
∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 ● Έτος 10ο ● Αρ. Φύλλου: 245 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Αχαρναϊκής

ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ τοποθέτη-
σης πλευρικών διοδίων και οι 
συνέπειες που θα υποστούν 
από αυτά οι κάτοικοι των ∆ή-
µων ∆ιονύσου και Κηφισιάς 
µόνον προβλήµατα µπορεί να 
δηµιουργήσει σε χιλιάδες πο-
λίτες. 
Με βάση τη λογική και µόνο 
είναι αδιανόητο οι κάτοικοι 
των περιοχών αυτών να υπο-
στούν τέτοια οικονοµική ή και 
περιβαλλοντική επιβάρυνση 
για τη συντήρηση έργων που 
δεν έχουν καµιά ανταποδοτι-
κότητα σε αυτούς. 

Λέµε ναι στην ανάπτυξη, 
λέµε ναι στα µεγάλα έργα υποδοµής και στη συντήρηση τους, 
προτάσσουµε όµως την άρνηση µας σε κινήσεις οι οποίες µπο-
ρούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην προσπάθεια των πολι-
τών να αντεπεξέλθουν στην καθηµερινότητα τους.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ την µελέτη (ΜΠΕ) για ∆ιόδια 

Ευρώπη Σ. Κοσµίδη
Περιφερειακή σύµβουλος Αττικής 

Αδιανόητη η επιβολή
διοδίων στους πολίτες
της ΒΑ Αττικής 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 3

ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ ΓΙΑ
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
- Η µή έγκαιρη λήψη µέτρων
πυρασφάλειας µπορεί
να σηµάνει την ολοκληρωτική
καταστροφή της Πόλης µας 

Χρειάστηκε να περά-
σουν πέντε µήνες για 
να µπορέσει ο ∆ήµος 

Αχαρνών να αποκτήσει προ-
ϋπολογισµό. Οι αιτίες είναι 
γνωστές στους παροικούντες 
στις…Αχαρνές. 

Τελικά η ∆ηµοτική Αρχή 
κατάφερε να βρει τη λύση µε 
την υπογραφή της Προγραµµα-
τικής µε τον κ. Θεοδωρικάκο 
και πλέον µπορεί πλέον να λει-
τουργήσει όπως κάθε «φυσιο-
λογικός» ∆ήµος. 

Γιατί ∆ήµος χωρίς προϋπο-
λογισµό δεν µπορεί να λειτουργήσει (αναλυτικό ρεπορτάζ για 
την ψήφιση θα διαβάσετε στις εσωτερικές σελίδες). 

Αυτό το διάστηµα όµως των πέντε µηνών φαίνεται πως ο 
Σπύρος Βρεττός δεν το άφησε να περάσει ανεκµετάλλευτο. 
Είχε διαφανεί πως µε τις συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο που 
πραγµατοποιούσε, προωθούσε υποθέσεις και προγραµµάτι-
ζε πολλά και διάφορα έργα. Και εν µέρει το αποκάλυψε κατά 
τη διάρκεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης 
ο κ. Βρεττός επεσήµανε πως υπάρχουν έτοιµες µελέτες συνο-
λικού ύψους 28 εκατοµµυρίων ευρώ! Ένα ποσό πραγµατικά 
εντυπωσιακό για τα δεδοµένα της πόλης µας. Μάλιστα προ-
χώρησε ένα βήµα πιο πέρα, αναφέροντας πως οι µελέτες αυ-
τές είναι κατατεθειµένες και µε αριθµό πρωτοκόλλου. 

Σύµφωνα µε τις δικές µας πληροφορίες οι µελέτες αυτές 

αφορούν έργα οδοποιίας, ενερ-
γειακής αναβάθµισης, αντιπληµ-
µυρικά κ.α. Μιλάµε δηλαδή για 
έργα µακράς πνοής, έργα υπο-
δοµών, τοµέας στον οποίο η πό-
λη µας έχει χάσει πολύτιµο έδα-
φος και έχει µείνει πολύ πίσω. 

Αποδεικνύεται λοιπόν πως 
σε αυτό το διάστηµα των πέντε 
µηνών ο ∆ήµαρχος και οι συ-
νεργάτες του φρόντισαν να κερ-
δίσουν χρόνο στον τοµέα του 
προγραµµατισµού. 

Οι συνεχείς επαφές µε όλους 
τους φορείς (Υπουργεία, Περι-

φέρεια κτλ) και κυρίως η σωστή οργάνωση και ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων έχουν αποδώσει τους πρώτους καρ-
πούς. Οι συνεχείς επαφές του ∆ηµάρχου µε Υπουργούς και 
οι συναντήσεις του πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, 
για τις οποίες σας ενηµερώναµε κατά καιρούς είχαν συγκεκρι-
µένους στόχους, τους οποίους αναµένουµε πλέον σύντοµα 
να µάθουµε. 

Βέβαια αυτό δηµιουργεί προσδοκίες και οι δηµότες θα πε-
ριµένουν το επόµενο χρονικό διάστηµα, χωρίς πλέον το 
εµπόδιο της έλλειψης προϋπολογισµού, να δούνε ενέργειες 
και απτά αποτελέσµατα. 

Οι επόµενοι µήνες αναµένονται λοιπόν µε ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον, προκειµένου να δούµε τις προσπάθειες της ∆ηµοτι-
κής Αρχής να αποδίδουν καρπούς και να οδηγούν σε έργα 
που τόσο µεγάλη ανάγκη έχει η πόλη µας και οι δηµότες της. 

ΣΕΛ. 8

εκατ. ευρώ έτοιµες µελέτες
έχει ο ∆ήµος Αχαρνών28 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Νικόλαος ∆αµάσκος  
Αντιδήµαρχος Αχαρνών): 

Ψηφιακά
πιστοποιητικά
για πρώτη  φορά
στο ∆ήµο Αχαρνών

Πως κατάφερε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός να χρησιµοποιήσει 
προς όφελος του ∆ήµου το διάστηµα των προηγούµενων πέντε µηνών 

Άφησε ελπίδες η επίσκεψη
Αυγενάκη στο Ολυµπιακό Χωριό!

Αναλυτικό ρεπορτάζ  από τον συνεργάτη µας Χάρη  ∆ηµούτσο.  Σελ. 10
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Περάσαµε  πάµπολες συµφορές στην ζωή µας, από 
πολέµους, από εµφυλίους, από κατοχές, από φυσι-

κές καταστροφές. Και όµως επιβιώσαµε, γιατί κανείς µας 
δεν θέλει να φύγει πρόωρα από την ζωή. Μάκαρ, ευτυ-
χής, είναι ο ολιγαρκής. Με τον ίδιο τρόπο θα επιβιώσου-
µε από την απρόσµενη συµφορά της πανδηµίας του κο-
ρωνοϊού.

Η απαλλαγή από τις διαχρονικές αλλά µη αιρε-
τές δηλαδή εκλεγµένες εξουσίες, είναι ένας αγώ-

νας ανηφορικός, δύσκολος και κουραστικός. Αυτές 
σαν µέσο κυριαρχίας και εκµετάλλευσης µας, χρησι-
µοποιούν τον βιολογικό µας φόβο για την ζωή µας. 
Προβάλλουν βλακώδη παραµύθια και τις δεισιδαιµο-
νίες µας. Ανέντιµο και δόλιο. Τι να πω. Παιδιά ελάτε 
στα ίσια σας.

Όλοι αυτοί οι διαλυτικοί συµπολίτες, αναρχοαριστε-
ροί, αρνητές των συνταγµατικών θεσµών, αρνητές 

των νόµων της από την πλειοψηφία των πολιτών, όποιας 
αιρετής κυβέρνησης, των µηδενιστών, δεν έχουν την 
ελάχιστη ευφυΐα, να σκεφτούν, ότι σε ένα άναρχο λαό, 
πως θα αµυνθούν στην ελάχιστη εξωτερική πολιτική 
απειλή. Μετάνοια για την βλακεία, είναι αργά για κλάµα-
τα και συµφορές.

Η χώρα µας η Ελλάδα, µε τον λαό της τους Έλλη-
νες, είναι πηγή πνεύµατος. Συµβάλλει ο λαµπρός 

µας ήλιος, ο γαλανός µας ουρανός, οι πανέµορφες 
θάλασσες µας µε τα καταγάλανα νερά. Είναι δώρα της 
φύσης που µας προκαλούν ευφορία και καθαρές σκέ-
ψεις. Σε αυτά  τα δώρα πρέπει να επενδύουµε.

Ο Μιλτιάδης, ο νικητής του Μαραθώνα στους περ-
σικούς πολέµους, συµβούλεψε τους Αθηναίους να 

αµυνθούν µε τα ξύλινα τείχη. ∆ηλαδή µε τα καράβια 
µας. Σήµερα αντιµετωπίζουµε τον ίδιο κίνδυνο. Όταν 
ένας λαός δεν γνωρίζει την ιστορία του, δεν έχει µέλλον.

∆ρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται, έλεγαν οι 
παππούδες µας. Όταν ο Σουλτάνος πέσει, που 

δεν είναι πολύ µακριά, όλη αυτή η παρέα του που το 
παίζουν νταήδες, θα αρπάξουν όσα χρήµατα µπορούν 
και θα σκορπίσουν στους τέσσερις ανέµους. ∆ηλαδή 
τα λιοντάρια θα γίνουν ποντίκια. Αυτή είναι η µοίρα 
των αφρόνων. Μηδένα προ του τέλους µακάριζε.

Με την κατασκευή του νέου όπλου λέιζερ θα αλ-
λάξει η στρατηγική των πολέµων. ∆εν θα µείνουν 

πίσω βέβαια οι άλλες µεγάλες δυνάµεις. Θα γογγύ-
σουν όµως οι τσέπες των φορολογουµένων για τις 
αµυντικές δαπάνες. Άγριο και αδάµαστο το ένστικτο 
της κυριαρχίας.

Τώρα µε την πανδηµία του κορωναϊού, αρκετοί 
δηµοσιογράφοι αριστερής από-

κλισης, διυλίζουν τον κώνωπα και 
αγνοούν τον ελέφαντα. Αυτό λέγεται 
εµπάθεια και µιζέρια.

Θέλω να κάνω ένα µνηµόσυνο για 
τον κορωνοϊό, τώρα που άνοιξαν 

που οι εκκλησίες. ∆εν µε αφήνουν 
όµως οι λοιµοξιολόγοι. Τώρα για να εί-
µαστε λογικοί, φύλαγε τα ρούχα σου, 
νάχεις τα µισά. Κάλιο γαϊδουρόδενε, 
παρά γαϊδουρογύρευε. Σωστό…

Οι άνθρωποι δεν θα σταµατίσουν ποτέ να αυτο-
καταστρέφονται. Οι µισοί πολεµούµε να σώσου-

µε ζωές, οι άλλοι µισοί να τις αφανίσουµε. Ποιός ξέ-
ρει, ίσως έτσι ρυθµίζει η φύση την ισορροπία της.

Η ενδυµατολογική εµφάνιση, θέλουµε ή δεν θέλου-
µε, πρέπει να είναι ανάλογη µε το µέρος που είµα-

στε υποχρεωµένοι να πάµε. Είχα ένα φίλο που όταν 
έβλεπε έναν αξιόλογο άνθρωπο, ακούρευτο, αξύριστο 
και µε κακόγουστα ρούχα, µου έλεγε. Βρε την παλιολι-
νάτσα. Νοµίζω δεν είχε άδικο.

Το να κάνεις ένα τηλεφώνηµα σε έναν συνάν-
θρωπο σου, που από ατυχία έµεινε µόνος στη 

ζωή, στα γεράµατα του, να του πεις δύο κουβέντες, ένα 
αστείο, ένα νέο της γειτονιά, είναι µια ανακούφιση που 
την χρειάζεται στην µοναξιά του. Εµείς οι απλοϊκοί άν-
θρωποι, αυτό το λέµε ανθρωπιά.

Οι Λοκατζήδες, οι Ουκάδες (ΟΫΚ = 
Οµάδες Υποβρυχίων Καταστρο-

φών), οι Ίκαροι µας, είναι συµπολίτες µας, 
που θυσιάζουν την ζωή τους, για την σω-
τηρία και την κυριαρχία της κοινής µας 
πατρίδας. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν 
παροπλίζονται. Είναι πάντα µάχιµοι µε 
την πείρα τους, µε το πάθος τους για το 
έθνος µας, µέχρι την τελευταία τους πνοή.

Όταν κινείσαι µε την ατιµία και 
την µιζέρια, ποτέ δεν θα γίνεις 

αποδεκτός, όση απάτη και λαϊκισµό 
και αν χρησιµοποιείς. Οι Έλληνες ξέ-
ρουν να διακρίνουν τις αξίες και να 
τις εκτιµούν. Η κουτοπονηριά δεν εί-
ναι κέρδος, είναι ζηµία.

Εάν δεν αλλάξουµε την νοοτροπία 
της µεταπολίτευσης, δηλαδή δώ-

στε µου εµένα µια αργοµισθία και ας 
πάει να χρεοκοπήσει το κράτος, εγώ 
βολεύτηκα, δεν πρόκειται να βελτιωθεί 
η ζωή µας. Θα τσαλαβουτάµε στα ίδια και τα ίδια.
∆εν υπάρχει πιο αηδιαστική συµπεριφορά, να κρύβε-

σαι πίσω από µια θρησκεία, να το παίζεις θεούσα 
και θρησκευόµενος και να πράττεις, ότι πιο αι-

σχρό, χυδαίο, συκοφαντικό, ανέντιµο, για τους συ-
νανθρώπους σου. Αθεράπευτο κόµπλεξ.

Γυναίκα, εάν έπαιρνα τα λόγια που µου λες τοις 
µετρητοίς και σου τα ανταπέδιδα, θα γινόµασταν 

κοµµάτια. Απλά κατανοώ την αφέλεια σου και το δια-
σκεδάζω. Ξέρω ότι αύριο θα µου πεις ότι ήµουν στα 
νεύρα µου είπα πατάτες.  ∆εν είναι η πρώτη φορά, ού-
τε η τελευταία. Έτσι γίνεται παιδιά µε τα θηλυκά. Να το 
συνηθίσετε. 

Μια χρήσιµη συµβουλή. Σε περίοδο ειρήνης, µην 
τα βάζετε µε τα φασισταριά. Θα βρουν τον τρόπο 

να σας κάνουν ζηµιά. Αυτό δεν είναι δειλία, είναι στοι-
χειώδης τρόπος άµυνας. Υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος 
αντιµετώπισης τους. Έχω άλλη γνώµη, αλλά µην δί-

νεις σηµασία, αγνόησε την.
Ναζισµός, κοµουνισµός, σοσιαλισµός, ανταγωνίζο-

νται ποιος είναι λιγότερο φασίστας και 
λιγότερο κλέφτης. Ο καπιταλισµός 
ανέχεται τους κλέφτες, αλλά σου λέ-
γει, φυλάξου, γιατί αν σε πιάσουµε δι-
κό σου το πρόβληµα.

