Πρόεδρος µας δίνει µια ευαίσθητη 
οπτική της ζωής και µας ταξιδεύει 

στον κόσµο της ηρεµίας , της συγκέντρω-
σης , της ελπίδας . Με έξυπνες συµβου-
λές για να οµορφύνουµε τις δύσκολες 
ηµέρες µας . 

Αυτοφροντίδα και ενσυνείδηση! ∆ύο 
λέξεις που εκφράζουν σεβασµό, σεβασµό 
στο σώµα σου, στα όριά σου, στις ανάγκες 
σου, στοπώς να ελέγχεις τις σκέψεις σου.
Νιώθουµε ευάλωτοι. Ας κινηθούµε µε οδη-
γό τον αυτοσεβασµό, χωρίς φόβο,υπερβο-
λή και αδιαφορία για αυτό που συµβαίνει. 
Ας δείξουµε σεβασµό απέναντι στονεαυτό 
µας και στους συνανθρώπους µας. Αυτές οι 
µέρες µας δίνουν την ευκαιρία ναπροσέ-
ξουµε τον εαυτό µας, να κάνουµε σωστές 
διατροφικές επιλογές που θα ενισχύσουν 
το ανοσοποιητικό µας σύστηµα. Ποιοτικός 
ύπνος για ξεκούραση και ιδιαίτερη σηµασία 
σε αυτά που ζητάει το σώµα µας!

Τα σχολεία έκλεισαν, τα παιδιά µας είναι 
στο σπίτι και ίσως προκύπτουν δυσκολίες. 
Το σηµαντικό είναι να είµαστε όλοι καλά. 
Εσύ, εγώ, τα παιδιά µας, όλοι µας. Γιατί όλοι 
είµαστε συνδεδεµένοι. Τώρα είναι η ευκαι-
ρία να εξερευνήσουµε ποιοι πραγµατικά εί-
µαστε και πώς είµαστε και να ανακαλύψου-
µε την πιο λαµπερή και φωτεινή εκδοχή 
µας. Ας λειτουργήσουµε µε ευθύνη, αγάπη 
και σεβασµό.

Σας προτείνω λοιπόν εδώ κάποια εργα-
λεία για αυτή την περίοδο µε τα οποία µπο-
ρείτε καθηµερινά να φροντίζετε το νου και 
το σώµα σας!
● Φροντίστε για την ξεκούρασή σας
● Ακούστε και νιώστε τα µηνύµατα που σας 
στέλνει το σώµα σας

● Κινηθείτε και πράξτε µε ενσυνειδητότητα
● Προσέξτε τη διατροφή σας µε επιλογές 
που ενδυναµώνουν το ανοσοποιητικό
● Μην αγχώνεστε, µην πανικοβάλλεστε, 
µην αδιαφορείτε. Οι αρνητικές σκέψεις απο-
δεδειγµένα βλάπτουν το ανοσοποιητικό. 
Επίγνωση στο σώµα και στις σκέψεις λοι-
πόν.
● Κάθε πρωί ξεκινήστε την ηµέρα πίνοντας 
ένα φλιτζάνι ζεστό νερό µε το χυµό από µι-
σό λεµόνι. Συµβάλει στην υγεία και στην 
ευεξία.
● Εµπλουτίστε τη διατροφή σας µε φρέσκα 
λαχανικά όπως µαρούλι, σπανάκι, καρότα, 
γλυκοπατάτα, αβοκάντο, µπρόκολο, κου-
νουπίδι, παντζάρια, λάχανο, κρεµµύδι και 
σκόρδο. 
● Πολλά φρούτα για ευεξία, ενέργεια και 
θετικότητα στο ανοσοποιητικό µας. Όσπρια, 
όπως φακές, καστανό ρύζι, κινόα και δηµη-
τριακά ολικής αλέσεως. 
● Ξηροί καρποί όπως φουντούκια, αµύ-
γδαλα, καρύδια, κράνµπερις, γκότζι µπέρι, 
λιναρόσπορος κλπ. Ψάρι, γιαούρτι και αυ-
γά. 
● Νερό!!! Καθαρίζει και αποτοξινώνει τον 
οργανισµό!  
● Μπαχαρικά όπως  κουρκουµάς και τζί-
ντζερ, πιπέρι καγιέν και τσίλι. 
● Πολλά βότανα και ζεστά αφεψήµατα 
όπως πράσινο τσάι, τσάι του βουνού, φα-
σκόµηλο  και ευκάλυπτο.
● Αρωµατίστε το χώρο σας µε αιθέρια 
έλαια λεβάντας! Αν νιώθετε ότι το χρειάζε-
στε για να χαλαρώσετε πάρτε ένα συµπλή-
ρωµα βαλεριάνας  εµπλουτισµένο µε βιτα-
µίνες του συµπλέγµατος Β.  Μπορείτε επί-
σης να λαµβάνετε ένα συµπλήρωµα προβι-
οτικών.

● Αντί για ζάχαρη προτιµείστε το µέλι! Η ζά-
χαρη ρίχνει πολύ το ανοσοποιητικό σύστη-
µα! Αν µπορείτε κόψτε τη εντελώς.
● Αποφύγετε τα αλλαντικά, τα αναψυκτικά, 
τα τηγανητά, τον καφέ και το αλάτι. Αποφύ-
γετε επίσης το κάπνισµα.
● Συµπληρώµατα που µπορούν να βοηθή-
σουν είναι η βιταµίνη C, ο ψευδάργυρος, ο 
σίδηρος (όπου υπάρχει έλλειψη), το µαγνή-
σιο, τα ω3, η βιταµίνη D και βιταµίνες Β.
● Απαραίτητη για το σώµα η άσκηση. Περ-
πάτηµα, γυµναστική, yoga, χορός ή οποια-
δήποτε κίνηση κάνει το σώµα µας να αισθά-
νεται καλά.
● Απολαύστε ένα αναζωογονητικό ντουζ το 
πρωί και ένα χαλαρωτικό αφρόλουτρο το 
βράδυ. Βουρτσίστε προσεκτικά τα δόντια 
σας και τη γλώσσα σας γιατί εκεί πρώτα µα-
ζεύονται όλα τα µικρόβια και οι τοξίνες.
● Αποφύγετε τις πολλές ώρες στον υπολο-

γιστή και αν εργάζεστε από το σπίτι κάντε 
συχνά διαλείµµατα. Οι αναπνοές στον κα-
θαρό αέρα βοηθούν πολύ.
● Καλή ψυχολογία. Η ψυχολογία µας παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στην καλά κατάστα-
ση του ανοσοποιητικού µας συστήµατος. 
Προσοχή! Ο φόβος, ο πανικός, η έντονη 
αγωνία και η ανησυχία ρίχνουν κατευθείαν 
το ανοσοποιητικό. Χρειάζεται µια αποδοχή 
της κατάστασης και των συναισθηµάτων 
που µας δηµιουργεί. Κατόπιν να ενεργοποι-
ήσουµε µηχανισµούς προσαρµογής, ευελι-
ξίας και θετικής στάσης για εµάς και τους 
άλλους, όσο µπορούµε. Αγάπη και χαρά! 
Η αγάπη προς τον εαυτό µας και τους άλ-
λους θεραπεύει. Νιώστε την αγάπη να κυ-
ριαρχεί πάνω στο φόβο.
● Καθηµερινή προσευχή, εσωτερίκευση, 
βαθιά χαλάρωση σε σιωπή, χαλαρωτικές 
ασκήσεις και όµορφη µουσική µπορούν να 
ενισχύσουν τη βαθύτερη πίστη σε αξίες που 
είχαµε χάσει. Μπορούν να αυξήσουν την 
εµπιστοσύνη και την αισιοδοξία και να γε-
µίσουν µε νόηµα τη ζωή µας. Το χιούµορ 
και το γέλιο επίσης ενισχύουν το ανοσοποι-
ητικό.

Αυτές είναι οι προτάσεις µου προκειµέ-
νου να τα καταφέρουµε. 

Ο covid-19 µε τις δυσκολίες του ίσως 
καταφέρει να µας κάνει να αποκτήσουµε 
συνείδηση. Ίσως οι πληροφορίες που παίρ-
νουµε γίνουν κατανόηση. Ας ζήσουµε επι-
τέλους τη ζωή µας µε επίγνωση! Οι µέρες 
που περάσαµε και περνάµε ακόµα µέσα στο 
σπίτι είναι διαφορετικές από ό,τι είχαµε συ-
νηθίσει ως τώρα. Η καθηµερινότητα άλλα-
ξε απότοµα. Ξαφνικά ήρθαµε αντιµέτωποι 
µε έναν άγνωστο εχθρό που έπρεπε να αντι-
µετωπίσουµε. Οι καθηµερινές ειδήσεις πολ-
λές και µερικές φορές αρκετά δύσκολες και 
άσχηµες. Το µυαλό µας γέµισε σκέψεις…

Πηγή :  ∆ηµότες Αχαρνών -  
Χριστίνα  Μουστάκη 

Αυτοφροντίδα και ενσυνείδηση
Της Xριστίνας Κατσανδρή*

* H Xριστίνα Κατσανδρή είναι: Πρόεδρος   
∆ηµοτικού Συµβουλίου  Αχαρνών, Μη-
τέρα , φιλόλογος, ψυχολόγος, wellness 
mentor and coach, ayurvedic 
practitioner, δασκάλα yoga . 

