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Μοιάζει πραγµατικά απίστευτο, αλλά  αυτή  είναι  η  πραγµατικότητα.

Έ πρεπε να περάσουν 
δέκα ολόκληρα χρό-
νια και να αναλάβει 

τα ηνία του ∆ήµου Αχαρνών 
ο Σπύρος Βρεττός για να λει-
τουργήσει επιτέλους το σύ-
στηµα αυτόµατης πυρόσβε-
σης στην οδό Μακεδονίας 
στους Θρακοµακεδόνες. 

Μοιάζει πραγµατικά απί-
στευτο, αλλά δυστυχώς αυτή 
είναι η πραγµατικότητα. Ένα 
έργο που κόστισε περίπου ένα εκατοµµύριο ευρώ (µαζί 
µε την αναδάσωση) και το οποίο εγκαινιάστηκε ξανά και 
ξανά δεν είχε λειτουργήσει ποτέ. Ένα έργο το οποίο είναι 
απολύτως απαραίτητο για την πυροπροστασία µιας τόσο 
ευαίσθητης περιοχής, όπως οι Θρακοµακεδόνες. 

Ακόµη θυµόµαστε τις παλιότερες εξαγγελίες και τις 
φωτογραφίες κάποιων που το παρουσίαζαν ως έτοιµο έρ-
γο. Μόνο που δεν είχε λειτουργήσει ποτέ. 

Και πως θα µπορούσε άλλωστε να λειτουργήσει, όταν 
δεν είχε ολοκληρωθεί. Όπως έγινε γνωστό το προηγού-
µενο χρονικό διάστηµα έλειπαν βασικές συνδέσεις µε το 
δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ, ενώ η αχρηστία τόσων ετών είχε προ-
καλέσει και βλάβες που έπρεπε να επιδιορθωθούν. 

Ο Σπύρος Βρεττός, γνωρίζοντας το θέµα και κυρίως πό-
σο σηµαντικό είναι για την περιοχή, είχε δώσει σαφείς οδη-

γίες στους συνεργάτες του και 
τις υπηρεσίες να εργαστούν ού-
τως ώστε το έργο να παραδοθεί 
και να είναι προς χρήση τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Έτσι και 
έγινε. Ασχολήθηκαν πολλά 
άτοµα προκειµένου να δοθούν 
λύσεις, σε τεχνικά και διαδικα-
στικά θέµατα και να µπορέσει 
το σύστηµα πυρόσβεσης να κα-
ταστεί λειτουργικό. 

Και µπορεί για κάποιους να 
φαίνεται ως ένα απλό ζήτηµα, καταδεικνύει όµως το πό-
σα πολλά προβλήµατα έχει κληρονοµήσει η παρούσα 
δηµοτική αρχή. Ακόµη και έργα δεκαετίας, πολυδιαφη-
µισµένα και «βιτρινάτα» να χρειάζονται τόση δουλειά για 
να τα καρπωθούν οι δηµότες. 

Παρόλα αυτά τόσο ο Σπύρος Βρεττός όσο και τα υπό-
λοιπα µέλη της διοίκησής του δεν σταµατούν εδώ ούτε 
ψάχνουν να βρουν άλλοθι στο παρελθόν. Έχουν κάνει 
τον σχεδιασµό τους και τρέχουν όσα περισσότερα ζητή-
µατα µπορούν. Παράλληλα µε το πλάνο για νέα έργα 
φροντίζουν να «ξαραχνιάσουν» και παλιά θέµατα, τα 
οποία µε την κατάλληλη φροντίδα και πολλή δουλειά 
µπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω στην πόλη.  

Κι αυτό δεν είναι διαφήµιση, αλλά η πραγµατικό-
τητα.  

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!  Μετά από ∆έκα χρόνια λειτουργεί
το Σύστηµα πυρόσβεσης στους  Θρακοµακεδόνες

Καλό Καλοκαίρι σε όλους, το επόµενο φύλλο θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 30-08-2020

Ξεκίνησε η  άµεση  αξιοποίηση 
των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Ολυµπιακού Χωριού
ΤΟ ΠΡΩΙ της  
Παρασκευής 24 
Ιουλίου 2020,   
αποτελεί την ου-
σιαστική αφετη-
ρία της συνεργα-
σίας της Γενικής 
Γ ρ α µ µ α τ ε ί α ς 
Αθλητισµού και 
τ ο υ  ∆ ή µ ο υ 
Αχαρνών µε στόχο την άµεση αξιοποίηση των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού. 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
κάνει ένα ακόµη βήµα 
στην ψηφιακή εποχή, 
καθώς είναι ένας από 
τους πρώτους 28 ∆ή-
µους της χώρας που θα 
χρησιµοποιήσουν την 
εφαρµογή αυτή. «Η συ-
νεργασία του ∆ήµου και 
του υπουργού κ. Πιερ-
ρακάκη είναι διαρκής 
λειτουργώντας πάντα µε 
αποκλειστικό γνώµονα την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελ-
τίωση της καθηµερινότητάς τους», υπογράµµισε ο Αντιδηµάρχος 
ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης  Νικ.  ∆αµάσκος.  

Άρθρο του Οδυσσέα  
Καµπόλη 
∆ηµοτικός σύµβουλος 
/ επικεφαλής 
της ∆ηµοτικής  
Παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»
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∆αµάσκος  Νίκος: 
 Προχωράµε  δυναµικά!!!
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∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ :   Που  βρισκόµαστε  
σήµερα…   «ΕΛΠΙ∆ΕΣ υπάρχουν!

Όχι  Άλλο Κάρβουνο…

Μια  πόλη  που επιτέλους αλλάζει,  
µια πόλη που  οµορφαίνει …

Κι όµως είναι 
στις Αχαρνές! 
ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ έκπληξη αντίκρισαν οι κάτοι-
κοι των Αχαρνών τις τελευταίες µέρες. Ένας 
δρόµος στο κέντρο της πόλης γέµισε χρώµα 
και άλλαξε τη διάθεση όλων. Ο ∆ήµος Αχαρ-
νών και η ∆ΗΚΕΑ ξεκίνησαν µε τον τρόπο αυ-
τό να υλοποιούν ένα πρόγραµµα το οποίο 
αποσκοπεί µε µικρές παρεµβάσεις να αλλάξει 
το γκρίζο και να δώσει µια άλλη οπτική στο κέ-
ντρο της πόλης. 