Η εµπάθεια και η ζηλοφθονία 
είναι το κόµπλεξ των ανίκα-

νων. Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα 
κάνει κρεµαστάρια. Όταν η αλεπού 
δεν φτάνει να φάει τα σταφύλια, λέ-

γει ότι είναι ξινά.
Όταν µεταθέτεις την δική σου ευθύνη ή υπαιτιότητα 
στους συνανθρώπου σου, εκφράζεις µε τον καλύ-

τερο τρόπο, ότι είσαι κυπρί. ∆ηλαδή προβατοκουδού-
να. Εάν σε ρωτήσει κάποιος, τι προτείνεις για την λύση 
αυτού που κατακρίνεις, σίγουρα θα απαντήσεις, ξέρω 
εγώ; Απλά κατινίσµατα.

Μεταξύ της αλήθειας και του ψέµατος, υπάρχει 
µια απόσταση οµίχλης. Για να καθαρίσει αυτό, 

χρειάζεται ένα βοριαδάκι ήθους και εντιµότητας. Όταν 
ένας ηγέτης έχει αυτά τα δύο βιολογικά χαρίσµατα 
µπορούµε να τον εµπιστευθούµε. Ηγέτης γίνεται ένας 
συµπολίτης που τις πολύ κρίσιµες στιγµές για το 
έθνος, µε θάρρος παίρνει τις σωστές αποφάσεις, άσχε-
τα µε το πολιτικό κόστος.

Σωστό είναι µε υποµονή να ακούµε την γνώµη 
και από τις δύο όψεις του νοµίσµατος. Άσχετα 

εάν την υιοθετούµε ή την απορρί-
πτουµε. Όταν ένας άνθρωπος είναι 
όχι σε όλα, όχι στο άσπρο, όχι στο 
µαύρο, η λογική του είναι προϊόν 
άρρωστου εγκεφάλου. ∆ηλαδή 
απλά φασισταριό.

Στο χωριό µου οι γέροντες από 
την πείρα τους, µερικούς ελάχι-

στους συγχωριανούς τους, όπως τους 
αµακαδόρους, τους γλείφτες, τους 
ύπουλους, τα τοµάρια, τους εκτελε-
στές των  βρώµικων δουλειών, τους 
έλεγαν, τσουτσέκια. Ήξεραν πολύ κα-
λά τι εννοούσαν µε την λέξη αυτή.

Η γυναίκα µου συχνά – πυκνά µε 
ξεφωνίζει, γιατί µε τα λαστιχένια 

παπούτσια µου, φέρνω τάχα µου χώ-
µατα στο σπίτι. Εγώ τις λέγω. Γυναίκα 
τα έχω πλύνει στο πλυντήριο µε απορ-
ρυπαντικό. Είναι πεντακάθαρα. Τώρα 
µυρίζουν παστουρµά.

Βρε γυναίκα, µε την γκρίνια σου, σε τρώει ο πο-
πός σου για καυγά. Εγώ όµως τώρα βαριέµαι. 

Άσε άλλη φορά που θα έχω όρεξη, θα καυγαδίσου-
µε, να σου φύγει το άγχος, να ξεδώσεις. Τώρα είναι 
λάθος η ώρα. 

Παρόλο που ο κορωνοϊός µας υποχρέωσε σε από-
σταση, έφερε πιο κοντά την ανθρωπιά µας. Ουδέν 

κακό αµιγές καλού.
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την  άποψη  του  γράφοντος. Η  προβολή  φυσικών  προσώπων, προϊόντων
και  υπηρεσιών, γίνεται  επί  πληρωµή, βάσει θεωρηµένου τιµολογίου. 

Ετήσιες  Συνδροµές: 
Ιδιώτες:  30€  ●  Σύλλογοι: 50€ ●  ∆ήµοι: 100€

Λογ. κατάθεσης :  569 - 002101- 034648  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΛΦΑ 
IBAN : GR21 0140 5690 0210 1034 648

και   0026/ 0611-03-0102111826  ΕUROBANK  
IBAN :  GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή.  
Σηµεία  ∆ιανοµής:  Περίπτερα  Αχαρνών  - ∆ηµαρχείο   -   ΚΑΠΗ  –  ΚΕΠ 

και όλο το δεκαπενθήµερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
οδός Φιλαδέλφειας,  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»

Με πιστόλι και κου-
κούλα, µπορείς να 

κλέψεις λίγα λιανά, από κά-
ποιο µαγαζάτορα. Για να 
κλέψεις τα πολλά, χρειάζεται 
κοστούµι και γραβάτα.

 Γιατί κανένας µας 
δεν θέλει να φύγει 
από την ζωή που ζού-

µε πρόωρα και τρέχουµε 
όλοι στους γιατρούς; Γιατί η 
ζωή µας και η φύση έχει 
οµορφιές που µας ανακου-
φίζουν κάθε βάσανο που 
µας ταλαιπωρεί.  Όµορφο 
είναι  ένα βρέφος µας, µε 
την αθωότητα του. Ένα λου-
λούδι µε το χρώµα του και 
την ευωδιά του. Ένα δένδρο 
µε τον γλυκό καρπό του. 
Ένας παρήγορος λόγος συ-
νανθρώπου για την ατυχία 
µας. Και χιλιάδες άλλα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

Οι αλλεπάλληλες 
και επίµονες 
πιέσεις µου, σε 

ένα πολύ σοβαρό και 
επικίνδυνο θέµα όπως η 
πυρασφάλεια που 
αφορά ολόκληρο τον 
∆ήµο Αχαρνών, 
βρίσκουν για άλλη µία 
χρονιά το ∆ήµο µας 
εντελώς απροετοίµαστο 
και εκτεθειµένο, έχοντας 
πλέον φτάσει στην ώρα 
µηδέν, χωρίς ασκήσεις ετοιµότητας, 
υποδοµές, συντονισµό, σχέδιο δράσης 
και εκκένωσης πράγµα το οποίο 
µπορεί να µας κοστίσει σε ανθρώπινες 
ζωές και ολική καταστροφή των 
περιουσιών µας, όπως ακριβώς 
συνέβη στο Μάτι.

Η γελοιότητα µε την οποία η δηµοτική 
αρχή προσπαθεί να δείξει ότι πραγµατοποιεί 
ενέργειες µε απώτερο σκοπό την προστασία 
από πυρκαγιές καταδεικνύει την 
ανικανότητα και την επικινδυνότητα τους 
αφού τίποτα από όσα συνέβησαν τα 
προηγούµενα χρόνια σε πολλές περιοχές 
της χώρας δεν τους δίδαξε απολύτως 
τίποτα. 

∆ιατρέχοντας λοιπόν έναν τόσο µεγάλο 
κίνδυνο, µε τον πρώτο καύσωνα να έχει 
κάνει ήδη την εµφάνισή του και µε 

µεγάλους όγκους 
εύφλεκτων υλικών και 
κλαδιών ιδιαίτερα στην 
περιοχή των 
Θρακοµακεδόνων αλλά και 
σε ολόκληρη την πόλη, οι 
πολίτες όπως πολλές φορές 
έχω επισηµάνει θα έπρεπε 
ήδη να έχουν ασκήσει 
αγωγές κατά της δηµοτικής 
αρχής προκειµένου να τους 
καταστήσουν δυνάµει 
ηθικούς αυτουργούς στην 

περίπτωση που συµβεί το αναπάντεχο. 
Πολύ περισσότερο αν σκεφτεί κανείς το 

µέγεθος της καταστροφής που µπορεί να 
προκύψει από µία ολοσχερή πυρκαγιά σε 
µία πόλη σαν τη δική µας που στερείται 
παντελώς αντιπληµµυρικών έργων, τον 
αντίκτυπο που θα επιφέρει τους χειµερινούς 
µήνες σε µία ενδεχόµενη θεοµηνία. 

Προσωπικά, τόσο η συνείδησή µου όσο 
και η σκέψη του µεγέθους της καταστροφής 
που µπορεί να προέλθει στην πόλη µου δεν 
µου αφήνει περιθώρια εφησυχασµού και 
δεν θα σταµατήσω να καταθέτω τις 
ανησυχίες µου µε µοναδικό σκοπό να 
προλάβουµε µία αναπάντεχη καταστροφή 
για την πόλη µας. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
- Η µή έγκαιρη λήψη µέτρων πυρασφάλειας µπορεί
να σηµάνει την ολοκληρωτική καταστροφή της Πόλης µας 

Πόσο προσεκτικοί πρέπει
να είµαστε στα face news
Η διασπορά ψευδών ειδήσε-
ων ήταν και συνεχίζει να είναι 
ένα συχνό φαινόµενο στο δι-
αδίκτυο, αλλά η εµφάνιση και 
υψηλή δηµοφιλία των υπηρε-
σιών κοινωνικής δικτύωσης 
µετέτρεψε την διασπορά αυτή 
σε πραγµατική επιδηµία. 

Ψευδείς ειδήσεις, ακόµη 
και κάποιες που είναι ηλίου φα-
εινότερο ότι δεν περιέχουν 

ίχνος πραγµατικότητας ή 
και λογικής πολλές φορές, µε-
ταδίδονται πλέον µε ταχύτητα 
αστραπής µε αποτέλεσµα δυ-
στυχώς να αποκτούν υπόσταση και να γίνονται 
τελικά πιστευτές από µεγάλη µερίδα του κοι-
νού.

Ο καθένας από εµάς λοιπόν, καλείται να 
ελέγχει την πηγή της πληροφόρησης του, να 
κατανοεί την αποστολή του συγκεκριµένου 
µέσου ενηµέρωσης και τους στόχους του, να 
αναλύει πέραν των όσων διαβάζει, να ελέγχει 
την ταυτότητα του συντάκτη της είδησης και να 
συγκρίνει τις διάφορες πηγές ειδήσεων πριν 
καταλήξει σε κάποιο συµπεράσµατα. 

Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες που διαβά-
ζω , 6 στους 10 χρήστες του Ίντερνετ αναδηµο-
σιεύουν µια είδηση διαβάζοντας µόνο τον τίτ-
λο και όχι το περιεχόµενο της. 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 80% 
των µαθητών και φοιτητών που συµµετείχαν 
σε έρευνα του πανεπιστηµίου Stanford σχετι-

κά µε την αξιολόγηση της πλη-
ροφορίας δεν κατάφεραν να ξε-
χωρίσουν ένα πραγµατικό άρ-
θρο από ένα ψεύτικο, ούτε ένα 
δηµοσιογραφικό άρθρο από ένα 
διαφηµιστικό. 

Επίσης, ενδιαφέρον έχει το 
γεγονός ότι κριτήριο εγκυρότη-
τας για τους νέους αποτελεί το 
µέγεθος της φωτογραφίας σε 
ένα άρθρο και όχι...η αναφορά 
της πηγής του. Όλοι µας παίζου-
µε έναν σηµαντικό ρόλο σε αυ-
τό το φαύλο κύκλο. 

Κάθε φορά που δεχόµαστε 
παθητικά πληροφορίες χωρίς να τις διπλο-ε-
λέγξουµε ή όταν µοιραζόµαστε µια ανάρτηση, 
µια εικόνα ή ένα βίντεο πριν το δούµε πρώτα 
διεξοδικά, προσθέτουµε ένα λιθαράκι στο οί-
κηµα της παγκόσµιας παραπληροφόρησης. 

Ένα απλό παράδειγµα λίγες µέρες πριν, 
ανέβασαν ένα face news πως ο Βγενοπουλος 
ζει στην Βραζιλία, πόσο άδικο και πόσο ανέντι-
µο για έναν πεθαµένο, ακόµα και την οικογέ-
νεια του πόσο σκληρό είναι να διαβάζουν τέ-
τοιου είδους σχόλια. 

Το διαδίκτυο αµέσως πείρε φωτιά από την 
ψευδή αναµετάδοση, τα σχόλια γεµάτα χολή. 
Μάλλον θα πρέπει όλοι µας να είµαστε ποιο 
προσεκτικοί στο τι διαβάζουµε, και να φιλτρά-
ρουµε κάθε ανάρτηση.

 Έτσι και σωστή ενηµέρωση θα έχουµε και 
σωστή διαχείριση θα κάνουµε. 

Του Κώστα  ∆αµάσκου 
   Αξιωµατικού Π.Α. ε.α.
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Την ∆ευτέρα 01η Ιουνίου 2020 ξεκίνη-
σε το στάδιο της ανάρτησης στο Κτηµα-
τολόγιο για τον ∆ήµο Αθηναίων, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί, για πρώτη 
φορά πλήρως ηλεκτρονικά, χωρίς την 
υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρό-
σωπη παρουσία στα γραφεία Κτηµατο-
γράφησης.

Επισηµαίνεται ότι πρόκειται για το τε-
λευταίο στάδιο της κτηµατογράφησης κα-
τά το οποίο οι πολίτες ελέγχουν για τελευ-
ταία φορά την ορθότητα των στοιχείων 
των ιδιοκτησιών τους πριν καταγραφεί 
οριστικά η ατοµική τους ιδιοκτησία στο 
Κτηµατολόγιο.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιή-
σουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ελέγ-
χουν τις καταγραφές της ακίνητης περιου-
σίας τους στο Κτηµατολόγιο και είτε τις 
επιβεβαιώνουν είτε τις διορθώνουν εάν 

υπάρχουν σφάλµατα. 
Η διαδικασία της ανάρτησης έχει διάρ-

κεια δύο µηνών για τους κατοίκους εσω-
τερικού, έως τις 03 Αυγούστου και τέσσε-
ρις για όσους µένουν στο εξωτερικό, έως 
την 01η Οκτωβρίου 2020.

Σηµειώνεται ότι µετά την παρέλευση 
της παραπάνω προθεσµίας, διορθώσεις 
σφαλµάτων µπορούν να πραγµατοποιη-
θούν µόνο µε δικαστική απόφαση κατό-
πιν άσκησης αγωγής.

Κτηµατολόγιο - Ξεκίνησε
η ανάρτηση στην Αθήνα

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

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.

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

Το ηθικό πλεονέκτηµα  Παπαδηµούλη
Οφείλουµε  να αναγνωρίσουµε στον κ. 
Παπαδηµούλη την εξαιρετική ικανότη-
τα στις της προπαγάνδας, είναι αν βρε-
θείς  σε δύσκολη θέση, τότε καλύτερα 
να απαντήσεις σε ένα θέµα που κανένας 
δεν έχει θέσει. « Εγώ τα δηλώνω όλα και 
δεν τα κρύβω, ούτε σε offshore ούτε 
κρυφούς λογαριασµούς στο εξωτερικό 
µέσω αχυρανθρώπων» δήλωσε ο κ. Πα-
παδηµούλης.

Βέβαια το θέµα δεν ήταν αν τα δήλωνε 
ή όχι. Το θέµα δεν ήταν αν είχε offshore , ή 
θυρίδες,  κρυφούς λογαριασµούς στο εξω-
τερικό µέσω αχυρανθρώπων. Κανένας δεν 
έχει θέσει τέτοιο θέµα. Το θέµα στην περί-
πτωση του κ. Παπαδηµούλη ήταν και είναι 
πολιτικό και ηθικό. ∆εν ήταν θέµα νοµιµό-
τητας των πεπραγµένων του.