3100 γεύµατα καθηµερινά και τα 
Σαββατοκύριακα στους ∆ηµότες 

του που το έχουν ανάγκη... 
Από σήµερα Παρασκευή 8 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 
Μαΐου ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε την Περιφέρεια 
Αττικής προσφέρει 3100 γεύµατα καθηµερινά, και τα Σαββα-
τοκύριακα, στους ∆ηµότες του που το έχουν ανάγκη.

Για την παραλαβή των γευµάτων µπορείτε να µεταβείτε 
σε ένα από τα παρακάτω σηµεία διανοµής:
– ΚΑΠΗ Κόκκινου Μύλου (Φιλαδελφείας 217 & Κεφαλ-
ληνίας)
– ΚΑΠΗ Αγίου Πέτρου (Κουρµούση & Ωρωπού 4)
– Κοινωνικό Παντοπωλείο (Αχαρνέων Ιππέων & Μεγ.Βα-
σιλείου - Εργατικές κατοικίες Προφ.Ηλία)
– ΚΕΠ Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαµίνος & Λιοσίων)
– ΚΕΠ Ολυµπιακού Χωριού (Πύρρου ∆ήµα 4, Ολυµπια-
κό Χωριό)

Όσοι βρίσκονται σε ανάγκη ή όσοι γνωρίζουν συνδη-
µότες µας που βρίσκονται σε ανάγκη παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν µε τα τηλέφωνα 2122133132-7 (09:00-
15:00, ∆ευτέρα-Παρασκευή) ώστε να δηλώσουν συµµε-
τοχή ή να µεταβούν στα σηµεία διανοµής για περισσότερες 
πληροφορίες.



Σε αυτό το φύλο θα ασχοληθούµε µε ένα χώρο 
δροσιστικό, και που σε πολλούς θα ξυπνήσει 
όµορφες καλοκαιρινές µνήµες.

 Μνήµες που έχω και εγώ ο ίδιος µιας και από πολύ 
µικρό παιδί πρόλαβα να απολαύσω αυτό το µέρος, δεδο-
µένου πως κατοικούσα λίγα µέτρα παραπάνω στην περι-
οχή της Αγριλεζας. Μιλάµε η µάλλον γράφουµε για την 
περιβόητη «Γαλάζια Λίµνη».. 

Αρχές της δεκαετίας του 80 λοιπόν ο Μίµης ο Ρούλιας 
γνωστός επιχειρηµατίας και ιδιοκτήτης του εργοστασίου 
µπισκότων «Ρούλια», και µαζί µε τη γυναίκα του Βηθλε-
έµ Μήτση δηµιούργησαν επί της Λεωφόρου Καραµανλή 
69 ένα πρωτοπόρο πολυχώρο διασκέδασης που άλλαξε 
πολύ εκείνη την εποχή την εικόνα της πόλης µας απένα-
ντι στον Αχαρναϊκό πληθυσµό, αλλά και στην υπόλοιπη 
Αθήνα, και έτσι µας έβαλε στο χάρτη της ηµερήσιας δια-
σκέδασης. 

Τη περιβόητη για εµάς εδώ στο Μενίδι µας την  
«ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ». Πρωτοµάστορας αυτού του έργου 
ήταν ο πολύ γνωστός τότε αρχιτέκτονας Γιώργος Φιφές. 

Με αυτό το έργο η Λεωφόρος Καραµανλή για µια δε-
καετία σχεδόν γέµιζε φωνές χαρές και παιχνίδια από εκα-
τοντάδες κόσµο, µεγάλους, νέους, µα και µικρά παιδιά. 

Οι Water Fly νεροτσουληθρες που µε την πίεση του 
νερού έπεφτες στη πισίνα σε σχήµα κιθάρας και µε βάθος 
µέχρι και 4 µέτρα. Οι κούνιες, η καφετέρια µε τον µεγάλο 
εξωτερικό χώρο της και τα πολυάριθµα τραπέζια της, και 
το εστιατόριο στο ισόγειο. Ένα εστιατόριο το οποίο είχε 
σεφ τον γνωστό για την εποχή κ. Λύρα (παλαιό σεφ και 
του βασιλιά σύµφωνα µε µαρτυρίες ανθρώπων που ερ-
γάστηκαν εκεί) και που συνέθεσαν ένα σουρεαλιστικό 
σκηνικό δεδοµένου πως η θάλασσα απείχε από το Μενί-
δι µας χιλιόµετρα µακριά και ο κόσµος έκανε το µπάνιο 
του στη πισίνα µε θέα την Πάρνηθα προερχόµενος από 
όλα τα µέρη του λεκανοπεδίου. 

Να µην ξεχάσω να αναφέρω φυσικά πως πέρα από 
όλα αυτά τα όµορφα σκηνικά σηµαντικό ρόλο στη ολική 
διασκέδαση του κόσµου έπαιξε και στον πρώτο όροφο 

της «Γαλάζιας Λίµνης» η disco «Jeremy» όπου διασκέδα-
ζε µέχρι το πρωί η νεολαία.. 

Τα ονόµατα της εποχής που τραγούδησαν σε εστιατό-
ριο και disco πολύ γνωστά ακόµα και σήµερα.. Λευτέρης 
Πανταζής, Γιάννης Καλατζής, Αφοί Κατσάµπα Κατερίνα 
Κούκα και άλλοι πολλοί αστέρες της εποχής είναι µερικά 
από αυτά. . Να µην ξεχάσω να αναφέρω πως µεγάλο όνει-
ρο που ποτέ δεν κατάφερε να το πραγµατοποιήσει ο ιδι-
οκτήτης κ. Ρούλιας ήταν ένα παγοδρόµιο , το οποίο δυ-
στυχώς έµεινε στα σχέδια. 

Πραγµατικά οι σηµερινοί νέοι ούτε καν µπορούν να 
φανταστούν πως κάποτε στο Μενίδι µας και για χρόνια 
ολόκληρα κόσµος πηγαινοερχόταν µε τα µαγιό και πλα-
τσούριζε όλο το σαββατοκύριακο ιδίως, σε πισίνες και νε-

ροτσουλήθρες σε Κεντρική Λεωφόρο των Αχαρνών και 
πέρναγε υπέροχες ξέγνοιαστες στιγµές ωσάν να ναι σε κά-
ποια παραλία της Αττικής. 

Η λειτουργία της σταµάτησε στα τέλη της δεκαετίας 
του 80 και δυστυχώς το µόνο που την θυµίζει πλέον εκεί 
δίπλα σε γνωστό κατάστηµα πλακιδίων είναι η πισίνες της, 
που ακόµα και γεµάτες από µπάζα είναι εκεί για να σου µι-
λήσουν και να σου πούνε ιστορίες από παιδικές φωνές 
και παιχνίδια , αισθηµατικά ραντεβού και ερωτικά σκιρτή-
µατα.. 

Μέχρι σήµερα λοιπόν το έτος 2020 η «Γαλάζια Λίµνη» 
παραµένει από τα πρώτα σηµεία αναφοράς στη διασκέ-
δαση της πόλης µας, από νωρίς το πρωί µε µαγιό µέχρι 
αργά το πρωί µε ποτό.. Είπατε κάτι?..

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

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

Μνήµες  από  
το φαινόµενο 
της «Γαλάζιας  
Λίµνης» 
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Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Τ.Α. στη δραµατουργία 
της πανδηµίας οδηγός και εχέγγυο για την επόµενη µέρα 
Άρθρο του ∆ηµάρχου  Σπ. Βρετού  στην  Ιστοσελίδα  AIRETOS.GR  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός από τις πρώτες ηµέρες της 
κρίσης ζήτησε να εφαρµοστεί η τηλε-
διάσκεψη στις συνεδριάσεις των ∆η-
µοτικών συµβουλίων αλλά δυστυ-
χώς ανυπέρβλητες δυσκολίες, όχι 
από πλευράς του ∆ήµου, αλλά από 
αρκετούς συµβούλους της Αντιπολί-
τευσης που δηλώνουν αδυναµία εί-
τε γιατί δεν έχουν mail είτε γιατί δεν ξέρουν να χειρίζονται υπολογι-
στή είτε γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έκανε αδύνατη τη 
λειτουργία της τηλεδιάσκεψης στο 45µελές ∆ηµοτικό µας συµβού-
λιο, κάτι που µας ανάγκασε να δίνουµε τη δυνατότητα ψήφισης µε 
sms στα δια περιφοράς συµβούλια.

Με µεγάλη προσοχή διαβάζουµε τις κατηγορίες προς τη ∆ηµοτι-
κή Αρχή από δηµοτικούς συµβούλους πως πραγµατοποιούνται ∆η-
µοτικά Συµβούλια δια περιφοράς αυτή την δύσκολη περίοδο µε σκο-
πό την καταστρατήγηση ∆ηµοκρατικών διαδικασιών. Πολλές φορές 
χρησιµοποιούν ως επιχείρηµα ότι οι περισσότεροι ∆ήµοι  πραγµατο-
ποιούν συµβούλια µε τηλεδιάσκεψη.