Άρθρο του Χρήστου Ηλιάδη 
A' Επιλαχών Βουλευτής 
Αν.Αττικής 
Τοµεάρχης Ποντιακού 
Ελληνισµού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ



2 Κυριακή 2 Αυγούστου 2020

Η σηµερινή Τουρκική ηγεσία, είναι και λειτουργεί κου-
τοπόνηρα. ∆εν είναι όµως ελάχιστα έξυπνη. Τα Αραβι-

κά Έθνη, έχυσαν ποτάµια ανθρώπινο αίµα, για να αποτινά-
ξουν την Οθωµανική κατοχή. Θα τους αγκαλιάσουν και θα 
τους φιλήσουν  σήµερα σαν ελευθερωτές; Αυτό είναι χοντρή 
ηλιθιότητα. Χώρια που δεν θα δεχτούν ποτέ θρησκευτικό κα-
πέλωµα.

Οι λαϊκιστές πολιτικοί και οι φανατικοί ιερωµένοι, εί-
ναι µάστιγα για  τους ανθρώπους και τους φορτώ-

νουν πολλά δεινά. Και οι δύο είναι ανειλικρινείς, δηλαδή 
ψεύτες, δηλαδή απατεώνες. Όποιος το κατάλαβε, βλέπε 
την ζωή µας ποιο ρεαλιστικά, ποιο πραγµατικά.

Η πτώση της Ανατολικής Αυτοκρατο-
ρίας(Βυζαντινής), έγινε για δύο βασι-

κούς λόγους. Πρώτον για την βαριά φο-
ρολογία από µέρους των αυτοκρατόρων 
και δεύτερον από την αρχοµανία των χρι-
στιανών  ιερωµένων, να µην χάσουν την 
εξουσία τους επάνω στον λαό, στο ποί-
µνιο. Όλα τα άλλα, είναι καθρεφτάκια και 
χάντρες για πρωτόγονους.

Εκείνο που φοβούνται οι ∆υτικές 
δηµοκρατίες, είναι τα Θεοκρατικά 

καθεστώτα. Είναι άκρως επικίνδυνα. 
Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Σουλτάνος 
στην Τουρκία, γι’ αυτό θα βρει αντιµέτωπη όλη την ∆ύση, 
πέραν από τα όποια οικονοµικά οφέλη.

Όπως συνήθως γίνεται, για τις βρώµικες δουλειές ενός 
κόµµατος, κάποιο ηχηρό όνοµα πρέπει να θυσιαστεί, 

για να µην υποστεί ο αρχηγός τις συνέπειες αυτών των δόλι-
ων πράξεων. Το έργο το έχουµε ξαναδεί, αρκετές φορές.  Τι 
έχεις Γιάννη;  Τι είχα πάντα. Κουράζει και αηδιάζει.

Αυτοί που είναι εκάστοτε κυβέρνηση και ασκούν 
εξουσία, δεν είναι πιο έξυπνοι ή πιο πονηροί µεταξύ 

µας. Απλά λένε τόσα ψέµατα και κρύβουν την αλήθεια, 
που ο κόσµος µπερδεύεται και όποιος αντέξει. Εκ των 

υστέρων λέµε, α τα καθίκια και η ζωή συνεχίζεται.
Με τις τελευταίες οικονοµικές αποφάσεις που πήρε η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, αποµάκρυνε προς το παρόν τις απο-

σχιστικές τάσεις. Μέλλει να δοκιµαστεί πως θα συµπεριφερ-
θεί σε µια τοπική ή περιφερειακή σύρραξη. Ίδωµεν.

Τα παιγνίδια της εξουσίας και της ισχύος, έχουν πά-
ντα θύµατα ανθρώπινες ζωές. Η σύγκρουση των 

συµφερόντων των πολιτών διέπεται από τους κανόνες 
του συντάγµατος, που ορίζει τα δικαιώµατα και τις υπο-
χρεώσεις των πολιτών. Όποιος τους περιφρονεί θα γίνει 
και ο ίδιος θύµα της αρχοµανίας.

Ο Σουλτάνος  της Τουρκίας µε Ελληνικές ρίζες, είναι αυ-
τοκαταστροφικός. Το 
τέλος του δυστυχώς 
θα είναι άσχηµο. Και 
επειδή είναι µάλλον 
κοντινό θα το δούµε, 
θα το ζήσουµε και µείς.

Όταν πέσει ο 
Σ ο υ λ τ ά ν ο ς ,  

όλοι οι αυλοκόλακες αφού πρώτα πέ-
σουν στο πλιάτσικο, µετά  θα σκορπί-
σουν στους τέσσερες ανέµους. Έτσι γί-
νεται πάντα. ∆ρυός πεσούσης, πας ανήρ 
ξυλεύεται.

Οι θρησκείες είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τους εξου-
σιαστές. Ακόµη και οι  ιδεολογικά άθεοι ηγέτες, χρησι-

µοποιούν αυτό το εργαλείο, για να αυξήσουν την επιρροή 
τους στον λαό. Πανάρχαια µέθοδος.

Από αρχαιοτάτων χρόνων η Μεσόγειος θάλασσα 
ήταν Ελληνική, Ρωµαϊκή, Γαλλική, Ισπανική. ∆εν νο-

µίζω ότι τα κράτη αυτά θα δεχτούν σήµερα να κυριαρχεί 
στην Μεσόγειο µια ξένη δύναµη.

Ένας Εβραίος πεθαίνει και παρουσιάζεται στον Θεό, να 
του πει το παράπονο του. Σε ακούω λέγει ο Θεός.  Να Θε-

ούλη µου εγώ είµαι εστιάτορας. Το µαγαζί το πήρα από τον 
πατέρα µου, αυτός από τον παππού µου και πάει λέγοντας. 
Χιλιάδες χρόνια κάνουµε αυτή την δουλειά. Που θέλεις να 
καταλήξεις παιδί µου; Να Θεούλη µου, όταν ο γιός σου έκα-
νε τον Μυστικό ∆είπνο, δεν µας πλήρωσε. 

Όταν λέµε την φράση, έριξε την 
µπάλα στην εξέδρα, εννοούµε ότι 

ο άνθρωπος αυτός δεν αναλαµβάνει 
την ευθύνη των πράξεων του, ούτε βε-
βαίως και τις συνέπειες. Αυτό δείχνει 
ένα άνθρωπο δειλό και δόλιο.

