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Συνυπέγραψε µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο την  Προγραµµατική Σύµβαση µε την
οποία ο ∆ήµος απαλλάσσεται από οικονοµικά βάρη του παρελθόντος ύψους 17 εκατ. ευρώ 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ πα-
ρουσία πιστών γίνονται 
από τις 17 -05-2020  στις 
Εκκλησίες σε ολόκληρη 
τη χώρα. Οι καµπάνες 
ήχησαν ξανά… Οι πιστοί 
συµµετάσχουν στη Θεία 
Λειτουργία, µε τήρηση 
των µέτρων  προστασίας, 
που αποφάσισε η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος.  Στην είσοδο των να-
ών θα υπάρχει   ελεγχόµενη  είσοδος,  αντισηπτικά και τήρηση 
αποστάσεων 1,5 µ., µε µέγιστο αριθµό πιστών τα 50 άτοµα.  Συ-
στήνεται στους πιστούς µε προσωπική τους ευθύνη και µέριµνα 
να φορούν µάσκα. Αποστάσεις µεταξύ των πιστών θα τηρού-
νται και κατά την προσέλευση της θείας µετάληψης.

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ πα-
ρουσιάζει η επίσκεψη του Αυ-
γενάκη στις Αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του Ολυµπιακού 
Χωριού. Τον υποδέχθηκαν ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος 
Βρεττός, µε στελέχη της ∆η-
µοτικής Αρχής, καθώς και οι ∆ιοικήσεις των σωµατείων «Φοί-
βος», «∆ίας» και «Αθηνά». Το αναξιοποίητο για πολλά χρόνια 
Αθλητικό Κέντρο του Ολυµπιακού Χωριού, µε τα δύο κλειστά 
γυµναστήρια, το γήπεδο στίβου, την πισίνα Ολυµπιακών δια-
στάσεων, τα γήπεδα τένις και τον εκτενή περιβάλλοντα χώρο, 
συνολικής επιφάνειας 90 στρεµµάτων, πρόκειται τις επόµενες 
ηµέρες να περάσει από τον ΟΑΕ∆ στην οριστική κυριότητα της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ  ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ-
∆Α  από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατού-
λη  να γίνει ώριµη µελέτη για ένα οραµατικό και µε-
γαλεπήβολο έργο για το παράλιο µέτωπο της Βο-
ρειοΑνατολικής Αττικής, προκειµένου να ενώσου-
µε την Αγία Μαρίνα Μαραθώνος µε τον Ωρωπό.  
Ένα έργο που θα ενώσει τρεις αρχαιολογικούς χώρους ανεκτίµητης αξίας, εκείνο του Μαραθώνα, 
της Ραµνούντας και του Αµφιαράειου, ανοίγοντας ένα λαµπρό ιστορικό «µονοπάτι»  που θα προ-
σελκύσει χιλιάδες επισκέπτες και θα δώσει την ευκαιρία σε πολύ κόσµο να επισκεφτεί αυτά τα µέρη 
και να νιώσει την ιστορική τους αξία και την λάµψη που ακόµα και σήµερα.

Συνεργασία κ. Αυγενάκη 
µε Σπ. Βρεττό για  τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις Ολυµπ.χωριού  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 3

Μόλις οι πολίτες των Αχαρνών 
ενηµερωθούν για όλα τα οικονοµικά 
και περιουσιακά στοιχεία 
της πόλης θα πάθουν ΣΟΚ !

Οι καµπάνες ήχησαν ξανά… 
στους Ιερούς  Ναούς

Από ένα τεράστιο οικονοµικό βά-
ρος που φτάνει τα 17 εκατ. ευρώ 
απαλλάσσεται ο ∆ήµος Αχαρ-

νών µετά την υπογραφή της Προγραµ-
µατικής Συµφωνία µε το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Ο Σπύρος Βρεττός επισκέ-
φθηκε την Τετάρτη (20/5) το Υπουργείο 
Εσωτερικών µαζί µε τον Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικών Μιχάλη Βρεττό για να 
ολοκληρωθεί µε τις υπογραφές η Συµ-
φωνία, η οποία θα δώσει στο ∆ήµο µια 
βαθιά ανάσα και θα τον απαλλάξει από 
ένα µεγάλο οικονοµικό βάρος. Η σηµα-
σία της συµφωνίας αυτής είναι εµφανής, 
καθώς λόγω του µεγάλου ελλείµµατος 
που είχε διαπιστώσει το Παρατηρητήριο 
δεν γινόταν να ψηφιστεί προϋπολογι-
σµός. Με το ποσό αυτό πλέον ο προϋ-
πολογισµός ισοσκελίζεται και το επόµε-
νο βήµα είναι να έρθει άµεσα προς ψή-
φιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Στους όρους της συµφωνίας προβλέ-
πεται η χρηµατοδότηση να φτάσει στα 
16.998.798,11 ευρώ, τα οποία κατανέµο-
νται: για οφειλή του Υπουργείου για την 
υλοποίηση τµήµατος της Προγραµµατικής, 
για δικαστικές αποφάσεις του προϋπολογι-
σµού 2020 και τόκους υπερηµερίας και 
λοιπές δαπάνες. 

Για την εκταµίευση αυτού του τρίτου 
ποσού θα πρέπει να υλοποιηθούν συγκε-
κριµένες παρεµβάσεις, όπως άρση απαλ-
λοτριώσεων, λειτουργία µονάδας εσωτερι-
κού ελέγχου, αποπληρωµή ληξιπρόθε-
σµων υποχρεώσεων κ.α.  Το σίγουρο είναι 

πως πλέον ο ∆ήµος µπορεί να µπει σε µια 
καινούρια πορεία και να λειτουργήσει πλέ-
ον σε νέα δεδοµένα. 

Η Προγραµµατική ήταν απαραίτητη για 
να αλλάξει ο ∆ήµος πορεία και να µπει επι-
τέλους σε τροχιά εξυγίανσης, ούτως ώστε 
να µπορέσει το συντοµότερο δυνατόν να 
µπορεί να καταθέτει προϋπολογισµό που 
θα είναι ισοσκελισµένος. 

Είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε πως ο 
∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός εργάστηκε προς 
αυτή την κατεύθυνση από την πρώτη µέρα 
της θητείας του. Μαζί µε τον Αντιδήµαρχο Οι-
κονοµικών Μιχάλη Βρεττό και την υπόλοιπο 
∆ηµοτική Αρχή δούλεψαν ούτως ώστε να 

µπορέσει ο ∆ήµος να απαλλαγεί από ένα τε-
ράστιο οικονοµικό βάρος του παρελθόντος. 
Άλλωστε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα 
σας είχαµε ενηµερώσει για τις συναντήσεις 
που είχε πραγµατοποιήσει προς αυτή την κα-
τεύθυνση, επισκεπτόµενος και τον ίδιο τον 
Υπουργό. 

Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου φιλοξενή-
θηκαν και οι σχετικές δηλώσεις του ∆ηµάρ-
χου, ο οποίος φρόντισε να ευχαριστήσει 
τον κ. Θεοδωρικάκο για την ανταπόκρισή 
του και επεσήµανε πως αυτή η Συµφωνία 
µπορεί να αποτελέσει ένα νέο ξεκίνηµα για 
τις Αχαρνές. 

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 5

Άρθρο του Κων.  ∆έδε
Ο  αγροτουρισµός 
ως ευκαιρία  
στην εποχή 
του κορωνοϊού

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

ΣΤΟ  ∆ΡΟΜΟ  ΤΗΣ   ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
ΒΑΖΕΙ  ΤΟ ∆ΗΜΟ  Ο  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ
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Μεταφυσική ή µεταφυσικά φαινόµενα, λέµε τα 
φαινόµενα της µητέρας φύσης, που συντηρεί την 

ζωή στον πλανήτη µας, τα οποία ακόµη δεν τα έχουµε 
εξηγήσει, αλλά τα ψάχνουν και τα επιβεβαιώνουν οι 
φυσικοί επιστήµονες. Αυτό που φρενάρει έναν φυσικό 
επιστήµονα, να ψάξει για να καταλάβει την λειτουργία 
της φύσης, είναι ο φόβος του, να µην µπει στην λει-
τουργία , του υποτιθέµενου θεού, που έχουµε µυθο-
ποιήσει. Αυτόν τον φόβο µας τον υποβάλλουν οι ιερείς 
από την βρεφική µας ηλικία, για δικούς τους σκοπούς.

Την ογκώδη δύναµη την µετακινείς µε το µυα-
λό. Ο αδύνατος στον βιολογικά ρωµαλέο, βά-

ζει το µυαλό του να δουλέψει για να τον νικήσει. Θυ-
µηθείτε  τον θρύλο του ∆αβίδ και Γολιάθ, τον ∆ού-
ρειο Ίππο, το υγρόν Πύρ των  Βυζαντινών, την κατα-
σκευή της  πυρί τ ιδας .  Εφ’  όσον  σήµερα 
αντιµετωπίζουµε την προκλητική συµπεριφορά των 
νοσταλγών της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, πρέπει 
να πιέσουµε το µυαλό µας για να βρούµε την πρέ-
πουσα λύση. Οι καιροί είναι δύσκολοι, οι συγκυρί-
ες αρνητικές για εµάς.

Μεταξύ εξυπνάδας και πονηριάς, η διαχωριστική 
γραµµή είναι θολή. Ένας είναι ο Αλλάχ και προ-

φήτης αυτού ο Μωάµεθ, λένε οι Άραβες. Εγώ ειµί ο Υι-
ός του ανθρώπου και εκτελώ την βούληση του πεµ-
ψαντός µου, δηλαδή του Θεού, λέµε εµείς οι Χριστια-
νοί. Εάν εσείς βγάζετε άκρη, να µου την πείτε και σε µέ-
να, γιατί δεν φτάνει το µυαλό µου. ∆εν πάµε να 
πλυθούµε και να κουρευτούµε, να µοιάσουµε άνθρω-
ποι, σκέφτοµαι εγώ.

Μεταξύ της σοφίας και της ηλιθιότητας, υπάρ-
χει µια διαχωριστική γραµµή. Άλλο είναι η 

εµπειρική σοφία και άλλο η βαθυστόχαστη ιδεολο-
γική σοφία, για καπέλωµα, για υποταγή και κυριαρ-
χία. Χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος να αποκτήσει κρί-
ση, για να τα διαχωρίσει. Η κρίση είναι ωριµότητα 

που αποκτιέται µε γνώση και εµπειρία. 
Κίνητρο για ότι κάνουµε είναι τα χρήµατα. Κατόπιν 
σκεπτόµαστε το ηθικό µέρος των πράξεων µας. Τό-

σο απλό, τόσο αληθινό. ∆υστυχώς δεν µπορούµε να 
αλλάξουµε.

Άλλο ο Αββάς και άλλο χαλβάς. Αββάς είναι ο 
ηγούµενος του µοναστηριού που για να γίνει, 

πρέπει να τον ωθήσει ο προηγούµενος. Χαλβάς εί-
ναι το σουσαµόλαδο, η πάστα µαζί µε ζάχαρη που 
την πλάθουµε, την ψήνουµε, για να κάνουµε το γλυ-
κό. ∆εν είναι το ίδιο. Το ένα είναι διαβολικό, το άλ-
λο είναι αγαθό.

Το να θέλουµε να δείχνουµε κά-
τι λίγο περισσότερο έξυπνοι, από 

τον συνάνθρωπό µας,  είναι ένστικτο. 
Το πολύ δύσκολο είναι να αποδεχτεί 
ο συνάνθρωπος µας, ότι καταλαβαί-
νουµε περισσότερα,  από ότι καταλα-
βαίνει αυτός. ∆εν το έχετε παρατηρή-
σει; Καθηµερινό φαινόµενο. 

Στην προσπάθειά µας να απο-
κτήσουµε πλούτο, βάζουµε 

τους ανθρώπους στην κρεατοµηχα-
νή. Αυτό λέγεται κανιβαλισµός στην 
ευρύτερη έννοια. 

Στον φίλο µου, που είναι πολύ 
θεοφοβούµενος  και συχνά, πηγαίνει στα Ιεροσό-

λυµα για προσκύνηµα, του λέγω την εξής απλοϊκή 
κουβέντα. Εάν πιστεύεις πολύ και δυνατά στον Χριστό, 
εγώ δεν µπορώ να σε κάνω Ιεχωβά. Αυτό δεν γίνεται. 
Μπορώ να σε κάνω όµως άθεο. Φεύγει βιαστικά γρή-
γορα, γιατί έχει κάποια δουλειά. Την άλλη µέρα όµως, 
έρχεται και κάθεται στο τραπέζι µου.  Μυστήρια πράγ-
µατα. Είτε αµφιβολίες, είτε ξαφνικό  ξύπνηµα.

∆ύο συµµαθητές από το δηµοτικό σχολείο, σή-
µερα ογδόντα επτά χρονών, αντί για καληµέ-

ρα όταν συναντιούνται, λέγει ο ένας στον άλλον. 
Ερχόµενος από το σπίτι, κοίταξα όλες τις κολώνες  
µα τα κηδειόσηµα.  Την γλύτωσες 
πάλι σήµερα. Αυτό είναι µια καλη-
µέρα, άσχετα από το τι καιρό κάνει 
σήµερα.

Η εµµονή, το πείσµα σε ένα λά-
θος, σηµαίνει υπέρµετρο εγωι-

σµό. Παρόλο που καταλαβαίνουµε το 
λάθος µας, ο εγωισµός µας δεν µας 
αφήνει να το παραδεχτούµε. Έτσι είναι 
η ανθρώπινη φύση και πρέπει να συ-
µπεριφερόµεθα ανάλογα. Η κατανό-
ηση αποτρέπει την σύγκρουση.

Η οµοφυλοφιλία είναι µια µη 
φυσιολογική κατάσταση. Όµως 

είναι κοινωνικό πρόβληµα, για το 
οποίο δεν πρέπει να κλείνουµε τα 
µάτια και να το βάζουµε κάτω από 
το χαλί.  Σαν κοινωνικό πρόβληµα, 
χρειάζεται αντιµετώπιση, όπως όλα 
τα άλλα  Η προκλητικότητα και η επίδειξη είναι σα-
φώς κατακριτέα. 

Τσουτσέκια λέµε στο χωριό µου τους τεµπέληδες, 
τους ζηλόφθονους, τους κουτσοµπόληδες, τους 

ηµιµαθείς. Χρειάζεται διακριτική αποµάκρυνση από 
όλους αυτούς, που πληµµυρίζουν την καθηµερινότη-
τα µας. Προληπτικά, γιατί αυτοί οι τύποι είναι πάντα επι-
ζήµιοι. 