Μετά λύπης µας, διαπιστώνουµε ότι είτε δεν το έχουν διασταυ-
ρώσει είτε το κάνουν καθαρά για αντιπολιτευτικούς λόγους καθώς ο 
καθένας µπορεί να παρατηρήσει ότι τόσο η µεγάλη πλειοψηφία των 

∆ήµων και Περιφερειών σε όλη την 
επικράτεια όσο και οι όµοροι ∆ήµοι 
µας δε χρησιµοποιούν τηλεδιάσκε-
ψη, κάνοντας αυτό που προβλέπει ο 
νόµος.

 Το χειρότερο όµως είναι ότι κά-
ποιοι από τους «διαµαρτυρόµε-
νους»:

Ποτέ δεν έχουν επικοινωνήσει 
τηλεφωνικώς ζητώντας εξηγήσεις για θέµατα που έχουν προβληµα-
τισµούς

Ποτέ δεν απευθύνθηκαν στις οικονοµικές υπηρεσίες για να ενη-
µερωθούν και να τους λυθούν τυχόν απορίες

Ποτέ δεν επικοινώνησαν µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών ή τους αρµό-
διους Αντιδηµάρχους για να ενηµερωθούν εκτενέστερα

Αυτό που αναρωτιόµαστε είναι…
Πότε θα σταµατήσει η στείρα και ανούσια αντιπολίτευση και θα 

ενδιαφερθούµε καθαρά για την πόλη των Αχαρνών χωρίς αντιπολι-
τευτικές κακοστηµένες τακτικές;

Υ.Γ Όσο για αυτούς που νοιάζονται για την εκπροσώπηση των ψη-
φοφόρων τους είναι εκείνοι που «επενδύουν» στην κοντή µνήµη, κα-
θώς στο πρόσφατο ∆ηµοτικό συµβούλιο δεν έκαναν τον κόπο να εκ-
προσωπήσουν τους ψηφοφόρους τους.

Η χώρα µας το τελευταίο διάστηµα ζει στη δίνη της πανδηµί-
ας. Μια πρωτόγνωρη κατάσταση, µε  χαρακτηριστικά τέτοια 
που δεν έχουµε ζήσει ξανά στο παρελθόν και απαιτούν ιδι-

αίτερους χειρισµούς. 
Στο ∆ήµο Αχαρνών, ήδη πριν την εµφάνιση των πρώτων κρου-

σµάτων, µελετήσαµε τα δεδοµένα που διαµορφώνονταν σταδιακά, 
ούτως ώστε να µη βρεθούµε απροετοίµαστοι. Η διαδικασία αυτή µας 
οδήγησε στο να αναλάβουµε πρωτοβουλίες πολλές φορές πριν τις 
αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης, όπως για παράδειγµα στο ζή-
τηµα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων. Αφού αρχικά κρα-
τήσαµε κλειστά για απολυµάνσεις όλα τα σχολεία, ζητήσαµε το κα-
θολικό κλείσιµο πριν παρθούν οι σχετικές αποφάσεις. 

Στο µέτωπο της πανδηµίας ο ∆ήµος Αχαρνών, πρωτοστάτησε σε 
σειρά ενεργειών. Ξεκινώντας από τη δηµιουργία Οµάδας ∆ιαχείρι-
σης Κρίσης, ανέλαβε µεταξύ πολλών άλλων πρωτοβουλίες στον το-
µέα των απολυµάνσεων, της προσφοράς βοήθειας σε ευπαθείς οµά-
δες, της ενηµέρωσης, της διευκόλυνσης διαδικασιών, της εξυπηρέ-
τησης ηλικιωµένων, της ελάφρυνσης των επαγγελµατιών. 

Στην πρώτη γραµµή βρέθηκαν η Πολιτική Προστασία, οι Κοινω-
νικές Υπηρεσίες, η ∆ιοίκηση και η Καθαριότητα. Όλες όµως ανεξαι-
ρέτως οι διευθύνσεις κλήθηκαν να συνεισφέρουν είτε µε προσωπι-
κό είτε υλοποιώντας δράσεις (π.χ. κλείσιµο αθλητικών χώρων, αφαί-
ρεση στεφανιών, εθελοντική αιµοδοσία, παροχή ψυχολογικής υπο-
στήριξης, ενίσχυση δηµιουργικότητας κ.α.). Όλα αυτά, ενώ συνάµα 
προσπαθούσαµε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ∆η-

µοτικών Υπηρεσιών παρά το πλήθος των ειδικών αδειών και της 
απουσίας υπαλλήλων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες. 

Η µεγαλύτερή µας ικανοποίηση σε όλη αυτή τη διαρκή, εναγώ-
νια, καθηµερινή προσπάθεια ήταν οι ευχαριστίες των δηµοτών µας 
και η αναγνώριση του έργου µας. Από τη δική µου πλευρά οφείλω 
κι εγώ να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν και εξακολουθούν 
να βοηθούν στη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Από τους συνα-
δέρφους αιρετούς και τους εργαζόµενους του ∆ήµου ως την ΚΕ∆Ε, 

την Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Πατούλη, αλλά και τους δεκάδες 
εθελοντές και τις εθελοντικές οµάδες. Ιδιαίτερο ευχαριστώ προς την 
πλειονότητα των ∆ηµοτών, που πειθάρχησαν µε συνέπεια στα δύ-
σκολα µέτρα. 

Σε αυτό τον αγώνα υπάρχει ένας ρόλος κλειδί, τον οποίο µπορεί 
και δικαιούται να παίξει ο πρώτος βαθµός της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Με εχέγγυα τη διαχείριση της κρίσης, την άµεση επαφή, την απο-
τελεσµατικότητα µπορεί θα βρεθεί ξανά στην πρώτη γραµµή. 

Αλληλεγγύη, εθελοντισµός, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, τηλεεκ-
παίδευση, υγειονοµικά πρωτόκολλα είναι µερικοί µόνο όροι από 
όσους απέκτησαν εν µέσω πανδηµίας νέα σηµασία. Κοινωνική Πο-
λιτική, ∆ηµόσια Υγεία, Υπηρεσίες Καθαριότητας, Πολιτική Προστα-
σία ηχούν στα αυτιά όλων µας πολύ διαφορετικά πλέον µε ακόµη 
πιο καίριο ρόλο και αυξηµένες απαιτήσεις. 

Η αυριανή µέρα θα είναι πολύ διαφορετική από τη χθεσινή. Θα 
µπορέσουµε να κάνουµε τον απολογισµό µας, να διαπιστώσουµε τις 
νέες ανάγκες, να κατανοήσουµε τα καινούρια δεδοµένα, να χαρτο-
γραφήσουµε τις σύγχρονες απαιτήσεις. Υποδοµές, καινοτοµία, εκ-
συγχρονισµός, έργα, υπηρεσίες θα πρέπει να µπουν σε άλλη ρότα. 
Αυτή που χαράχθηκε τόσο άγαρµπα και απειλητικά από την πανδη-
µία, αλλά κι αυτή που τη διανύσαµε µε ασφάλεια όλοι οι Έλληνες 
µαζί, φτάνοντας σε πιο ήρεµα νερά.

Ο νέος ρόλος που δικαιούται η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι 
ένας σύγχρονος ρόλος κι αυτόν θέλουµε εµείς οι ∆ήµαρχοι να υπη-
ρετήσουµε, µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον. 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτι-
κής και το τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσι-
ας Υγείας, σας κάνουν γνωστή την έναρξη λειτουργίας του 
Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Αχαρνών, που χρηµατο-
δοτείται από το Π.Ε.Π. «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας (09) και συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

Προκειµένου να ενταχθούν οι ενδιαφερόµενοι στο 
Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Αχαρνών πρέπει να 
προσέλθουν αυτοπροσώπως ή από νοµίµως εξουσιοδο-
τηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο από 11/05/2020 έως 
12/06/2020 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο Πρωτόκολ-
λο του ∆ήµου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, 
Τ.Κ. 13673), και να καταθέσουν σχετική αίτηση µε πλήρη δικαιολογη-
τικά σε σφραγισµένο φάκελο για λόγους προστασίας προσωπικών δε-
δοµένων.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακείου αποσκοπεί στην κάλυ-

ψη αναγκών τόσο σε φαρµακευτικά, παραφαρµακευτικά 
προϊόντα όσο και σε υγειονοµικό και ορθοπεδικό υλικό.

Ωφελούµενοι των υπηρεσιών και προϊόντων που πα-
ρέχει η ∆οµή Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών εί-
ναι άτοµα που διαµένουν στον ∆ήµο Αχαρνών και τα εξαρ-
τώµενα µέλη των οικογενειών τους, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των νόµιµα διαµενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανι-
θαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώ-
χειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούµενοι του 
ΚΕΑ κλπ) ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και 
οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία.

Επισυνάπτεται το έντυπο µε τα δικαιολογητικά, τα κρι-
τήρια , η αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Φαρµακείο, καθώς και η υπεύ-
θυνη δήλωση.