Ο κ. Παπαδηµούλης και το κόµµα του 
ευαγγελίζονται  µια ιδεολογία που δαιµο-
νοποιεί την συσσώρευση πλούτου.  Και η 
δαιµονοποίηση δεν έχει να κάνει µε το αν η 
συσσώρευση πλούτου είναι παράνοµη. Η 
διαφορά µεταξύ δεξιάς και αριστεράς δεν εί-
ναι ότι οι δεξιοί είναι υπέρ του παράνοµου 
πλουτισµού και οι αριστεροί είναι µόνο 
υπέρ του νόµιµου πλούτου. Οι αριστεροί 
και η αριστερά βλέπει και την νόµιµοι συσ-
σώρευση πλούτου ως την πιο σηµαντική 
απόδειξη της εκµετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο.

Και αυτή η συσσώρευση για την αριστε-
ρά δεν είναι απλά ένα αρνητικό κοινωνικό 

φαινόµενο, έχει προεκτάσεις και σε προσω-
πικό επίπεδο. Αυτός, που συσσωρεύει 
πλούτο είναι ΑΠΛΗΣΤΟΣ, κυνικά  ΑΝΑΛΓΗ-
ΤΟΣ,  ένας εκµεταλλευτής  του ανθρώπου 
του µόχθου. Εδώ βρίσκεται το θέµα µε τον 
κ. Παπαδηµούλη. Η φαινοµενικά µεγάλη 
απόσταση µεταξύ της ιδεολογίας του και της 
προσωπικής του συµπεριφοράς.

Ο κ. Παπαδηµούλης καταδικάζει όλους 
αυτούς που νόµιµα καταφέρνουν στην 
ελεύθερη οικονοµία, έστω και αν ο πλού-
τος τους προέρχεται από εθελοντικές συ-
ναλλαγές µε άλλους πολίτες. Ο πλούτος 
του κ. Παπαδηµούλη δεν προέρχεται από 
ελεύθερες – εθελοντικές συναλλαγές. Ο κ. 
Παπαδηµούλης και οι συνάδελφοί του στο 
Ευρωκοινοβούλιο, νοµοθετούν τις πλουσι-
οπάροχες αµοιβές τους. Όποιος πολίτης 
τολµήσει να κρίνει αυτές του κ. Παπαδη-
µούλη είναι  υπερβολικές και δεν θέλει να 
τις χρηµατοδοτήσει (βλέπε φόρο) έχει µια 
µοναδική κατάληξη τη φυλακή. 

Μόνο  ένα άτοµο τον κ. Παπαδηµούλη 
θα µπορούσε να αισθάνεται ηθική ανωτε-
ρότητα έναντι όλων αυτών που κερδίζουν  
στην ελεύθερη οικονοµία. Ο ίδιος συσσω-
ρεύει πλούτο για τον εαυτό του, αφού πρώ-
τα έχει εξαναγκάσει σε δήµευση µέρους του 
εισοδήµατος όλων των άλλων. Πρέπει να 
είσαι βαθειά χωµένος µέσα στο αριστερό- 
ηθικό πλεονέκτηµα για να µην µπορείς να 
συνειδητοποιήσεις τον καταλογισµό της 
αριστερής ιδεολογίας.

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  -   ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

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

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

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Πρόσκληση σε διαβούλευση  
για τον νέο κανονισµό καθαριότητας  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ το κείµενο του νέου κανονισµού κα-
θαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος, που αφορά 
το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριµ-
µάτων, οριοθετώντας ζητήµατα που αφορούν δικαιώ-
µατα και υποχρεώσεις δήµου, κατοίκων και επαγγελµα-
τιών εντός ορίων του ∆ήµου Αχαρνών. Ηµεροµηνία λή-
ξης κατάθεσης απόψεων ενδιαφεροµένου κοινού η 
10η/06/20 στο e-mail: kathariotitad9@0104.syzefxis.
gov.gr της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ  

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Ανακοίνωση  υποβολής αιτήσεων για 
ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολι-
τικής και το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγα-
θών, Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Αχαρνών µε κω-
δικό ΟΠΣ(MIS)5001330 του επιχειρησιακού προγράµ-
µατος Αττική 2014-2020» σας ενηµερώνουν ό,τι οι ενδι-
αφερόµενοι, που επιθυµούν να ενταχθούν στο Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο του ∆ήµου Αχαρνών µπορούν να 
προσέλθουν κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και τηρώ-
ντας τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας για τη διασφάλι-
ση της δηµόσιας υγείας  (γάντια, µάσκες κ.α. ) από 05/06/2020  έως  03/07/2020  και τις ώρες 
9:00πµ- 14:00µµ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει επί των οδών Αχαρνέων Ιπ-
πέων και Μεγάλου Βασιλείου, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας των Εργατικών Κατοικιών, προ-
κειµένου να καταθέσουν σχετική αίτηση µε πλήρη δικαιολογητικά.  Για ραντεβού µπορούν 
να καλέσουν στο  2102463543. Επισυνάπτεται το έντυπο µε τα δικαιολογητικά, τα οικονοµι-
κά κριτήρια ένταξης, καθώς και η αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην ειδική συνεδρίαση του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Παρα-
σκευή (30/5) µέσω τηλεδιάσκεψης ο Προϋπολογισµός οικο-

νοµικού  έτους 2020. Όπως επισηµάνθηκε η ψήφιση του προϋπολο-
γισµού είναι µια κορυφαία στιγµή για κάθε ∆ήµο, καθώς αποτελεί το 
εργαλείο τόσο για τη λειτουργία του, όσο και για τη διοίκηση του, αλ-
λά και την υλοποίηση έργων.

Από ένα τεράστιο οικονοµικό βάρος που φτάνει τα 17 εκατ. ευ-
ρώ απαλλάσσεται ο ∆ήµος Αχαρνών µετά την υπογραφή της 
Προγραµµατικής Συµφωνία µε το Υπουργείο Εσωτερικών.. Η ση-

µασία της συµφωνίας αυτής είναι εµφανής, καθώς λόγω του µεγάλου 
ελλείµµατος που είχε διαπιστώσει το Παρατηρητήριο δεν γινόταν να ψη-
φιστεί προϋπολογισµός. 

Στους όρους της συµφωνίας προβλέπεται η χρηµατοδότηση 
να φτάσει στα 16.998.798,11 ευρώ, τα οποία κατανέµονται: για 
οφειλή του Υπουργείου για την υλοποίηση τµήµατος της Προ-

γραµµατικής, για δικαστικές αποφάσεις του προϋπολογισµού 2020 
και τόκους υπερηµερίας και λοιπές δαπάνες. Για την εκταµίευση αυ-
τού του τρίτου ποσού θα πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριµένες πα-
ρεµβάσεις, όπως άρση απαλλοτριώσεων, λειτουργία µονάδας εσω-
τερικού ελέγχου, αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων κ.α. 

Το κουδούνι χτύπησε ξανά για τα δηµοτικά σχολεία , τα νηπιαγω-
γεία και τα ειδικά σχολεία όλων των βαθµίδων και η υφυπουργός 
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη µίλησε στον ΑΝΤ1 για τα οφέλη που 

έχουν τα παιδιά από την επιστροφή τους στα σχολεία. «Είναι σηµαντικό 
ότι επανασυνδέονται τα παιδιά µε το σχολείο. Έµειναν πολύ καιρό στο σπί-
τι. Θα είναι σηµαντικό και ψυχολογικά» είπε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζα-
χαράκη, αλλά σηµείωσε ότι αυτή η επιστροφή έχει δυσκολίες, καθώς δι-
αθέτει τα χαρακτηριστικά των κανόνων.

Η νέα ΚΥΑ περιλαµβάνει τις εξής αλλαγές για τις εκκλησίες: Επι-
τρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιερο-
πραξιών, µυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών µε αυτές θρη-

σκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδη-
λώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών υπό τις  προϋποθέ-
σεις, για προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας.  Έτσι πλέον το όριο 
των 50 ατόµων για τις πολύ µεγάλες εκκλησίες γίνεται πλέον 100 από 

τις 6 Ιουνίου µέχρι και τις 9 Ιουλίου 2020. Επίσης ακόµη περισσότερα 
άτοµα θα µπορούν να εκκλησιάζονται µέσα στις εκκλησίες καθώς πλέ-
ον θα αντιστοιχεί ένα άτοµο στα 5 τ.µ αντί ενός ατόµου στα 10 τ.µ που 
ίσχυε µέχρι τώρα. Ακόµη έξω από τους ναούς θα πρέπει να υπάρχουν 
υποχρεωτικά δυο εστίες αντισηπτικών.

Την ∆ευτέρα 18 Μαΐου επισκέφθηκε το Ολυµπιακό Χωριό ο Υφυ-
πουργός Αθλητισµού Λευτέρης Αυγενάκης. Συγκεκριµένα, ενδι-
αφερόµενος για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ήθελε να έχει ιδία 

άποψη, γιατί άκουγε από διάφορες πηγές περί αχρησιµοποίητων, εγκατα-
λελειµµένων, ρηµαζοµένων γηπέδων. Σχολαστικός και ακούραστος περ-
πάτησε επί πολύ ώρα µεσηµεριάτικα ενηµερωνόµενος λεπτοµερώς. Σε 
αντίθεση µε ό,τι είχε ακούσει, έµεινε έκπληκτος από την άριστη συντήρη-
ση των εγκαταστάσεων (πλην του κολυµβητηρίου). Έδωσε συγχαρητή-
ρια στους αθλητικούς Συλλόγους του Ολυµπιακού Χωριού «Φοίβος», 
Αθηνά» και «∆ίας» για τη µέριµνα, την εθελοντική προσφορά τους και τα 
επιτυχή αποτελέσµατα από το 2006 µέχρι και σήµερα. Επίσης συνεχάρη 
τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό για την πίεση που του ασκεί στα αθλητικά θέ-
µατα του ∆ήµου και δήλωσε ότι έχει άριστη συνεργασία µαζί του και προ-
σπαθούν από κοινού να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα.

Προληπτικές εξετάσεις πραγµατοποιήθηκαν την Πέµπτη σε ερ-
γαζόµενους του ∆ήµου Αχαρνών. Κλιµάκιο του Εθνικού Ορ-
γανισµού ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ) βρέθηκε στο ∆ηµαρχείο και 

στο αίθριο της αίθουσας «Μάριος - ∆ηµήτριος Σουλούκος», όπου 
υπάλληλοι του ∆ήµου υποβλήθηκαν σε τεστ, διαδικασία η οποία ανα-
µένεται να συνεχιστεί και τις επόµενες µέρες. Αφού έλαβαν δείγµατα 
από εργαζόµενους έδωσαν αναλυτικές οδηγίες για τον περιορισµό της 
διασποράς βάσει του πρωτοκόλλου. Ο ∆ήµος Αχαρνών ευχαριστεί 
τον ΕΟ∆Υ και τους ανθρώπους του τόσο για τις εξετάσεις που πραγ-
µατοποιήθηκαν, όσο και για τη γενικότερη προσφορά τους όλο αυτό 
το χρονικό διάστηµα της πανδηµίας.

Εύστοχη  παρατήρηση  της  χρήστριας του   FB    Έλυας  Γκίκα, 
στους χρήστες του FB : «Αυτός ο καθηµερινός καταιγισµός πλη-
ροφοριών από ορισµένες και ορισµένους εδώ µέσα καταντά κου-

ραστικός, βαρετός και εκνευριστικός. Πού πάνε, τι κάνουν, τι µαγειρεύ-
ουν, τι τρώνε, πόσο αγαπάνε τον σύζυγο, τα παιδιά τους, πότε βγαίνουν 
έξω, πότε µπαίνουν µέσα, τι νιώθουν ανά πάσα στιγµή, τι ψώνισαν, τι διά-

βασαν, τι είδαν κλπ.... Έλεος όµως. Κρατήστε και κάτι για τον εαυτό σας 
και τους δικούς σας. Για αυτό λέγεται προσωπική ζωή. Μην τη σκορπά-
τε έτσι».

Σχετικά µε τα δίδακτρα σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς για 
τους µήνες Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου που ήταν κλειστοί 
λόγω της πανδηµίας του COVID-19 στη χώρα τοποθετήθηκε 

πριν µερικές µέρες η αρµόδια για ζητήµατα προσχολικής αγωγής 
(παιδικοί σταθµοί, προνήπια) υφυπουργός εργασίας σηµειώνοντας 
πως οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί δεν πρέπει να ζητούν δίδακτρα για 
την περίοδο που ήταν δια νόµου κλειστοί.

Την Πέµπτη 14 Μαΐου 2020, στην περιοχή των Σαράντα Μαρ-
τύρων έπιασε πυρκαγιά που ευτυχώς αυτή τη φορά γρήγορα 
οι πυροσβεστικές δυνάµεις έθεσαν υπό έλεγχο και κατάφεραν 

να τη σβήσουν. Κλιµάκιο του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης µε επι-
κεφαλής το Βασίλη Τοπαλλιανίδη ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αχαρνών πα-
ρεβρέθηκε στο χώρο από την πρώτη στιγµή. Όπως  κατήγγειλαν κάτοι-
κοι της περιοχής στο συγκεκριµένο σηµείο πολλές φορές µέσα στο κα-
λοκαίρι έχουµε εστίες φωτιάς µε τους κατοίκους να ανησυχούν και να 
παίρνουν µόνοι τα όποια µέτρα προστασίας, αφού ουσιαστικά απου-
σιάζει η κρατική ευθύνη και µέριµνα. Καλείται η ∆ηµοτική Αρχή να πά-
ρει  όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιπυρική προστασία καθώς οι 
θερινοί µήνες είναι µπροστά.

Περιοδεία στην περιοχή του Αγ. ∆ιονυσίου στο Μενίδι πραγ-
µατοποίησε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στις 9 Μάη, Μέρα της 
Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, µε επικεφαλής τον Βασίλη 

Τοπαλλιανίδη, δηµοτικό σύµβουλο Αχαρνών µε τη «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση». Το κλιµάκιο του ΚΚΕ µοίρασε την ανακοίνωση του Γραφεί-
ου Τύπου του Κόµµατος, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που ζήτησαν και 
προµηθεύτηκαν το «Ριζοσπάστη» µε τη Σοβιετική αφίσα και µε τα 
πρωτοσέλιδα εκείνης της εποχής. Το κλίµα ήταν γιορτινό σε όλη τη 
γειτονιά, καθώς πολλοί κάτοικοι της περιοχής προέρχονται από τις 
χώρες της Σοβιετικής Ένωσης και τιµούν αυτή τη ηµέρα κόντρα στην 
προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας που γίνεται από τα αστικά 
επιτελεία και την ΕΕ.