Βρε γυναίκα κάνεις κάτι γλυκά, που να φιλήσω 
τα χρυσά τα χεράκια σου. Το πρόβληµα είναι, 

ότι τα κάνεις, όταν εσύ δεν τεµπελιάζεις και όχι όταν 

τα χρειάζοµαι εγώ. Αυτό το πρόβληµα να το συζητή-
σουµε λογικά και να βρούµε µια υποφερτή λύση. 
Μιλάω παράλογα; 

Όταν ρωτάω την γυναίκα µου. Γυναίκα τι θα φας; 
Μου απαντάει. Να µην σε νοιάζει εσένα. Μετά µία, 

δύο ώρες µου λέγει. Μωρέ πεινάω, τι να φάω; Άντε 
εσύ να βγάλεις συµπέρασµα.  Άββυσος η ψυχή της γυ-
ναίκας. Γνωστό και κατανοητό. Μην αρπάζεστε. Ανικα-
νοποίητη πάντα.

Λέω στον φίλο µου ογδόντα και κάτι, δηλαδή 
ραµολί, που το παίζει τζόβενο. Καλά βρε δικέ 

µου, δεν γέρασες ακόµη; Άκου να σου πω, σωµα-
τικά, µπορεί να είµαι αρχαίος, αλλά 
πνευµατικά αισθάνοµαι παιδί. Γη-
ράσκω αεί διδασκόµενος, έλεγαν 
οι γνώστες:  Άντε πες του όχι. 

Βρε γυναίκα, αφού µελώσεις τα 
µελοµακάρονα, µετά θα ρίξεις 

τρίµα καρύδι από πάνω; Μα βέβαια. 
Τι είσαι συ βρε γυναίκα, βουλωµένο 
γράµµα διαβάζεις. 

Έρχονται τα εγγόνια µου στο 
σπίτι και παίζουν κρύβοντας 

τα πράγµατα µου, για να µε βλέ-
πουν να τα ψάχνω και βάζουν τα 
γέλια. Το καπέλο µου, το κοµπολόι 

µου, τα γυαλιά µου. Εγώ τους λέγω. Παιδιά πάρτε 
ότι θέλετε, αλλά δεν θα σας επιτρέψω να πάρετε 
την µασέλα µου. Ε, πώς να το κάνουµε. 

Η αντίστροφη παραδοχή, είναι ένα σατανικό ερ-
γαλείο, για να πείσεις έναν συνάνθρωπο σου. 
Αρκεί να του το πεις. Με πιστεύεις ή µε δεν πι-

στεύεις, δεν είναι δικό σου πρόβληµα αλλά δικό µου. 
Από βιολογική περιέργεια θα το ψάξει. Ψάχνοντας το, 
θα βρει και άλλη παράµετρο που δεν την γνωρίζει. 
Γηράσκω αεί διδασκόµενος. Σόλων. 

Τώρα που είναι νηστείες  και προσευχές, κά-
νουµε παραδοσιακή φασολάδα µε λάδι και 

λαχανικά. Εγώ αντί για αλάτι, βάζω 
ένα κύβο βοδινό. Η γυναίκα µου 
δεν τρώει γιατί το φαγητό το µόλυ-
να. Γυναίκα, το φαγητό δεν έγινε 
αρτύσιµο, δεν µολύνθηκε, απλά 
φταίει ο κάλος του κεφαλιού σου, 
που σου τον εµφύτευσαν οι ευκο-
λόπιστοι γεννήτορες σου. Αυτό 
πρέπει να  θεραπεύσουµε. ∆εν εγεί-
ρω καβγά γι’ αυτό το πρόβληµα, 
δείχνω κατανόηση. Όµως δεν είναι 
σωστό από τις θεούσες.

Υπάρχουν άνδρες, που λατρεύ-
ουν τις γυναίκες και δεν αρκού-

νται σε µία. Είναι άλλοι που τους 
φτάνει µια γυναίκα , την σέβονται, 
την ανέχονται, την εκτιµούν. Η λαϊκή 
παροιµία λέγει. Μοναχό σου χόρευε 
και όσο θέλεις πήδα. Όταν έχεις δύο 

και τρεις γυναίκες, δεν έχεις κουράγια να πηδάς όσο 
θέλεις. Αυτές έχουν τον τρόπο να σε λιώσουν. 

Το κορίτσι, η κοπέλα, η γυναίκα, είναι από 
την φύση της πλάσµα ζηλιάρικο. Τα θέλει 

όλα δικά της. Αυτό όµως δεν είναι  πάντα εφι-
κτό. Μπορεί να καταλαβαίνει κάποιες φορές, ότι 
η σκέψη, του άνδρα της είναι πιο ώριµη,  πιο σω-
στή από την δική της, αλλά αυτό δεν θα το εκ-
φράσει ποτέ. Το κρατάει µέσα της. Ας είναι κι 
έτσι, αρκεί να το γνωρίζουµε, να το καταλαβαί-
νουµε. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο 

το δεκαπενθήµερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, 
Κεντρική Πλατεία. Σε όλες τις Ενορίες µε διανοµέα, την ηµέρα έκδοσης.       

Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου.
Για να γίνεται συνδροµητής, καλέστε στο 697 2426684 ∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

  Όταν µπορείς να δώ-
σεις κάτι, ακόµα και σε 
κάποιον που αντιπα-

θείς, δώστο. Έναν χρήσιµο 
λόγο, ένα ευρώ, ένα κου-
λούρι. Θα περάσουν µέρες, 
αλλά αυτός θα καταλάβει 
την πρόθεση της ψυχή σου, 
άσχετα εάν δεν σου το πει 
από εγωισµό. Έτσι είµαστε 
εµείς οι άνθρωποι.

Είναι λάθος να βγά-
ζουµε από την εκπαί-
δευση µας την λογο-

τεχνία. Ο λογοτέχνης έχει 
αντικείµενο τα συναισθή-
µατα µας, δηλαδή την αί-
σθηση  του µυαλού και της 
ψυχής µας. Όλοι οι άνθρω-
ποι έχουν συναισθήµατα. 
Χαρά , λύπη, ικανοποίηση, 
µίσος, ζήλια, ζηλοφθονία, 
συµπόνια, αγαθή πρόθεση 
και λοιπά. Ο λογοτέχνης τα 
εκφράζει έτσι που µας συ-
γκινεί.. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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Ολοένα και 
µεγαλύτερη αξία 
αποκτούν 

καθηµερινά τα όσα 
υπεύθυνα εδώ και καιρό 
καταθέτω ενώπιον των 
πολιτών σχετικά µε την 
οικονοµική κατάσταση του 
δήµου Αχαρνών, η οποία 
αποτελεί την αιτία για όλες 
τις παθογένειες της πόλης 
µας. 

Αξίζει να κοιτάξει κανείς γύρω 
του και εύκολα θα διαπιστώσει 
πως τα οικονοµικά συντελούν στην επιτυχία ή στην 
αποτυχία είτε µίας επιχείρησης είτε ενός ∆ήµου είτε 
µίας κυβέρνησης κ.ο.κ.

Συνεπώς και στην πόλη των Αχαρνών 
συµβαίνει ακριβώς το ίδιο. Ωστόσο αν και 
πρόκειται για µία πόλη της οποίας τόσο η 
γεωγραφική θέση, οι µεγάλες εκτάσεις της, τα 
ιστορικά της µνηµεία, τα έσοδα από το καζίνο της 
Πάρνηθας και η µεγάλη βιοµηχανική της ζώνη θα 
έπρεπε να την προσδιορίζουν ως µία πλούσια 
πόλη µε µεγάλα πλεονάσµατα, µε ψυχαγωγικές 
υποδοµές και υποδοµές αναψυχής που θα 
ενίσχυαν την ανάπτυξη και θα πρόσφερε στους 
πολίτες αναβαθµισµένη ποιότητα ζωής και κατ’ 
επέκταση υψηλότερο αίσθηµα ασφάλειας αντ’ 
αυτού:
● οι εκάστοτε δηµοτικές αρχές, αποκρύπτοντας τα 
οικονοµικά στοιχεία από τους πολίτες των 
Αχαρνών, άρπαξαν την ευκαιρία ώστε να µπορούν 
να καταληστέψουν και να λεηλατήσουν τα ταµεία 
του ∆ήµου και όχι µόνο τα υπερχρέωσαν αλλά 
δανείστηκαν και 100 εκ. ευρώ από τις τράπεζες µε 
υπέρογκο µηνιαίο επιτόκιο. 

● υπερχρέωσαν µε ασύλληπτα 
οικονοµικά µεγέθη και 
πτώχευσαν όλες τις δηµοτικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες άλλαζαν 
και αλλάζουν όνοµα και ΑΦΜ 
για να µπορούν να ξεκινήσουν 
από την αρχή τη δραστηριότητά 
τους και να έχουν την ίδια τύχη 
µε όλες τις προηγούµενες. 
● για πάσης φύσεως οικονοµική 
συναλλαγή του δήµου Αχαρνών 
ανακαλύπτεται και ένα 
σκάνδαλο αφερεγγυότητας. 
Τρανταχτό παράδειγµα το 

πρόγραµµα για την προστασία κακοποιηµένων 
γυναικών για το οποίο ο ∆ήµος καταγγέλθηκε και 
του επιβλήθηκε πρόστιµο. 
● Ακόµα και στις δωρεές προς το ∆ήµο, διαπρέπει 
η αδιαφάνεια αφού κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς 
µε ποιο τρόπο τις διαχειρίζονται ενώ καθόλου 
τυχαία δεν είναι η απογοήτευση όσων έχουν 
προβεί σε µεγάλες δωρεές στην πόλη µας. 

Για όλα τα παραπάνω θα παλέψω µε όλες τις 
δυνάµεις που έχω και µε κάθε τρόπο που µπορώ, 
προκειµένου να καταφέρω να υποχρεωθεί ο 
∆ήµαρχος όπως ορίζει ο νόµος να καταθέσει όλα 
τα οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία της πόλης 
για τα οποία µόλις οι πολίτες ενηµερωθούν θα 
πάθουν σοκ και σίγουρα τα κυκλώµατα και οι 
µηχανισµοί δεν θα έχουν την ίδια τύχη µε αυτή 
που είχαν µέχρι σήµερα και δεν θα µπορούν να 
εµπαίζουν τους πολίτες µε την ίδια ευκολία που το 
πράττουν µέχρι σήµερα. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Μόλις οι πολίτες των Αχαρνών ενηµερωθούν 
για όλα τα οικονοµικά και περιουσιακά
στοιχεία της πόλης θα πάθουν ΣΟΚ !

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Η πατρίδα µας
σε διµέτωπο αγώνα….
Η  πατρίδα µας πληγωµένη και µα-
τωµένη από την πρόσφατη µεγάλη  
10ετή  οικονοµική κρίση και επανερ-
χόµενη δειλά – δειλά στην κανονι-
κότητα, είναι υποχρεωµένη, για την 
επιβίωση της, να διενεργήσει διµέ-
τωπο  Εθνικό αγώνα, απάντηση σε 
δύο εξαιρετικά σοβαρές απειλές, αυ-
τές της αντιµετώπισης των κατευθυ-
νόµενων στα σύνορά µας από στε-
ριά (Έβρο) και θάλασσα (Αιγαίου) 
µεταναστευτικών ροών που καθο-
δηγούνται από την γείτονα Τουρκία 
και ταυτόχρονα ως Έλληνες και χώ-
ρα έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια 
αόρατη, ύπουλη και αδυσώπητη για 
την υγεία µας απειλή, του κορωνο-
ϊού (Covid 19).

Αυτή η παγκόσµια πανδηµία που 
κανένας εν ζωή άνθρωπος δεν έχει 
αντιµετωπίσει ξανά, θερίζει ανθρώ-
πους και δηµιουργεί εκατόµβες νε-
κρών στο πέρασµα του, καταστρέφο-
ντας πολυδιαφηµισµένα  συστήµατα 
υγείας,  όπως αυτά της Ιταλίας, Ισπανί-
ας, Γαλλίας και όχι µόνον.

Συγκλονίζουν οι εικόνες µε ετοιµο-
θάνατους να εκλιπαρούν µε το βλέµ-
µα τους  γιατρούς να τους βοηθήσουν 
να στείλουν το στερνό αντίο σε οικεία 
πρόσωπα, στοιβαγµένους σε σοβαρή 
κατάσταση ασθενείς σε διαδρόµους 
νοσοκοµείων να αναζητούν βοήθεια 
και γηροκοµεία µε ανακατεµένους νε-

κρούς και ζωντανούς υπερήλικες, δεν 
µπορούν να αφήσουν αδιάφορο ακό-
µη και τον πιο ψύχραιµο.  

Η εµπειρία της Κίνας που βγήκε 
νικήτρια από αυτή την µάχη λαµβά-
νοντας σκληρά µέτρα, αποδεικνύει 
ότι προς το παρόν η µόνη λύση στην 
καταπολέµηση του Ιού είναι η απο-
µόνωση.  

Ο Ελληνικός λαός που είχε ανα-
γάγει «σε εθνικό σπορ» την ανυπα-
κουή και την απειθαρχία στους κανό-
νες που έθετε το κράτος, αυτή την φο-
ρά άφησε άφωνο ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗ-
ΤΗ µε την ώριµοι συµπεριφορά του.

Συγκροτηµένα ως λαός  οι Έλλη-
νες αποφάσισαν να θέσουν την υγεία 
τους πάνω απ’ όλα και να επιλέξουν 
τα σκληρά, επώδυνα αλλά σωτήρια 
µέτρα προκειµένου, να διατηρηθεί 
όρθιο το πληγωµένο από την δεκαε-
τή οικονοµική κρίση το εθνικό σύστη-
µα υγείας, όταν άλλες χώρες του κό-
σµου περί άλλων τύρβαζαν, χειρότε-
ρα αδιαφορούσαν για την ζωή των 
πολιτών τους.

Ας αφυπνιστούµε και ας προστα-
τεύσει καθένας µε όλες του τις δυνά-
µεις  το Ελληνικό κράτος που αποτε-
λεί σηµείο αναφοράς του Έθνους µας 
και που παγκοσµίως αναγνωρίζεται 
ως τον λαό µε την ανώτερη και σηµα-
ντικότερη διαχρονικά προσφορά στο 
ανθρώπινο γένος. 
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Αυτή είναι η µεγάλη είδηση, για τον ∆ήµο και τους ∆ηµότες 
Αχαρνών : «Την απαλλαγή από τα οικονοµικά βάρη του παρελ-
θόντος ύψους 17 εκατοµµυρίων ευρώ σηµατοδότησε η υπογρα-

φή της Προγραµµατικής Σύµβασης από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τά-
κης  Θεοδορικάκος. Το µεσηµέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου 2020, µε τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό, βρεθήκαµε στο Υπουργείο Εσωτερικών 
και συνυπογράψαµε µε τον Υπουργό, την προγραµµατική σύµβαση µε 
το ∆ήµο Αχαρνών. Ως εκ τούτου λύνεται πλέον ο γόρδιος δεσµός και 
ισοσκελίζεται ο προϋπολογισµός, ο οποίος θα κατατεθεί άµεσα προς ψή-
φιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο». Την  διατύπωσε σε ανάρτηση του,   ο 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών - Προγραµµατισµού Πολιτικού Σχεδιασµού 
- ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και  Πολεοδοµίας,   Μιχάλης Βρεττός. 