Ο εγωισµός µας είναι ένα ανήµερο 
θηρίο, αλλά έχει δύο όψεις. Στον δη-

µιουργικό µε πείσµα και στον καταστρο-
φικό, που δεν δέχεται δεύτερη γνώµη. 
Σαν το χρήµα. Μπορεί να σε αναδείξει, 
µπορεί  όµως και να σε καταστρέψει. Η λο-
γική µας διακρίνει την διαφορά.

Η µητέρα φύση, δεν έχει κάνει τί-
ποτα άσκοπα. Όταν την ενοχλού-

µε και παρεµβαίνουµε στο έργο της, τό-
τε µας επαναφέρει στην τάξη.

Αυτοκαταστροφή σηµαίνει, να βάζω 
φωτιά στο δάσος από κοµµατική εµπάθεια, από κοµµα-

τική αντιπαλότητα. ∆ηλαδή αυτοπυρπολούµαι.
Κάποιοι δηµοσιογράφοι, σήµερα βουλευτές, που 
πάλαι ποτέ τους θεωρούσαµε σοβαρούς, έχουν κα-

ταντήσει αξιολύπητοι. Με αυτούς που έχουν µπλέξει, 
προσπαθώντας να δικαιολογήσουν, πράγµατα, ανοµο-
λόγητα. Μπερδεύουν τα λόγια τους και δυσκολεύονται 
να σκεφθούν. Γιατί τόσος ξεπεσµός!!!

Όταν η γνώση είναι δεµένη µα την ανθρωπιά, δεν σε 
αφήνει να σταµατάς να αγωνίζεσαι για την ευεργεσία των 

ανθρώπων.  Είναι ένα ανεκτίµητο ψυχικό χάρισµα, που το λέ-
µε µεγαλείο.  Αυτό κάνουν κάποιοι γιατροί µας, από τον Ιπ-
ποκράτη µέχρι σήµερα.

Ο  θάνατος από φωτιά εκατόν δύο συνανθρώπων 
µας στο ΜΑΤΙ, καταδεικνύει τα στυγνά ένστικτα ορι-

σµένων ανθρώπων, για εξουσία, αιρετή ή δοτή, χωρίς 
όριο χωρίς φραγµό. Η κτηνωδία στο Ζενίθ.

Εµείς οι Έλληνες κουβαλάµε µέσα µας κάτι τραγικό. Εί-
µαστε υπέροχοι  για τους ξένους και αυτοκαταστροφι-

κοί για τους εαυτούς µας.
Οι λαοί ζουν καλύτερα, όταν οι κυβερνήτες  τους µα-
θαίνουν την λαϊκή σοφία.  Αυτοί είναι προσωρινοί, 

ο λαός τους ζει εδώ και χιλιάδες χρόνια. 
Ποιος γνωρίζει περισσότερα.

Γεννιόµαστε ανήµποροι και πεθαί-
νουµε ανήµποροι. Όσο τρανοί και να 

γίνουµε, στην αρχή και στο τέλος µας, 
χρειαζόµαστε την βοήθεια των συνανθρώ-
πων µας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε 
ποτέ.

Τα µάτια των νέων πετάνε σπίθες. Τα µάτια  των γε-
ρόντων ακτινοβολούν θαλπωρή. Από παιδί µέχρι 

γέρος, παθαίνεις και µαθαίνεις πολλά.
Ο άνθρωπος απελευθερώνεται, όταν αποκτά το θάρρος 
της γνώµης του. Αρκεί αυτή να είναι συµβατή αποδεκτή 

από την κοινή λογική.
Μην ρίχνεται λουλούδια στους χοίρους. ∆εν θα τα 
µυρίζουν, θα τα φάνε. Υπάρχει και πνευµατική ευω-

διά και δυσοσµία. ∆εν µπορούµε  να την διακρίνουµε 
όλοι. Κακώς µεν, αλλά έτσι συµβαίνει.

Όταν η γυναίκα µου µε βλέπει στο τραπέζι του µπαλκο-
νιού, να πίνω τον καφέ µου, το νερό, το κρασί µου, ενί-

οτε µου λέγει. Άντε βρε άντρα, πιάσε και κανένα ποτήρι, φλι-
τζάνι και φέρτο µέσα.  Εγώ τις λέγω. Μην ανησυχείς γυναίκα, 
το σπίτι έχει νοικοκυρά.  Τόµπολα.

Η γυναίκα µου µε τσαντίζει µε το πείσµα και την στε-
νοκεφαλιά της και µε φέρνει στο αµήν, τότε  την 

βρίζω, όχι όµως φωναχτά, αλλά µε τα χείλη µου.  Τόσο 
καλά το έχει µάθει, που µου απαντάει. Της δικιά σου. 

Απορώ µε την υποµονή της.
Όταν φοράω πράσινα γυαλιά, δεν 
βλέπω καλά. Τα βλέπω όλα δολά-

ρια.  Όταν φοράω τα µαύρα, δεν βλέπω 
καθόλου. Όταν φοράω κόκκινα, µε πιά-
νει ψυχωτική µανία εξόντωσης. Πρέπει 
να τα πετάξω όλα. Το φως του ήλιου εί-
ναι πιο ευεργετικό.

Όταν µαγειρεύω εγώ στο σπίτι, 
µετά ρωτώ την γυναίκα µου. Κα-

λέ γυναίκα χόρτασες; Αυτή µου απά-
ντα. Να µην σε νοιάζει. Όταν µαγειρεύ-
ει αυτή µε ρωτάει. Πως το βρήκες 
άντρα µου το φαγητό; Εγώ της απα-
ντώ. Να µην σε νοιάζει. Εγώ δεν τσαντί-
ζοµαι.

Για να κάνουµε την καθηµερινότητα 
µας υποφερτή, πρέπει να ελπίζουµε 

σε κάτι φανταστικό. Αυτό σίγουρα δεν θα 
έλθει ποτέ, αλλά και µόνο που το περιµένουµε, µας δίνει 
κουράγια και δύναµη να µην τα παρατήσουµε.

Το κορµί µας µπορούν πολλοί µε διάφορους τρό-
πους να το υποδουλώσουν. Το πνεύµα µας, την 

σκέψη µας ευτυχώς, δεν µπορεί κανείς.  Είναι ένα εξαι-
ρετικό δώρο της µητέρας φύσης. Μην το υποτιµάτε.