Ένα σηµαντικό εργαλείο αναβάθµισης των ΚΕΠ το οποίο αναµέ-
νεται να τεθεί σε λειτουργία άµεσα είναι η Ψηφιακή Θυρίδα που 
θα διαθέτει ο κάθε πολίτης και εντός της οποίας καταχωρούνται 

κατευθείαν ψηφιακά τα πιστοποιητικά και έγγραφα που έχει αιτηθεί από 
το ΚΕΠ. Όπως εξηγούν αρµόδιες πηγές το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης έχει σχεδιάσει τη νέα εποχή των ΚΕΠ εµπλουτίζοντάς τα µε δυο 
νέους τρόπους αποστολής των εγγράφων που αιτείται ο πολίτης: Θα γί-
νεται είτε µε mail είτε µέσα από την ψηφιακή θυρίδα του. Σηµειώνεται ότι 
εν µέσω των µέτρων περιορισµού κίνησης ξεκίνησε και η διανοµή των 
εγγράφων από τα ΚΕΠ από το ταχυδροµείο και courier. 
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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»

Σε αυτό το δεύτερο µέρος συνεχεία του προ-
ηγούµενου φύλλου «Παλιοί δρόµοι και γω-
νιές µε καληµέρες στις καρδιές», θα δούµε 

από την δεκαετία του 50 µέχρι το 70 κάποιες σπά-
νιες φωτογραφίες, όπως αυτή µε την παρέα των 
Μενιδιατών φίλων του Νίκου Μάρκου,  αριστερά 
που περιπατάνε το 1953 επί της Φιλαδελφείας έχο-
ντας πλάτη την γέφυρα.

Επίσης θα δούµε την Πάρνηθος µε σπιτάκια πλίθι-
να λίγο πριν το δεύτερο ∆ηµοτικό το 1960 , την Ηρώ-

ων Πολυτεχνείου χωµατόδροµο µε λιγα χωριατόσπι-
τα εδώ και εκεί.

Θα δούµε επίσης την κα Ζωή Ντούρου να περιπα-
τάει στην Εθνικής Αντιστάσεως αφήνοντας πίσω της την 
Πλατεία του Καράβου µια πλατεία που την βλέπουµε 
ακόµα και πίσω απ την πλάτη του µικρού Κώστα ∆ίε-
λα µε τα τεράστια πλατάνια να δίνουν σκιά στο παλιό 
περίπτερο. 

Τέλος αφήνοντας την οδό Ναπολέοντος της δεκαετί-
ας του 70,θα µας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πρώτα η 

οδός Αγίας Τριάδος η οποία στο βάθος καθώς βλέπου-
µε δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι περνώντας την Αριστοτέ-
λους .  Μια Αριστοτέλους που επίσης  λίγα χιλιόµετρα 
πιο αριστερά πίσω απ’ τα παιδάκια σε αυτή τη στροφή 
στο ύψος του γνωστού  Κρητικού σήµερα  Εστιατορίου,  
θα διακρίνουµε απέραντα χωράφια και αχανείς  εκτάσεις. 

Μενίδι του 50 και του 60..Απολαµβανουµε το χωριό 
µας όπως ήταν κάποτε και µην ξεχνάτε  έχουµε και συ-
ναρπαστικά  νοσταλγική  συνέχεια στο επόµενο µας 
φύλλο το µεθεπόµενο Σάββατο,  28 Μαρτίου 2020.

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

«Παλιοί δρόµοι 
και γωνιές 
µε καληµέρες 
στις καρδιές»
Μέρος  ∆εύτερο

Οδός Αγίας Τριάδος και Αριστοτέλους 1970 και στο βάθος τερµα-
τίζει η πόλη.  (Από  το αρχείο του Θεόδωρου Μιχαηλίδη)

Η Αριστοτέλους το 1962 χωµατόδροµος στο ύψος της 
στροφής  µπροστά στην Κρητικοπούλα. (Από το  αρχείο 
του Πέτρου Ντάση).

Η Ζωή 
Ντούρου 
που περιπα-
τάει στην 
Εθνικής 
Αντιστάσε-
ως 9, µε τον 
Κάραβο  πί-
σω της (τότε 
Ευαγγελί-
στριας)  
στην πλα-
τεία Καρά-
βου το 1965.

Οδός Πάρ-
νηθας µπρο-
στά από το 
2ο  ∆ηµοτι-
κό  1960.

Μενιδιάτικη 
παρέα περπατά 
Μάρτιο του 
1953 στην  οδό 
Φιλαδέλφειας  
από τον Σπύρο 
Γιαγκούδη. 

Οδός Ναπολέοντος 1970 από το Λευτέρη Καλατζιδάκη.

Εθν. Αντιστάσεως , στο βάθος τα πλατάνια 
στην πλατεία του Καράβου και το περίπτε-
ρο στην πάνω γωνία, περίπου το 1970 . 
(Από το αρχείο Κωνσταντίνου ∆ίελα).

Ηρώων 
Πολυτεχνείου 
(τότε Βασιλέως 
Κων/νου) το 1950 
(Από το αρχείο 
του Στυλιανού 
Βυθούλκα).
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Βήµα µπροστά για τον ∆ήµο Αχαρνών η  ψήφιση του Προϋπολογισµού 

Ένα γενικότερο περίγραµµα των σχεδί-
ων του ∆ήµου Αχαρνών ως προς τη δη-
µιουργία νέων αθλητικών χώρων έδω-
σε ο δήµαρχος Σπύρος Βρεττός κατά την 
επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισµού 
Λευτέρη Αυγενάκη στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού.  Ο 
δήµαρχος βρήκε την ευκαιρία να δώσει 
µια γεύση των σχεδίων του για την 
αθλητική αναβάθµιση της περιοχής κα-
θώς αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός 
ότι ο ∆ήµος στερείται αθλητικών υποδο-
µών και υπολείπεται άλλων δήµων. Τι 
περιλαµβάνει, όµως, αυτό το πλάνο;
Όπως αναφέρεται στο ∆ελτίο Τύπου του 
∆ήµου, υπάρχει ένα σχέδιο µε µελέτες 
τριάντα περίπου ανοιχτών γηπέδων 
µπάσκετ, οι οποίες βρίσκονται στη φάση 
της ένταξης στη χρηµατοδότηση µέσω 
του Υπουργείου Αθλητισµού, για να 
προχωρήσουν οι διαδικασίες για να 

υλοποιηθούν. Παράλληλα, ο δήµος 
προσβλέπει στην ανακαίνιση των υπαρ-
χόντων αθλητικών χώρων και στην αξι-
οποίηση όσων έµεναν ανεκµετάλλευτοι 
όλοι αυτό το διάστηµα.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις αθλητι-

κές εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Χω-
ριού, ο δήµος θα συνεργαστεί µε το 
Υπουργείο Αθλητισµού και τους συλλό-
γους για να καταστρώσει ένα πλάνο 
προς αξιοποίησής τους, προς όφελος 
όλων των δηµοτών της πόλης.

Ε γκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην 
ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, η οποία πραγ-

µατοποιήθηκε την Παρασκευή (29/5) 
µέσω τηλεδιάσκεψης ο Προϋπολογι-
σµός οικονοµικού  έτους 2020. 

Όπως επισηµάνθηκε η ψήφιση του 
προϋπολογισµού είναι µια κορυφαία 
στιγµή για κάθε ∆ήµο, καθώς αποτελεί 
το εργαλείο τόσο για τη λειτουργία 
του, όσο και για τη διοίκηση του, αλλά 
και την υλοποίηση έργων.

Στην εισήγησή του ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός τον χαρα-
κτήρισε ρεαλιστικό και αναπτυξιακό 
στο µέτρο του δυνατού, καθώς είναι 
γνωστές οι δυσκολίες που υπάρχουν 
λόγω του Παρατηρητηρίου. Στην ει-
σήγησή του έκανε µια σύντοµη ανα-
φορά στους λόγους που οδήγησαν 
στην καθυστερηµένη ψήφισή του, 
ενώ φρόντισε για µια ακόµη φορά να 

ξεκαθαρίσει τη µεγάλη σηµασία της 
Προγραµµατικής Σύµβασης µε το 
Υπουργείο Εσωτερικών, µέσω της 
οποίας εξασφαλίστηκε ένα ποσό σχε-
δόν 17 εκατ. ευρώ. «Χωρίς αυτή δεν 
ήταν δυνατό να ισοσκελιστεί ο προϋ-

πολογισµός και ως εκ τούτου να 
εγκριθεί από το Παρατηρητήριο και να 
τεθεί προς ψήφιση», τόνισε ο κ. Βρετ-
τός. Παράλληλα έκανε µια σύντοµη 
αναφορά στις ενέργειες που έχουν γί-
νει από την πρώτη µέρα ανάληψης 

των καθηκόντων της ∆ηµοτικής Αρ-
χής, από όταν µαζί µε τον Αντιδήµαρ-
χο Οικονοµικών κ. Μιχάλη Βρεττό, 
τον νέο διευθυντή Οικονοµικών του 
∆ήµου κ. Αγγελή και τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, δόθηκε µια µεγάλη µάχη. 
Κόντρα στο χρόνο, στην ελάχιστη έως 
τότε απορρόφηση χρηµάτων από την 
προηγούµενη προγραµµατική (µόλις 
1,3 εκατ. ποσό το οποίο στις 31/12 
έφτασε στα 5,5 εκατ.), σε προβλήµα-
τα ετών η ∆ηµοτική Αρχή κατάφερε 
από τη µία να αλλάξει τα οικονοµικά 
δεδοµένα και παράλληλα να ετοιµά-
σει έναν προϋπολογισµό που βάζει τις 
βάσεις για το µέλλον των Αχαρνών.

Παράλληλα ο ∆ήµαρχος αναφέρ-
θηκε σε κινήσεις που ήδη δροµολο-
γούνται µεταξύ των οποίων είναι η άρ-
ση απαλλοτριώσεων, αλλά και η σύ-
νταξη ισολογισµών παρελθόντων 
ετών, βήµα απαραίτητο για να µπορέ-

σει ο ∆ήµος να επαναδιαπραγµατευτεί 
τα δάνεια που µέσω των τόκων αποτε-
λούν τροχοπέδη ανάπτυξης και εκσυγ-
χρονισµού.

«∆εν έχω έρθει για να γίνω διαχει-
ριστής, αλλά για να αγωνιστώ για το 
συµφέρον του ∆ήµου και κάθε δηµό-
τη. Όλη η ∆ηµοτική Αρχή θα δώσει 
έναν αγώνα δρόµου για να βγάλει το 
∆ήµο από το αδιέξοδο κι αυτό είναι µια 
δέσµευση προς κάθε κατεύθυνση», 
επεσήµανε σε µια αποστροφή της εισή-
γησής του ο κ. Σπύρος Βρεττός.

Από την πλευρά του ο Αντιδήµαρ-
χος Οικονοµικών κ. Μιχάλης Βρεττός, 
αφού ανέλυσε τα βασικότερα σηµεία 
του προϋπολογισµού και κάνοντας µία 
αναδροµή στο οκτάµηνο κατά το 
οποίο βρίσκεται στη θέση αυτή, ενηµέ-
ρωσε για τις δυσκολίες που αντιµετω-
πίστηκαν και τις οποίες εργάζεται η ∆ι-
οίκηση για να τις επιλύσει.

Με αφορµή την έναρξη της 
αντιπυρικής περιόδου και µε 
θέµα το σχεδιασµό και την 
υλοποίηση της αντιπυρικής 
προστασίας του ∆ήµου 
Αχαρνών συνεδρίασε τη 
∆ευτέρα (26/5) το Τοπικό Συ-
ντονιστικό Όργανο Πολιτι-
κής Προστασίας του ∆ήµου 
υπό την προεδρία του ∆η-
µάρχου κ. Σπύρου Βρεττού.

Ο ∆ήµαρχος ευχαρίστησε 
όλους τους συµµετέχοντες για 
την παρουσία τους και τους 
ενηµέρωσε για τις ενέργειες 
που έχουν γίνει έως τώρα από 
τις υπηρεσίες του ∆ήµου, αλλά και τον προγραµµατισµό των δρά-
σεων ούτως ώστε να υπάρξει η µέγιστη ετοιµότητα σε µέσα και προ-
σωπικό. Παράλληλα αναφέρθηκε στα προβλήµατα που αντιµετώ-
πιζε το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας και τα οποία στην πλειονότητά 
τους διευθετήθηκαν, προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί στο 
σύνθετο αλλά και τόσο καίριο ρόλο της το προσεχές χρονικό διά-
στηµα. Παράλληλα σε τοποθετήσεις συµµετεχόντων αναφέρθηκε 
στο πιλοτικό πρόγραµµα αποκοµιδής κλαδεµάτων που θα εφαρµο-
στεί σε περιοχές του ∆ήµου.

Οι εκπρόσωποι των εµπλεκόµενων υπηρεσιών δήλωσαν την 
ετοιµότητά τους τόσο στον τοµέα της πρόληψης όσο και σε περίπτω-
ση καταστολής. Από τους φορείς που παρευρέθηκαν διατυπώθη-
καν προτάσεις, αλλά και θέµατα που αφορούν τις αρµοδιότητές τους 
στο πλαίσιο µιας αγαστής συνεργασίας.

Στη συνάντηση συµµετεί-
χαν ο Αντιδήµαρχος Αχαρ-
νών, αρµόδιος για την Πολιτι-
κή Προστασία κ. Γιώργος Σι-
δηρόπουλος, ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος Αχαρνών κ. Σπυ-
ρίδων Βάθης, ο Σµήναρχος κ. 
Σπυρίδων Παγώνας για την 
123 Σµηναρχία Τεχνικής Εκ-
παίδευσης, ο ∆ιοικητής Αστυ-
νοµικού Τµήµατος Αχαρνών 
κ. Παναγιώτης Συρµαλής, ο 
Πύραρχος του 6ου Πυροσβε-
στικού Σταθµού Ολυµπιακού 
Χωριού κ. ∆ηµήτρης Μπριό-
λας, ο Πύραρχος 10ου Πυρο-

σβεστικού Σταθµού κ. Πέτρος Μπούγιας, η ∆ασάρχης κ. Αλεξάν-
δρα Λυκούδη, ο κ. Βασίλης Λαζάρου εκπροσωπώντας τον Σύνδε-
σµο Πάρνηθας, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Θρακοµακε-
δόνων κ. Γιώργος Κωτσιανάς, ο κ. Χρήστος Κωνσταντουδάκης εκ 
µέρους της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ο προ-
ϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Στόλου κ. Κωνσταντίνος Κα-
σιµάτης, ο προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης και Καθαριότητας κ. Βασίλης 
Βαλκάνος, από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας η κ. Τσιαού-
ση ∆ήµητρα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας 
Ολυµπιακού Χωριού κ. Παναγιώτης Στεφανόπουλος, ο πρόεδρος 
Οµίλου Φίλων ∆άσους κ. ∆ηµήτριος Γιάννης, ο εκπρόσωπος της 
εθελοντικής οµάδας Θρακοµακεδόνων κ. Νικόλαος Ματθαίου και 
ο εκπρόσωπος της εθελοντικής οµάδας Προσφέρω κ. Παρασκευ-
άς Γαρυφάλλου.  