Ο Αντιδήµαρχος ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
Ευστάθιος Τοπαλίδης

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Κοινωνικό Φαρµακείο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
∆ιαµαρτυρόµενοι αλλά απόντες στα προβλήµατα των ∆ηµοτών 

Επιτέλους! Παιδικές χαρές 
για τα παιδιά των Αχαρνών
Συνέχεια από την 1η  Σελίδα 

ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ παιδικές χαρές - όπως και κάποιες 
άλλες ακόµη που θα ακολουθήσουν - γίνονται µε χρηµα-
τοδότηση της Περιφέρειας µέσα από µια διαδικασία που 
είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια. Αφού εί-
χαν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες (εγκρίσεις ∆.Σ. και 
υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης), το θέµα «κόλλη-
σε» στο διαγωνιστικό του µέρος, καθώς µετά από σχετική 
καταγγελίατης ΠΕ∆ΜΕ∆Ε (Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλω-
µατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων) η 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση διαπίστωσε λόγους ακυρότη-
τας και προέβη στην ακύρωσή του. Έτσι χρειάστηκε να γί-
νει εκ νέου διαγωνισµός, ενώ ο έλεγχος των δικαιολογη-
τικών του έργου έγινε πλέον από την οικονοµική επιτρο-
πή του ∆ήµου στις 11 Ιουνίου 2019. Τότε έγινε και η κα-
τακύρωση του έργου στον ανάδοχο και η πρόσκλησή του 
για υπογραφή της σύµβασης. Αυτή υπεγράφη από τον 
Σπύρο Βρεττό, ενεργώντας µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου, 
στις 22 Οκτωβρίου 2019. 

Γίνεται έτσι αντιληπτό πως µπορεί το θέµα να είχε ξε-
κινήσει πριν τέσσερα χρόνια, οι απαραίτητες διαδικασίες 
όµως ολοκληρώθηκαν µόλις τον περασµένο Οκτώβρη κι 
αυτό έγινε από τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό, αφού ξεπε-
ράστηκαν όλα τα προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί. 

Η ουσία είναι πως τα παιδιά της πόλης σταδιακά βρί-
σκουν χώρους για να παίζουν κι αυτό είναι το πλέον ση-
µαντικό. Η δική µας ευχή είναι σύντοµα να φτιαχτούν ακό-
µη περισσότερες παιδικές χαρές για να µπορέσει η πόλη 
µας να αλλάξει επιτέλους εικόνα. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε: «Στό-
χος του ∆ήµου Αχαρνών είναι κάθε συνοικία της πόλης 
µας να διαθέτει µία ασφαλή και σύγχρονη παιδική χαρά».
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Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης 
των πρανών του ρέµατος
επί της οδού Φήµης στις Αχαρνές
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ των πρανών στο 
ρέµα της Λεωφόρου Ιωνί-
ας στις Αχαρνές, ξεκίνη-
σαν οι εργασίες αποκατά-
στασης των πρανών του 
ρέµατος επί της οδού Φή-
µης στις Αχαρνές.  Πριν 
ένα µήνα ως Περιφέρεια 
Αττικής δεσµευτήκαµε ότι 
θα προχωρήσουν άµεσα 
τα έργα αποκατάστασης 
όλων των πρανών που 
χρήζουν επισκευής εντός διοικητικών ορίων του ∆ή-
µου - προφανώς έλλειψη και των απαραίτητων αντι-
πληµµυρικών έργων(σχάρες κτλ), όπου και υποδείξα-
µε στην τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου - και σήµερα το 
κάνουµε πράξη. 

Η λύση προφανώς σε ένα ρέµα για να διατελέσει 
το ρόλο του δεν είναι φυσικά η αποκατάσταση των 
πρανών του - όπου αυτό είναι αρµοδιότητα της Περι-
φερείας µαζί µε την αστυνόµευση και  τίποτα άλλο για 
τα ρέµατα σε ένα δήµο - αλλά, η εκµετάλλευση του ρέ-
µατος ως συλλεκτήρα όµβριων, µε τα κατάλληλα αντι-
πληµµυρικά έργα που το κάνουν και λειτουργικό. Π.χ. 
Σχάρες απορροής οµβρίων στους δρόµους που οδη-
γούν µε σωλήνες στο ρέµα κ.α. 

Ευρώπη Κοσµίδη - Πολιτικός Μηχανικός
Περιφερειακή σύµβουλος Αττικής 

Εντεταλµένη των διευθύνσεων , Τεχνικών έργων 
Μητροπολιτικών υποδοµών,  Ελέγχου & Μελετών 

Ξεναγήθηκε στην «Αγιά Σοφιά» η  Κοσµίδη
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από τους επι-
βλέποντες µηχανικούς για την πορεία των έρ-
γων  του  αναγερµένου γηπέδου «Αγιά Σο-
φιά»  και  στην παράπλευρη  υπογειοποίηση, 
στην Νέα Φιλαδέλφεια,  έλαβε χώρα  το µε-
σηµέρι Της 29 Απριλίου 2020.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής 
το «παρών» έδωσε η Περιφερειακή σύµβου-
λος Αττικής, Εντεταλµένη των διευθύνσεων 

τεχνικών έργων, Ευρώπη Κοσµίδη, ενώ εκεί 
ήταν επίσης ο ∆ήµαρχος Νέας Φιλαδέλφειας 
– Νέας Χαλκηδόνας, Γιάννης Βούρος και ο 
πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου και πα-
λαίµαχος της ΑΕΚ, Λύσανδρος Γεωργαµλής. 

Τους έγινε ξενάγηση στα έργα της «Αγιάς 
Σοφιάς» και της υπογειοποίησης και ενηµέ-
ρωση πάνω στην εξέλιξή τους, αλλά και στα 
επόµενα βήµατα που θα ακολουθήσουν.

Ευχαριστήριο  Γιώργου Πατούλη  στην  Ευρώπη  Κοσµίδη
«ΤΟ ΝΕΟ πρόσωπο της Λεωφό-
ρου Κηφισίας είναι γεγονός. 
Όταν θα βγούµε όλοι έξω ξανά, 
τίποτα δεν θα είναι ίδιο», η δια-
πίστωση στην επιτόπια αυτοψία 
του περιφερειάρχη Γιώργου Πα-
τούλη, µαζί µε την  Ευρώπη Κο-
σµίδη, ο οποίος στην συνέχεια 
δήλωσε: «Εδώ και 20 µέρες καλ-
λωπίζουµε, συντηρούµε, ελέγ-
χουµε την στατικότατα που εδώ 
και 30 χρόνια δεν είχε γίνει και 
βάφουµε τις κολώνες στους βα-
σικούς άξονες στις Λεωφόρους 
της Αττικής µας. Πλησιάζουµε 
ήδη την συντήρηση 1.000 στυ-
λών και θα ολοκληρώσουµε µε 
10.000 στύλους. Ευχαριστώ τις 
αρµόδιες υπηρεσίες της  Περιφέ-
ρειας  Αττικής  και την εντεταλµέ-
νη σύµβουλο  Ευρώπη  Κοσµί-
δη. Συνεχίζουµε για µία Αττική 

υψηλής ποιότητας και µια νέα 
αρχή στο επίπεδο της φιλοξενί-
ας και του τουρισµού».  
Ικανοποίηση  και ανταπόδοση 
Ευχαριστηρίου 

Το «Ευχαριστώ» του Περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργου  Πα-
τούλη  στο πρόσωπο µου µε γε-
µίζει µε θάρρος και τόλµη για να 
δουλεύω ακόµη περισσότερο. 

Είµαστε όλοι µια δυνατή 
οµάδα που θέλουµε να αλλά-
ξουµε την Αττική και θα το κά-
νουµε. 

Το µεταφέρω και εγώ µε την 
σειρά µου στις υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας Αττικής και συγκεκρι-
µένα στο τµήµα Φωτεινής σηµα-
τοδότησης ηλεκτροφωτισµού και 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκατα-
στάσεων της διεύθυνσης ∆ιαχεί-
ρισης Μητροπολιτικών υποδο-
µών. 

Σας ευχαριστούµε. 
Ευρώπη Κοσµίδη

Πολιτικός µηχανικός
Περιφερειακή σύµβουλος

Αττικής
Εντεταλµένη των ∆/νσεων,
Τεχν. Έργων,  ∆ιαχείρισης

Μητροπολιτικών Υποδοµών, 
Τεχν. Ελέγχου &  Μελετών

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

Ενηµερώσεις  για τις παρεµβάσεις της Περιφέρειας Αττικής από την εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο  Ευρώπη Κοσµίδη
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Επιδεικνύοντας άµεσα αντανακλαστικά, 
τα µέλη και ο πρόεδρος της ∆ευτερο-
βάθµιας σχολικής επιτροπής κινήθη-

καν άµεσα και την εποµένη των ανακοινώ-
σεων του Υπουργείου Παιδείας, σε ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο,  προχώρησαν την άµεση 
προµήθεια του απαραίτητου υγειονοµικού 
υλικού (γάντια και αντισηπτικά σε όλες τις 
τάξεις). 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
της Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Μίχα ο ∆ήµος 
θα προσφέρει σε 7200 µαθητές, στο εκπαι-
δευτικό προσωπικό και στις εργαζόµενες στην 
καθαριότητα των χώρων µάσκες πολλαπλών 
χρήσεων. Παράλληλα, σε όλα τα σχολεία θα 
παραδοθούν  αντισηπτικά και γάντια ενώ η 
σχολική επιτροπή προτίθεται να προµηθεύ-
σει µε σύγχρονα θερµόµετρα για την εξ απο-
στάσεως µέτρηση της θερµοκρασίας, τα φαρ-
µακεία των Γυµνασίων και των Λυκείων της 
πόλης µας.