Ένας  Ρωµαίος σοφός έλεγε:  Η θρησκεία είναι αληθι-
νή από τον λαό, ψεύτικη από τους σοφούς και χρήσι-

µη από τους εξουσιαστές. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει µέ-
χρι και σήµερα.
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µε  απλή αναφορά  στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και  Επιστολές  δηµοσιεύονται  

µόνο  ενυπόγραφα. Αποκλείονται  οι πάσης φύσεως καταγγελίες.  
Τα  ενυπόγραφα άρθρα ή κείµενα  ή δελτία τύπου  εκφράζουν µόνο 

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 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»

Η εκτίµηση δεν εξαγο-
ράζεται. Κερδίζεται µε 

τις πράξεις µας, µε την συ-
µπεριφορά µας.

  Όλοι οι άνθρω-
ποι έχουµε δύο εαυ-
τούς. Τον εξωτερικό 

και τον εσωτερικό µας εαυ-
τό.  Επειδή ο εσωτερικός µας 
εαυτός σπάνια εκδηλώνεται, 
είναι δύσκολο να διακρίνεις, 
ποιος είναι ο καλός και 
ποιος ο κακός.

Ο λαός µας λέγει. Ας 
ήµουν νιός και νάξε-
ρα, γέρος και να µπο-

ρούσα. Στερνή µου γνώση, 
να σε είχα πρώτα. Και µε τα 
χίλια βάσανα, πάλι η ζωή, εί-
ναι ωραία.  Μην αφήνεις για 
αύριο ότι µπορείς να κάνεις 
σήµερα. Των φρονίµων τα 
παιδιά πριν πεινάσουν µα-
γειρεύουν. Είναι ακριβός 
στα πίτουρα και φτηνός στο 
αλεύρι. Όλα τα καταλαβαί-
νω, αλλά κάνω το κορόιδο 
και σωπαίνω. Στοιχειώδης 
άµυνα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Μπήκαµε - κάπως -  αισίως  στον  Αύγουστο,  την κυρίως 
µήνα των καλοκαιρινών  διακοπών, τον µήνα της Πανα-
γιάς. Ο  κορωνοϊός, όµως δεν έφυγε. Είναι εδώ. Τα βασικά 

προληπτικά µέτρα προστασίας, συνεχίζουν να είναι σε εφαρµογή 
και όπου παρουσιαστεί κρούσµα, αµέσως  ακολουθείται η διαδι-
κασία  αύξησης µέτρων προστασίας, ακόµα και µε  περιορισµούς 
µικρής κλίµακας.  Ας  ελπίσουµε πως και ο Αύγουστος, θα κυλίσει 
οµαλά για την χώρα µας. 

Σε ενηµέρωση τύπου του Υπουργού προστασίας του πολίτη 
κ. Νίκου Χαρδαλιά, ανακοινώθηκε η υποχρεωτική χρήση µά-
σκας και σε άλλους κλειστούς χώρους, πέρα από τα σουπερ 

µάρκετ. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση αποφασίζει να γίνει υποχρεωτι-
κή η χρήση µάσκας: Για το προσωπικό στα καταστήµατα λιανικής και 
τα γραφεία που έχουν επαφή µε κοινό,  σε γραφεία, σε καταστήµατα 
τροφίµων, σε καταστήµατα λιανικής  και κοµµωτήρια.  Η χρήση µά-
σκας είναι ακόµη υποχρεωτική: στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σε τα-
ξί, στα σούπερ µάρκετ. 

Νέες οδηγίες από το υπουργείο Υγείας ως προς την σωστή 
χρήση της µάσκας - ασπίδας προσώπου σε καταστήµατα 
τροφίµων και ποτών αλλά και παροχής υπηρεσιών. Στην 

εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας τονίζεται µεταξύ άλλων ο τρό-
πος µε τον οποίο γίνεται η σωστή χρήση µάσκας, αλλά και ασπί-
δας, καθώς και ποιο είναι οι τύποι προστατευτικών µασκών.

Σχολεία: Πώς θα ανοίξουν τον Σεπτέµβριο. Το πρώτο κουδού-
νι αναµένεται να ακουστεί στις 7 Σεπτεµβρίου. Ωστόσο,  δεν 
έχει αποφασιστεί ακόµα αν  στα Σχολεία θα ξεκινήσουν τα µα-

θήµατα µε όλους τους µαθητές κάθε τµήµατος σε µία αίθουσα ή αν θα 
συνεχιστεί η εκ περιτροπής διδασκαλία µε τµήµατα έως 15 µαθητών. 
Άρα, οι αποφάσεις θα ληφθούν τον Αύγουστο µαζί µε τους ειδικούς» 
ανάλογα  µε τα  επιδηµιολογικά δεδοµένα.

Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί πρόγραµµα καλοκαιρινών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισµού 1 εκατ. ευρώ 
– Συµµετέχουν πάνω από 40 ∆ήµοι και 400 καλλιτέχνες και 

εργαζόµενοι στο χώρο του Πολιτισµού. Οι παραστάσεις θα είναι 
δωρεάν.  Στο ∆ήµο Αχαρνών, έχουν προγραµµατιστεί : 1  ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  – ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΕΑΤΡΟ «Μ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ», «Το 
∆άσος του Αισώπου», παιδική θεατρική παράσταση από το Θέα-

τρο «Πρόβα». 7  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -  ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ,ΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ»,συναυλία του Μανώλη Φάµελλου. Συµ-
µετέχουν οι Στάθης ∆ρογώσης και Ανδριάνα Μπάµπαλη.  11 ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -  ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΕΑΤΡΟ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑ-
ΚΗΣ», «Περιµένοντας τον Γκοντό», θεατρική παράσταση µε τους 
Σπύρο Παπαδόπουλο, Άρη Σερβετάλη, Ορφέα Αυγουστίδη κ.α.

Θεού  θέλοντος και …κορωνοϊού  επιτρέποντος, … από την 1  
έως  20  Σεπτεµβρίου  2020, θα  πραγµατοποιηθούν  Πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις  στο ∆ήµο Αχαρνών. Τις επιµελείται  η  

∆Η.Κ.Ε.Α., µε πολλές καινοτοµίες και πολλές εκπλήξεις.   Τις επόµενες 
ηµέρες  θα ανακοινωθεί  το Πρόγραµµα εκδηλώσεων.