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 

Το σχέδιο του ∆ήµου Αχαρνών για την αθλητική αναβάθµιση της πόληςΕπίσκεψη αντιπροσωπείας του 
ΣΥΡΙΖΑ στον ∆ήµαρχο Αχαρνών 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ του δηµάρχου Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός ξεκίνησε ο αγώνας δρόµου της δηµοτικής αρχής 
για την πραγµατική λειτουργία του αυτόµατου συστήµα-
τος πυρόσβεσης στους Θρακοµακεδόνες. Ένα σύστηµα 
που οι πολίτες το πλήρωσαν ακριβά, αλλά δεν λειτούρ-
γησε ποτέ. Συστήµατα πυρασφάλειας και αυτοπυρόσβε-
σης που δεν είναι καν συνδεδεµένα... Είναι λυπηρό να 
βλέπεις «έργα» να µην έχουν λειτουργήσει ποτέ. Βρισκό-
µαστε εδώ για να διορθώσουµε τα λάθη προηγούµενων 
ετών και να µεταδώσουµε το αίσθηµα της ασφάλειας 
στους ∆ηµότες.

Λειτουργία του συστήµατος 
πυρόσβεσης στους Θρακοµακεδόνες 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τον ∆ήµαρ-
χο Αχαρνών για να ενηµερωθεί τόσο για το ζήτηµα των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού όσο 
και  για τα τεκταινόµενα στον ∆ήµο. Ο Σπύρος Βρεττός  
ενηµέρωσε εκτενώς τα µέλη της αντιπροσωπείας για τα 
ζητήµατα που απασχολούν τον ∆ήµο Αχαρνών και τους 
∆ηµότες ενώ είχε την ευκαιρία να ακούσει τις θέσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση και όλα τα φλέγοντα 
θέµατα της επικαιρότητας. Στη συνάντηση συµµετείχαν ο 
Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Νάσος Αθανασίου, ο 
πρώην Βουλευτής Ιωάννης ∆έδες, ο πρόεδρος της Οργά-
νωσης Μελών Αχαρνών ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ροδάκης, ο πρό-
εδρος της ΟΜ Κάτω Αχαρνών ∆ηµήτρης Καργάκης και ο 
πρόεδρος της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Θρακοµακεδόνων-Ολυµπια-
κού Χωριού Γιώργος Τόκας.
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Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 13€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε

τις Ευχές σας, 

τις εορτές σας, 

Αρραβώνες, Γάµους, 

Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: 

Θαλασσινά,

νηστίσιµα, 

Ψαρόσουπα, 

Κρεατικά.

ΜΕΝΙ∆Ι:  Γ. Κατσανδρή 1 - Πλατεία Αγίου Γεωργίου.Τηλ. 210 2400278 - Facebook: Βολιώτης, Μενίδι

Ανοιχτά
από

το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισµός του δήµου 
αποτέλεσε εξ αρχής το µεγάλο στοίχηµα 
τόσο για τον ίδιο όσο και για τη νέα δη-

µοτική αρχή Αχαρνών, στην οποία κατέχει τη θέ-
ση του αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 Η ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η διευκό-
λυνση της καθηµερινότητάς του και η απλοποίηση 
των διαδικασιών είναι το βασικό ζητούµενο στον 
σχεδιασµό του, ο οποίος περιλαµβάνει νέες εφαρ-
µογές και υπηρεσίες µε µοναδικό στόχο τη βελτίω-
ση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 
Ο αντιδήµαρχος Αχαρνών Νικόλαος ∆αµάσκος µι-
λά στο www.doxthi.gr για τη δηµοτική «πύλη στο 
∆ιαδίκτυο», απ’ όπου οι πολίτες µπορούν να ζητούν 
και να παίρνουν πιστοποιητικά ή και να υποβάλ-
λουν αιτήµατα και παράπονα (και να παίρνουν απα-
ντήσεις). Επίσης, αναφέρεται στα ΚΕΠ plus όπου ο 
δήµος θα ενταχθεί πιλοτικά, µε στόχο την εξυπηρέ-
τηση των επιχειρήσεων όπως και στο µεγάλο στοί-
χηµα της δηµοτικής αρχής που είναι η ψηφιακή δι-
αλειτουργικότητα όλων των υπηρεσιών του δήµου. 
Η νέα εποχή θέλει την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή 
και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο ∆ήµος 
Αχαρνών έρχεται να διεκδικήσει, δικαιωµατικά, µε-
ρίδιο σε αυτόν τον τοµέα. 
■ Είναι κοινά αποδεκτό ότι τους τελευταίους µή-
νες ο δήµος Αχαρνών έχει κάνει άλµατα προς τον 
ψηφιακό εκσυγχρονισµό του. Ποιες είναι οι νέες 
ψηφιακές υπηρεσίες που διαθέτει, πλέον, ο δή-
µος;
Η νέα δηµοτική αρχή από τη στιγµή που ανέλαβε τα 
καθήκοντά της, έθεσε ως στόχο και µία από τις προ-
τεραιότητές της, τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό του 
δήµου, µε σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των δηµοτών του, αλλά και την εύρυθµη 
λειτουργία του δήµου. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρή-
σαµε στην ενσωµάτωση νέων ψηφιακών υπηρεσι-
ών, όπως:
• Πιστοποιητικό γέννησης
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Ληξιαρχική πράξη βάπτισης 
• Ληξιαρχική πράξη Γάµου
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας 

• Βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας
• Βεβαίωση ΤΑΠ για οικόπεδα
• Βεβαίωση ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούµενα κτίσµατα
• Βεβαίωση ΤΑΠ για µη ηλεκτροδοτούµενα κτίσµα-
τα

■ Κύριε ∆αµάσκο, ποιο είναι το όραµα που έχετε 
για την ψηφιακή εξέλιξη του δήµου; Ποιοι οι στό-
χοι και οι προσδοκίες;
Με γνώµονα τη νέα ψηφιακή εποχή στην οποία ει-
σέρχεται η χώρα µας και επιδιώκοντας να συµβά-
λουµε τα µέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή, δεν 
θα θέλαµε ο δήµος Αχαρνών να παραµείνει στάσι-
µος και µακριά από τις νέες ευκαιρίες και δυνατότη-
τες που προσφέρονται µέσα από τη συγκυρία αυτή. 
Υπό το πρίσµα αυτό, στόχος της νέας δηµοτικής αρ-
χής είναι να αποτελέσει δίαυλο ανάπτυξης και εκ-
συγχρονισµού που θα εισάγει τον δήµο στην νέα τε-
χνολογική και ψηφιακή εποχή που οι καιροί επιβά-
λουν. ∆εν επιθυµούµε ο δήµος µας να υπολείπεται 
από τις εξελίξεις που επιτάσσουν τα νέα δεδοµένα 
και ως εκ τούτου θα προχωρήσουµε στην εισαγω-
γή επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και σε ψη-
φιοποίηση πολύτιµου υλικού µε σκοπό τη διατήρη-
ση της ιστορίας του τόπου µας και την εύκολη και 

ευρεία πρόσβαση σε αρχειακό υλικό.

■ Τι κερδίζει ο δηµότης από την ένταξη του δή-
µου στη νέα εποχή, µε την υιοθέτηση και ενσω-
µάτωση νέων ψηφιακών υπηρεσιών;
Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την προο-
πτική της ψηφιακής ανάπτυξης του δήµου θα είναι 
πολλαπλά για τους δηµότες. Καταρχήν, µειώνεται ο 
χρόνος αναµονής στις υπηρεσίες του δήµου ή και 
εξαλείφεται, αν λάβουµε υπόψη ότι πλέον οι δηµό-
τες µπορούν να λαµβάνουν ηλεκτρονικά τα πιστο-
ποιητικά τους χωρίς καν την παρουσία τους στον δή-
µο. Επιπλέον, µπορούν να διεκπεραιώνουν εύκολα 
και γρήγορα υποθέσεις τους µέσω ηλεκτρονικών αι-
τήσεων ή δηλώσεων, αποφεύγοντας τις χρονοβό-
ρες διαδικασίες του παρελθόντος. Επίσης, θα υπάρ-
χει δυνατότητα αποστολής αιτηµάτων, άµεσα και 
γρήγορα, µέσα από µία εφαρµογή όπου θα µπο-
ρούν οι δηµότες να δηλώνουν σε πραγµατικό χρό-
νο προβλήµατα που συναντούν στην καθηµερινό-
τητά τους, π.χ. καµένες λάµπες, προβληµατικό οδό-
στρωµα, εγκαταλελειµµένα οχήµατα και διάφορα 
έκτακτα περιστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται 
από τις ειδικές υπηρεσίες του δήµου και θα µπο-
ρούν να επιλυθούν άµεσα, χωρίς ενδιάµεσες χρο-
νοβόρες διαδικασίες. Να επισηµάνουµε στο σηµείο 
αυτό, ότι µέσα από την ενσωµάτωση των νέων ψη-
φιακών υπηρεσιών, εκτός από το κέρδος των δηµο-
τών, ενισχύεται και η εύρυθµη λειτουργία των δη-
µοτικών υπηρεσιών µε ταυτόχρονα οικονοµικά 
οφέλη για το δήµο.

■ Τι πρέπει να περιµένουµε στο µέλλον; Ποιες εί-
ναι οι επόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα 
τεθούν στην εξυπηρέτηση του κοινού;
Το µεγάλο στοίχηµα της νέας δηµοτικής µας αρχής 
είναι η ψηφιακή διαλειτουργικότητα όλων των υπη-
ρεσιών του δήµου µας!Έχουµε ξεκινήσει σε συνερ-
γασία µε τον κύριο Σιδηρόπουλο αντιδήµαρχο της 
τεχνικής υπηρεσίας,τον κ Πετάκο αντιδήµαρχο στην 
καθαριότητα και τον κ Ξαγοράρη αντιδήµαρχο του 
τµήµατος πρασίνου του δήµου µας,εδώ και αρκετές 

ηµέρες και εργαζόµαστε πιλοτικά πάνω σε µια ακό-
µα ψηφιακή εφαρµογή που θα δίνει την δυνατότη-
τα στους δηµότες µας άµεσα και µέσω του κινητού 
τους τηλεφώνου να καταγράφουν και να µας φω-
τογραφίζουν τα προβλήµατα της καθηµερινότητας 
τους, αυτά αυτόµατα θα αποστέλλονται σε µια ηλε-
κτρονική πλατφόρµα και θα παίρνουν έναν ηλε-
κτρονικό αριθµό πρωτόκολλου. ∆ίνουµε τη δυνα-
τότητα σ’ όλους τους δηµότες µας να παρακολου-
θούν διαδικτυακά τον χρόνο επίλυσης του προβλή-
µατος που ενδεχοµένως να βρίσκεται στην γειτονιά 
τους, κοντά στο σπίτι τους ή και κοντά στον χώρο ερ-
γασίας τους. Πρωταρχικός στόχος του δηµάρχου 
µας Σπύρου Βρεττού και κατ’ επέκτασης όλης της 
δηµοτικής µας αρχής είναι η επίλυση των προβλη-
µάτων της καθηµερινότητας όλων των συνδηµοτών 
µας!

■ Γνωρίζουµε τη στενή σχέση του δήµου µε τον 
Υπουργό Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Κυριά-
κο Πιερρακάκη, ο οποίος κατοικεί στην περιοχή 
µας. Πόσο έχει επηρεάσει αυτή η σχέση την ταχύ-
τητα υιοθέτησης της ψηφιακής εποχής στις υπη-
ρεσίες του δήµου;
Στο πρόσωπο του υπουργού βλέπουµε έναν πολύ-
τιµο συνεργάτη για την ψηφιακή εξέλιξη του τόπου 
µας κ όχι ΜΟΝΟ! Το µέχρι τώρα έργο του έχει απο-
δείξει ότι έχει και όραµα αλλά και σχέδιο. Οπότε αυ-
τήν την στιγµή µας δίνεται µια µοναδική ευκαιρία για 
να απλοποιήσουµε και να επιταχύνουµε όλες εκεί-
νες τις διαδικασίες που συνδέουν τον πολίτη µε τον 
δήµο. Σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί άµεσα η νέα 
υπηρεσία των κέντρων εξυπηρέτησης των πολιτών 
το ΚΕΠ plus.Ο δήµος Αχαρνών εντάσσεται πιλοτικά 
στη νέα αυτήν υπηρεσία και σε ηµερίδα που θα 
πραγµατοποιηθεί στην πόλη µας θα παρουσιάσου-
µε την ψηφιοποίηση και τις νέες υπηρεσίες που θα 
προσφέρουν στις επιχειρήσεις τα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ σύ-
ντοµα θα εξυπηρετούν εκτός από τους δηµότες και 
τους επιχειρηµατίες µε σκοπό να απλουστεύουν και 
να επιταχύνουν όλες εκείνες οι γραφειοκρατικές δι-
αδικασίες για το επιχειρείν!!!

Νικόλαος ∆αµάσκος (Αντιδήµαρχος Αχαρνών): 
Στόχος να γίνει ο ∆ήµος πρότυπο ψηφιακού µετασχηµατισµού
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Εξαιρετική ανταπόκριση είχε ο διαγωνισµός καλλιτεχνικής δηµιουργίας της ∆ΗΚΕΑ 

Οµαλά και µε απόλυτη ασφάλεια 
η επιστροφή των παιδιών στην ΑΡΩΓΗ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ποσοστό συµµετοχής επέστρεψαν τα παιδιά στο Κ∆ΑΠ ΜΕΑ 
«ΑΡΩΓΗ». Μετά τις πρώτες µέρες λειτουργίας οι γονείς έχουν ήδη διαπιστώ-
σει την προεργασία που είχε γίνει τόσο από την πρόεδρο Μαρία Μπούκη, 
όσο και από το προσωπικό του Κέντρου, ούτως ώστε να υπάρξουν οι καλύ-
τερες δυνατές συνθήκες, πάντα βάσει των σχετικών οδηγιών που έχουν δο-
θεί. Έτσι η επιστροφή στην κανονικότητα συνδυάζεται µε αυστηρή τήρηση κα-
νόνων υγιεινής και ασφάλειας και ιδιαίτερη φροντίδα από το προσωπικό καθα-
ριότητας. Τα παιδιά προσέρχονται σε βάρδιες, ενώ το Κέντρο είναι πλήρως εξο-
πλισµένο µε όλα τα απαραίτητα υλικά (αντισηπτικά, γάντια, απολυµαντικά, 
καθαριστικά), προκειµένου να µην προκύψει το παραµικρό πρόβληµα. Με το 
ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια φροντίδα οι άνθρωποι της Αρωγής συνεχίζουν κα-
θηµερινά να βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών και να λειτουργούν µε γνώ-
µονα την αρτιότερη λειτουργία του Κέντρου.