Όπως τονίζει ο κ. Μίχας «σε κάθε αίθουσα 
θα υπάρχει ένα αντισηπτικό ενώ στην είσοδο 
κάθε σχολείου θα υπάρχει βάση µε αντισηπτι-
κό ώστε κατά την είσοδο στον χώρο, τα παιδιά 
να απολυµαίνουν τα χέρια τους». 

Ενισχυτικά, τις επόµενες ηµέρες θα ξαναγί-
νει απολύµανση των σχολικών µονάδων κα-
θώς το διάστηµα που µεσολάβησε,  πραγµα-
τοποιήθηκαν εργασίες και δούλεψαν συνερ-
γεία, εντός των µονάδων. 

Αναφορικά µε τη συχνή καθαριότητα των 
σχολείων, τουλάχιστον δύο φορές την εβδο-
µάδα, ο κ. Μίχας είναι καθησυχαστικός. «Θα 
γίνουν όλα σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Υπουργείου Παιδείας και θα ανταποκριθούµε 

στον µέγιστο βαθµό στις υποχρεώσεις µας. Για 
τον ∆ήµο και την Σχολική Επιτροπή προέχει η 
προστασία της µαθητικής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας».

Στο µεταξύ το διάστηµα που τα σχολεία 
παραµένουν κλειστά η Σχολική επιτροπή δεν 
έµεινε µε δεµένα χέρια. Αντιθέτως το εκµεταλ-
λεύτηκε στο έπακρον, προχωρώντας σε εργα-
σίες συντήρησης και αναπλάσεις σε πολλές 
σχολικές µονάδες.  Οι εργασίες που πραγµα-

τοποιήθηκαν σε συγκεκριµένα σχολεία είχαν 
στόχο την αναβάθµιση των χώρων  και περιε-
λάµβανε εργασίες αποκατάστασης και βαψίµα-
τος, µονώσεις, αύλειους χώρους, τοποθέτηση 
επιδαπέδιου υλικού στα γήπεδα εντός των 
σχολείων και µικροεπισκευές.

 Εύλογα η συζήτηση στρέφεται και  στο θέ-
µα της σύγχρονης εκπαίδευσης-τηλεκπαίδευ-
σης.  Πολλοί γονείς αναρωτιούνται γιατί δεν 
µοιράστηκαν laptops και tablets, όπως συνέ-

βη σε άλλους δήµους. Ο κ. Μίχας είναι ξεκά-
θαρος. Μόνο στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευσης  
καταγράφηκαν 1000 αιτήµατα για laptops κι 
άλλα 350 για tablets. «Αν και αρχικά το 
Υπουργείο Παιδείας είχε αφήσει να εννοηθεί 
ότι θα καλύψει το ίδιο τις ανάγκες των σχολι-
κών µονάδων, κάτι τέτοιο δε συνέβη και το βά-
ρος µετακυλήθηκε στους ιδιώτες-δωρητές. Ο 
∆ήµος-όπως γίνεται αντιληπτό- δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί σ΄ένα τόσο µεγάλο έξοδο καθώς 
η τηλεκπαίδευση δεν αφορά µόνο τη ∆ευτερο-
βάθµια Εκπαίδευση αλλά και την Πρωτοβάθ-
µια».  «Στην παρούσα φάση κάποια από τα 
σχολεία µας έχουν εξοπλιστεί µε tablets από 
δωρεές, χωρίς όµως να σηµαίνει ότι έχουν κα-
λυφθεί οι ανάγκες τους», συνεχίζει ο κ. Μίχας.  

Το σίγουρο είναι ότι λόγω των συνθηκών 
χρειάζεται αναθεωρηθούν τα δεδοµένα και 
ν’αυξηθεί η επιχορήγηση προς τον ∆ήµο και 
κατ’επέκταση τις Σχολικές Επιτροπές ώστε να 
καλυφθούν οι ανάγκες». 

Τέλος, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νιώθει την ανά-
γκη να ευχαριστήσει τον δήµαρχο Σπύρο Βρετ-
τό, την αντιδήµαρχο Παιδείας Λουίζα Κοσµί-
δου, τον αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
Γιώργο Σιδηρόπουλο και τον αντιδήµαρχο 
πρασίνου Νίκο Ξαγοράρη για τη συνεργασία 
τους, όλο αυτό το διάστηµα, και την άµεση 
ανταπόκρισή τους στα αιτήµατα της Επιτροπής.

Έτοιµα  τα Γυµνάσια και Λύκεια των Αχαρνών από 
τη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Κίνηση ευαισθησίας από την Πρόεδρο 
της «Αρωγής»  Μαρία  Μπούκη 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, τρυ-
φερότητα και αν-
θρωπιά απέπνεε η 
πρωτοβουλία της 
Προέδρου του 
Κ∆ΑΠ «Αρωγή», 
Μαρίας  Μπούκη, 
να επισκεφθεί -πα-
ραµονή Πρωτοµα-
γιάς- τα παιδιά που 
φιλοξενούνται στο 
Κέντρο, για να 
τους προσφέρει 
λουλούδια για τα 
δικά τους στεφα-
νάκια καθώς και 
γλαστράκια.

Η αντίδραση 
των παιδιών που 
εδώ και ενάµιση 
µήνα λόγω των µέ-
τρων για την προ-
στασία από τον κο-
ρωνοϊό, δεν πηγαίνουν στην «Αρωγή», ήταν ιδιαί-
τερα συγκινητική. Αντικρίζοντας την κα Μπούκη 
και τις εργαζόµενες οι οποίες καθηµερινά βρίσκο-
νται δίπλα τους, τα παιδιά ένιωσαν χαρά, οικειότη-
τα και αγάπη. Στο µήνυµά της, η πρόεδρος της 
«Αρωγής» ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Ανθαγο-
ράς Αθηνών Αθανάσιο Κελµάγερ, για την ευγενι-
κή χορηγία των λουλουδιών και υποσχέθηκε στα 
παιδιά πως πολύ σύντοµα θα είναι και πάλι µαζί.

«Σήµερα όµως είχαµε την ευκαιρία να ανταµώ-
σουµε ξανά έστω και για λίγο. ∆ίπλα σε όλα τα παι-
διά της ΑΡΩΓΗΣ, πήγαµε σπίτι τους και τους δώσα-
µε λουλούδια για να φτιάξουν τα δικά τους στεφα-
νάκια. – Μας έχετε λείψει πολύ. Αντέξαµε τόσο και-
ρό, κάνουµε λίγη υποµονή ακόµη και σε λίγο θα 
είµαστε πάλι µαζί…

ΚΑΛΗ  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ σε όλους»

Εργασίες και συντηρήσεις στο κτίριο της Αρωγής από την Πρόεδρο Μαρία Μπούκη
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ τρόπο εκµεταλλεύεται την περίοδο αυτή η πρόεδρος της 
Αρωγής κ. Μαρία Μπούκη.  Συγκεκριµένα κατά το διάστηµα που η ΑΡΩΓΗ δεν 
λειτουργεί λόγω των µέτρων, πραγµατοποιούνται εργασίες προκειµένου το κτί-
ριο να είναι απόλυτα έτοιµο να υποδεχτεί τα παιδιά όταν αποφασιστεί η επανα-
λειτουργία του. Τις τελευταίες µέρες πραγµατοποιούνται ελαιοχρωµατισµοί, ενώ 
γίνονται συντηρήσεις και απολυµάνσεις των κλιµατιστικών εν όψει του θέρους.

«Κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας, προκειµένου η ΑΡΩΓΗ να είναι πανέ-
τοιµη να υποδεχτεί ξανά τα παιδιά µας», ανέφερε η κ. Μπούκη που πάντως φρό-
ντισε να τα δει την παραµονή της Πρωτοµαγιάς, όταν τα επισκέφθηκε στα σπίτια 
τους και τους έδωσε λουλούδια για να φτιάξουν στεφάνια.  

Τον καθαρισµό των οικοπέδων από
 τους ιδιοκτήτες ζητά ο ∆ήµος Αχαρνών
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 
περιόδου 2020 (από την 1η 
Μάη έως 31η Οκτώβρη)  και 
σύµφωνα µε την υπ. αρ. 
4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 
Τεύχος Β΄)  Πυροσβεστική ∆ιά-
ταξη, ο Αντιδήµαρχος Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου ενηµερώ-
νει τους ιδιοκτήτες, νοµείς και 
επικαρπωτές οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων του ∆ήµου 
Αχαρνών, ότι πρέπει να προβαίνουν στην 
αποψίλωση και αποµάκρυνσή των ξερών 
χόρτων ή στην αποµάκρυνση τυχόν άλλων 
εγκαταλελειµµένων καυστών ή εκρήξιµων 
υλικών ή αντικειµένων, καθ’ όλη την διάρ-
κεια της αντιπυρικής περιόδου και στην άµε-
ση αποµάκρυνσή τους µε ίδια µέσα, προς 
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκα-
γιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, επιβάλλε-
ται διοικητικό πρόστιµο πενήντα (50) λεπτά ανά 
τετραγωνικό µέτρο του οικείου χώρου, σύµφω-
να µε την παρ. 1 του αρ. 94, περ. 26 εδάφ. Β’ του 

Ν. 3852/2010 (Α’ 87).  Επιπλέον, 
βεβαιώνεται εις βάρος των ιδιο-
κτητών, νοµέων και επικαρπωτών 
η ισόποση σχετική δαπάνη του 
∆ήµου περί καθαρισµού των οι-
κοπέδων τους.