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. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε: «Μένοντας 
ασφαλείς και ενωµένοι, θα τα καταφέρουµε .. για εµάς και τα παιδιά µας!»

Αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας  έγιναν οι µά-
σκες από τη ∆ευτέρα 11  Μαΐου 2020 ηµέρα έναρξης της άρσης 
των µέτρων περιορισµού διασποράς του κορωνοϊού. Αναλυτι-

κά η λίστα µε τους χώρους που είναι υποχρεωτική η χρήση µάσκας. Μα-
ζί µε την κοινωνική απόσταση, η µάσκα αποτελεί ένα από τα πιο σηµα-
ντικά όπλα στη µάχη κατά του κορωνοϊού. Ήδη  έχουν δοθεί, αναλυτι-
κές οδηγίες για το πού είναι προαιρετική, πού υποχρεωτική η χρήση του 
και για ποιους. 

Η αίτηση εγγραφής των νηπίων στα δηµόσια νηπιαγωγεία γενι-
κής παιδείας µπορεί πλέον να γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω της Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr), χωρίς 

να είναι απαραίτητη η µετακίνηση του γονέα – κηδεµόνα στο νηπιαγω-
γείο για το σκοπό αυτό. 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τα δικαιολογητικά που αφορούν τη δι-
εύθυνση µόνιµης κατοικίας για τις εγγραφές στις σχολικές µονά-
δες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-2021» . 

Συγκριµένα :  Σε απάντηση ερωτηµάτων σχετικά µε τα δικαιολογητικά 
των εγγραφών που αφορούν στη διεύθυνση µόνιµης κατοικίας των γο-
νέων/κηδεµόνων οι οποίοι αιτούνται την εγγραφή του/των τέκνου/τέ-
κνων τους σε Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 
2020-2021, διευκρινίζεται ότι: Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
προσκόµιση αποδεικτικών διεύθυνσης µόνιµης κατοικίας, όπως αυτά 
αναφέρονται στις ως άνω σχετικές εγκυκλίους (λογαριασµό ∆ΕΚΟ, µι-

σθωτήριο συµβόλαιο, ή άλλο δηµόσιο πρόσφατο έγγραφο), οι ∆ιευθυ-
ντές/ντριες των ∆ηµοτικών Σχολείων και Προϊστάµενοι/νες ∆ιευθυντές/
ντριες των Νηπιαγωγείων δύνανται να κάνουν δεκτά και αποδεικτικά 
από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή παρόχους κινητής ή 
σταθερής τηλεφωνίας.

Μαζί µε τα ∆ηµοτικά Σχολεία θα ανοίξουν οι παιδικοί και βρε-
φονηπιακοί σταθµοί όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Μαζί τους θα ανοίξουν και τα 

Κ∆ΑΠ «εφόσον τα ∆ηµοτικά  Σχολεία ανοίξουν στις αρχές Ιουνίου». 
Υπενθυµίζεται ότι η απόφαση για τα δηµοτικά σχολεία και την επα-
ναλειτουργία τους θα ανακοινωθεί τη ∆ευτέρα. Κατά τον κ. Πέτσα µα-
ζί µε τις ανακοινώσεις για τους Παιδικούς Σταθµούς θα υπάρξουν 
ανακοινώσεις και για κατασκηνώσεις ιδιωτικές και κρατικές.

Παράταση µαθητικού διαγωνισµού έκθεσης του ∆ήµου Αχαρ-
νών σε συνεργασία µε το Επισκήνιον . Ο ∆ήµος Αχαρνών και το 
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ σας ενηµερώνουν ότι η καταληκτική ηµεροµηνία 
παράδοσης των εκθέσεων του διαγωνισµού (για µαθητές Γυµνα-

σίων και Λυκείων) για το Αρχαίο Θέατρο είναι η 29η Μαΐου 2020, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 14 µ.µ. (στο Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, 
2ος όροφος, ∆ηµαρχείο Αχαρνών). 

Στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εκατό (100) ατόµων, µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , ειδικότητας ΥΕ Φυλά-

κων – Εργατών και ∆Ε οδηγών, για την αντιπυρική περίοδο έτους 2020 προ-
χωρά ο Σύνδεσµος ∆ήµων & Κοινοτήτων για την προστασία της Πάρνηθας 
«ΣΥΝ-ΠΑ»

Μεγάλη ποσότητα Φαρµάκων συγκέντρωσε η Ελληνική Αντι-
καρκινική Εταιρεία παράρτηµα Αχαρνών και δια του Προέδρου 
της κ Παναγιώτη Καζανά παραδόθηκαν στον Νίκο Σιδηρόπουλο 

ο οποίος τα µετέφερε στον Όµιλο για την Ουνέσκο Πειραιώς και νήσων 
(για τις δοµές ευπαθών οµάδων) στον Πρόεδρο κ Ιωάννη Μαρωνίτη!

Με γνώµονα την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτη-
ση των πολιτών η Περιφέρεια Αττικής καθιερώνει για πρώτη φο-
ρά τη δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής των διπλωµάτων 

οδήγησης στις οικίες των ενδιαφεροµένων, βάζοντας τέλος στην ταλαι-
πωρία του γκισέ και τις πολύωρες αναµονές.  Η πρωτοβουλία αποτελεί 
συνέχεια της πρότασης του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατού-
λη, για την καθιέρωση της ψηφιακής προσωρινής άδειας οδήγησης που 
υιοθέτησε η κυβέρνηση (νόµος 4663/2020) και υλοποιείται ήδη µέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας gov.gr , καθώς και της έκδοσης σχεδόν 

100.000 αδειών οδήγησης που εκκρεµούσαν από το έτος 2018. 
Σε περίπου δύο χρόνια αναµένεται η κατάργηση του ΑΦΜ φυ-
σικού προσώπου και του ΑΜΚΑ. Τη θέση τους θα πάρει ο νέος 
Προσωπικός Αριθµός ή ΠΑ, όπως τον ονοµάζει το υπουργείο Ψη-

φιακής ∆ιακυβέρνησης. Σύµφωνα µε το σχέδιο αρχών του νέου κώδι-
κα ψηφιακής διακυβέρνησης, που θα ψηφισθεί µέσα στους επόµενους 
µήνες στην ελληνική Βουλή, ο ΠΑ αποδίδεται µία φορά στο φυσικό πρό-
σωπο και πλέον δεν µεταβάλλεται. Ο νέος κώδικας ψηφιακής διακυβέρ-
νησης της χώρας συνιστά ένα σχέδιο νόµου «οµπρέλα», που παρουσι-
άσθηκε  την περασµένη εβδοµάδα,  από τον υπουργό Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη στο υπουργικό συµβούλιο.

Εκτεταµένες παρεµβάσεις καθαρισµού και αποψίλωσης πραγµατο-
ποιούν συνεχώς τα συνεργεία του ∆ήµου Αχαρνών στην πλατεία 
Θρακοµακεδόνων, προκειµένου να αποκαταστήσουν την εικόνα τό-

σο της πλατείας, όσο και των χώρων γύρω από αυτή. Μία δράση από τις πολ-
λές που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε όλο το εύρος του ∆ήµου µας!

Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» µεταµορφώνεται 
και αλλάζει όψη. Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πα-
τούλη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης του 

Πάρκου υλοποιεί, µε γοργούς ρυθµούς, µία σειρά έργων αναµόρφω-
σης και ανανέωσης στο χώρο, µε στόχο να αποκατασταθούν οι ελλείψεις 
που έχουν προκύψει ανά τα χρόνια, ώστε να αλλάξει ο χαρακτήρας του, 
να αναβαθµιστεί και να γίνει προορισµός όλων των Αθηναίων. Ήδη από  
την Παρασκευή 15 Μαΐου, επαναλειτούργησε το κεντρικό σιντριβάνι του 
Πάρκου, σηµείο αναφοράς των περιπατητών, οι οποίοι από την πρώτη 
κιόλας µέρα λειτουργίας απόλαυσαν τη δροσιά του, παράλληλα, ξεκί-
νησαν οι εργασίες ελέγχου των αιτιών των διαρροών της πέµπτης λί-
µνης.Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κλαδεµάτων των καλλιεργού-
µενων φιστικιών εντός του Πάρκου και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της 
αποψίλωσης ξερών χόρτων. 

Γραφείο Ταξιδιών ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΤΟΥΡΣ : Ξεκινάµε τις εκδροµές µας, ακο-
λουθώντας αυστηρά τις κρατικές οδηγίες για την ασφάλεια σας! Ήρθε 
η ώρα να νοιώσουµε και πάλι τον ήλιο, τη θάλασσα, την οµορφιά της 

Ελλάδας! Κυριακή 31 Μαΐου, µονοήµερη εκδροµή στο πανέµορφο Ναύπλιο!!! 
Εισιτήριο  15ευρώ . Συµµετοχή επιβατών στο λεωφορείο 25- 27 άτοµα. Κλείστε 
άµεσα θέσεις! Θα ακολουθήσει αριθµητική σειρά προτεραιότητας! 

Έτοιµοι να ρίξουν τις χρεώσεις οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι για το 
πενταψήφιο νούµερο εξυπηρέτησης «Την χρέωση του 11770 δεν την 
επιβάλλει η εταιρεία αλλά οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι» απαντά η 

∆ΕΗ στις καταγγελίες και τα παράπονα δεκάδων καταναλωτών σχετικά µε την 
τιµολόγηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Το 11770 είναι ένας πε-
νταψήφιος αριθµός που διαχειρίζεται η Wind και χρησιµοποιεί η ∆ΕΗ για να 
έχει το δικό της κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (call center). Αντίστοιχα πεντα-
ψήφια νούµερα, εξυπηρετούν και δεκάδες άλλες υπηρεσίες σε άλλους τοµείς 
(τράπεζες κ.α). Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αντίστοιχες συζητήσεις είναι 
και οι άλλοι πάροχοι (Vodafone, Forthnet) προκειµένου να ρίξουν το κόστος 
των υπηρεσιών και είναι θέµα χρόνου να υπάρξουν ανάλογες ανακοινώσεις. 

Ερώτηση της βουλευτή Μαρίας Απατζίδη για τα µέτρα που 
έχουν ληφθεί για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Η Μαρία Απατζίδη βουλευτής 
Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, 
κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουρ-
γό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά 
µε επιτακτικά µέτρα για την επιβίω-
ση των µικροµεσαίων επιχειρήσε-
ων. Η κα Απατζίδη αναφέρθηκε σε 
επιστολή του Εµποροεπαγγελµατο-
βιοτεχνικού Συλλόγου Λαυρίου «Ο 
Ερµής», µε τις παρακάτω προτάσεις:
1. Αναστολή καταβολής των δόσε-
ων της ∆.Ε.Η. για τις πληττόµενες 
επιχειρήσεις έως 30 Απριλίου και 
εξόφλησή τους έως 31 ∆εκεµβρίου 
2020.
2. Χορήγηση ασφαλιστικής και φο-
ρολογικής ενηµερότητας ειδικού 
σκοπού σε όλες τις επιχειρήσεις. 
3. Αποζηµίωση των επιχειρήσεων 
που έχουν παραλάβει εµπορεύµα-
τα για τη σεζόν Άνοιξη- Πάσχα.
4. Παράταση πληρωµής 120 ηµε-
ρών σε όσες επιταγές – συναλλαγ-
µατικές έπρεπε να πληρωθούν από 
τις 31 Μαρτίου και µετά. 
5. Τη µόνιµη κατάργηση του «έκτα-
κτου» τέλους επιτηδεύµατος που 
στερεί πόρους από την πραγµατική 

οικονοµία.
6. Τον εκσυγχρονισµό του καθορι-
σµού και της λειτουργίας των ΚΑ∆ 
µε δυνατότητα άµεσων και τεκµηρι-
ωµένων τροποποιήσεων από τις 
επιχειρήσεις.
7. Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών 
(τέλη καθαριότητας και φωτισµού, 
φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώ-
ρων).
8. Απαλλαγή καταβολής των τελών 
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
9. Απαλλαγή καταβολής των τελών 

διαµονής παρεπιδηµούντων (5%).
10. Απαλλαγή καταβολής των τε-
λών επί των ακαθαρίστων εσόδων 
των καταστηµάτων (0,5%). 
11. Την επέκταση της θεσµοθετηµέ-
νης µείωσης των ενοικίων κατά 
40% για τις εµπορικές επιχειρήσεις 
έως το τέλος του 2020, µε ταυτόχρο-
νη µείωση κατά 40% του ΕΝΦΙΑ 
όσων ιδιοκτητών συµµετέχουν σε 
αυτό το µέτρο και για τα αντίστοιχα 
ακίνητα.
12. Αναστολή διενέργειας κάθε 
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κι-
νητών και ακινήτων, σε βάρος φυσι-
κών ή νοµικών προσώπων έως το 
τέλος του 2020.
13. ∆όσεις ρυθµίσεων που τίθενται 
σε αναστολή, να εισπράττονται στο 
τέλος της ρύθµισης σε αντίστοιχες 
µηνιαίες δόσεις.

Η βουλευτής κατέληξε ρωτώ-
ντας τους Υπουργούς για τις ενέργει-
ες  στις οποίες προτίθενται να προ-
βούν για την εφαρµογή  των παρα-
πάνω µέτρων, προκειµένου να πε-
ριοριστούν οι κοινωνικές και 
οικονοµικές επιπτώσεις από την εξά-
πλωση του κορονοϊού.

33 κάδοι ανακύκλωσης ρούχων 
θα τοποθετηθούν στο ∆ήµο Αχαρνών 
ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 33 ΚΑ∆ΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ρούχων, παπουτσιών 
και λοιπών υφασµάτων σε διάφορα σηµεία των Αχαρνών αποφάσι-
σε στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2020, η Επιτροπή Ποιότητας Ζω-
ής, προκειµένου οι πολίτες να πηγαίνουν και να αποθέτουν εκεί τα 
ρούχα που δεν χρειάζονται.