Γενική κινητοποίηση για την ετοιµότητα 
των σχολείων του ∆ήµου Αχαρνών  
ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ κινητο-
ποίηση βρίσκεται ο µη-
χανισµός του ∆ήµου 
Αχαρνών προκειµένου 
τα σχολεία της Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης 
να υποδεχτούν τους µι-
κρούς µαθητές που επέ-
στρεψαν  από τη ∆ευτέ-
ρα στις σχολικές τους 
δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό η Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτρο-
πή φρόντισε να προβεί σε αγορά απορρυπαντικών, απολυµαντικών, 
χαρτικών προκειµένου να τα διαθέσει σε όλες τις σχολικές µονάδες 
σε γενναίες ποσότητες.  Όσον αφορά το προσωπικό καθαριότητας 
έχει επιστρέψει ήδη στις θέσεις του, ούτως ώστε να προβεί στους απα-
ραίτητους καθαρισµούς.. Την ίδια ώρα η υπηρεσία Πρασίνου του ∆ή-
µου φρόντιζε για τον καθαρισµό των προαύλιων χώρων. Η ∆ηµοτι-
κή Αρχή αντιµετώπισε από την πρώτη στιγµή µε ιδιαίτερη υπευθυνό-
τητα το θέµα των σχολείων µε αποκλειστικό γνώµονα την ασφάλεια 
µαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού. 

Επιστροφή στην κανονικότητα µε ασφάλεια για τη ∆Η.Φ.Α. 

Ο καιρός του… εγκλεισµού έχει 
πλέον περάσει, αλλά σίγουρα 
άφησε σε όλους ιδιαίτερες 

αναµνήσεις. Ιδίως στα µικρά παιδιά 
που βρέθηκαν σε µια πρωτόγνωρη κα-
τάσταση, εγκλωβισµένα στο σπίτι, µα-
κριά από τους φίλους τους και το παι-
χνίδι σε εξωτερικούς χώρους. 

Σε αυτή τη συγκυρία αξίζει ιδιαίτερης 
µνείας η απόφαση του προέδρου της ∆Η-
ΚΕΑ κ. Γιάννη Νίκα για τη διοργάνωση δι-
αγωνισµού καλλιτεχνικής δηµιουργίας 

που απευθυνόταν στους µαθητές των 
Αχαρνών (ζωγραφική για τα παιδιά του 
∆ηµοτικού, κείµενα ή ποιήµατα για τα µε-
γαλύτερα παιδιά). 

Ο διαγωνισµός αυτός αγκαλιάστηκε 
µε µεγάλη θέρµη και αυτό αποδείχτηκε 
από τον µεγάλο αριθµό συµµετοχών. Πό-
σο µάλλον όταν επρόκειτο για µια πρώ-
τη κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση. Από 
όσο είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε πρό-
θεση της ∆ΗΚΕΑ και του προέδρου της κ. 
Γιάννη Νίκα, είναι παρόµοιες ενέργειες να 

καθιερωθούν µε διάφορες αφορµές και 
να επαναλαµβάνονται τακτικά. Μάλιστα 
ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός προτρέπει 
συνεχώς όλους τους συνεργάτες του να 
γίνονται κινήσεις για τα παιδιά, προκειµέ-
νου να γίνουν κοινωνοί της τέχνης.   

Είναι δεδοµένο πως αυτός ο διαγωνι-
σµός ήταν µια ιδανική αρχή, άφησε τις κα-
λύτερες εντυπώσεις σε όλους και θα ήταν 
ευχής έργον να υπάρξει ανάλογη συνέ-
χεια, κάτι που ο κ. Νίκας φαίνεται αποφα-
σισµένος να κάνει. 

Σε κανονικούς ρυθµούς 
λειτουργίας επιστρέφει 
η «∆ιέξοδος» 
του ∆ήµου Αχαρνών 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στην 
κανονικότητα και 
για το Κέντρο Πρό-
ληψης Εξαρτήσε-
ων και Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας «∆ιέξοδος» 
του ∆ήµου Αχαρ-
νών. Κατά το διάστηµα των περιοριστι-
κών µέτρων για την αποφυγή µετάδοσης 
του Κορονοϊού το Κέντρο λειτουργούσε, 
παρέχοντας υπηρεσίες συµβουλευτικής 
υποστήριξης τηλεφωνικά και τα Στελέχη 
του κατέβαλαν σηµαντική προσπάθεια, 
προκειµένου να υποστηρίξουν και να 
συµβουλεύσουν όσους δηµότες ένιω-
σαν την ανάγκη να απευθυνθούν σε εξει-
δικευµένους επαγγελµατίες ψυχικής 
υγείας. Το Κέντρο τηρεί αυστηρά όλα τα 
µέτρα προστασίας και υγιεινής, σύµφωνα 
µε τους Κανονισµούς του ΕΟ∆Υ.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της ∆ιε-
ξόδου κ. Μαρία Μπούκη ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα τα στελέχη του Κέντρου για τη 
συνεισφορά τους το προηγούµενο χρο-
νικό διάστηµα και βρίσκεται σε συνεχή 
συνεργασία µαζί τους, προκειµένου η 
λειτουργία του να καταστεί ακόµη πιο 
αποδοτική.   

Ηµέρες και ώρες επικοινωνίας: ∆ευ-
τέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00 • Τη-
λέφωνο: 210-2409015  -  E-mail: 
diexod@otenet.gr

ΣΤΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ 1940 η Να-
ζιστική Γερµανία επιχείρησε 
αεραποβατική απόβαση 
στην Κρήτη και διεξήχθη 
εκεί µία από τις σηµαντικό-
τερες µάχες του Β΄ Παγκο-
σµίου πολέµου. Στις 24 Μα-
ΐου ηµέρα Κυριακή και ώρα 
12:00, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες υγειονοµικές δι-
ατάξεις µε αυστηρά περιορισµένο αριθµό ατόµων, για λόγους ∆ηµόσιας υγείας και τηρώ-
ντας αυστηρά τα έκτακτα µέτρα που έχουν ληφθεί, στο Μνηµείο Ηρώων του ∆ήµου Αχαρ-
νών έγινε κατάθεση στεφάνων αποτίοντας έτσι ελάχιστο φόρο τιµής στους χιλιάδες πεσό-
ντες και εκτελεσθέντες Κρήτες για την επική τους Αντίσταση απέναντι στους Γερµανούς.  
Είχε προηγηθεί η Επιµνηµόσυνη δέηση στην Ενορία του Προφήτη Ηλία Αχαρνών. Την 
εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του χορευτικό αποτελούµενο από παιδιά µικρής ηλι-
κίας του Συλλόγου Αχαρνών Κρητών καθώς και της Εύξεινης Λέσχης Αχαρνών και Αττι-
κής  «Ο Καπετάν Ευκλείδης». Στεφάνια κατέθεσαν: Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός και ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών κ. ∆ηµήτριος Γιαννούλης. 

Εκδήλωση για την Επέτειο της Μάχης της Κρήτης Εκδηλώσεις µνήµης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 

Τις προηγούµενες µέρες είχαµε µια σειρά δο-
µών και επιχειρήσεων να επαναλειτουργούν 
βάσει των αποφάσεων της κυβέρνησης. Μετα-
ξύ αυτών ήταν και οι δοµές της ∆ηµοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών. Από τη ∆ευτέρα 1 Ιουνί-
ου άνοιξαν ξανά Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρε-
φονηπιακοί Σταθµοί. 

Με σχετική ενηµέρωσή της η πρόεδρος της 
∆ΗΦΑ Αγγελική Ζαχαριάδη ενηµέρωσε τους γο-
νείς για την επαναλειτουργία βάσει της σχετικής 
εγκυκλίου. Μάλιστα το άνοιγµα συνοδεύτηκε 
από την αυστηρή τήρηση όλων των σχετικών 

οδηγιών της αντίστοιχης εγκυκλίου. Η σωστή 
προεργασία όµως που έγινε τόσο από την κ. Ζα-
χαριάδη όσο και από τα στελέχη και τους υπαλ-
λήλους της ∆ΗΦΑ επέτρεψε η επαναλειτουργία 
να είναι οµαλή και ασφαλής.  Παράλληλα την 

ίδια µέρα επαναλειτούργησαν και όλα τα αθλη-
τικά τµήµατα της ∆ΗΦΑ, καθώς µε σχετική εγκύ-
κλιο δόθηκε το ελεύθερο από τη Γενική Γραµµα-
τεία Αθλητισµού για άθληση χωρίς όρια ηλικίας, 
για τη χρήση όλων των αθλητικών χώρων και 
πλήρη επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Επίσης και στην περίπτωση αυτή υπήρχε η πρό-
βλεψη για αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων 
υγιεινής και συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης. Σε 
κάθε περίπτωση η κ. Ζαχαριάδη και τα στελέχη 
της ∆ΗΦΑ ανταποκρίθηκαν στο στοίχηµα της επι-
στροφής στην κανονικότητα. 

Η 19Η ΜΑΪΟΥ αποτελεί άκρως σηµαντική ηµέ-
ρα για ολόκληρο τον ελληνισµό, Ηµέρα Μνή-
µης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 
όπως αυτή καθιερώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 
1994 µε οµόφωνη απόφαση της Βουλής των 
Ελλήνων. Στις 24 Μαΐου ηµέρα Κυριακή και 
ώρα 11:00, σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειο-
νοµικές διατάξεις µε αυστηρά περιορισµένο 
αριθµό ατόµων, για λόγους ∆ηµόσιας υγείας 
και τηρώντας αυστηρά τα έκτακτα µέτρα που 
έχουν ληφθεί για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID 19, στο Μνηµείο Ηρώ-
ων Ακριτών του Πόντου στο ∆ήµο Αχαρνών έγινε κατάθεση στεφάνων αποτίοντας έτσι ελάχιστο φόρο τι-
µής στους 353.000 νεκρούς εξαιτίας του βίαιου ξεριζωµού των Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές 
τους εστίες. Είχε προηγηθεί η Επιµνηµόσυνη δέηση από τον Πατέρα Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, Εφηµέριο - 
Πρωτοπρεσβύτερο στην ενορία του Αγ. Νικολάου. Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του χορευτικό 
αποτελούµενο από παιδιά µικρής ηλικίας του Συλλόγου της Εύξεινης Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «Ο Κα-
πετάν Ευκλείδης». Στεφάνια κατέθεσαν: Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός και ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου της Εύξεινης Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης» κ. Γιάννης Τοπαλίδης. 
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Η  Γνώµη µας... 

Την ∆ευτέρα 18 Μαΐου επισκέφθηκε το Ολυµπιακό Χωριό ο Υφυ-
πουργός Αθλητισµού Λευτέρης Αυγενάκης. Συγκεκριµένα, ενδι-
αφερόµενος για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ήθελε να έχει ιδία 

άποψη, γιατί άκουγε από διάφορες πηγές περί αχρησιµοποίητων, εγκα-
ταλελειµµένων, ρηµαζοµένων γηπέδων. Σχολαστικός και ακούραστος 
περπάτησε επί πολύ ώρα µεσηµεριάτικα ενηµερωνόµενος λεπτοµερώς. 
Σε αντίθεση µε ό,τι είχε ακούσει, έµεινε έκπληκτος από την άριστη συντή-
ρηση των εγκαταστάσεων (πλην του κολυµβητηρίου). Έδωσε συγχαρη-
τήρια στους αθλητικούς Συλλόγους του Ολυµπιακού Χωριού «Φοίβος», 
Αθηνά» και «∆ίας» για τη µέριµνα, την εθελοντική προσφορά τους και 
τα επιτυχή αποτελέσµατα από το 2006 µέχρι και σήµερα. Επίσης συνεχά-
ρη τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό για την πίεση που του ασκεί στα αθλητι-
κά θέµατα του ∆ήµου και δήλωσε ότι έχει άριστη συνεργασία µαζί του 
και προσπαθούν από κοινού να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα.

Πληροφόρησε ότι λίαν συντόµως θα περιέλθουν και τυπικώς οι εγκα-
ταστάσεις από τον ΟΕΕ∆ στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Χαρακτήρισε 
την προσπάθεια των Συλλόγων ως «καλή βάση» αλλά µε περιορισµένες δυ-
νατότητες. Μετά τις υπογραφές, «θα µπουν στο παιχνίδι» και ο ∆ήµος αλλά 
και η περιφέρεια, ώστε µε την χρηµατοδότηση κυρίως της τελευταίας, και µε 
την συνεργασία και των τριών µερών, να έχουµε πολλαπλάσια αποτελέσµα-
τα. Να λειτουργήσει το κολυµβητήριο που όλοι περιµένουν, να γίνουν πολ-
λά έργα ακόµη και να φθάσουν να εξυπηρετούνται κάποιες χιλιάδες κόσµου 
από τους 900 που είναι σήµερα περίπου. Ο Αντιδήµαρχος παιδείας πολιτι-
σµού & αθλητισµού κ. Στάθης Τοπαλίδης, εξέφρασε την αγωνία του, πως 
ένας ∆ήµος που βγάζει πολλούς παγκόσµιους πρωταθλητές και ολυµπιονί-
κες (όπως και ο ίδιος στην ελεύθερη πάλη),  στερείται χώρων προπόνησης 
µαχητικών αθληµάτων. Ο υφυπουργός µπορεί να µην µοίρασε απλόχερα 
υποσχέσεις, αλλά δεσµεύτηκε ότι θα προσπαθήσει και φάνηκε καθαρός 
όσον αφορά τους στόχους του. Έδωσε δε απτά παραδείγµατα επιτυχιών σε 
Παιανία, Παλλήνη, Φυλή κ.ά. και τόνισε ότι αυτά προήλθαν µόνον µετά από 
κλίµα οµόνοιας και συνεργασίας.

Υπογράφηκε η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Ολυµπιακού Χωριού στο Υφυπουργείο Αθλητισµού

Υπογράφηκε την Παρασκευή 29/5 το «Πρωτόκολλο Παράδοσης Πα-
ραλαβής» µεταξύ των αρµοδίων Επιτροπών του ΟΑΕ∆ και της ΓΓΑ και δό-
θηκε οριστική λύση στο ζήτηµα, που εκκρεµούσε από τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας το 2004, µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυµπια-
κού Χωριού.

Το σύνολο των στοιχείων των αθλητικών υποδοµών, σταθερών και κι-
νητών (κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός) παραχωρήθηκαν, υπό µορφή 
χρησιδανείου για τα προσεχή 99 χρόνια, στο Υφυπουργείο Αθλητισµού. 