Για τους οικοπεδικούς χώ-
ρους αρµοδιότητας ∆ασαρχείου 
Πάρνηθας, απαιτείται και η σύµ-
φωνη γνώµη αυτού. (Λ. Θρακο-

µακεδόνων 142, τηλ. 2102434061-2).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε 

όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, νοµείς και 
επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυ-
πτων χώρων του ∆ήµου Αχαρνών, να αντα-
ποκριθούν άµεσα στην υποχρέωση καθαρι-
σµού των οικοπέδων τους, όσες φορές απαι-
τείται καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής 
περιόδου, διότι η πρόληψη των πυρκαγιών 
αποτελεί καθήκον όλων µας. Ο ∆ήµος προ-
σβλέπει στην συνεργασία των πολιτών για την 
ασφάλεια όλων µας, αλλά και για την προ-
στασία του Περιβάλλοντος και της δηµοτικής 
και ιδιωτικής περιουσίας.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ   «ΠΑΡΟΝ» : 

Είµαστε  Ε∆Ω  και συνεχίζουµε  και  το  2020

Έχοντας υιοθετήσει τους εποπτικούς κανονισµούς, προσαρµο-
στεί και εκσυγχρονιστεί το Ασφαλιστικό  Γραφείο «ΠΑΡΟΝ»  
στοχεύει σε διψήφιο ποσοστό αύξησης για το 2020 ,έχοντας 

πάντα ως γνώµονα να προσφέρει στο δίκτυο Πωλήσεων του τις υψη-
λές υπηρεσίες, την υποστήριξη ,και τα κίνητρα που τους αξίζουν ισχυ-
ροποιώντας την θέση τους στην Ασφαλιστική διαµεσολάβηση.

Με αυτή  την διαπίστωση και στόχευση, πραγµατοποίησε λίγο πριν 
την επιβολή  µέτρων προφύλαξης  από την πανδηµία του Κορωνοϊού  
από τις  20 Μαρτίου 2020, µε πολύ µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε 
η ετήσια εκδήλωση του ασφαλιστικού γραφείου ΠΑΡΟΝ, καθώς και οι 
βραβεύσεις των κορυφαίων συνεργατών στον γνωστό πολυχώρο στην 
καρδιά της Αθήνας  Κ8 point. 

Με τη συµµετοχή πλήθους συνεργατών και θεσµικών, αναδείχθηκε 
η συµβολή του γραφείου στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, ο σχεδι-
ασµός, το όραµα και η στρατηγική του για τα επόµενα χρόνια. 

Μήνυµα εµπιστοσύνης προς την ∆ιοίκηση και την οµάδα πωλήσεων 
επίσης έστειλαν ο ∆/νων Σύµβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης κύριος Χρή-
στος Γεωργακόπουλος και ο Εµπορικός ∆/ντής της Groupama Ασφαλι-
στικής κύριος Κωνσταντίνος Σεµερτζόγλου.

Στις οµιλίες υπογραµµίστηκε η βαρύτητα που δίνεται από την πολι-
τεία στην ενίσχυση της σύζευξης Ιδιωτικής και ∆ηµόσιας ασφάλισης, µε 

την πεποίθηση ότι µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην ανάκαµψη της ελ-
ληνικής οικονοµίας, ενώ παράλληλα η Ιδρύτρια της εταιρίας Mexoxo  κυ-
ρία Ελπίδα Κόκκοτα  έδωσε µία άλλη νότα περιγράφοντας πόσο σηµα-
ντικό είναι η πίστη στα θέλω µας και στα ιδανικά µας.

Τέλος απονεµήθηκαν  τιµητικές πλακέτες στους κορυφαίους συνερ-
γάτες του γραφείου.

Είµαστε  Ε∆Ω  και συνεχίζουµε  και το 2020 και τις επόµενες δε-
καετίες. 

 Γραφείο :   ∆ηµοκρίτου 23  - Αχαρνές  
Τηλ. : 210 2381111  E-mail :  boukisnorth@paron.com.gr

ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ προσπάθειες παραδόθηκαν στον 6ο Πυ-
ροσβεστικό σταθµό 4 λάστιχα για ∆ύο ακινητοποιηµένα πυρο-
σβεστικά οχήµατα της και τα οποία έγιναν πλέον Λειτουργικά! 
Στην προσπάθεια συµµετείχαν ο Ροταριανός Όµιλος Παρνηθας 
και οι Εθελοντές Αχαρνών Θρακοµακεδόνων!

Ευχαριστούµε τον πρόεδρο και όλα τα µέλη του Ροταρια-
νου Οµίλου Πάρνηθας ιδιαίτερα τον Μιλτιάδη Ζυµαριδη και 
τον Νίκο Ματθαίου, Συγχαίρουµε και ευχαριστούµε τον Αντι-
πρόεδρο µας (Εθελοντές Αχαρνών Θρακοµακεδόνων) Κυριά-
κο Μυλωνά για την συνεισφορά του, επίσης ευχαριστούµε τους 
συντοπίτες µας Ελευθεριο και Βασίλη Γκούσκο για την βοήθεια 
τους µε την εξαιρετικά χαµηλή χρέωση που έκαναν στην αγο-
ρά των ελαστικών από την εταιρεία τους!

Στην Παράδοση των ελαστικών παρευρέθησαν ο Πρόεδρος 
του Ροταριανού Οµίλου Πάρνηθας Σπύρος Οικονόµου και ο 

κοινοτικός Σύµβουλος και υπεύθυνος Πυρασφάλειας Θρακο-
µακεδόνων και µελος του Ροταριανού Οµίλου Νίκος Ματθαίου 
µαζι τους στην παραλαβή ο ∆ιοικητής του Σταθµού ∆ηµήτρης 
Μπριόλας και ο Υποδιοικητής Νίκος Μπόρας!

Πηγή:  Εν τη πόλει - En ti poli

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
 ΤηΛ.: (+30) 213 2072330 Fax: 2132072339-337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ανακοινώνω ότι η Γκαγκνιτζε Ιωάννα του 

Γκια και της Μαρίας είναι κάτοικος Αχαρνών 
έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή επώνυµου 

από Γκαγκνιτζε σε Ακριτίδου. Καλείται  
όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλ-
λαγή όπως µέσα σε 15 µέρες την δηµοσίευ-
ση της παρούσας υποβάλει στο ∆ήµο Αχαρ-
νών,  Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και  Λη-
ξιαρχείου,  Φιλαδέλφειας 87 και Αθ.  Μπόσ-

δα  -Αχαρνές,  της αντίρρησης του για την 
πιο πάνω αλλαγή.  

Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
και Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Νικόλαος ∆αµάσκος 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας 
του  Θρησκευτικού σας Γάµου, την Τοπική µας 
∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  
Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  της  
και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  
Ιστορίας  του  τόπου µας.  Τώρα µε ένα Τηλε-
φώνηµα  στο  697 2426684  ή στείλτε τα στοι-
χεία της Αγγελίας  στα  mail :  nioras@gmail.
com   και  acharnaiki@gmail.com

Προσφορά καινούριων ελαστικών στον 6ο Πυροσβεστικό σταθµό Ολ Χωριού!
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Τον τρόπο  επαναλειτουργίας των σχολικών µονάδων, Φροντι-
στηρίων και Ξένων Γλωσσών, από τη ∆ευτέρα 11 Μαΐου για τη Γ 
Λυκείου και από 18 Μαΐου για την Α, Β Λυκείου και των  τριών 
τάξεων του Γυµνασίου και µέχρι τη λήξη των µαθηµάτων τους 
κατά το τρέχον σχολικό έτος, καθορίζει Κοινή  Απόφαση των 
υπουργών Παιδείας, Υγείας και Εσωτερικών , η οποία δηµοσιεύ-
θηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

●  Ο ανώτατος αριθµός µαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε 
δεκαπέντε (15). Εφόσον υπάρχουν λιγότεροι από δεκαπέντε (15) µα-
θητές σε ένα τµήµα ή σχολική τάξη, το τµήµα/τάξη αυτό/αυτή λει-
τουργεί κανονικά όλες τις ηµέρες, εκτός και αν οι διαστάσεις της αί-
θουσας δεν επιτρέπουν την τήρηση των ενδεδειγµένων αποστάσε-
ων µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών, οπότε και χωρίζεται σε δύο 
υποτµήµατα τα οποία λειτουργούν σύµφωνα µε τα κατωτέρω.

●  Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν διεξάγονται οι προαγωγικές 
και απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών των Γυµνασίων και Λυ-
κείων όλων των τύπων. Εξαιρούνται οι εξετάσεις των κατ' ιδίαν 
διδαχθέντων και στρατεύσιµων µαθητών, οι απολυτήριες εξετά-
σεις Γυµνασίου και Γ.Ε.Λ. των παρελθόντων ετών καθώς και των 
µαθητών των ΕΠΑ.Λ. που εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 
130 και 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και του άρθρου τεσσαρακο-
στού ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α’ 84).

●  Η λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, 
γίνεται κατά τα αναφερόµενα στις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώµες 
της Εθνικής Επιτροπής ∆ηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται µε τις σχε-
τικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

●  Υπεγράφη από τον Υπουργό Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριά-
κο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Στέλιο 
Πέτσα η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον νέο Χάρτη Συχνο-
τήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής τηλεοπτικού σήµατος, 
µε τον οποίο ανοίγει ο δρόµος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G 
στην Ελλάδα.