∆ιακήρυξη δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου στον 
Κόκκινο Μύλο Αχαρνών.Προκήρυξη δηµοπρασίας για την 
µίσθωση ακινήτου στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών για τη 

στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου.Πληροφορίες για την παρούσα δι-
ακήρυξη παρέχονται από: Την Οικονοµική Υπηρεσία/ Τµήµα ∆η-
µοτικής Περιουσίας, Κτηµατολογίου & Απαλλοτριώσεων του ∆ή-
µου Αχαρνών, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση: Φι-
λαδελφείας 87 και Μπόσδα, Τηλέφωνο: 213 2072361-367

Ένας από τους παλαιότερους παράγοντες της Ν.∆. και  επί σειρά δε-
καετιών πρόεδρος της ΝΟ∆Ε Βορειοανατολικού Τοµέα  Θανάσης 
Μανούρης, µε  µεγάλη  κοµµατική δράση, πλούσιο Πολιτικό και 

Κοινωνικό  έργο, µε πληθώρα  ευεργετούµενους  πολίτες που βρέθηκαν 
σε ανάγκη, ανεξάρτητα κοµµατικής ιδιότητας. Αναµφισβήτητα, υπήρξε 
µια ξεχωριστή προσωπικότητα  που επαξίως κέρδισε την  αναγνώριση 
και την καθιέρωση  στην  πολιτική  ζωή της Βορειοανατολοκής Αττικής.

Από το «Εν τει πόλει»  ανακοινώνονται  (πρώτα ο Θεός) κά-
ποιες εκδηλώσεις του Σεπτεµβρίου στο Αρχελαου Θέατρο 
Θρακοµακεδόνων! .Έναρξη Τετάρτη 2 Σεπτεµβρίου 20.30 

στην ταράτσα του θεάτρου µε πανσέληνο και την µουσική οµάδα 
Θρακοµακεδόνων Τρείς λαλούν. ∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου Αφιέ-
ρωµα στην ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ σε σκηνοθεσία Σπυρίδωνα Παπανίκα.  Η 
Συραίνα Κούτρα και η οµάδα της «Παρ’ ολίγον αυτόχειρες» µε ποι-
οτικές θεατρικές παραστάσεις.. Σύντοµα οι ηµεροµηνίες 

Από το πεζοδροµηµένο τµήµα της οδού Ηρώων Πολυτε-
χνείου, στις Αχαρνές, ξεκίνησε η πρώτη από τις τέσσερις 
δράσεις της ∆ΗΚΕΑ µε στόχο την αλλαγή της εικόνας της 

πόλης. Το σκεπτικό των δράσεων είναι µέσα από µικρής κλίµα-
κας αισθητικές παρεµβάσεις να δηµιουργηθούν σηµεία που θα 
αποτυπώνεται το σηµάδι της αλλαγής µε φορέα την καλλιτεχνι-
κή έκφραση σε κάθε της µορφή. Η πρώτη δράση φέρει το όνο-
µα: Umbrella Sky Project. 

Οι άλλες τρεις δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι οι:  
Ανθισµένη πόλη: Γεµίζουµε πλατείες και παρτέρια µε 
λουλούδια. Χρώµα στο γκρίζο : Καλλιτεχνικές οµάδες 

δρόµου ή µαθητές σχολείων αναλαµβάνουν να ζωγραφίσουν 
τοίχους πολυκατοικιών ή άλλων κτιρίων. Πλατεία ένας χώ-
ρος έκφρασης: Οι πλατείες της πόλης µπορούν εναλλάξ τα 
Σαββατοκύριακα να µετατρέπονται σε µικρές σκηνές που θα 
φιλοξενήσουν δρώµενα, µουσική, έκφραση.

Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, συµµετέχει στον 
καθιερωµένο από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού εορτασµό της Πανσελήνου του Αυγούστου, µε το 

άνοιγµα του αρχαιολογικού χώρου του «Τύµβου του Σοφοκλή» 
στη Βαρυµπόµπη του ∆ήµου Αχαρνών.Την ∆ευτέρα 3 Αυγού-
στου 2020, από 21.00 έως 24.00, σας περιµένουµε στον πρόσφα-
τα αναδιαµορφωµένο από την Εφορεία µας αρχαιολογικό χώρο 
του «Τύµβου του Σοφοκλή» στη Βαρυµπόµπη, να υποδεχτούµε 
µαζί την οµορφότερη πανσέληνο του χρόνου.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός παρευρέθηκε 
στον Μέγα Αρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό του Ιε-
ρού Ναού Κοιµήσεως Αγίας Άννης, χοροστατούντος 

του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου Πετρουπόλεως και 
Αχαρνών κ. Αθηναγόρα. Τον ∆ήµαρχο συνόδευαν  οι Αντι-
δήµαρχοι Πρασίνου, Νίκος Ξαγοράρης και ψηφιακής   Νικ. ∆α-
µάσκος.  Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών στο τέλος συνοµίλησε µε τους 
∆ηµότες για τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι περιοχές.

Όπως αναφέρεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
ηµεροµηνία 20 Ιουλίου, οι ιδιώτες θα προσλαµβάνονται 
µε συµβάσεις µε τους ίδιους τους οργανισµούς, αλλά µε 

προϋποθέσεις και εκπαίδευση που θα ορίζονται από την Ελληνι-
κή Αστυνοµία. Επιπλέον, οι ιδιώτες φρουροί θα είναι ένστολοι 
και ένοπλοι, ενώ εκτός από την φρούρηση των εγκαταστάσεων 
θα αναλαµβάνουν και τις χρηµαταποστολές όλων αυτών των ορ-
γανισµών. 