Τα τριάντα τρία (33) σηµεία κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου που 
θα τοποθετηθούν οι κάδοι µε σειρά προτεραιότητας διαθεσιµότητας:

Πλατεία ∆ηµαρχείου 2  -  Πλατεία Θρακοµακεδόνων και ∆ηµοτι-
κόΚατάστηµα 2 - Πλατεία Καράβου 2 - Εκκλησία Αγ. Κωνσταντίνου 
και Ελένης 2 - 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο, οδός Λιοσίων 2  - Πλατεία Αγ. 
Τριάδος1 - Εκκλησία Αγ. Παρασκευής 1 - 9ο ∆ηµοτικό, Αγ. Άννα 1 - 
8ο ∆ηµοτικό, Αγ. Πέτρος 1 - Γέφυρα Φιλαδελφείας (όπισθεν περιπτέ-
ρου)1 - Αφετηρία Λεωφορείων Μεσονυχίου 1 - Λ. Αθηνών έναντι 
Ηρώου 1 - Εκκλησία Αγ. ∆ιονυσίου 1 - 25ο ∆ηµοτικό, Πτολεµαϊδος, 
Λαθέα 1 - 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο, Θεαγένους, Κ. Μύλος1- 17ο ∆η-
µοτικό, Προφήτης Ηλίας 1-  Εκκλησία Κυρίλλου και Μεθοδίου, Ολ. 
Χωριό 1- Πλατεία Βαρυµπόµπης 1 - Εκκλησία Παµ. Ταξιαρχών 1- Εκ-
κλησία Παναγίας Σουµελά 1 - Πλατεία Αγ. Γεωργίου 1- 6ος Παιδικός 
Σταθµός, Αγ. Πέτρος 1 - Εκκλησία Κοιµήσεως Θεοτόκου 1- Εκκλησία 
Αγ. Ελευθερίου 1 - Εκκλησία Αγ. Μαύρας 1 - Πλατεία Ελ. Βενιζέλου 
1 - 33ο Νηπιαγωγείο, Μητροµάρα 1 - Εκκλησία Αγ. Παρασκευής 
(∆ΕΗ) 1.

Τα ακριβή σηµεία τοποθέτησης των κάδων στους προτεινόµε-
νους χώρους, θα καθοριστούν σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπη-
ρεσία του ∆ήµου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία 
πεζών και οχηµάτων. ∆είτε την απόφαση της επιτροπής: https://
diavgeia.gov.gr/doc
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Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

Στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού ο Λευτέρης Αυγενάκης 

Σε εξαιρετικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε 
η επίσκεψη στις αθλητικές εγκαταστά-
σεις του Ολυµπιακού Χωριούτου 

Υφυπουργού Αθλητισµού κ. Λευτέρη Αυ-
γενάκη, που αποδέχτηκε την πρόσκληση 
που του είχε απευθύνει ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Σπύρος Βρεττός.Στην επίσκεψη το πα-
ρών έδωσαν συνεργάτες του Υφυπουργού, 
πολλά στελέχη της ∆ηµοτικής Αρχής και εκ-
πρόσωποι των αθλητικών συλλόγων «Φοί-
βος, ∆ίας, Αθηνά», που δραστηριοποιού-
νται στο κέντρο.

Ο κ. Αυγενάκης ξεναγήθηκε στο σύνολο 
των εγκαταστάσεωνκαι συζήτησε µε τον ∆ή-
µαρχο και τους υπόλοιπους παρευρισκόµε-
νους. 

Σε δηλώσεις του αµέσως µετά ανέφερε 
σχετικά: «Είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να 
γνωρίζουµε από πρώτο χέρι τις εγκαταστάσεις 
που φιλοξένησαν τους Ολυµπιακούς Αγώνες 
του 2004, καθώς οι περισσότερες είναι εγκατα-
λελειµµένες. Από την άλλη είναι αυτονόητο ότι 
η συνεργασία µας µε τη ∆ηµοτική Αρχή πρέπει 
να ενδυναµώνεται για το κοινό καλό. Άρα πριν 
καν µεταβιβαστεί η κυριότητα της ευθύνης του 
ακινήτου από τον ΟΑΕ∆ προς τη Γενική Γραµ-
µατεία Αθλητισµού, κάτι που καθυστέρησε λό-
γω του κορονοϊού, βρέθηκα εδώ µε το ∆ήµαρ-
χο και µε τους εκπροσώπους των τριών σωµα-
τείων, που όλο αυτό το διάστηµα το κράτησαν 
ζωντανό και έχει διατηρηθεί σε ένα καλό επί-
πεδο σε σχέση µε άλλες εγκαταστάσεις».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο µέλλον των 
εγκαταστάσεων: «Ξεκινάµε σήµερα παρουσία 
όλων των εµπλεκοµένων µια κοινή προσπά-

θεια µε στόχο να πετύχουµε το συντοµότερο 
δυνατόν, συνεργαζόµενοι,  το κοινό καλό. Πρέ-
πει να ευχαριστήσω συνάµα το ∆ήµαρχο για το 
πραγµατικό του ενδιαφέρον που και ο ίδιος το 
ανέδειξε σε πρόσφατη επίσκεψή του στο 
Υπουργείο και να αναγνωρίσω την υπεύθυνη 
στάση των εκπροσώπων των σωµατείων που 
χρόνια τώρα βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις, τις 
συντήρησαν, τις διατήρησαν, τις φύλαξαν, κά-
τι που οµολογουµένως δεν το βρίσκουµε και 
πολύ συχνά. Άρα συνταγή η οποία έχει πετύχει 
δεν τη χαλάς, αλλά ενισχύεις την προσπάθεια. 
Σε αυτή την προσπάθεια είµαι βέβαιος ότι θα 
καταφέρουµε σύντοµα να παρουσιάσουµε συ-
γκεκριµένο πλάνο. Σε περίπου είκοσι µέρες µε 
ένα µήνα ολοκληρώνεται η διαδικασία µεταβί-
βασης και δίνουµε ραντεβού στο Υπουργείο 
για µια εκτενή συζήτηση, να βρούµε τα πλάνα 
και να αποκτήσουµε κοινό βηµατισµό».

Από την πλευρά του ο κ. Σπύρος Βρεττός, 
αφού ευχαρίστησε τον Υφυπουργό, περιέγρα-
ψε το πλαίσιο της συζήτησης: «Θέλω να ευχα-

ριστήσω προσωπικά τον Υφυπουργό για την 
ανταπόκρισή του και την παρουσία του σήµε-
ρα στο Ολυµπιακό Χωριό. Είχαµε ξεκινήσει 
προ µηνών µια συζήτηση γενικότερα για τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου και το τι 
µέλλει γενέσθαι και ένα από τα θέµατα που εί-
χαν πέσει στο τραπέζι ήταν και οι εγκαταστά-
σεις αυτές. Ήρθε και διαπίστωσε την κατάστα-
ση στην οποία βρίσκονται. Στόχος της δηµοτι-
κής αρχής και του Υπουργείου, µε το οποίο 
έχουµε άριστη σχέση, είναι να αναπτύξουµε 
περαιτέρω αυτούς τους χώρους. Υπάρχει ένα 
κολυµβητήριο, υπάρχουν κάποιοι άλλοι χώ-
ροι γύρω που πρέπει να αξιοποιηθούν προς 
όφελος των δηµοτών. Εµείς ως ∆ηµοτική Αρ-
χή θα είµαστε δίπλα και θα στηρίζουµε τους 
συλλόγους που δραστηριοποιούνται εδώ, 
όπως σωστά έθεσε ο Υπουργός. Ο ∆ήµος µα-
ζί µε το Υπουργείο Αθλητισµού και τους συλ-
λόγους θα καταστρώσουµε πλάνο για αξιοποί-
ηση των εγκαταστάσεων προς όφελος όλων 
των δηµοτών».

Παράλληλα ο κ. Βρεττός έδωσε ένα γενι-
κότερο περίγραµµα του πλάνου της ∆ηµοτικής 
Αρχής για τους αθλητικούς χώρους: «Έχουµε 
να κάνουµε πολλά πράγµατα µε τον Υπουργό, 
γιατί πραγµατικά από την πρώτη στιγµή έχει 
αντιµετωπίσει τον ∆ήµο Αχαρνών, σαν ένα δι-
κό του «φιλικό» ∆ήµο. Εκτός από το Ολυµπι-
ακό Χωριό έχουµε στα σχέδιά µας να φτιάξου-
µε νέους αθλητικούς χώρους που θα στεγά-
σουν δοµές του ∆ήµου, συλλόγους και βέβαια 
θα υποστηρίξουν τον µαζικό αθλητισµό. Ήδη, 
αν και είναι πολύ πρόωρο, υπάρχει σχέδιο µε 
µελέτες τριάντα περίπου ανοιχτών γηπέδων 
µπάσκετ, τις οποίες έχουµε υλοποιήσει ως ∆ή-
µος και τώρα βρισκόµαστε στη φάση της έντα-
ξης στη χρηµατοδότηση µέσω του Υπουργεί-
ου Αθλητισµού, για να προχωρήσουν οι δια-
δικασίες και να υλοποιηθεί. Έχουµε πολλά να 
κάνουµε και το θετικό είναι ότι έχουµε έναν 
Υπουργό, ο οποίος ανταποκρίνεται, µας βλέ-
πει φιλικά, ενδιαφέρεται για την περιοχή και γι’ 
αυτό τον ευχαριστώ για µια ακόµη φορά».
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Σήµερα ένα άδειο οικόπεδο και πρόχειρος τόπος 
στάθµευσης οχηµάτων. Άχρωµος, άοσµος, και 
αδιάφορος... Πάµε λοιπόν όµως ένα ταξίδι πίσω 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

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

Ο Φούρνος 
του Μάνη
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Μήνυµα ∆ηµάρχου Αχαρνών για τη 19η Μαΐου,
επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων 

Σε θερµό κλίµα πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, Σπύρου Πρωτο-
ψάλτη µε τον  ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό. Στην κορυφή της ατζέντας τέθηκαν το ζή-
τηµα των καταστηµάτων του Προφήτη Ηλία, της Αγίας Αννας και του Ολυµπιακού Χωριού.  

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών ζήτησε την άµεση αξιοποίησή τους από τους ∆ηµότες καθώς η πλει-
οψηφία των κτιρίων παραµένει δυστυχώς ανεκµετάλλευτη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων 
βρέθηκαν ακόµη οι αθλητικοί και κοινόχρηστοι χώροι αλλά και οι 8µηνες προσλήψεις, που 
θα δώσουν ανάσα στον ∆ήµο Αχαρνών και θα ενισχύσουν την εύρυθµη λειτουργία των υπη-
ρεσιών του. Από την πλευρά του ο ∆ιοικητής του ΟΑΕ∆ δεσµεύτηκε ότι θα µεριµνήσει προ-
σωπικά για τα ζητήµατα του ∆ήµου Αχαρνών και πως θα προχωρήσει άµεσα η διαδικασία ώστε 
όλοι οι ∆ήµοι να έχουν πάρει το απαραίτητο προσωπικό µέχρι τον ερχόµενο Ιούνιο. 

Με γοργούς ρυθµούς προχωρά την αντιπληµµυρική θωράκιση της πόλης ο 
∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής. Έργα που θα ανα-
βαθµίσουν την ποιότητα ζωής των δηµοτών της πόλης των Αχαρνών.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε για την πορεία των έργων: 
«Το έργο της διευθέτησης ρέµατος στο γεφυράκι της συµβολής των οδών Θαυ-

µάτων και Θεµιστοκλέους είναι ένα από τα πολλά βήµατα που χρειαζόµαστε για την 
αντιπληµµυρική θωράκιση των Αχαρνών.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης σε συνεργασία 
µε το ∆ήµο Αχαρνών προχωράνε σε έργα που θα αναβαθµίσουν την ποιότητα ζω-
ής των δηµοτών».

∆ιευθέτηση του ρέµατος στο γεφυράκι της συµβολής των οδών Θαυµάτων και Θεµιστοκλέους

Η 19η Μαΐου είναι η µέρα που έχει καθιερωθεί ως ηµέρα µνή-
µης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μέρα µνή-
µης αλλά και τιµής.

Κάθε κοµµάτι του Ελληνισµού έχει γράψει τις δικές του σελίδες 
ιστορίας που περιλαµβάνουν πόνο, δυσκολίες, εµπόδια, καταστρο-
φές. Ο Ποντιακός Ελληνισµός όµως τις δικές του σελίδες δυστυχώς 
έµελλε να τις γράψει µε βαθύ άλικο χρώµα, από το αίµα των αδικο-
χαµένων προπατόρων.

Αυτές τις σελίδες γυρίζουµε και τις διαβάζουµε ξανά και ξανά όχι 
ως απλή καταγραφή, όχι ως ταξίδι στο χρόνο, αλλά ως το δράµα που 
βίωσε κάθε οικογένεια µέσα από την κάθε µορφής απώλεια: την 
απώλεια του πατέρα και του αδερφού, την απώλεια της γενέτειρας 
και της αλησµόνητης πατρίδας, την απώλεια της εστίας και της ζωής.

Όχι όµως και την απώλεια της µνήµης. Ο Ποντιακός Ελληνισµός 
έµαθε να ζει µε τη θύµηση και να τη ζωντανεύει µεταλαµπαδεύοντας 
το θάρρος, την ψυχική δύναµη, τις πατρικές αξίες και τις παραδόσεις 
από γενιά σε γενιά. Όχι ως φόρο τιµής, αλλά ως θεµέλιο λίθο πάνω 
στον οποίο δοµήθηκε η νέα ζωή.

Ο ∆ήµος των Αχαρνών µε τιµή αγκαλιάζει τους Πόντιους συµπο-
λίτες µας, οι οποίοι αποτέλεσαν από την πρώτη στιγµή ένα από τα πιο 
δραστήρια και ζωντανά κύτταρά του. Για πολλούς η πόλη µας ήταν 
η δική τους Ιθάκη, στην οποία έστησαν ένα καινούριο σπιτικό, µια 
νέα ζωή. Με υλικά τις µνήµες και τις παραδόσεις και εργαλεία τους 
την εργατικότητα, την πίστη στα ιδανικά και την αφοσίωση στις αρ-
χές τους βοήθησαν στην εξέλιξη της πόλης και την έκαναν πατρίδα 
τους.

Μόνιµη φροντίδα τους από τότε να µεταδώσουν αυτά ακριβώς 
τα υλικά και τα εργαλεία στις επόµενες γενιές και να τις µάθουν να 
πορεύονται έτσι και στο µέλλον µε απαράβατο κανόνα να µην ξεχά-
σουν ποτέ.

Αυτή η µνήµη µένει άσβεστη και η 19η Μαΐου είναι η µέρα που 
όλος ο κόσµος γυρίζει το βλέµµα του πίσω και µέσα από τη θυσία 
των Ποντίων τιµά την ανθρώπινη ύπαρξη, στέλνει µήνυµα για την 
εξάλειψη εγκληµάτων και πιστοποιεί την αδιάλειπτη συνέχεια.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέ-
ντρου Αιµοδοσίας, που εδρεύει στο ∆ήµο Αχαρ-
νών, πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος 
Βρεττός, συνοδευόµενος από τον Αντιδήµαρχο 
∆ιοίκησης κ. Νίκο ∆αµάσκο. Το ΕΚΕΑ διαδραµα-
τίζει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη µάχη κα-
τά του κορονοϊού, καθώς εκεί διενεργούνται ερ-
γαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση των 
κρουσµάτων.