Τα µέλη της Επιτροπής Παραλαβής της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, 
αφού µετέβησαν επανειληµµένως στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυµπι-
ακού Χωριού, εκτέλεσαν µακροσκοπικό έλεγχο και παρέλαβαν τους κάτω-
θι αναλυτικά περιγραφόµενους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις:
* ∆ύο (2) Κλειστά Γυµναστήρια τύπου Τ11, µε τους βοηθητικούς χώρους 
και τις εγκαταστάσεις τους.
Οι βοηθητικοί χώροι αποτελούνται από χώρους αναµονής στις δύο κεντρι-
κές εισόδους οι οποίοι λειτουργούν ως γραφεία, κυλικείο, λουτρά και απο-
θηκευτικοί χώροι.
Επίσης υπάρχουν οι χώροι των µηχανοστασίων, των εγκαταστάσεων θέρ-
µανσης και πυροσβεστικού συγκροτήµατος, ειδικές εγκαταστάσεις SPA µε 
παραπλήσιες εγκαταστάσεις WC και λουτρών.
* Κολυµβητική ∆εξαµενή

Το συγκρότηµα της κολυµβητικής δεξαµενής περιλαµβάνει την κολυµβητι-
κή δεξαµενή, τους τέσσερις (4) πυλώνες φωτισµού µε τους ηλεκτρικούς τους 
πίνακες. Επίσης υπάρχει ένα κτήριο που αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο.
Στο υπόγειο του κτηρίου είναι εγκατεστηµένος ο υποσταθµός της ∆.Ε.Η., ο 
οποίος αποτελείται από τα πεδία ΜΤ και ΧΤ και τον Μετασχηµατιστή. Στο υπό-
γειο είναι εγκατεστηµένα τα λειτουργικά συστήµατα της κολυµβητικής δεξα-
µενής (χηµικός καθαρισµός, εναλλάκτες και αντλιοστάσια µε τα δίκτυά τους).
Στο ισόγειο του κτηρίου υπάρχουν λουτρά – WC και χώροι για προετοιµα-
σία αθλητών, γραφεία, κουζίνα και αποθήκες.
* Στάδιο – Γήπεδο
Περιλαµβάνει το στάδιο (στίβο), το γήπεδο και τους τέσσερις (4) πυλώνες φω-
τισµού µε τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες.
* Αντλιοστάσιο Άρδευσης Γηπέδου
Αποτελείται από δεξαµενή νερού και κτήριο στο οποίο έχουν εγκατασταθεί 
τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα για τη λειτουργία της άρδευσης του γη-
πέδου. Επίσης πλησίον του κτηρίου έχει εγκατασταθεί γεώτρηση µε φρεάτιο 
και ηλεκτρικό πίνακα.
* Γήπεδα Τέννις
Περιλαµβάνουν δύο γήπεδα περιφραγµένα για τέννις και πυλώνες φωτι-
σµού µε τους ηλεκτρικούς πίνακές τους.
* Χώροι Στάθµευσης
Στο Ο.Τ. 42Γ υπάρχουν 275 θέσεις στάθµευσης Ι.Χ αυτοκινήτων και στο Ο.Τ. 
42∆ 18 θέσεις λεωφορείων,
Η Επιτροπή Παραλαβής της ΓΓΑ σηµείωσε τις εξής παρατηρήσεις:
* Κλειστά Γυµναστήρια τύπου Τ11
Οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται από αθλητικά σωµατεία.
* Κολυµβητική ∆εξαµενή
Η κολυµβητική δεξαµενή δεν έχει χρησιµοποιηθεί µετά τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του 2004.
Στο υπόγειο του κτηρίου, τα λειτουργικά συστήµατα της κολυµβητικής δε-
ξαµενής (χηµικός καθαρισµός, εναλλάκτες και αντλιοστάσια µε τα δίκτυά 
τους) και το µηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, δείχνουν να είναι σε καλή κατά-
σταση αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες 
του 2004. Επίσης, ο υποσταθµός της ∆.Ε.Η. είναι σε λειτουργία.
Στο ισόγειο του κτηρίου και συγκεκριµένα στο διάδροµο έχουν αποξηλωθεί 
(µετά από βανδαλισµό):
* µέρος της ψευδοροφής,
* η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (σχάρες, καλώδια και ηλεκτρικοί πίνα-
κες),
* οι χάλκινες σωληνώσεις θέρµανσης.
Στο ισόγειο του κτηρίου γίνεται χρήση τριών (3) γραφείων από τα αθλητικά 
σωµατεία.
Στον περιβάλλοντα χώρο της κολυµβητικής δεξαµενής έχει αποξηλωθεί (µε-
τά από βανδαλισµό), η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλωδιώσεις και ηλε-
κτρικοί πίνακες). Επίσης, οι πυλώνες φωτισµού χρήζουν συντήρησης.
Επισηµαίνεται ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου καλής λειτουργίας του 
υφιστάµενου Η/Μ εξοπλισµού.
* Στάδιο – Γήπεδο
Οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται από τα σωµατεία. Οι πυλώνες φωτισµού 
χρήζουν συντήρησης.
* Αντλιοστάσιο Άρδευσης Γηπέδου
∆εν έχει χρησιµοποιηθεί µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. ∆εν 
υπήρξε δυνατότητα εισόδου στο κτήριο για να πραγµατοποιηθεί έλεγχος, δι-
ότι ήταν κλειδωµένος.
* Γήπεδο Αντισφαίρισης

Οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται 
από τα σωµατεία.
* Χώροι Στάθµευσης  – Περιβάλλον 
Χώρος
Χρήζουν συντήρησης ο φωτισµός και 
γενικά οι χώροι πρασίνου.
Και, επιπλέον:
* ∆εν έχει εκδοθεί άδεια από την Πυροσβεστική.
* ∆εν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.(Σ.Σ. Το ένα 
κλειστό γήπεδο έπαιρνε κάθε χρόνο άδεια).
* Οι αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται από αθλητικά σωµα-
τεία, χωρίς να υπάρχουν συµβάσεις – εκχωρήσεις σε ισχύ.
* ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φύλαξη των αθλητικών εγκαταστάσεων 
στο «Ολυµπιακό Χωριό». Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο ο χρή-
στης των ανωτέρω εγκαταστάσεων να προβεί άµεσα στις απαιτούµενες 
ενέργειες για τη φύλαξη τους.
* Μετά την παραλαβή των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν έγινε παρά-
δοση κλειδιών από τον Ο.Α.Ε.∆ στη Γ.Γ.Α.
* Σηµειώνεται ότι, τα αθλητικά σωµατεία έχουν κλειδιά για τους χώρους 
που χρησιµοποιούν (κύριους, βοηθητικούς, λεβητοστάσια, αντλιοστά-
σιο πυρόσβεσης, υποσταθµό). Επίσης, έχουν εγκαταστήσει συναγερµό 
στις εισόδους των κτηρίων. 

Επίσκεψη αντιπροσωπίας του «Σύριζα»
Την Τρίτη 2 Ιουνίου επισκέφθηκαν τον παραπάνω χώρο µέλη του Σύριζα µε 
προεξάρχοντες τους κυρίους Χρήστο Σπίρτζη, Νάσο Αθανασίου, Πάνο Σκου-
ρολιάκος, Ιωάννη ∆έδε, Ανδρέα Νεφελούδη, Ιούλιο Συναδινό. Οι περισσό-
τεροι από αυτούς είχαν ασχοληθεί πολύ µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις και 
γενικώς µε τα του Ολυµπιακού Χωριού ως Υπουργείο Εργασίας στο οποίο 
ανήκουν οι εργατικές κατοικίες, αλλά και γενικώς µε τα προβλήµατα των 
Αχαρνών. Είχαν δε, υπογράψει στις 2/6/19 την παραχώρηση του Αθλητικού 
Κέντρου για 99 χρόνια από τον ΟΑΕ∆ στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 

Όπως σηµείωσε ο κύριος Συναδινός, ως τέως Γενικός Γραµµατέας Αθλη-
τισµού, θα ερχόταν εδώ ένα κοµµάτι από τις δραστηριότητες του Αθλητικού 
Κέντρου του Αγίου Κοσµά. Συγχρόνως θα έρχονταν 30 υπάλληλοι και στη 
διοίκηση θα εκπροσωπούνταν τα 3 σωµατεία του Ολυµπιακού Χωριού. Εί-
χαν υπολογίσει ότι τα ετήσια έξοδα θα ήταν συνολικά 800.000 €, ενώ είχε 
προϋπολογιστεί το ποσόν των 6,5 εκατοµ. €, (προ διαγωνισµού), για την κα-
τασκευή διοικητηρίου, µιας ήπιας εξέδρας στον στίβο 2-2.500 χιλιάδων θέ-
σεων και µια αίθουσα εκδηλώσεων 200 ατόµων. Επίσης είχαν δώσει βαρύ-
τητα στην ενεργειακή αναβάθµιση, ενώ εξέφρασαν επιµόνως την αγωνία 
τους, µήπως η σηµερινή κυβέρνηση τεµαχίσει τις εγκαταστάσεις και τις πα-
ραχωρήσει όλες ή µέρος σε µεγάλες ΠΑΕ. Το όραµά τους ήταν και είναι ο κα-
θαρά δηµόσιος χαρακτήρας και η δωρεάν άθληση όλων των δηµοτών και 
των περιχώρων. Ας µας επιτραπεί να κάνουµε µερικές παρατηρήσεις: 1ον) 
Εµείς υπολογίζουµε το κόστος λειτουργίας µαζί µε τους 30 υπαλλήλους του-
λάχιστον σε 1.500.000 €. 2ον) Αντί για κατασκευή διοικητηρίου προτιµούµε 
κάποια γήπεδα 5Χ5. 3ον) Αντί για 30 υπάλληλοι ίσως να αρκούν 10 και να 
ζητηθεί ο εθελοντισµός από τα σωµατεία, πράγµα που ούτως ή άλλως συµ-
βαίνει επί 16 χρόνια. Και 4ον) Η λέξη ∆ΩΡΕΑΝ δεν υπάρχει. Απλώς η άθλη-
ση του δηµότη µετακυλίεται στο σύνολο, δηλαδή στον κτηνοτρόφο στα Κα-
λάβρυτα, στον ψαρά στην Κάλυµνο, στον λιγνιτωρύχοστο Αµύνταιο. Ο υπερ-
τροφικός δηµόσιος τοµέας και οι παροχές επί 40 χρόνια, µε ευθύνη όλων 
των κυβερνήσεων, έφθασαν την Ελλάδα στη χρεωκοπία. Ελπίζουµε ο κ. Αυ-
γενάκης να µην συνεχίσει αυτά εγκλήµατα.

Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος 
∆ιαχειριστής της ιστοσελίδας dekeleianews.gr

Άφησε ελπίδες η επίσκεψη Αυγενάκη
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) 
έτους 2020 του ΟΠΕΚΑ, µε έµφαση στον κοινωνικό τουρισµό και 
τις παιδικές κατασκηνώσεις και δικαιούχους που ανέρχονται συνο-
λικά σε 235.000. Ειδικότερα από σήµερα ∆ευτέρα 1η Ιουνίου 2020 
και µέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, στα ΚΕΠ όλης της χώ-
ρας οι ενδιαφερόµενοι για τα προγράµµατα της Αγροτικής Εστίας 
θα µπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συµµετοχής.

●  Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης προτίθεται να προωθήσει νο-
µοθετικές ρυθµίσεις µε τις οποίες θα µειώνονται φόροι και τέλη επί των 
εισοδηµάτων των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται φέτος τεράστιες 
οικονοµικές ζηµιές από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορονοϊού. 
Στόχος είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις να παραµείνουν βιώσιµες και να 
ανακάµψουν σταδιακά ώστε να εξακολουθούν να στηρίζουν την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονοµίας.

●  Τα µέτρα, τα οποία θα νοµοθετηθούν στο δεύτερο εξάµηνο του τρέχο-
ντος έτους, προβλέπουν σηµαντικές µειώσεις στην προκαταβολή φό-
ρου εισοδήµατος έναντι του φορολογικού έτους 2020, πλήρη απαλ-
λαγή από το τέλος επιτηδεύµατος ή µείωση του τέλους επιτηδεύµατος 
για τη χρήση του 2020, µείωση των τεκµηρίων διαβίωσης για τα εισο-
δήµατα του 2020 και παροχή της δυνατότητας και στις ατοµικές επιχει-
ρήσεις να συµψηφίζουν ζηµιές µε καθαρά κέρδη επόµενων χρήσεων.

●  Ενεργοποιήθηκε η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης αποδεικτι-
κού ασφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
υπουργικές αποφάσεις 15435/913/16/4/2020 και 17535/
∆16002/7/5/2020. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στη νέα 
ηλεκτρονική υπηρεσία, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης της προ-
βλεπόµενης υπεύθυνης δήλωσης εξαίρεσης από την προσκόµιση απο-
δεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι πιστοποιηµένοι χρήστες µπο-
ρούν να επιλέγουν στην οθόνη της αίτησης=> Είδος Ασφαλιστικής Ενη-
µερότητας την επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης ∆ήλωσης Εξαίρε-
σης» και να προχωρήσουν σε υποβολή.

●  Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεµβρίου η προθεσµία υποβολής αίτη-
σης υπαγωγής σε ρύθµιση του συνόλου των ασφαλιστικών οφει-
λών των µη µισθωτών ασφαλισµένων, καθώς και των ασφαλισµέ-
νων προς Ο.Γ.Α., που δηµιουργήθηκαν έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 
του 2018 , όπως αναφέρεται στο σχετικό νοµοσχέδιο. Υπενθυµίζε-
ται ότι η προθεσµία υποβολής αίτησης έληγε στις 31 Μαΐου 2020. Οι 

αιτήσεις βάσει διάταξης του νοµοσχεδίου που κατατέθηκε, 
µπορούν πλέον να κατατεθούν έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.

●  Μέσα στις επόµενες ηµέρες συνυπογράφεται η ΚΥΑ για την προ-
κήρυξη 36.500 θέσεων οκτάµηνης απασχόλησης του προ-
γράµµατος κοινωφελούς εργασίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών 
Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία των προσλήψεων των ανέργων 
στην Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και κοινωνικούς φορείς σε κοινωφε-
λή προγράµµατα αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου, 
πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος µιλώντας στον ΑΝΤ1.

●  Πρόγραµµα επιδότησης εργασίας µε 830 ευρώ τον µήνα για 9.000 ανέρ-
γους ανακοίνωσε ο ΟΑΕ∆. Όπως επισηµαίνεται, το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ απο-
φάσισε σηµαντικές βελτιώσεις και ενισχύσεις του προγράµµατος «επι-
ταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Το πρόγραµµα επιχορηγεί 
για 12 µήνες εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που προσλαµβάνουν επι-
δοτούµενους ανέργους µε «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους 
απασχόλησης. Ωφελούµενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης (5 
µηνών και άνω) στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της 
επιδότησής τους, καθώς και στους επιδοτούµενους µακροχρόνια 
ανέργους, που αποφασίζουν να µετατρέψουν το επίδοµα ανεργίας 
τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

●  Έως τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020 παρατείνεται η εφαρµογή της αύξησης 
του ορίου των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη 
χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, σύµφωνα µε την Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών (ΕΕΤ).