●  Το µεγάλο στοίχηµα, όπως έχει συζητηθεί µέχρι σήµερα είναι τα ζη-
τήµατα ασφάλειας των υπηρεσιών και προστασίας των προσωπικών 
δεδοµένων. Παράλληλα, το βασικό µειονέκτηµα σε σχέση µε τις 
προηγούµενες γενιές (3G, 4G) είναι πως παρά το γεγονός ότι θα µε-
ταδίδονται τεράστιοι όγκοι δεδοµένων µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες, η 
εµβέλεια του δικτύου θα είναι µικρότερη. Για τον λόγο αυτό, απαι-
τούνται πολύ περισσότεροι πυλώνες κινητής τηλεφωνίας.

●  Με εκπρόθεσµη τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στις 
4/3 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρα-
τηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίζεται µια µέρα µετά(!), η κυ-
βέρνηση της Ν∆ προχωρά στην ίδρυση Ανώνυµης Εταιρεί-

ας (ΑΕ) µε την επωνυµία «Εθνικός Κήπος – Μητροπο-
λιτικό Πράσινο Α.Ε.»…

●  ∆ήλωση  Βουλευτή  Γιώργου Βλάχου : « Ψηφίσαµε χθες το 
Νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο 
απλοποιεί την περιβαλλοντική νοµοθεσία, επισπεύδει τις διαδικασί-
ες αδειοδοτήσεων, επιλύει τα προβλήµατα των απορριµµάτων και 
των αποβλήτων και δίνει λύσεις σε µία σειρά από ζητήµατα που τα-
λαιπωρούν χιλιάδες συµπολίτες µας. Συνεχίζουµε στο δρόµο της ευ-
θύνης και την προσπάθεια να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα των 
πολιτών». 

●  Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 
(ΚΤΕΟ) µετά την άρση των έκτακτων µέτρων για την αποφυγή 
της διασποράς και εξάπλωσης του κορονοϊού. Για την εύρυθµη 
λειτουργία των ΚΤΕΟ, παρατείνεται κατά εβδοµήντα (70) ηµέρες 
η διάρκεια ισχύος εκάστου ∆ΤΕ κάθε κατηγορίας οχήµατος, εφό-
σον η ηµεροµηνία λήξης του εµπίπτει εντός της χρονικής περιό-
δου από τη ∆ευτέρα 14-3-2020 έως και την Κυριακή 3-5-2020.

●  Μια εκκρεµότητα ετών λύθηκε για την Ελλάδα µε τη διαγραφή της 
από τη «Λίστα Παρακολούθησης 301» που τηρούν οι Ηνωµένες Πο-
λιτείες Αµερικής και περιλαµβάνει τις χώρες οι οποίες χρησιµοποιούν 
πειρατικό λογισµικό στο ∆ηµόσιο. Στην έκθεση που δηµοσίευσε την 
Τετάρτη ο Εκπρόσωπος Εµπορίου των ΗΠΑ (United States Trade 
Representative), «η Ελλάδα έχει σηµειώσει πρόοδο στην αντιµετώ-
πιση των θεµάτων προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας» και ως 
εκ τούτου διαγράφηκε από τη λίστα. Να σηµειωθεί ότι η χώρα µας 
συµπεριλαµβανόταν στη λίστα εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια.

●  Περισσότερες επιλογές αποκτούν οι πολίτες για την υλοποίηση 
των υπηρεσιών έκδοσης εξουσιοδότησης και υπογραφής υπεύ-
θυνης δήλωσης µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ∆ηµοσί-
ου gov.gr, µε απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφια-
κής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Ταυτόχρονα εισάγε-
ται ένα δεύτερο επίπεδο ταυτοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, δια-
σφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στην υπηρεσία και 
αναβαθµίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης σε ένα σύγχρονο και φι-
λικό προς το χρήστη διαδικτυακό περιβάλλον.

●  Οι επιλογές των χρηστών για την είσοδο στην υπηρεσία έκδοσης 
εξουσιοδότησης και υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης µέσω του 
gov.gr πλέον είναι οι εξής: α. Μέσω των κωδικών του taxisnet, πρα-
κτική που ισχύει από την πρώτη στιγµή λειτουργίας του gov.gr. β. 
Μέσω των κωδικών web banking των τεσσάρων συστηµικών τρα-
πεζών (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, 
Eurobank), πρακτική που εισάγεται από σήµερα και η οποία θα επε-
κταθεί περαιτέρω.Προκειµένου να ολοκληρωθεί η έκδοση εξουσι-
οδότησης και η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται η απο-
στολή κωδικού µιας χρήσης (OTP) στο κινητό του χρήστη.

●  Ψηφιακά µέσω του gov.gr θα παραλαµβάνεται η προσωρινή 
άδεια οδήγησης, η οποία θεσµοθετήθηκε µε τον ν.4663/2020 (Α’ 

30), µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης 
του εξεταζόµενου. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι οδηγοί θα µπο-
ρούν άµεσα να οδηγήσουν στην Ελληνική Επικράτεια, χω-
ρίς µεσοδιάστηµα αναµονής, ενώ παράλληλα αποφεύγεται 

ο συνωστισµός στις σχολές οδήγησης και στις περιφερειακές 
υπηρεσίες µεταφορών. Οι επιτυχόντες οδηγοί, εισερχόµενοι 
στην κατηγορία “Πολίτες και Καθηµερινότητα” και ακολούθως 
στην υποκατηγορία “Μετακινήσεις” του gov.gr, θα ταυτοποιού-
νται µε τους κωδικούς Taxisnet και θα παραλαµβάνουν το ψη-
φιακό αρχείο (pdf) µε την προσωρινή άδεια οδήγησης από την 
πλατφόρµα drivers.services.gov.gr.

●  Η Ψηφιακή Ακαδηµία Πολιτών είναι πλέον διαθέσιµη, µέσω του gov.
gr, σε όλους τους πολίτες που θέλουν να βελτιώσουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες. Συγκεντρώνει σε µία διαδικτυακή πλατφόρµα 
(nationaldigitalacademy.gov.gr) δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, ελεύ-
θερα διαθέσιµο στους πολίτες. Στην πρώτη της έκδοση η Ψηφιακή 
Ακαδηµία Πολιτών διαθέτει πάνω από 150 µαθήµατα βασικού και 
προχωρηµένου επιπέδου που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.500 
ώρες εκπαίδευσης.  Τα µαθήµατα απευθύνονται τόσο σε αυτούς που 
χρειάζονται βασικές ψηφιακές δεξιότητες στην καθηµερινότητά τους 
όσο και σε αυτούς που θέλουν να εµπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώ-
σεις τους στις νέες τεχνολογίες. Ο κάθε πολίτης µπορεί να επιλέξει το 
µάθηµα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του και στο επίπεδο γνώ-
σης του, να το παρακολουθήσει και να το ολοκληρώσει όποτε ο 
ίδιος επιθυµεί.

●  Από την Τετάρτη 20 Μαΐου έως την Τρίτη 2 Ιουνίου θα γίνει η πλη-
ρωµή για τις συντάξεις Ιουνίου στους δικαιούχους.  - Το ΙΚΑ θα 
καταβάλλει την Τετάρτη 20 Μαΐου τις συντάξεις Ιουνίου (Συντα-
ξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9). - Το ΙΚΑ θα καταβάλλει 
τις συντάξεις την Παρασκευή 22 Μαΐου (Συνταξιούχοι που το 
ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8). - Ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ (µη Μισθω-
τών) θα καταβάλλουν την Τρίτη 26 Μαΐου τις συντάξεις Ιουνίου. 
-Το ∆ηµόσιο, το ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταµεία του ΕΦΚΑ (Μισθω-
τών) θα καταβάλλουν την Πέµπτη, 28 Μαΐου τις συντάξεις. Ση-
µειώνεται ότι την ίδια ηµέρα θα καταβληθούν και οι προσωρινές 
συντάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας και Πυ-
ροσβεστικού Σώµατος. - Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει την Πα-
ρασκευή 29 Μαΐου τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλί-
κων, ενώ το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλει την Τρίτη 2 Ιουνίου τις επικου-
ρικές συντάξεις Ιουνίου 2020.  Πηγή: iefimerida.gr 

●  Παρατείνεται έως 31 Ιουλίου 2020 η προθεσµία για την απόσυρ-
ση των ταµειακών µηχανών που δεν µπορούν να συνδεθούν 
online µε το Taxisnet, όπως προβλέπεται σε απόφαση του ∆ιοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. 
Από την 1η Αυγούστου 2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων 
λιανικής πώλησης από τις παλαιού τύπου ταµειακές µηχανές συ-
νιστά παράβαση. Πηγή: iefimerida.gr. 

Χρήστος  Π.  Ηλιάδης:   ∆εν  Ξεχνώ   

Κάποιοι ονοµάζουν τον µήνα Μάιο 
«κόκκινο». Προσωπικά µε αίσθηµα 
ευθύνης στις ρίζες µου, στην βαθιά 

ιστορία των προγόνων µου, στην µνήµη 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρωπίνων ψυ-
χών, θα επιλέξω να τον προσδιορίσω ως 
ΜΑΥΡΟ. 