Αλλαγή Ταχυδροµικών Κωδίκων σε όλη την χώρα, πα-
ραπεµπτικά των εξετάσεων στα κινητά τηλέφωνα που 
θα µπούνε εντός του Ιουλίου µέσα στο σύστηµα, και 

απλουστεύσεις σε σχέση µε αποζηµιώσεις όπως για παράδειγ-
µα για ειδικά αιτήµατα του ΕΟΠΠΥ, ανακοίνωσε ο υπουργός 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την 
διάρκεια της οµιλίας του στο συνέδριο του Economist.
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 520858 
Κιν.  6977 645772

ΠΟΛΙΤΗΣ  ΚΑΤΕΒΑΛΕ στ ι ς 
28.02.2020, µέσω e-banking Τράπε-
ζας, ληξιπρόθεσµη δόση για ρύθµιση 
του Ν.4611/2019 των 120 δόσεων 
που έχει η εταιρεία της στη ∆ΟΥ. Το 
αποδεικτικό της ηλεκτρονικής συναλ-
λαγής ανέφερε ως Ηµεροµηνία Συ-
ναλλαγής και Αξίας την 28.02.2020. 
Παρόλα αυτά η πληρωµή εµφανίστη-
κε στο πληροφορικό σύστηµα της 
∆ΟΥ (ΤΑΧΙSNET) εκπρόθεσµα, µε 
ηµεροµηνία 03.03.2020, µε αποτέλε-
σµα να απωλέσει τη ρύθµιση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτίµη-
σε ότι η ενδιαφερόµενη ενήργησε 
εντός προθεσµίας –και κατά συνέπεια 
εντός του πλαισίου του νό-
µου- δίδοντας ηλεκτρονικά 
την εντολή για την εκταµίευση 
και καταβολή των οφειλόµε-
νων ποσών την τελευταία ερ-
γάσιµη ηµέρα του µήνα. Για το 
λόγο αυτό ζήτησε την επανε-
ξέταση της υπόθεσης από την 

αρµόδια υπηρεσία. Σε συνέχεια της 
παρέµβασης της Αρχής, η ∆ΟΥ ζήτη-
σε από την Τράπεζα την επιβεβαίωση 
της ηµεροµηνίας πληρωµής και αν 
αυτή λογιζόταν ως 28.02.2020. Το πι-
στωτικό ίδρυµα επιβεβαίωσε την 
ηµεροµηνία (επισηµαίνοντας παράλ-
ληλα ότι πριν την καταχώρηση της 
εντολής πληρωµής υφίσταται ενηµέ-
ρωση ότι οι εντολές που καταχωρού-
νται µετά τις 18:00 θα εκτελούνται την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα). Κατόπιν 
αυτού, η ∆ΟΥ έκανε δεκτή ως εµπρό-
θεσµη την σχετική πληρωµή και την 
συνέχιση της ρύθµισης των 120 δό-
σεων για την οφειλή.

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΜΕ 120 ∆ΟΣΕΙΣ  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

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

GROUP: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2-3 ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

Μνήµη Μάνου Ελευθερίου
Γράφει ο Σίµος Ανδρονικίδης
Υποψήφιος διδάκτωρ στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του ΑΠΘ.
Συµπληρώθηκαν δύο χρόνια ( 2018- 2020), από τον 
θάνατο του Συριανού στιχουργού (που συνεργάσθη-
κε µε πολλούς συνθέτες), ποιητή, συγγραφέα, και 
ερευνητή της ιστορίας της νήσου, Μάνου Ελευθερίου.

Στο πρόσωπο του συναντήθηκαν οι γόνιµες επιρρο-
ές από το ευρύτερο περιβάλλον της ιδιαίτερης πατρίδας 
του, της Σύρου, η πρόσληψη της ιστορίας και δη της ελ-
ληνικής ιστορίας που προβάλλεται ευδιάκριτα στην ελλη-
νική επαρχία και στα πρόσωπα των κατοίκων της, ένας ενί-
οτε λιτός συναισθηµατισµός µε την δοκιµιακή µορφή λό-
γου που εν προκειµένω, αναδεικνύεται στις µελέτες του 
Συριανού δηµιουργού για πρόσωπα όπως η ηθοποιός 
Ελένη Παπαδάκη και ο µουσικός του ρεµπέτικου,  Μάρ-
κος Βαµβακάρης. Ο Μάνος Ελευθερίου υπήρξε ένας µε-
λετητής της µεταπολεµικής ελληνικής ιστορίας, προσδιο-
ρίζοντας εκ νέου τις αντιφάσεις και τις αµφισηµίες της, τις 
σιωπές και τις αφηγήσεις της, αφήνοντας να διαρρεύσει 
επίσης, το τραύµα της ιστορίας, η οποία εν προκειµένω 
τρέφεται µε πολλούς και αδόκητους θανάτους. 

Αντλώντας από την λαϊκή-δηµοτική παράδοση όπως 
και από την ευρωπαϊκή θεατρική δραµατουργία, ο Μά-
νος Ελευθερίου πλάθει πρόσωπα που δεν κραυγάζουν 
και δεν διεκδικούν την εµβάπτιση στα νάµατα της ‘δικαί-
ωσης,’ παρά αντανακλούν τις κατευθύνσεις της ιστορίας, 
στο σηµείο όπου η ‘απειλή’ νοηµατοδοτείται µε έναν 
‘φορτισµένο’ τρόπο.  

Η ‘απειλή’ ενσαρκώνεται στη µορφή του «πραιτωρια-
νού» ή των πραιτωριανών (οι ‘φύλακες της ‘ορθής’ κα-
τεύθυνσης)   που στέκουν ενώπιον της πόρτας, ήτοι της 
εξέλιξης της ιστορίας, προσδιορίζοντας µία συνθήκης ‘πνι-
γηρού’ αποκλεισµού. 

  Στο λόγο του, η µνήµη και περαιτέρω, το τραύµα πα-
ραµένουν ανοιχτά, προβάλλονται ως στοιχεία που έχουν 
ανοιχτούς λογαριασµούς µε το παρόν όσο και µε το πα-
ρελθόν, ενώ οι ανθρώπινες µορφές, µορφές καθηµερι-
νές, της Ερµούπολης και των Ιωαννίνων, στέκονται ενώ-

πιον της ‘θύελλας’ και 
των διαφόρων ‘ληστών’ 
που ως συµβολισµός 
‘πανουργίας’ και ‘κλο-
πής’ διαπερνούν το έργο 
του. 

Ενώπιον αυτής της 
‘θύελλας’ (ο «αλµυρός καιρός»), στέκει και ο ίδιος, χρω-
µατίζοντας εντατικά και εκφραστικά , τις ζωές και τις παύ-
σεις των πρωταγωνιστών που παρελαύνουν στο έργο 
του, άλλοτε ονοµαστικά και άλλοτε ανώνυµα, ως ψηφί-
δες ενός κόσµου που δεν ζητά να κρεµαστεί στα µανταλά-
κια παρά να βιώσει αυτόνοµα, να θρυµµατίσει την αισιο-
δοξία σε πολλά κοµµάτια. Και είναι η αίσθηση της και αδι-
όρατης αγωνίας που αποκαλύπτεται, εκεί όπου η ελληνι-
κή επαρχία συντίθεται από µία χαιρεκακία που ενίοτε, 
‘τρυπά σαν βελόνα,’ διαρρέοντας µία ιδιαίτερης χροιάς, 
ηθικολογία.