●  Την απόφαση για επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 
σε νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος στα οποία έχει γίνει αποσύν-
δεση της ηλεκτρικής παροχής λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών, που 
αποδεδειγµένα αδυνατούν να εξοφλήσουν, λόγω πανδηµίας έλα-
βε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

●  Στις άµεσες φορολογικές ανάσες που σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση 
περιλαµβάνονται: 1. Η µείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριµένα ροφήµατα 
τα οποία ως σερβιριζόµενα είδη στον κλάδο εστίασης πωλούνται µε 
ΦΠΑ 24 %, ενώ εάν τα παραγγείλει κανείς εκτός , επιβαρύνονται µε 
13%. Τέτοιου είδους ροφήµατα είναι ο καφές , τα αναψυκτικά , οι χυ-
µοί και το τάσι που αποτελούν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και µε 
την υπαγωγή τους στον χαµηλό συντελεστή του φόρου 135 θα κατη-
φορίσουν και οι τιµές τους.  2. Μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά και 
αεροπορικά εισιτήρια στο 13% από 24%.

●  Νέες διευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικτυακή υπηρεσία έκδο-
σης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για ελεύθερους 
επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες, δίνει µε έγ-
γραφο του ο ΕΦΚΑ. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, µε τη νέα 

υπηρεσία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που ανα-
πτύσσονται για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και 
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του e-ΕΦΚΑ, απαλλάσσονται οι ασφα-
λισµένοι από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας, αποφορτίζονται 
οι αρµόδιες υπηρεσίες, απλοποιείται και επιταχύνεται η σχετική δια-
δικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενηµερότητας.

●  Η δυνατότητα έκδοσης κλειδάριθµου έπειτα από ψηφιακό ραντεβού µε 
εκπρόσωπο της ΑΑ∆Ε δίνεται πλέον στους πολίτες, καθώς ξεκίνησε η 
λειτουργία της ψηφιακής πύλης για ζωντανή επικοινωνία και τηλεδιά-
σκεψη των πολιτών µε εκπροσώπους της ΑΑ∆Ε. 

●  Έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν εν µέσω της κρί-
σης του κορονοϊού 900.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπα-
σχολούµενοι που θα τις καταβάλουν εµπρόθεσµα. 

●  Κανένας πλειστηριασµός δε θα γίνει µέχρι τις 31 Ιουλίου, σύµφωνα µε τρο-
πολογία που κατέθεσε χθες ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιά-
ρας, σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Στην ίδια τροπολογία προβλέ-
πεται ότι πλέον από έδρας ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα επαναπροσδι-
ορίζει τις µαταιωθείσες υποθέσεις. Επίσης, τη µαταίωση πλειστηριασµού 
στην περίπτωση που οποιαδήποτε προθεσµία εµπίπτει, έστω και µερικώς, 
εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, καθώς και πρόβλεψη για 
τον εκ νέου προσδιορισµό του, όπως και τη µαταίωση πλειστηριασµών 
που επισπεύδονται και έχει ορισθεί ηµέρα διεξαγωγής έως τις 15/6/2020, 
καθώς και πρόβλεψη για τον εκ νέου προσδιορισµό τους.

●  Για το εµβόλιο  κορωνοϊού  : Ερευνητές του Νοσοκοµείου «Αττικόν» 
αντιπροτείνουν ένα ήδη υπάρχον εµβόλιο για την προστασία του 
πληθυσµού ενόψει του δεύτερου κύµατος COVID-19. Μάλιστα 
έχουν τεκµηριώσει επιστηµονικά ήδη τον συσχετισµό µε µελέτη που 
ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό στο Νοσοκοµείο «Αττικόν» και ξε-
κινούν άµεσα τον εµβολιασµό του πληθυσµού. Συγκεκριµένα, οι 
Έλληνες ειδικοί, µε επικεφαλής τον Καθηγητή Παθολογίας-Λοιµώ-
ξεων του ΕΚΠΑ κ. Ευάγγελο Γιαµαρέλλο, έχουν λάβει έγκριση από 
τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) και ξεκινούν την 1η Ιουνί-
ου το πρόγραµµα εµβολιασµού κατά της νόσου COVID-19 µε το εµ-
βόλιο κατά της φυµατίωσης (BCG)

Μεζεδοπωλείο – Μαγειρείο 
«Ο  Μερακλής» 

Παραδοσιακές – σπιτικές  γεύσεις 
 Σε Κρεατικά και Θαλασσινά
 Μαγειρευτά, Ψητά, Τηγανιτά 

 Ποικιλίες διάφορες νηστήσιµες 
 Ούζα - Τσίπουρα και χύµα Κρασί 

Κάθε ∆ευτέρα Κλειστά
∆ιεύθυνση: Σπύρος   Βρεττός

Αγίου Νικολάου 2 - Αχαρνές • Τηλ.  210 2476811 - Κιν. 6986 833871

Η αίθουσα
διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

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
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
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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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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 
1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣ : κ ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό,  κα Αντιδήµαρχο Παιδείας Λουΐζα Κοσµίδου, 

 κ. Πρόεδρο Α/βάθµιας Επιτροπής Χαρ. Ορφανίδη,  κ. Αντιπρόεδρο Α/βάθµιας Θοδωρή  Πολυµενέα. 
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών 

εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας για την άµεση ανταπόκριση και συµβολή σας στην επίλυση
χρόνιων και καίριων προβληµάτων της σχολικής µονάδας µας.

Προσβλέπουµε στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας µας. 
Με εκτίµηση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        ΤΟ ∆.Σ
                  ∆ΗΜ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ (ΚΥΡΙΑΚΗ 31/5/2020) 
Την Κυριακή 31 Μάιου 2020 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η 29η Εθελοντική Αιµοδοσία

στο Σύλλογο Κρητών Αχαρνών.
Θα θέλαµε να πούµε ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, καταρχάς σε όλους τους εθελοντές και νέους αι-
µοδότες, που µας τίµησαν µε την παρουσία τους για δεύτερη φορά (λόγου µεγάλης προσέλευ-

σης κόσµου πριν από ένα µήνα) και ενίσχυσαν την Τράπεζα Αίµατος του Συλλόγου µας!
Επίσης, ευχαριστούµε θερµά την κινητή µονάδα του Γ.Ν. "Αγία Όλγα" και το προσωπικό

για την πολύτιµη συµβολή τους στην εθελοντική αιµοδοσία.
Ευχαριστούµε το ∆.ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ και την Κα Πυροβολάκη Ρόδω, τον ∆ήµο Αχαρνών και
το δήµαρχο κ. Σπύρο Βρεττό για την κάλυψη των απαιτήσεων σε µάσκες και αντισηπτικά.

Επίσης ευχαριστούµε την PIZZA FAN, τα DONUTS MANIA και τα Κρητικά Προϊόντα
ΑΦΟΙ ΣΗΦΑΚΗ για τις ευγενικές τους χορηγίες.

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

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

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

Λύκειον των Ελληνίδων - Παράρτηµα Αχαρνών
Φιλαδελφείας 6 - Κεντρική Πλατεία • Αχαρνές, 28-05-2020
Τ.Κ.: 13671 Αχαρνές - Τηλ. : 210 24 62 085 • Αριθ. Πρωτ. 62

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Σας γνωστοποιούµε ότι ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λυκείου
των Ελληνίδων - Παράρτηµα Αχαρνών, το Λύκειο µας θα παραµείνει κλειστό όσον αφορά

τις µουσικές και χορευτικές του δραστηριότητες και συγκεκριµένα τα Τµήµατα Χορού,
Θεατρικού παραµυθιού, Χορωδίας και Μαθηµάτων Πιάνου, λόγω της πανδηµίας

του Κορωνοϊού που εξακολουθεί ακόµα να υφίσταται.
Επίσης, το Σάββατο 06-06-2020 και το Σάββατο 13-06-2020, ώρες 10:00 π.µ έως και τις 13:00 
µ.µ., το Λύκειο µας θα είναι ανοιχτό για τακτοποίηση λειτουργικών και ταµειακών θεµάτων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία χρειαστείτε, µπορείτε να απευθυνθείτε
στο τηλ. 210 - 24 62 085 και στο κιν. 6972403040 (κα. Λιβανού Μαρία Έφορος Εθνικών

Χορών και Μουσικού Τµήµατος), στη σελίδα µας στο facebook ή στην ηλεκτρονική
µας διεύθυνση lykeionellinidonacharnon@gmail.com.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η   πρόεδρος

Αναστασία   Βενετσάνου  

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   
του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της ΑΡΤΕ-
ΜΙΣΙΑΣ   το  γένος  ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗ, 
που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΙ-
ΚΗΣ  και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ   - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και  η  ΚΗΡΑΖ   ΑΘΑΝΑΣΙΑ    του  
ΧΡΗΣΤΟΥ   και της  ΜΑΝΘΑΣ   το γέ-
νος ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ   που γεννήθηκε 
στην  ΓΕΡΜΑΝΙΑ   και κατοικεί στην 
ΑΧΑΡΝΕΣ - 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   ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ   του  ΤΡΥΦΩΝΑ  και της  ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑΣ το γένος  ΚΑΡΑΒΟΥΛΗ  που 
γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και κατοικεί στην ΧΑΛΚΙ∆Α  θα έλθουν 
σε γάµο στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ 
- ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ     του   
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    και  της  ΓΕΩΡΓΙΑΣ    το  
γένος   ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ, που γεννήθηκε 
στο  ΧΟΛΑΡΓΟ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοι-
κεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και  η   
ΕΡΥΦΙΛΗ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    του   ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΥ   και της  ΝΙΚΗΣ   το γένος  
ΑΛΒΑΝΟΥ   που γεννήθηκε στην  ΜΥ-
ΤΗΛΙΝΗ       και κατοικεί  στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάµο 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     
του   ΙΩΑΝΝΗ     και  της  ΑΡΙΣΤΕΑΣ     το  
γένος   ΜΑΚΡΥ∆ΑΚΗ,  που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στα  ΑΝΩ  
ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και 
της  ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ  το γένος  ΚΑΝΕΛΟ-
ΠΟΥΛΟΥ   που γεννήθηκε στην  ΝΙ-
ΚΑΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ   και κατοικεί  στα  
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάµο στα   ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ  – 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

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΗΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ     του   
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    και  της  ΣΟΦΙΑΣ   το  
γένος  ΣΑΡΙ∆ΟΥ, που γεννήθηκε 
στην  ΡΩΣΙΑ    και κατοικεί στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   ΑΜΑΝΑΤΙ-
∆Η    ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ     του   ΣΕΡΓΙΟΥ   
και της  ΤΑΤΙΑΝΑΣ   το γένος  ΤΡΥΦΟ-
ΝΟΒΑ   που γεννήθηκε στο  ΟΥΖ-
ΜΠΕΚΙΣΤΑΝ       και κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάµο στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ    3/ΧΡΟΝΩΝ 
Τη  ∆ευτέρα  8  Ιουνίου  2020, «Αγίου Πνεύµατος» ώρα 10.00 π.µ.  τελούµε  3 / ΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ  στον   Ιερό   Ναό  Κοιµήσεως  της  Θεοτόκου   Αχαρνές,  για  την  Ανάπαυση της  ψυχής  του  

πολυαγαπηµένου  µας  υιού, αδελφού,  εγγονού, ανιψιού, εξάδελφου  και  συµµαθητού

ΜΑΡΙΟΥ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ :  Αθανάσιος  και  ∆ιονυσία

Η Α∆ΕΛΦΗ : Ευαγγελία
ΟΙ  ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ : Θωµάς  και  Πανωραία Ευαγγελία

ΟΙ  ΘΕΙΟΙ - ΤΑ  ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -  ΟΙ  ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ
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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, 7  Ιούνιος 2020 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ   Λαθέας 25.   2102440343

∆ευτέρα, 8  Ιούνιος 2020 ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡ-
ΓΥΡΩ      Λ. Θρακ/δόνων 10. 2102443437

Τρίτη, 9  Ιούνιος 2020 ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ  ∆εκελείας 41. 2102466690

Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2020 ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  Λ.Θρακ/δόνων 242. 
2102435820

Πέµπτη, 11 Ιούνιος 2020 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΘΕΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/νες. 
2102432259

Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2020 ● ΒΑΡ∆Α-
∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ  ∆εκελείας 51. 2102448377

Σάββατο, 13 Ιούνιος 2020 ● ΚΑΛΑΝΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Λ. Αθηνών 23. 
2102465432

Κυριακή, 14 Ιούνιος 2020 ● ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.∆ηµοκρατίας 222. 
2102312615

∆ευτέρα, 15 Ιούνιος 2020 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Λαθέας 56. 2102477556

Τρίτη, 16 Ιούνιος 2020 ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ  Πάρνηθος 23. 2102464914

Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 41. 2108087990

Πέµπτη, 18 Ιούνιος 2020 ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ  Αγ.Τριάδος 35. 2102464226

Παρασκευή, 19 Ιούνιος 2020 ● ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ       ∆εκελείας 41. 
2102466690

Σάββατο, 20 Ιούνιος 2020 ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛ.  Αριστοτέλους 86. 2102468746

Κυριακή, 21 Ιούνιος 2020 ● ΚΟΥΦΟΠΑ-
ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓ.  Πάρνηθος 170. 
2102406400

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 7/6/2020 ΕΩΣ 21/6/2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 80 
τ.µ. στην οδό Αναστασίου βρετ-
τού, πλησίων κεντρικής πλατείας 
αγ. Βλασίου.  Τηλ. 210 2467071 
και 6944 367983. 4∆248
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός από την 
περιοχή Αγίου Πέτρου Α’ , για 
πρωινή ή απογευµατινή απασχό-
ληση. Τηλ. 6976 836287. 4∆248
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά  µονοκατοι-
κία ή διάρι – τριάρι  διαµέρισµα  
60-80 τ.µ.  στην περιοχή αγίου Πέ-
τρου Α΄.  Τηλ. 6976 836287. 
4∆248
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  δύο  οικόπεδα  
στην περιοχή Αγίου Πέτρου. Το 
ένα 600 τ.µ. εντός σχεδίου, οδός 
Λαβαρού 1821.  Το άλλο 2500 
τ.µ. επί της οδού Αγίου Πέτρου. 
Τηλ. 210 2464715 και 6987 
701715. 4∆248 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μίνι Μάρκετ, κοντά 
στο δηµαρχείο Αχαρνών, από το 
1965  λόγω συνταξιοδότησης.  
Τηλ. 210 2444208. 4∆248.         

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδί-
δονται από κάτοχο Tkt Cambridge 

Και C2 Αχαρνές (Μενίδι). Τηλ 
6974962940. 5∆248
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυ-
µνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6942 864 739. 10∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος , παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου – Λυκείου, µε εικοσαετή 
εµπειρία και µεταδοτικότητα. Τιµές 
λογικές. Τηλ. 6972 695300. 4∆246.
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος 
Αγγλικού Παν/µίου, µε master και 
πολύ µεγάλη εµπειρία, παραδίδει 
µαθήµατα για όλα τα επίπεδα 
(PROFICIENCY, LOWER, ETC.) - µα-
θητές, υποψηφίους Πανε/µιων, Ακα-
δηµιών Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπο-
ρίας, Ξεναγών, εργαζοµένους, επαγ-
γελµατίες, εµπορική αλληλογραφία, 
ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική 
εργασία. Τηλ. 6907653300. 5∆246.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηρια-
κή  πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε 
µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 
601252. 5∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, 
Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εµπει-
ρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6931152565. 5∆245

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