Ο κ. Βρεττός ενηµερώθηκε για την υλικοτεχνι-
κή υποδοµή του Κέντρου από τον πρόεδρο κ. Πα-
ναγιώτη Κατσίβελα και εν συνεχεία ξεναγήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του από τον Επιστηµονικό ∆ιευθυ-
ντή ιατρό – αιµατολόγο κ. Κωνσταντίνο Σταµούλη. 
Είχε δε την ευκαιρία να διαπιστώσει τον υπερσύγ-
χρονο εξοπλισµού του Κέντρου, αλλά και να ενη-
µερωθεί για τον πολυδιάστατο ρόλο του κατά τη δι-
άρκεια της κρίσης µε τη µαζική τέλεση µοριακών 
ελέγχων αίµατος και την έκδοση αποτελεσµάτων 
σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης δεν έκρυψε το θαυµασµό του για το 
έργο που γίνεται, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του που ένα τόσο σηµα-
ντικό Κέντρο έχει την έδρα του στο ∆ήµο Αχαρνών. ∆εσµεύτηκε δε πως θα 
σταθεί αρωγός του Κέντρου και των ανθρώπων του που προσφέρουν σηµα-

ντικό έργο στη δηµόσια υγεία και τους ευχαρίστη-
σε γι’ αυτό.  

Μετά το τέλος της συνάντησης ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός δήλωσε σχετικά: «Κύ-
ριε πρόεδρε, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω 
για τη σηµερινή σας φιλοξενία σε αυτόν εδώ τον 
εξαιρετικό χώρο. Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι 
που αυτό το κέντρο βρίσκεται στο ∆ήµο µας, είναι 
ένα στολίδι, ένα κόσµηµα. Έχω εντυπωσιαστεί από 
την ξενάγηση που µας κάνατε σήµερα», τόνισε για 
να αναφερθεί στη λειτουργία του ΕΚΕΑ: «Τα πλέον 
υπερσύγχρονα µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογί-
ας βρίσκονται εδώ. Το Κέντρο εξυπηρετεί σχεδόν 
όλη την Ελλάδα και πραγµατικά χαίροµαι που 
υπάρχει ένας αξιόλογος πρόεδρος, ο οποίος έχει δι-
άθεση εξωστρέφειας. Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι 
και για το Κέντρο και για τον πρόεδρό του. Έχουµε 
και θα έχουµε µια εξαιρετική συνεργασία στο µέλ-
λον, γιατί βλέπω ότι εκπέµπουµε στο ίδιο µήκος κύ-
µατος και έχουµε διάθεση αυτό το Κέντρο να θεµε-
λιωθεί, όπως του αξίζει και να αναγνωριστεί κατ’ 

αρχήν από όλους τους δηµότες των Αχαρνών, που δεν το ξέρουν και πρέπει 
να µάθουν ότι βρίσκεται εδώ, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Εµείς ως ∆ήµος 
θα είµαστε δίπλα σας και µπορούµε να κάνουµε πολλά πράγµατα». 

Επίσκεψη του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας

Συνάντηση µε τον ∆ιοικητή
του ΟΑΕ∆ είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Άλλη µια παιδική χαρά
παρέδωσε ο ∆ήµος Αχαρνών 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ παρέδωσε ο ∆ήµος Αχαρ-
νών έτοιµη να υποδεχθεί τους µικρούς φίλους της πόλης 
µας µε ασφάλεια. Η συγκεκριµένη παιδική χαρά βρίσκε-
ται στην οδό ∆. ∆αµάσκου και Βίκτωρος Ουγκώ, στο Κε-
ντρικό Μενίδι. Η νέα παιδική χαρά είναι πλήρως αναβαθ-
µισµένη. Πρόκειται για έναν χώρο παιχνιδιού, όπου τα 
παιδιά θα µπορούν να παίζουν µε ασφάλεια και να περ-
νούν ευχάριστα την ώρα τους.

ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στον Κόκκινο Μύλο πραγ-
µατοποίησε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός. Σκοπός της επί-
σκεψης του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού ήταν να συνοµι-
λήσει µε τους κατοίκους της περιοχής αλλά και να επιθε-
ωρήσει την ανακαινισµένη πλατεία και τη νέα παιδική χα-
ρά στην οδό Ποσειδώνος που πρόκειται να παραδοθεί το 
προσεχές χρονικό διάστηµα. Τον ∆ήµαρχο Αχαρνών συ-
νόδευε ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Μιχάλης Βρεττός. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός κατά την επί-
σκεψή του στον Κόκκινο Μύλο δήλωσε: «Ο Κόκκινος 
Μύλος είναι µία από τις συνοικίες των Αχαρνών που υπο-
βαθµίστηκαν τα προηγούµενα χρόνια. Οφείλουµε να 
βρεθούµε δίπλα στους κατοίκους του µε παρεµβάσεις 
που θα αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής τους». 

Η συµβολική κίνηση από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρος Βρεττός να φωτι-
στεί το δηµαρχείο κόκκινο προς τιµή της Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας των 
Ποντίων.  Ο  ∆ήµος Αχαρνών δε θα µπορούσε να είναι απών από την ηµέρα 
µνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ∆ηµαρχιακό Μέγαρο 
Αχαρνών φωτίστηκε κόκκινο ενώ δύο µεγάλες οθόνες προέβαλλαν οπτικο-
ακουστικό υλικό για να θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν οι νεότεροι. 

Επίσκεψη στον Κόκ. Μύλο 
του  ∆ηµάρχου  Σπύρου Βρεττού 
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Ευρώπη Κοσµίδη: Φόρος  τιµής στην Ποντιακή Γενοκτονία 

ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ στους Έλληνες του Πόντου και προγόνους µας από την Περιφέρεια αττι-
κής  για τις σφαγές που υπέστησαν από το κίνηµα των Νεότουρκων και το Κεµαλικό Κί-
νηµα την περίοδο 1914-1923. 

Μαρία  Απατζίδη : «Να µην ξεχάσουµε τις 
αδικοχαµένες ψυχές των 353.000 Ποντίων»
ΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙ∆Α βουλευτής που 
γεννήθηκε στη Ρωσία από Έλληνες γονείς 
του Πόντου. «Την πατρίδαµ’ έχασα, εκλα-
ψα και πόνεσα, λύουµαι κι αρόθυµω, ν’ 
ανασπάλω κι επορώ».

Υποχρέωση µου και υποχρέωση όλων 
των Ποντίων να µην ξεχάσουµε τις αδικο-
χαµένες ψυχές των 353.000 Ποντίων που 
έπεσαν θύµατα της Γενοκτονίας.  

Ο αγώνας για την ∆ιεθνή Αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των Ποντίων είναι ένας 
αγώνας ενάντια στην αναβίωση του Ρατσι-
σµού. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστώ τους ενορίτες µας στον Ιερό Ναό Άγι-
ος ∆ιονύσιος Αχαρνών. Υπεύθυνη στάση , προ-
σευχητική διάθεση , διακριτικότητα και µετοχή 
στο Κυριακό ∆είπνο. Το Εκκλησιαστικο γεγονός 
στην κοινωνία των προσώπων. Χωρίς ευσεβιστι-
κες µεθόδους και καθωσπρεπισµούς. Απλά και 
όµορφα. Ορθόδοξα. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Με αγάπη Χριστού 
Αναστάσιος  Σαργέντης 
Πρωτοπρεσβύτερος 

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760 
E-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

 
 

 

ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

49 Vaiou Kritis str , Acharnai  Tel: 0030-210-2469576  Fax: 0030-210-2464760  
e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ
ΤΡΙΤΗ 26/5  ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Αναχώρηση 18.00πµ -επιστροφή 27/5 Εισιτήριο 15€

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/5 Μονοήµερη εκδροµή στο ΝΑΥΠΛΙΟ-µπάνιο 
στη παραλία Καραθώνα Εισιτήριο 15€ 

ΙΟΥΝΙΟΣ
5-6-7-8/6 4ήµερη εκδροµή ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑ -ΖΑΛΟΓΓΟ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ -ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΠΑΡΓΑ-ΣΙΒΟΤΑ-ΣΑΓΙΑ∆Α-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΑΡΤΑ-ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ                                                  
Εισιτήριο µόνο 155€ !!!

2ήµερη και µονοήµερη εκδροµή στην ΤΗΝΟ, τιµή προσεχώς!!
Κυριακη 24/6 επίσκεψη στην Ι. µονή Θεογεννήτορος 
Αυλώνας-Ωρωπός µπάνιο Εισιτήριο 10€ 

Θαλάσσια µπάνια από 20 Ιουνίου



ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΜΑΪΟΥ 2020 και 
µε προτεραιότητα την ασφάλεια όλων, το κα-
ταφύγιο Φλαµπούρι θα ξεκινήσει µε ήπια λει-
τουργία Take Away. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα 
υπάρχουν τραπεζοκαθίσµατα εσωτερικά και 
εξωτερικά του καταφυγίου και θα τηρούνται 
τα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τους νέους 
κανόνες λειτουργίας και υγιεινής.

Θα µπορείτε να παραλάβετε σε πακέτο το 
ρόφηµα ή το γεύµα σας από το πάσο εξυπηρέ-
τησης του καταφυγίου και να το απολαύσετε 
έξω στη φύση, σεβόµενοι πάντα το περιβάλ-
λον και χωρίς να αφήσουµε το παραµικρό 

σκουπιδάκι. Κάδοι απορριµµάτων θα υπάρ-
χουν και στον προαύλιο χώρο του καταφυγί-
ου. Οδηγίες για την εξυπηρέτηση σας θα υπάρ-
χουν και έξω από την είσοδο του καταφυγίου.
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Έτοιµα τα Λύκεια του ∆ήµου Αχαρνών για  την επανέναρξη λειτουργίας τους

Αλλάζει όψη η πλατεία 
Υψηλάντου στη ∆εκελείας 
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ στην οδό ∆εκελείας αλλάζει 
όψη µε εκτεταµένες παρεµβάσεις καθαρισµού, αποψίλω-
σης, αποκατάστασης ζηµιών και τοποθέτησης µικρών κά-
δων απορριµµάτων. Ο ∆ήµος Αχαρνών συνεχίζει µε αµεί-
ωτους ρυθµούς τον καλλωπισµό πλατειών και ζητάει την 
υποµονή και συµπαράσταση των δηµοτών ώστε να µετα-
µορφώσουµε κάθε γωνία της πόλης µας. Ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε: «Η πλατεία Υψηλά-
ντου στην οδό ∆εκελείας είναι µια ακόµη όµορφη γωνιά 
της πόλης όπου ανέλαβαν να µεταµορφώσουν οι υπηρε-
σίες του ∆ήµου Αχαρνών.Συνεχίζουµε τον αγώνα µας για 
να οµορφύνουµε την πόλη των Αχαρνών.Προχωράµε 
δυναµικά…» 

Ξεκινά τις περιπολίες η Οµάδα 
∆ασοπυρόσβεσης του Ε∆ΑΣΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑ-
ΣΜΕΝΟ Σαββα-
τοκύριακο η 
Οµάδα ∆ασοπυ-
ρόσβεσης του 
Ε∆ΑΣΑ ξεκινά τις 
περιπολίες της 
στον  Εθν ικό 
∆ρυµό Πάρνη-
θας και σε ση-
µεία πέριξ αυτού. Φέτος, µε ιδιαίτερες προφυλάξεις και 
προβλέψεις λόγω των αναγκών συµµόρφωσης µε τις 
οδηγίες των αρµοδίων αρχών για την αντιµετώπιση του 
ιού, αλλά πάντα µε την ίδια όρεξη και αγάπη για το φυσι-
κό µας περιβάλλον και ιδιαίτερα για τον Εθνικό ∆ρυµό 
Πάρνηθας, τον σηµαντικότερο πνεύµονα πρασίνου της 
Αττικής. Ταυτόχρονα εργαζόµαστε πυρετωδώς για την 
έναρξη των πυροφυλάξεων. 

Συνάντηση είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  µε την Ένωση Γονέων
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ πραγµατοποίησε σήµερα, Τρίτη 12 Μαΐου, ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός µε σκοπό την ενηµέρωση για τα µέτρα προστασί-
ας εν όψει της λειτουργίας των σχολείων και τη συζήτηση ζητηµάτων που προέκυψαν τη 
δύσκολη περίοδο του κορωνοϊού. Ακόµη οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν µεταξύ άλλων 
στην εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής.  Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η 
Αντιδήµαρχος Παιδείας κ. Λουίζα Κοσµίδου και οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών 
κ. Μπάµπης Ορφανίδης και κ. Γιάννης Μίχας.

∆ήµος Αχαρνών: Με αµείωτο ρυθµό 
η εκστρατεία καθαριότητας της πόλης 
Σε εξωτερικό καθαρισµό και αποψίλωση χόρτων 
προχώρησαν τα συνεργεία του ∆ήµου Αχαρνών στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού. 
Ο αγώνας για µία καθαρή πόλη συνεχίζεται.

∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός: «Οι υπηρεσίες 

του ∆ήµου µας βρίσκονται στις επάλξεις για µία όµορ-
φη και καθαρή πόλη.

Σήµερα τα συνεργεία µας βρέθηκαν στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού!Ένας αδιάκο-
πος αγώνας για να καθαρίσουµε τις Αχαρνές…»

Ο ∆ήµος Αχαρνών, η ∆ιεύθυνση Παιδείας και η Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα µέ-
τρα για την επανέναρξη της λειτουργίας των Λυκείων της πόλης. 

Μάλιστα έχουν λάβει µέτρα και επιπλέον όσων προβλέπονται από τη σχε-
τική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας , προκειµένου οι µαθητές της Γ’ 
Λυκείου να επιστρέψουν στο σχολικό περιβάλλον µε απόλυτη ασφάλεια.

Για  την επανέναρξης της λειτουργίας τους την περασµένη  ∆ευτέρα (11/5) 
ο πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας κ. Γιάννης Μίχας υπό τις οδηγίες του ∆ηµάρ-
χου κ. Σπύρου Βρεττού φρόντισε να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες.