 Με την αναζήτηση του ανεπαίσθητων στιγµών, ανα-
µετρήθηκε ο Μάνος Ελευθερίου, κρατώντας για τον, τους 
όρους µίας επιστροφής στον ίδιο τόπο: Από την Ερµού-
πολη και µη, ο Μάνος Ελευθερίου, δεν εστιάζει σε «αγί-
ους», αλλά σε πρόσωπα το σώµα των οποίων πασχίζει να 
ανακαλύψει την ακριβή λέξη. Εάν υπάρχει µεταίχµιο, αυ-
τό συνδέεται µε την απώλεια: Ποιος και ποιοι µιλούν για 
αυτήν ως κοµµάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας; 

Η γλώσσα του είναι αυτή που συγκροτεί ένα σκηνικό 
πάνω στο οποίο η εξοµολόγηση εναλλάσσεται ή αλλιώς, 
σχετίζεται µε την περιπλάνηση: Πρόθεση του Μάνου 
Ελευθερίου δεν είναι η ηρωοποίηση, αλλά, αντιθέτως, η 
ανάδειξη του τρόπου µε τον οποίο εξελίσσεται στο χρόνο 
η ανθρώπινη παρουσία, µε τον ίδιο να αποτελεί αυτούσιο 
παρατηρητή των διαφόρων ‘συµπληγάδων’ διαµέσου 
των οποίων διαφαίνεται το όριο, το όριο µεταξύ ζωής και 
θανάτου, αλήθειας και ψέµµατος, πραγµατικότητας και 
ψευδαίσθησης, κατόπτρου και απευθείας βλέµµατος. 
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Μια πόλη που επιτέλους αλλάζει, µια πόλη που οµορφαίνει…

Κι όµως είναι στις Αχαρνές! 

Μ ια ευχάριστη έκπληξη αντίκρισαν οι κάτοικοι 
των Αχαρνών τις τελευταίες µέρες. Ένας δρό-
µος στο κέντρο της πόλης γέµισε χρώµα και 

άλλαξε τη διάθεση όλων όσων έτυχε να περάσουν 
από την Ηρώων Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια που 
τοποθετούνταν οι πολύχρωµες οµπρέλες. 

Από εκείνη την πρώτη στιγµή βέβαια όλο και περισ-
σότεροι έσπευδαν να διασχίσουν τον πεζόδροµο, προ-
κειµένου να δουν κι αυτοί από κοντά το πώς µια ιδέα 
µπορεί να αλλάξει ευχάριστα την καθηµερινότητα της πό-
λης. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ΗΚΕΑ ξεκίνησαν µε τον τρό-
πο αυτό να υλοποιούν ένα πρόγραµµα το οποίο αποσκο-

πεί µε µικρές παρεµβάσεις να αλλάξει το γκρίζο και να 
δώσει µια άλλη οπτική στο κέντρο της πόλης. 

Ο πρόεδρος Γιάννης Νίκας έχει καταστρώσει ένα πλά-
νο, το οποίο περιλαµβάνει αρκετές ακόµη δράσεις σε αυ-
τή την κατεύθυνση. Λουλούδια, χρώµατα, εικόνες, µου-
σικές θα είναι το µέσο για να αναδειχθεί η καλλιτεχνική 
έκφραση και συνάµα να αλλάξουν γωνιές της πόλης, οι 
οποίες θα αποτελέσουν από εδώ και στο εξής σηµεία 
αναφοράς για µικρούς και µεγάλους. 

«Από την πρώτη στιγµή έχουµε βάλει στόχο να αλλά-
ξουµε την πόλη µας προς το καλύτερο. Επιθυµία του ∆η-
µάρχου είναι να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή 
την κατεύθυνση και γι’ αυτό δουλεύουµε όλοι. 

Η ∆ΗΚΕΑ λόγω του ρόλου της µπορεί να πρωτοστα-
τήσει και έτσι έχουµε ετοιµάσει ένα σχέδιο το οποίο, όταν 
ολοκληρωθεί, είµαι σίγουρος πως θα αποφέρει το επιθυ-
µητό αποτέλεσµα. Έχουµε πολλά πλάνα ακόµη στον 
προγραµµατισµό µας, για να µπορούν οι συνδηµότες µας 
να χαίρονται και πάλι την πόλη µας», δήλωσε σχετικά ο 
πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ κ. Γιάννης  Νίκας. 

Η ανταπόκριση του κόσµου ήταν ιδιαίτερα θετική και 
αυτό µπορούσε να το διαπιστώσει κανείς από την πρώτη 
στιγµή από τα σχόλια, τις αναρτήσεις και τις αναφορές στα 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που κυριολεκτικά πληµµύ-
ρισαν από χρώµα. Και όλοι συµφωνούσαν πως είναι ένα 
βήµα για να αλλάξει επιτέλους εικόνα η πόλη µας.  

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

HERBALIFE NUTRITION

Email: vaggelis@myfitlife.gr 

My fit life                    myfitlife.gr              ΓΡΑΦΕΙΑ: Αγίας  Τριάδος  42  
          Vaggelis kataras          Vaggelis  Kataras                Αχαρναί -  Τ.Κ.  13674
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Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μνήµες  από  
το φαινόµενο 
της «Γαλάζιας  
Λίµνης» 
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Τ ο πρωί της Παρασκευής αποτελεί την ουσιαστική 
αφετηρία της συνεργασίας της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού και του ∆ήµου Αχαρνών µε στόχο την 

άµεση αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Ολυµπιακού Χωριού. Κι αυτό γιατί µόλις µία µέρα µετά την 
πρώτη συνάντηση της νέας ∆ιοικούσας Επιτροπής πραγµα-
τοποιήθηκαν και οι πρώτες σηµαντικές εργασίες καθαρι-
σµού. 