Είµαστε στο κατώφλι µιας συγκλονιστικά 
κατάµαυρης επετείου: Ενός αιώνα από την 
αποφράδα ηµέρα, από τις 19 Μαΐου του 1919, 
που ο Κεµάλ µε τα στρατεύµατά του προχώρη-
σε στην γενοκτονία του Ποντιακού πληθυ-
σµού. 

∆εν χρειάζεται να γίνω κουραστικός µε 
ιστορικά στοιχεία που µπορείτε να εντοπίσετε 
σε εγκυκλοπαιδικά συγγράµµατα σε βιβλία, 
αλλά και στο διαδίκτυο. ∆εν χρειάζεται να µι-
λήσω λεπτοµερώς για τις θηριωδίες, που γνώ-
ρισε ο λαός µου. Ούτε χρειάζεται να επαναλά-
βω τις αυτοθυσίες των προγόνων µου και την 
ηρωική αντίσταση των αµάχων. Χρειάζεται, 
όµως, στην µνήµη τους, για να ελαφρύνω το 
χώµα που τους σκεπάζει να φωνάξω µε όλη 
την δύναµη της ψυχής µου και µε όση στεντό-
ρεια φωνή µου έχει αποµείνει: «∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ».

∆ΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ τον πολιτισµό που προ-

σέφερε στην χώρα µου, ο Ποντιακός Ελληνι-
σµός, µε σχολές γραµµάτων και τεχνών, το 
φροντιστήριο στην Τραπεζούντα, τις εφηµερί-
δες, τα περιοδικά, τα θέατρα, την άνθηση στον 
πολιτισµό και την γλώσσα. 

∆ΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ την συµβολή των προγό-
νων µου στην οικονοµική άνθηση της χώρας, 
αλλά και στην εθνική µας συνείδηση όταν και 
µετά από την άλωση της Τραπεζούντας από 
τους Οθωµανούς ήταν στυλοβάτες και ένα 
εκλεκτό τµήµα του Ελληνισµού.

∆ΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ την ηρωική στάση των 
άδικα θυσιασµένων ψυχών, ώστε να συµβάλ-
λουν στην διάδοση του Χριστιανισµού και να 
κρατήσουν αναµµένη τη λαµπάδα της πίστης 
µας , ως σύγχρονοι νεοµάρτυρες. 

∆ΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ τον ξεριζωµό, τις κακου-
χίες, την αποκοπή µεγάλης µάζας µε προορι-
σµό τη Ρωσία και το µεγάλο όνειρό τους είτε 
αυτοί, είτε οι απόγονοί τους, να επιστρέψουν 
κάποτε στα Ιερά Χώµατα τούτης της χώρας. Αυ-
τοί, που σήµερα από ορισµένους ανεγκέφα-
λους κι ανιστόρητους αποκαλούνται «Ρώσοι», 
χωρίς ντροπή κι όνειδος.

∆ΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ την γενοκτονία των Πο-
ντίων που ως Πόντιος, απόγονος κι άνθρωπος 

τιµώ, όπως τιµούν η Κύπρος, η Αρµενία, η Σου-
ηδία, η Ρωσία, η Αυστρία, η Αµερική, η Ολλαν-
δία, η Αυστραλία, η ∆ιεθνής Ένωση Γενοκτονι-
ών και δεν θα ξεχάσω ποτέ, ούτε εγώ ούτε τα 
παιδιά µου µέχρι να εξαφανιστεί από τούτο τον 
πλανήτη αυτό το ηρωϊκό DNA. 

∆ΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ότι το θυσιασµένο αίµα 
τους, τρέχει στις δικές µας φλέβες. Θα προσπα-
θήσουµε να ζήσουµε εµείς µέσα από την µνή-

µη των αδελφών και συγγενών µας Ποντίων. 
Τους ευχαριστούµε για όλα και µακάρι η θυσία 
τους να γίνει ορόσηµο, έναν αιώνα µετά, για 
µια καλύτερη ΕΛΛΑ∆Α.

Χρήστος  Π. Ηλιάδης
Τοµεάρχης Ποντιακού Ελληνισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Καθεδρικός   Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου Αχαρνών 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΕΥΣΕΒΕΙΣ  ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΜΑΣ 
Αγαπητοί ενορίτες χαίρετε, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά,

Από τη ∆ευτέρα 4/5/2020 µέχρι και 16/5/2020, οι ιεροί ναοί 
θα είναι ανοιχτοί για ατοµική προσευχή των πιστών και µόνο.

Παρακάτω ακολουθούν χρήσιµες οδηγίες και παρακαλού-
µε πολύ για την σχολαστική τήρηση αυτών.

Καθηµερινά και ώρες από 9:00 έως 12:00 και 17:30 µε 19:30 
θα µπορείτε να προσέρχεστε στον προαύλιο χώρο (προπύλαια) 
του Αγίου Βλασίου προκείµενου να ανάψετε κερί, τις ίδιες ώρες 
θα είναι ανοικτό και το γραφείο του ιερού ναού για την εξυπη-
ρέτηση σας.

Κατά την προσέλευση σας στον Ιερό Ναό παρακαλούµε να τηρείται µε δικιά σας ευθύνη τα µέτρα ατο-
µικής προστασίας (χρήση µάσκας και γαντιών µιας χρήσης). 

Θα πρέπει να τηρείται σχολαστικά η απόσταση 1,5 µέτρου ο ένας από τον άλλο. 
Σε όλους τους χώρους, που θα είναι προσβάσιµοι για το κοινό, θα υπάρχει αντισηπτικό χεριών και θα 

τηρούνται σχολαστικά κανόνες υγιεινής. 
Για ατοµική προσευχή θα είναι ανοιχτό τις ίδιες ώρες το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολό-

γου, πλησίον του Αγίου Βλασίου. 
Το παρεκκλήσιο του Αγίου Κωνσταντίνου θα παραµείνει κλειστό µέχρι 16/5/2020.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία µπορείτε να επικοινωνείτε:
1)στο τηλέφωνο του ιερού ναού: 210 2469187
2) στο mail: agvlasiosach@gmail.com 
Παρακαλούµε θερµά για την συνεργασία σας µε τους υπευθύνους του ιερού ναού και την σχολαστι-

κή τήρηση των παραπάνω οδηγιών.
Εκ του Ιερού Ναού.

Έφυγε  η  Μαίρη  Παπανίκα 
«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ,  η  συµπολίτης µας 
Μαίρη Παπανίκα, σύζυγος του καθηγητή του 
Πολυτεχνείου της Πάτρας και πρώην ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών ∆ηµήτρη (Τάκη) Παπανίκα. 

Μια πληθωρική προσωπικότητα που διε-
τέλεσε ∆ηµοτική Σύµβουλος δύο φορές. Μια 
το 1975, στο ∆ήµο Πατραίων µε ∆ήµαρχο τον 
Θεόδωρο Άννινο και µια το 1982 µε ∆ήµαρχο το Ντίνο Βρεττό. 

Σ  νο
ν   υτά  Στολισµοί

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

*∆εξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεµινάρια
∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Καβαλλάρης 

Λεωφόρος Πάρνηθος 388 ● Αχαρναί ● Τηλ.: 210-2464010,  ● Fax:210-2447661 ● Κιν.: 6976604070 ● www.parnispalace.gr

Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

Έφυγε από τη ζωή ο γιατρός 
Μιχάλης Νικολακάκος 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ, µετά από πολύµηνη ασθένεια, ο για-
τρός Μιχάλης Νικολακάκος. Ο γιατρός υπήρξε 
εξαιρετικά αγαπητός άνθρωπος που διακρίθηκε 
για την εντιµότητα, την επιστηµονική του επάρκεια 
και την πραότητα του χαρακτήρα του. 

∆ιετέλεσε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Αχαρνών, επί ∆ηµαρχίας Σπύρου Στριφτού, 
τη δηµοτική περίοδο 2003-2006, οπότε και έδω-
σε δείγµατα γραφής, διευρύνοντας τις δηµοκρατι-
κές διαδικασίες και πετυχαίνοντας να γίνονται οι συζητήσεις µέσα σε πολιτι-
σµένο κλίµα. Η κηδεία του τελέστηκε την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 στο νέο Κοιµη-
τήριο Αχαρνών.
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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, 10 Μάιος 2020 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117. 
2102430204

∆ευτέρα, 11 Μάιος 2020 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.∆ιονυσίου 82.2102444771

Τρίτη, 12 Μάιος 2020 ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. 2102462194

Τετάρτη, 13 Μάιος 2020 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕ-
Ο∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711

Πέµπτη, 14 Μάιος 2020 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡ. Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

Παρασκευή, 15 Μάιος 2020 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤ-
ΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 200-202. 
2102477292

Σάββατο, 16 Μάιος 2020 ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 
2102404494

Κυριακή, 17 Μάιος 2020 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22. 
2102466608

∆ευτέρα, 18 Μάιος 2020 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 
2102444418

Τρίτη, 19 Μάιος 2020 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
∆εκελείας 90. 2102477724

Τετάρτη, 20 Μάιος 2020 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆Ο-
ΜΝΙΚΗ  Φιλαδελφείας 41. 2102448787

Πέµπτη, 21 Μάιος 2020 ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 2102465660

Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23. 2102464914

Σάββατο, 23 Μάιος 2020 ● ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104.   2102462282

Κυριακή, 24 Μάιος 2020 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙ-
ΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆.∆έδε 18. 2102467040

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