Έτσι όλες οι σχολικές µονάδες έχουν εξοπλιστεί µε αντισηπτικά, γάντια, 
µάσκες για καθηγητές και µαθητές της Γ’ Λυκείου, ενώ έχουν παραδοθεί και 
ειδικά κρεµοσάπουνα µε αντιβακτηριδιακή δράση. Με συνδυασµένες κινή-
σεις δε της Αντιδηµάρχου Παιδείας κ. Λουίζας Κοσµίδου και της Επιτροπής 
από τις πρώτες µέρες θα υπάρχουν στα σχολεία τόσο θερµότερα όσο και στο-
λές µιας χρήσης. Όσον αφορά τα αντισηπτικά εκτός όσων έχουν δοθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας, η Σχολική Επιτροπή έχει φροντίσει να υπάρχει επάρκεια 
για τις ανάγκες που θα προκύψουν. Παράλληλα έχουν επανδρωθεί όλα τα 

σχολεία µε διπλάσιο προσωπικό καθαριότητας, προκειµένου να γίνονται δι-
πλοί καθαρισµοί καθηµερινά, ενώ έχει δοθεί και αυξηµένη ποσότητα από τα 
απαραίτητα απορρυπαντικά υλικά. 

Το καταφύγιο Φλαµπούρι στην Πάρνηθα και πάλι  σε λειτουργία 

Υπεγράφη η Σύµβαση 
για την χρηµατοδότηση 
Σχολείων ∆. Ε. 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ για την 
χρηµατοδότηση Σχολείων ∆ευτε-
ροβάθµιας από το πρόεδρο Ι.Τ.Υ.Ε 
( ΝΠΙ∆ ) κο. Κακλαµάνη Χρήστο - 
Καθηγητή του Τµήµατος Μηχανι-
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & 
Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 
Πατρών και το κ. ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΗ 
Πρόεδρο ( ΝΠ∆∆ ) Σχολικής επ. 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ή-
µου Αχαρνων .

Το I.T.Y.E. είναι ερευνητικός και 
τεχνολογικός φορέας µε σκοπό την 
έρευνα και την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνι-
ών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έµφαση δίνε-
ται στον τοµέα της εκπαίδευσης, µε 
την ανάπτυξη και εφαρµογή των 
συµβατικών & ψηφιακών µέσων 
στην εκπαίδευση και τη δια βίου 
µάθηση, την έκδοση έντυπου και 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλι-
κού, τη διοίκηση και διαχείριση 
του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύ-
ου, καθώς και την υποστήριξη της 
οργάνωσης και λειτουργίας των 
ηλεκτρονικών υποδοµών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και όλων των εκπαι-
δευτικών µονάδων.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 Μαΐου 2020, 
αντιπροσωπεία του ∆.Σ. του Συλλό-
γου µας, είχε συνάντηση στον χώρο 
του σχολείου, µε τον πρόεδρο της 
Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής 
κ. Χαράλαµπο Ορφανίδη και τον ∆ι-
ευθυντή του σχολείου.

Εκεί  δόθηκε η δυνατότητα  στο  
Σύλλογο να  ενηµερώσει για τα  λει-
τουργικά  προβλήµατα  του Σχολεί-
ου. 

Την τοποθέτηση σκιάστρων κα-
τά µήκος του προαυλίου χώρου του 
σχολείου µας, τονίζοντας ότι το ∆.Σ. 
του Συλλόγου θα σταθεί αρωγός 
όπου απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί το 
γρηγορότερο και αυτό το έργο για το καλό 

της καθηµερινότητας των παιδιών µας.
Μετά τις πρωτοβουλίες του ∆Σ του 

Συλλόγου  και τη συνδροµή – υποστήριξη 

καλών γονέων – φίλων και ∆ηµοτι-
κής Αρχής, ολοκληρώθηκαν : 
● Η  κατασκευή δαπέδου στον χώ-
ρο του µπάσκετ στον προαύλιο χώ-
ρο ( την ερχόµενη εβδοµάδα θα γί-
νει και διαγράµµιση)
● Η  τοποθέτηση χλοοτάπητα στον 
χώρο του πάνω προαυλίου χώρου
● Η  αγορά καινούριου θερµοθα-
λάµου για τις ανάγκες του ολοήµε-
ρου ( χωρίς επιβάρυνση των γονέ-
ων). 

Κλείνοντας προσεχώς τον κύ-
κλο της διετούς θητείας  το ∆. Σ. του 
Συλλόγου  βεβαίωσε  ότι θα κάνουν 

το καλύτερο δυνατό και για την κατασκευή 
σκιάστρων για τα παιδάκια µας.

Συνάντηση Χαρ. Ορφανίδη,  µε τον Σύλλογο  Γονέων 21ου ∆ηµοτικού Αχαρνών
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Ο  αγροτουρισµός ως ευκαιρία στην εποχή του κορωνοϊού
Άρθρο του Κων.  ∆έδε*

Μία ήπια, όπως χαρακτηρίζεται, 
µορφή βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης είναι ο αγροτουρι-

σµός. Εκ των πραγµάτων και εξ ορισµού, 
ο αγροτουρισµός αποτελεί ένα από τα 
πλεονεκτικά πεδία για τους Έλληνες επι-
χειρηµατίες του τουριστικού χώρου. 

Αυτό ισχύει, αφενός, γιατί το εύρος και 
το είδος των δραστηριοτήτων του ευνοεί 
την ανάπτυξη αγροτουριστικών µονάδων 
στην ελληνική επικράτεια, αφού σχετίζεται 
µε την αγροτική παραγωγή, το πολιτιστικό 
περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τα 
τοπικά προϊόντα και την παραδοσιακή γα-
στρονοµία, στοιχεία που βρίσκονται άφθο-
να στην ελληνική περιφέρεια. 

Αφετέρου η πλειοψηφία των µονά-
δων αυτών είναι δοµηµένες στην λογική 
της οικογενειακής επιχείρησης, που απα-
σχολεί προσωπικό, και ταιριάζει στην ιδι-
οσυγκρασία του Έλληνα µικροµεσαίου 
επιχειρηµατία. 

Η εξάπλωση του κορωνοϊού δεν άφη-
σε ανεπηρέαστες τις αγροτουριστικές µονά-
δες, καθώς κι αυτές έχουν κλείσει στο πλαί-
σιο των µέτρων για την προστασία από τον 
ιό και πολλές έχουν ενταχθεί στις επιχειρή-
σεις µε ΚΑ∆ που πλήττονται µε ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται. 

Ωστόσο, στην περίοδο αυτή της οικο-
νοµικής και υγειονοµικής κρίσης διαπιστώ-
νει κανείς εύκολα ότι ο τουρισµός θα µπο-
ρούσε να αναδειχθεί σε ένα από τα ανα-
πτυσσόµενα κεφάλαια της ελληνικής οικο-
νοµίας. Σε αυτό συνηγορεί η βασική 
προϋπόθεση του αγροτουρισµού που δεν 
είναι άλλη από τη σύνδεση αγροτικής πα-
ραγωγής και τουρισµού, των δύο µεγάλων 
και σηµαντικών βιοµηχανιών της χώρας 
µας. 

Εποµένως, ειδικά η φετινή τουριστική 
περίοδος, αποτελεί µεγάλη πρόκληση αξι-
οποίησης του συγκεκριµένου τουριστικού 
εγχώριου τοµέα. 

Ενθαρρυντικά προς αυτή την κατεύ-
θυνση είναι τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν 
στο ταξιδιωτικό περιοδικό National 
Geographic, όπου οι ειδικοί του κλάδου 
χαρακτηρίζουν το 2020 έτος των «πράσι-
νων» διακοπών και εκτιµούν ότι ο τουρί-
στας αυτής της χρονιάς θα χαρακτηρίζεται 
από οικολογική ευσυνειδησία και θα δίνει 
προτεραιότητα στον περιβαλλοντικό αντί-
κτυπο των ταξιδιών του, τον προορισµό, τις 
τοπικές κοινωνίες και τον εαυτό του. 

Επιπλέον, έχουν πολλαπλά καταγρα-
φεί τάσεις των τουριστών µε διαφοροποι-
ηµένο µοντέλο διακοπών και προτιµήσεις 
που συνάδουν µε την αγροτουριστική 
µορφή. 

Σε αυτές συγκαταλέγονται η επιλογή 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο 
αγροτουρισµός, ώστε να έρχονται σε επα-
φή µε τη φύση, η αύξηση του ενδιαφέρο-
ντος για παραδοσιακές και πιο βιώσιµες 
µορφές µεταφορών, η αυξηµένη ζήτηση 
για οικολογικά καταλύµατα που αξιοποι-
ούν την πράσινη ενέργεια και είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον, η προτίµηση σε µονά-
δες όπου τα µενού τους είναι βασισµένα σε 
τοπικά παραγόµενα βιολογικά προϊόντα και 
διακοπές προσανατολισµένες στη φύση και 

την ευεξία συνδυασµένες µε εξορµήσεις και 
αθλητικές δραστηριότητες. 

Είναι σαφές ότι η Ελλάδα και ειδικότε-
ρα η ελληνική περιφέρεια µπορούν να αξι-
οποιήσουν στο µέγιστο τα πολλαπλά αντα-
γωνιστικά τους πλεονεκτήµατα αναφορικά 
µε την συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για 
αγροτουριστικές διακοπές. 

Η υψηλή ποιότητα των ελληνικών πα-
ραδοσιακών προϊόντων σε συνδυασµό µε 
την καταγεγραµµένη τάση των καταναλω-
τών για υγιεινή διατροφή αποτελούν καίριο 
πλεονέκτηµα των ελληνικών µονάδων του 
κλάδου. 

Επιπρόσθετα, οι ανεξάντλητοι και αντα-
γωνιστικοί αγροτουριστικοί προορισµοί και 
η πληθώρα δραστηριοτήτων που ευνοού-
νται στην ελληνική ύπαιθρο παράλληλα µε 
το υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας και τα σπά-
νια οικοσυστήµατα, καθιστούν την Ελλάδα 
έναν από τους κορυφαίους προορισµούς 
για τους λάτρεις του είδους. 

Εν κατακλείδι, η υγειονοµική κρίση 
που βιώνουµε άλλαξε ραγδαία τη ζωή 
όλων µας, επιφέροντας αλλαγές στην κα-
θηµερινότητα µας, τον τρόπο σκέψης και 
δράσης µας. 

Αναπόφευκτα αυτό θα επηρεάσει και 
τις επιλογές µας για την περίοδο των διακο-
πών µας. 

Από τα µεγάλα ξενοδοχεία µε τις εκα-

τοντάδες κλίνες σε µικρές τουριστικές µονά-
δες και από τα πολύβουα αστικά κέντρα 
στις ήρεµες γωνιές της ελληνικής υπαίθρου. 
Από τα εστιατόρια στα τοπικά παραγόµενα 
προϊόντα και από τις µαζικές δραστηριότη-
τες σε ατοµικές ή δραστηριότητες των δύο-
τριών ατόµων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αγροτουριστικός 
ελληνικός κλάδος µοιάζει να αποτελεί την 
ιδανική εναλλακτική επιλογή. Τα αγροτικά, 
πολιτιστικά και µορφολογικά χαρακτηριστι-
κά της χώρας µας ευνοούν την ενδυνάµω-
σή του. 

Οι πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη 
θεµατικού τουρισµού, η υφιστάµενη δρα-
στηριότητα των αγροτικών συνεταιρισµών 
και η παράλληλη παροχή πολλών και δια-
φορετικών υπηρεσιών προς τον τουρίστα-
πελάτη είναι τα κύρια εργαλεία που έχουν 
στα χέρια τους οι επιχειρηµατίες του κλά-
δου. 

Αποµένει να αποδειχθεί ότι αυτή η κρί-
ση είναι πραγµατικά µια ευκαιρία για τον, 
ακόµη, αναπτυσσόµενο κλάδο του αγρο-
τουρισµού, αποτελώντας έτσι µια ευχάρι-
στη έκπληξη εν µέσω πολλών δυσχερειών 
για την βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας, τον 
Τουρισµό.

*Κώστας ∆έδες, ∆ικηγόρος
Πολιτευτής Ανατ. Αττικής της Ν∆

Η  Γνώµη µας... 

Την Τετάρτη ὁ πρωθυπουργός ἀνεκοίνωσε τήν 
σταδιακή ἄρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων. Μεταξύ τῶν 
ἄλλων, παρεχώρησε να ἀνοίξουν οἱ Ναοί για ἀτομική 
προσευχή. Αὐτό εἶναι δῶρον-ἄδωρον γιά τούς πιστούς, 
γιατί αὐτή κάλλιστα μπορεῖ νά γίνει και στό σπίτι. Ἡ 
ἀπώλεια εἶναι μικρή. Ἐκεῖνο το ὁποῖο τούς λείπει εἶναι 
ἡ Θεία Εὐχαριστία. Δέν λέμε Θεία Λειτουργία γιατί οἱ 
ἄσχετοι ὀνομάζουν ὅλες τίς ἀκολουθίες «Λειτουργία». 
Δηλαδή ἑσπερινούς, ὄρθρους, παρακλήσεις, κ.ἄ. οἱ 
ὁποῖες βεβαίως δύνανται νά γίνουν και ἀτομικῶς. 
Ἐπίσης οἱ ἄσχετοι ὅταν λένε «Ἐκκλησία» ἐννοοῦν τον 
ἀρχιεπίσκοπο, ἤ στήν καλλίτερη περίπτωση την Ἱεραρχία. 
Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ὅτι Ἐκκλησία εἶναι ὁ 
πιστός λαός ὡς Σῶμα Χριστοῦ, συμπεριλαμβανομένων 
τῶν ἱερέων. Εἶναι δέ, καί ὁ θεματοφύλακας τῆς πίστεως 
ἔτι περισσότερο, γιατί δεν ἔχουν ἀφέντη στό κεφάλι 
τους, ἐνῶ οἱ μέν ἀρχιερεῖς ὁρκίζονται καί ὑπακούουν 
στίς πολιτικές ἀρχές, οἱδέ ἱερεῖς ἔχουν διοικητική 
και οἰκονομική ἐξάρτηση ἀπό αὐτούς. Βεβαίως στήν 
παρερμηνία τῶν ὅρων συντελεῖ καί τό γεγονός ὅτι 
ἔχουμε μετατραπεῖ σέ ἀνατολική παπική ἐκκλησία, 
μέἀποτέλεσμα και ὁ λαός να προτεσταντίζει.

Ἦταν λοιπόν ἔγκλημα Πολιτείας και Ἱεραρχίας το ὅτι 
δεν ἐτελεῖτο Θεία Λειτουργία τόσο καιρό. Ἡ προτροπή 
δε τοῦ κυρίου Ἱερωνύμου νά μετατρέψουμε τό σπίτι σέ 
ἐκκλησία ἦταν ἄστοχη, γιατί ἐκκλησία σημαίνει σύναξη 
λαοῦκαί οἱ κλειδωμένοι ναοί ἦτανὅ,τι χειρότερο μποροῦσε 
να συμβεῖ. Και ἐπειδή οἱ συνάξεις πραγματοποιοῦνται κατά 
κανόνα στούς Ναούς, γι’ αὐτό και αὐτοί (καταχρηστικῶς) 
ὀνομάζονται ἐκκλησίες. Γιατί δηλαδή δεν μποροῦσαν 
να λειτουργοῦν μέ τούς ὅρους πού ἰσχύουν στίς λαϊκές 
ἀγορές; Να κρατοῦν τίς ἀναγκαῖες ἀποστάσεις, και να 
μην ἀσπάζονται  τίς εἰκόνες και τό χέρι τοῦ ἱερέως. Ὅσο 
για τήν Θεία Κοινωνία, ὅπως εἶναι διαπιστωμένο   τους 
εἰδικούς, δεν ὑπάρχει φόβος μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ. (*).Ἡ 
δομή τῆς ἐκκλησίας μέ τούς ἐπιτρόπους οἱ ὁποῖοι ἔχουν τό 

δικαίωμα και την ὑποχρέωση να ἐπιβάλλουν τούς κανόνες 
εἶναι ἀρκετή. Και ἄν κάποιος Ναός δεν μπορεῖ να τηρεῖ 
τήν τάξη, τότε ἄς κλείσει. Ὅμως ἡ Θεία Λειτουργία δεν 
εἶναι θέατρο για να τήν «παρακολουθοῦν» οἱ πιστοί ἀπό τά 
ἠλεκτρονικά μέσα, ἀλλά συμμετέχουν καίσυλλειτουργοῦν, 
γι’ αὐτόκαί λέγεται «Ἐκκλησία»καίδέννοεῖται ἡ τέλεση 
τοῦ Μυστηρίου χωρίς τόν λαό. 

Τό πρόβλημα ἔγκειται στό ὅτι οἱ περισσότεροι πολιτικοί 
μας δεν ἔχουν ἐπαφή με τά πνευματικά. Χρησιμοποιοῦν 
τήν χριστιανική ἰδιότητα μόνον γιά ψηφοθηρικούς 
σκοπούς. Γιά παράδειγμα ἐνῶ χειροκρότησαν σύσσωμοι 
την περιοδεία ἐπάνω σέ ἕνα φορτηγό, ἑνός τραγουδιστή 
ὀνόματι Ἄλκηστη, ἐπέβαλαν πρόστιμο 500 € σέ ἕνα ἄλλο 
φορτηγάκι στο Αἴγιο τό ὁποῖο περιέφερε τήν εἰκόνα τῆς 
Παναγίας στην ἑορτή της. Δηλαδή οἱ νόμοι ἰσχύουν 
καί ἐξαντλοῦνται γιά τούς φιλήσυχους και εἰρηνικούς 
πολίτες. Γιά τούς μουσουλμάνους, τούς τσιγγάνους, τούς 
λαθρομετανάστες, τούς ἀριστεριστές, κ.ἄ., οἱ κανόνες 
πᾶνε περίπατο.

Ὅσονἀφορᾶ τήν πανδημία, τά πολύ σωστά μέτρα 
συνετέλεσαν στο νά ἐπιβραδυνθεῖ  ἡ μετάδοση τοῦ ἰοῦ. 
Στόν κερδισμένο χρόνο δόθηκε ἡ εὐκαιρία να ὀργανωθεῖ  
ἡ κρατική μηχανή καί κυρίως τό σύστημα ὑγείας. Τώρα 
ὅμως πρέπει να περισωθεῖ  ἡ οἰκονομική καταστροφή, 
στόν βαθμό πού μπορεῖ να ἐπιτευχθεῖ αὐτό καί πλέον 
δεν ὑπάρχει περίπτωση νά ἐπανέλθουμε στούς ἴδιους 
περιορισμούς.

Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ἄν και δεν εἴμαστε εἰδικοί, 
ἐκτιμοῦμεὅτιὅσοκαί να προσπαθήσουμε να τό 
ἀποφύγουμε, φορεῖς θά γίνουν, ἄν ὄχι ὅλοι, τό 
μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ. Ὁπότε ναι μέν καλές 
εἶναι οἱ προφυλάξεις, ἀλλά τό βάρος πρέπει νά πέσει 
στην ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος τοῦ 
ὀργανισμοῦ. Ἄσκηση, σωστή διατροφή, κατάλληλα 
πρόσθετα, ἔκθεση στον ἤλιο, ἀποφυγή ἄγχους ὅσο εἶναι 
δυνατόν, και ὅ,τι ἄλλο προτείνουν οἱ ἐπαΐοντες.

Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος 
∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Ἀνοικτοίοἱ Ναοί για ἀτομική προσευχή. 
Στους Ἰνδιάνους καθρεπτάκια. 
- Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τήν πανδημία.

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Ανακοίνωση περί θεµάτων καθαριότητας 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων
Ενηµερώνουµε τους κατοίκους της ∆. Κ Θρα-
κοµακεδόνων ότι παρατηρείται κατ’ επανάλη-
ψη εναπόθεση ογκωδών απορριµµάτων (κλα-
διά, χόρτα σε σακούλες ή χύµα, ξύλα, πλαστι-
κά, αντικείµενα παλιά, στρώµατα, έπιπλα, µπά-
ζα κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους ή µη ακάλυπτους 
χώρους καθώς και απόρριψη µη ανακυκλώσι-
µων υλικών σε µπλε κάδους ανακύκλωσης.

Επισηµαίνουµε ότι:
● απαγορεύεται η απόρριψη ογκωδών αποβλή-
των σε οποιοδήποτε ακάλυπτο χώρο.
● Η αποκοµιδή µεγάλου όγκου ογκωδών απο-
βλήτων (συµπεριλαµβανοµένων και των κλαδιών-χόρτων), ιδιαίτερα κατά την αντι-
πυρική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, γίνεται µε ίδια µέσα.
● Η αποκοµιδή µικρού όγκου ογκωδών αποβλήτων γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν πρό-
τερης συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου στα τηλέφωνα 
2132072471 και 2102404429.
● Η αποκοµιδή µικρού όγκου αποβλήτων κηπουρικών εργασιών (∆ΗΛΑ∆Η ΧΟΡ-
ΤΑ, ΚΛΑ∆ΙΑ) γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν πρότερης συνεννόησης µε την αρµόδια υπη-
ρεσία του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2132072471 και 2102404429. Εφ’ όσον η υπηρε-
σία δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις περιπτώσεις άµεσα λόγω φόρτου ερ-
γασίας, τις ποσότητες αυτές (µικρός όγκος κλαδιών, χόρτων) ή θα τις αποµακρύνε-
τε µε ίδια µέσα ή θα µπορείτε να τις εναποθέτετε σε κάδους-container που θα 
τοποθετηθούν το αµέσως προσεχές διάστηµα σε διάφορες θέσεις της ∆. Κ. Θρακο-
µακεδόνων. Για τις θέσεις αυτές θα ενηµερωθείτε µε νεώτερη ανακοίνωσή µας.
● Στους κάδους ανακύκλωσης απορρίπτονται συσκευασίες καθαρές και συµπιε-
σµένες (από χαρτί, αλουµίνιο, πλαστικό, λευκοσίδηρο), βιβλία, εφηµερίδες και πε-
ριοδικά ΚΑΙ ΟΧΙ κλαδιά, χόρτα, υφάσµατα, παιχνίδια, µπάζα, έπιπλα, χαρτιά υγεί-
ας, πάνες, τσάντες, βαλίτσες και απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.

    Τέλος, επειδή η αποκοµιδή γίνεται κατά κύριο λόγο χειρονακτικά πρέπει οι κά-
τοικοι των Θρακοµακεδόνων να διαθέτουν κάδους οικιακών απορριµµάτων χωρη-
τικότητας ανάλογης των παραγοµένων απορριµµάτων τους ώστε αυτά να µην ενα-
ποτίθενται εκτός κάδων και να τους διατηρούν καθαρούς και σε καλή κατάσταση.

Στους κατοίκους που δεν συµµορφώνονται µε τα ανωτέρω επιβάλλεται πρό-
στιµο.

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων

Γεώργιος Πετάκος  
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  «Γέφυρα» 24 δισ. για στήριξη εργασίας, µείωση φόρων, τόνωση επι-
χειρηµατικότητας ….Το πακέτο επανεκκίνησης της οικονοµίας µετά 
την πανδηµία του κορωνοϊού -τις βασικές γραµµές του οποίου εξήγ-
γειλε σε διάγγελµά του  το απόγευµα της Τετάρτης 20-05-2020- ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

●  Εξειδίκευσαν τα µέτρα οι αρµόδιοι υπουργοί - Πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
για επέκταση κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών - Παράταση επιδοµάτων 
ανεργίας - Έρχεται γενναία µείωση της προκαταβολής του φόρου- Μείω-
ση ΦΠΑ στα εισιτήρια των µέσων µεταφοράς, τα προϊόντα καφέ και τα µη 
αλκοολούχα ποτά

●  Ανάµεσα στα µέτρα που ανακοινώθηκαν αναφέρθηκε και το µέτρο της 
αναστολής εργασίας, που επεκτείνεται πέραν του Μαΐου και για τον 
µήνα Ιούνιο και Ιούλιο για τους τοµείς τουρισµού, µεταφορών, πολι-
τισµού και αθλητισµού. 

●  Συγκεκριµένα, ο κ. Βρούτσης σηµείωσε πως το µέτρο της αναστολής βρί-
σκεται σε ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις το Μάιο, µε εκείνες που επανήλ-
θαν σε λειτουργία να διατηρούν ως και το 60% των εργαζοµένων τους 
και τους απασχολούµενους να λαµβάνουν ποσό 534 ευρώ. 

●  Ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης ανέλυσε το σχέδιο για τον 
τουρισµό, «Restart Tourism». Πρώτο βήµα αποτελεί η έναρξη του 
εσωτερικού τουρισµού την 1 Ιουνίου µε το άνοιγµα των campings και 
των ξενοδοχείων 12µηνης λειτουργίας. Όλα τα υπόλοιπα καταλύµα-
τα θα ανοίξουν στις 15 Ιουνίου. 

●  Από τις 15 Ιουνίου απελευθέρωση πτήσεων από εξωτερικό, αποκλειστι-
κά στο Ελ. Βενιζέλος. Ο τουρισµός εξωτερικού θα αρχίσει από τις 15 Ιου-
νίου, οπότε θα απελευθερωθεί η είσοδος επισκεπτών από περίπου 20 χώ-
ρες. Θα αφορά επισκέπτες µε καλά επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά, ενώ 
θα αξιολογούνται και κριτήρια όπως: Οδική πρόσβαση, Μεσαίας απόστα-
σης αεροπορικώς, Οµογενειακές κοινότητες.

●  Οι ανακοινώσεις του Χρήστου Σταΐκούρα για την οικονοµία έχουν ως 
ακολούθως: Όπως είπε ο υπουργός, το συνολικό κόστος των µέτρων 
που βρίσκονται σε εφαρµογή ή θα υλοποιηθούν διευρύνεται στα πε-
ρίπου 14,5 δισ. ευρώ και η προστιθέµενη αξία τους στα 20 δισ. ευρώ. 
Ενώ, µε την αξιοποίηση το επόµενο διάστηµα των ευρωπαϊκών ταµεί-
ων (SURE, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ταµείο Ανάκαµψης κ.ά.) 
το συνολικό κόστος των µέτρων εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα 24 
δισ. ευρώ.

●  Επεκτείνεται η δυνατότητα µείωσης ενοικίου κατά 40% τον Ιού-
νιο, σε όσες επιχειρήσεις παραµένουν κλειστές και στις επιχειρή-
σεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισµού, της εστίασης, 
των µεταφορών, του πολιτισµού και του αθλητισµού. 

●  Για τους ιδιοκτήτες που εκµισθώνουν ακίνητα σε πληττόµενες επιχει-
ρήσεις και εργαζόµενους, αναστέλλονται οι προθεσµίες καταβολής 
των βεβαιωµένων οφειλών. 

●  Χορηγείται 2η «επιστρεπτέα προκαταβολή», µε βάση την απώλεια τζίρου 
των µηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. 

●  Μειώνεται ο ΦΠΑ στις µεταφορές από το 24% στο 13%, για την περί-
οδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020. Καλύπτει µεταφορές επιβατών µε 
τρένο, µε µετρό και τραµ, µε αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, µε αε-
ροπλάνο, µε πλοίο, µε συνδυαστικές µεταφορές.

●  Μειώνεται ο ΦΠΑ στον καφέ και στα µη αλκοολούχα ποτά από το 24% 
στο 13% για την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020.

●  Μειώνεται ο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 80/20 (80% µε 13% και 
20% µε 24%) σε 90/10 για την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020.

●  Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια των κινηµατογράφων από το 24% στο 
13% για την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020.

●  Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξηµένες κατά 100%, ένα-
ντι 30% που είναι σήµερα, για δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν 
από την 1η Σεπτεµβρίου.

●  ∆ηµιουργείται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα, ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στο-
χευµένων πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήµατος. ∆ίδονται κίνητρα 
σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια για νεοφυείς 
επιχειρήσεις, µε τη µορφή εκπτώσεων φόρου επί του ποσού που επενδύ-
εται.

●  ∆ροµολογείται πρόγραµµα στο οποίο το κράτος θα επιδοτεί, για ορι-
σµένο χρονικό διάστηµα, σηµαντικό µέρος των µηνιαίων δόσεων 
όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορoνοϊού και έχουν δάνεια 
µε υποθήκη στην πρώτη κατοικία.

●  Το πρόγραµµα, καλύπτει όλα τα «κόκκινα δάνεια», τόσο αυτά που δηµι-
ουργήθηκαν πριν το τέλος του 2018, όσο και αυτά που µεταγενέστερα, 
έως σήµερα, προέκυψαν για τους πολίτες που επλήγησαν από τις συνέ-
πειες της υγειονοµικής κρίσης. Καλύπτει όµως, και τα εξυπηρετούµενα 

δάνεια των συµπατριωτών µας που επλήγησαν από την πανδηµία. 
Παράλληλα, θέτει δικλείδες ασφαλείας, ώστε να µην επωφεληθούν 
της επιδότησης οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
●  Ο κ. Βρούτσης σηµείωσε πως το µέτρο της αναστολής βρίσκε-

ται σε ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις το Μάιο, µε εκείνες που επανήλ-
θαν σε λειτουργία να διατηρούν ως και το 60% των εργαζοµένων τους 
και τους απασχολούµενους να λαµβάνουν ποσό 534 ευρώ.

●  Ο υπουργός Εργασίας εξήγησε πως το µέτρο της αναστολής θα παρατα-
θεί σε ποσοστό 100% αποκλειστικά για όσες επιχειρήσεις παραµένουν 
κλειστές και δραστηριοποιούνται στους τοµείς του τουρισµού, των µετα-
φορών, του πολιτισµού και του αθλητισµού και τους µήνες Ιούνιο και Ιού-
λιο.

●  Από την 1η Ιουνίου 2020 αρχίζει να εφαρµόζεται η µείωση του συνό-
λου των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόµενους πλήρους 
απασχόληση κατά 0,90 µονάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του 
ν.4670/2020.

●  Στις αρχές Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί πρόγραµµα συνολικού ύψους 7 δι-
ασ. ευρώ µέσω του οποίου οι τράπεζες θα παρέχουν δάνεια σε επιχειρή-
σεις µε εγγυηµένο το 80% του κεφαλαίου. 

●  Η πρόσκληση για τη συµµετοχή των τραπεζών λήγει στις 26 Μαΐου. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης το συγκεκριµένο εργα-
λείο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µέσα σε 50 µέρες σε συνεργασία 
µε την ΕΕ ενώ υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόντουσαν 7-12 µήνες. 

●  Σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία αναµένεται να προωθηθούν 
40 µεγάλα έργα συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ. 

●  Ο  κ. Γεωργιάδης προέτρεψε τις τράπεζες και τα στελέχη τους να µην 
εξαντλούν την αυστηρότητας τους στην ενεργοποίηση των χρηµατο-
δοτικών εργαλείων που δηµιούργησε το υπουργείο Ανάπτυξης για 
τη στήριξη των επιχειρήσεων και ανακοίνωσε ότι σύντοµα θα παρου-
σιαστεί νοµοσχέδιο για την διαµόρφωση πλαισίου µικροπιστώσεων 
ώστε µε ευέλικτο και γρήγορο τρόπο να έχουν πρόσβαση σε κεφά-
λαιο κίνησης και επιχειρήσεις που πιθανώς να αντιµετωπίζουν οικο-
νοµικά προβλήµατα. 

●  Κλείνοντας ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση του ότι θα είναι µία 
δύσκολη χρονιά το 2020 αλλά όπως τα καταφέραµε στην υγειονοµική 
φάση της κρίσης το ίδιο θα καπνού µε και στην οικονοµική φάση.                                            

Πηγή: iefimerida.gr 

Ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµε-
νους, ότι η ∆ηµοτική Φροντίδα 
Αχαρνών (∆Η.Φ.Α)  θα δέχεται αιτή-
σεις εγγραφών και επανεγγραφών 
των νηπίων για τη νέα σχολική χρο-
νιά 2020 -2021,  ηλεκτρονικά, µέσω 
της ιστοσελίδας µας www.difa.gr  
από ∆ευτέρα 18/05/2020 έως και 
την  Τετάρτη 10/06/2020.

Οι ενδιαφερόµενοι αφού κάνουν 
λήψη των σχετικών εγγράφων (βλέπε 
παρακάτω) στον υπολόγιστή τους, θα 
πρέπει να τα συµπληρώσουν και να τα 
αποστείλουν µέσω ηλεκτρονικού µυ-
νήµατος (email) στην ∆Η.Φ.Α στο difa.
npdd@gmail.com

Οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Αχαρ-
νών δέχονται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (κατά την 
ηµεροµηνία εγγραφής τους) έως την ηλικία φοίτη-
σής τους στο Νηπιαγωγείο αφού καταθέσουν αίτη-
ση εµπρόθεσµα µε τα πλήρη δικαιολογητικά.

Τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα 
εξής:
1. Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη 
Γέννησης του Παιδιού.
2. Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο 
χορηγείται από τη ∆ιοίκηση του Νοµικού Προσώ-
που και συµπληρώνεται από τον Παιδίατρο.
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του νηπίου.
4. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµα-
τος της εφορίας για τη δήλωση εισοδήµατος του 
2018-2019
5. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και των 
δύο γονέων, πρόσφατης έκδοσης και µηχανογρα-
φηµένα ένσηµα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 µήνες 
πριν την κατάθεση της αίτησης, προκειµένου για 
τους εργαζοµένους στον Ιδιωτικό Τοµέα. Για ελεύ-
θερους επαγγελµατίες βεβαίωση έναρξης επιτη-
δεύµατος και αντίγραφο τελευταίου τριµήνου στον 

ασφαλιστικό τους φορέα. 
Για δηµοσίους υπαλλή-
λους βεβαίωση από την 
Υπηρεσία τους µε τα πλήρη 
στοιχεία.
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση, η 
οποία χορηγείται από τη ∆ι-
οίκηση του Νοµικού Προ-
σώπου και στην οποία θα 
αναφέρεται η οικογενειακή 
κατάσταση των γονέων του 
παιδιού και τα ονοµατεπώ-
νυµα των ατόµων που θα 
παραλαµβάνουν το παιδί 
από τον Παιδικό Σταθµό.
7. Για την εγγραφή παιδιού 

αλλοδαπών γονέων σε Παιδικό Σταθµό. εκτός των 
αναφερόµενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στη 
χώρα µας, όπως αυτή αποδεικνύεται.
8. ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ έως την ηµεροµηνία 
έναρξης των εγγραφών 10 Μαΐου 2019 για κάθε 
έναν από τους δύο γονείς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση 
µπορείτε να επικοινωνείτε µε το αρµόδιο γραφείο 
των Παιδικών Σταθµών στο τηλέφωνο 210-
2460800.
• Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν
• Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα πα-
ραλαµβάνονται
• Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ στη 
∆ράση “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελ-
µατικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα 
ενηµέρωση
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ: ΑΙΤΗΣΗ 2020-2021 - ∆ΙΚΑΙΟΛΟ-
ΓΗΤΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών (Ν.Π.∆.∆.)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

Ανακοίνωση για τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθµούς 
του ∆ήµου Αχαρνών 2020 – 2021

«Σταδιακή επαναλειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους»
Η πανδηµία COVID-19 στη χώρα µας έχει παρουσιάσει σηµαντική ύφεση αλλά ο κίνδυνος εστιακής 
αναζωπύρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως και η πιθανότητα εµφάνισης νέου επιδηµικού κύµατος.  
Η επιστροφή στη νέα κανονικότητα θα γίνει µε µικρά βήµατα, µε γνώµονα την ασφάλεια του συνόλου 
και την προστασία της υγείας του ατόµου. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνά-
µει του άρθρου 1, από τις 18.5.2020 επιτρέπεται η λειτουργία όλων των ανοικτών και κλειστών αθλη-
τικών εγκαταστάσεων και κολυµβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και µόνον για την κάλυψη 
αναγκών προπόνησης (µόνο µε ατοµικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή οµαδική άσκηση) από αθλη-
τές σωµατείων, Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύµων Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) 
ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Α.γ.Ο.

Προς:
1.ΟΤΑ α’ βαθµού (µε την υποχρέωση ενηµέρωσης των ΝΠ∆∆
και ΝΠΙ∆ που εποπτεύουν)
2. ΟΤΑ β’ βαθµού (13 Περιφέρειες) (µε την υποχρέωση ενηµέρωσης των ΝΠ∆∆
και ΝΠΙ∆ που εποπτεύουν)
Θέµα: «Σταδιακή επαναλειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους»
Μετά την υπ’ αρ. ∆1α/ΓΠ.οικ.29110/10-05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισµού κα Αθλητισµού, Εσωτερικών και Υποδο-
µών και Μεταφορών «Επιβολή του µέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιµέρους ιδιωτικών επι-
χειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστηµα από 11-
05-2020 έως και 17-05-2020, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», επιτρέπεται η επανα-
λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους σε όλους τους Φορείς υλοποίησης, για
τις αθλητικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.1 περ. ζ) της ανωτέρω ΚΥΑ και σύµφωνα πάντα 
µε την τήρηση των γενικότερων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία από τον COVID-19.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού θα παρέχει συνεχώς οδηγίες και πληροφορίες για την διασφάλιση της υγείας 
των αθλητών, των εργαζοµένων στους αθλητικούς χώρους και των αθλούµενων πολιτών...βλέπε παρακάτω:
https://gga.gov.gr/grafeio-tu…/deltia-tupou/2999-18-24-2020…
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 
το γένος ΦΙΛΙΠΠΑ, που γεννήθηκε 
στο ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΒΑΣΗΛΑΡΗ ΤΕΡΕΖΑ του ΗΛΙΑ και 
της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΤΣΙΤΣΙΚΟΥ 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ θα έλθουν σε γάµο στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΕΣΑΡΙΤΣΙ∆ΗΣ   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΟΣ   του  ΙΩΑΝΝΗ  και της ΕΛΕΝΗΣ  το 
γένος  ΓΑΒΡΙ∆ΟΥ, που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ  ΑΝΝΑ   
του  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της  ΜΑΡΙΝΑΣ  το 
γένος  ΜΟΥΣΑΪΛΟΒΑ  που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάµο στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της  ΜΑΡΙΑΣ   το γέ-
νος  ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ, που γεννήθηκε 
στην ΧΑΛΚΙ∆Α  και κατοικεί στην ΧΑΛ-
ΚΙ∆Α  και  η   ΑΝΑΣΤΟΠΟΛΟΥ  ΓΕΩΡ-
ΓΙΑ   του  ΤΡΥΦΩΝΑ  και της  ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΣ το γένος  ΚΑΡΑΒΟΥΛΗ  που γεν-
νήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και 
κατοικεί στην ΧΑΛΚΙ∆Α  θα έλθουν σε 
γάµο στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ - 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   
του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της ΑΡΤΕΜΙ-
ΣΙΑΣ   το  γένος  ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗ, που 
γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΙΚΗΣ  και 
κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ   - ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  
ΚΗΡΑΖ   ΑΘΑΝΑΣΙΑ    του  ΧΡΗΣΤΟΥ   
και της  ΜΑΝΘΑΣ   το γένος ΚΑΤΑΓΙΩΡ-
ΓΟΥ   που γεννήθηκε στην  ΓΕΡΜΑΝΙΑ   
και κατοικεί στην ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
θα έλθουν σε γάµο στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΟΣ    του  ΙΩΑΝΝΗ  και της  ΜΑ-
ΡΙΑΣ   το γένος  ΚΑ∆ΙΑΝΑΚΗ , που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοι-
κεί στην ΑΘΗΝΑ  και  η   ΓΙΑΜΑΙΟΥ  
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ   του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
της  ΦΩΤΕΙΝΗΣ   το γένος  ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ   
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στην ΑΘΗΝΑ  θα έλθουν σε 
γάµο στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΖΑΡΚΑ∆ΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ και της ΑΡΙΣΤΕΑΣ το γένος 
ΣΜΑΡΝΑΚΗ, που γεννήθηκε στο  ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ  και κατοικεί στα ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛ-
ΦΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και η ΠΑΛΑΤΖΙ∆ΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και της 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ το γένος ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥ-
ΛΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στο ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ  και  κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ    του  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ   
το  γένος  ΤΑΧΤΣΙ∆Η , που γεννήθηκε 
στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί 
στην  ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  ΙΣ-
ΧΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ    του  ΙΩ-
ΑΝΝΗ  και της  ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ  το γένος  
ΚΟΣΜΙ∆Η   που γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ    και κατοικεί στο ΛΑΥΡΕΙΟ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάµο στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγε-
λίας του  Θρησκευτικού σας Γάµου, την 
Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα   

«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη αυτή, στη-
ρίζεις  την έκδοση  της  και  γίνεσαι  ΜΕ-
ΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  

του  τόπου µας.  Τώρα µε ένα Τηλεφώνη-
µα  στο  697 2426684  ή στείλτε τα στοι-
χεία της Αγγελίας  στα  mail :  nioras@

gmail.com   και  acharnaiki@gmail.com

∆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 Ακρι-
τίδου. Καλείται  όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή όπως µέσα σε 
15 µέρες την δηµοσίευση της παρούσας υποβάλει στο ∆ήµο Αχαρνών,  Τµή-
µα ∆ηµοτικής Κατάστασης και  Ληξιαρχείου,  Φιλαδέλφειας 87 και Αθ.  Μπόσ-
δα  -Αχαρνές,  της αντίρρησης του για την πιο πάνω αλλαγή.  

Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Νικόλαος ∆αµάσκος
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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

Σ  νο
ν   υτά  Στολισµοί

Εθνικής Αντσιστάσεως 40- Αχαρνές                                Τηλ. 6987 464085
(∆ίπλα στο παλαιό  Κοιµητήριο)                       koinseplyxnos@gmail.com
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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, 24 Μάιος 2020 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤ-
ΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆.∆έδε 18. 2102467040

∆ευτέρα, 25 Μάιος 2020 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117 
.2102442311

Τρίτη, 26 Μάιος 2020 ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36 .2102463245

Τετάρτη, 27 Μάιος 2020 ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 2102407650

Πέµπτη, 28 Μάιος 2020 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95 .2102445975

Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 ● ΘΕΟΦΑ-

ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & 
Κορδελιού. 2102476847

Σάββατο, 30 Μάιος 2020 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ Φιλαδελφείας 157. 2130146658 

Κυριακή, 31 Μάιος 2020 ● ΧΡΟΝΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 
4 Κ.Μύλος. 2102316673

∆ευτέρα, 1 Ιούνιος 2020 ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4. 2102407559

Τρίτη, 2 Ιούνιος 2020 ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. 2102460652

Τετάρτη, 3 Ιούνιος 2020 ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ Πύρρου ∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό. 
2102476279

Πέµπτη, 4 Ιούνιος 2020 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Φιλαδελφείας 64 2102467050

Παρασκευή, 5 Ιούνιος 2020 ● ΖΕΡ∆Ε 
(ΚΑΡΡΑ Ε. - ΜΠΙΣΚΟΥ Α.) Αγ.  ∆ιονυσίου 
36. 2102441644

Σάββατο, 6 Ιούνιος 2020 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 102. 
2102476440

Κυριακή, 7 Ιούνιος 2020 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ   Λαθέας 25 .  2102440343

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 24/5/2020 ΕΩΣ 7/6/2020

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός από την περι-
οχή Αγίου Πέτρου Α’ , για πρωινή ή απο-
γευµατινή απασχόληση. Τηλ. 6976 
836287.  5∆248

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από 
κάτοχο Tkt Cambridge Και C2 Αχαρνές (Μενίδι 
Αττικής).  Τηλ 6974962940.  5∆244
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, πα-
ραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασί-
ου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 
864 739. 10∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος , παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνα-
σίου – Λυκείου, µε εικοσαετή εµπειρία 

και µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 
6972 695300. 4∆240.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα 
Αγγλικών- Γαλλικών και Πιάνου,  µε ο 
ευρώ την ώρα.  Τηλ. 6949 276599.  
5∆242.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνα-
σίου – λυκείου.  20ετείς  εµπειρία, µετα-
δοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 
695300. 5∆237. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή 
πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές 
∆ηµοτικού - Γυµνασίου – Λυκείου. Τι-
µές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252.  5∆235
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µα-
θήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου 
- ΕΠΑΛ . Μεγάλη εµπειρία, µεταδοτικό-
τητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6931152565

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

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.
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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