Έτσι πολυµελή συνεργεία του ∆ήµου προχώρησαν σε 
αποψιλώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, στο χώρο του στί-
βου και τον περίβολο γύρω από τα γήπεδα τένις, καθαρίζο-
ντας περισσότερα από 15 στρέµµατα από την έκταση των 90 
συνολικά. Παράλληλα καθαρίστηκε επιµελώς και το ταρτάν 
του στίβου από υδροφόρες της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου υπό 
την επίβλεψη του Αντιδηµάρχου κ. Νίκου Ξαγοράρη. Σταδι-
ακά οι εργασίες θα συνεχιστούν ούτως ώστε το αθλητικό κέ-
ντρο πολύ σύντοµα να αρχίζει να αποκτά ξανά τον Ολυµπι-

ακό του χαρακτήρα. 
Για την άµεση πραγµατοποίησή τους δε, είχε ενηµερώ-

σει ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός, κατά τη συνεδρίασητης 
Επιτροπής υπό την προεδρία του συντονιστή κ. Πέτρου Γα-
λάνη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε µια σύντοµη πε-
ριγραφή των στόχων και των προτεραιοτήτων που έχουν τε-
θεί µε αποκλειστικό στόχο την πλήρη αξιοποίηση των εγκα-
ταστάσεων µε την ταυτόχρονη επαναλειτουργία του κολυµ-

βητηρίου, καθώς µε τον τρόπο αυτό θα δηµιουργηθεί ένας 
«πνεύµονας» αθλητισµού που θα απευθύνεται όχι µόνο σε 
ολόκληρη την περιοχή, αλλά και σε όλη την Αττική. 

Από τη δική του πλευρά ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός ευ-
χαρίστησε τον υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. 
Λευτέρη Αυγενάκη και τα µέλη της διοικούσας για τη συνερ-
γασία και εξέφρασε την επιθυµία του ∆ήµου να συµβάλλει 
τα µέγιστα στην προσπάθεια που ξεκίνησε για την αναβάθ-
µιση του αθλητικού κέντρου και τη µετατροπή του σε έναν 
αθλητικό πόλο έλξης. 

Παρόµοιες ήταν και οι θέσεις των εκπροσώπων των τρι-
ών σωµατείων (Αθηνά, ∆ίας, Φοίβος) που εδρεύουν στο 
Ολυµπιακό Χωριό. Κοινή συνισταµένη στις συζητήσεις η πε-
ποίθηση πως µε τη συνεργασία όλων των πλευρών και τη 
στήριξη των αρµόδιων φορέων οι εγκαταστάσεις θα µπορέ-
σουν πολύ άµεσα να βελτιωθούν σηµαντικά, ούτως ώστε 
να εξυπηρετούν ακόµη περισσότερους νέους αθλητές. 

Συνάντηση εργασίας 
µεταξύ του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών Σπύρου Βρετ-
τού και του προέδρου 
της Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης Ηλία 
Γιάτσιου πραγµατοποι-
ήθηκε στα γραφεία της 
ΕΕΤΑΑ.

Η ΕΕΤΑΑ έχει το ρόλο 
ενός επιστηµονικού συµ-
βούλου σε θέµατα Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και 
σε αυτό το πλαίσιο συζη-
τήθηκαν προγράµµατα 
που αφορούν τους ∆ή-
µους. Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία 
για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά 
τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που µπο-
ρούν να αξιοποιηθούν από τον ∆ήµο 
Αχαρνών, αλλά και για το πρόγραµµα 
«Αντώνης Τρίτσης» µέσω του οποίου η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα προβεί σε έρ-
γα προς όφελος των πολιτών και της 
βελτίωσης της καθηµερινότητάς τους 

στον τοµέα των υποδο-
µών και όχι µόνο.

Τέλος διερευνήθη-
καν οι δυνατότητες για 
τη µέγιστη δυνατή ετοι-
µότητα του ∆ήµου προ-
κειµένου να εκµεταλ-
λευτεί όσο το δυνατόν 
περισσότερα προσφε-
ρόµενα προγράµµατα. 
Στη συνάντηση συµφω-
νήθηκε η συνεργασία 
να είναι πολυσχιδής και 
διαρκής ούτως ώστε να 
αποφέρει τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα, κάτι το 
οποίο ανέφερε στο πε-

ριθώριό της και ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός: «Η συνεργασία µας µε την ΕΕ-
ΤΑΑ µπορεί να µας βοηθήσει προκειµέ-
νου ο ∆ήµος µας να παρουσιαστεί από-
λυτα έτοιµος και οργανωµένος σε µελ-
λοντικά προγράµµατα και είµαστε ιδιαί-
τερα αισιόδοξοι σε αυτή την κατεύθυνση 
µετά τη συνάντηση που είχαµε µε τον κ. 
Γιάτσιο».

Συνάντηση εργασίας µε τον πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ
είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 

Ο Ρ Κ Ι Σ Τ Η Κ Α Ν 
ΣΗΜΕΡΑ (24/7) 
ενώπιον του ∆η-
µάρχου Αχαρνών 
κ. Σπύρου Βρετ-
τού 13 νέοι µόνι-
µοι  δηµοτ ικοί 
υπάλληλοι. Πρό-
κειται για υπαλ-
λήλους που θα 
αναλάβουν κα-
θήκοντα στον το-
µέα της καθαριό-
τ η τ α ς ,  ό π ο υ 
υπήρχε σηµαντική έλλειψη προσωπικού. 
Οι συγκεκριµένοι µάλιστα είναι επιτυχό-
ντες της προκήρυξης 1/370Μ (ΦΕΚ 578/τ.
προκ.ΑΣΕΠ της 5/11/2008) του ΑΣΕΠ, σε 
διαγωνισµό που είχε πραγµατοποιηθεί το 
2008 χωρίς όµως να πραγµατοποιηθούν οι 
προσλήψεις τους.

Με την πολιτική βούληση του ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού και τις απα-
ραίτητες ενέργειες των υπηρεσιών πλέον 
ολοκληρώνεται η διαδικασία και παράλλη-
λα ενισχύεται το προσωπικό του ∆ήµου και 
µάλιστα σε τοµέα µε πολλές ιδιαιτερότητες.

Ο κ. Βρεττός 
καλωσορίζοντας 
τ ο υ ς  ν έ ο υ ς 
υ π α λ λ ή λ ο υ ς 
τους ευχήθηκε 
να είναι υγιείς και 
να έχουν καλή 
σταδιοδροµία, 
εργαζόµενοι στο 
∆ήµο.  «Μετά 
από τόσα χρόνια 
ολοκληρώνεται 
σήµερα η πρό-
σληψή σας και 

ελπίζω να µπορέσουµε όλοι µαζί ,δουλεύ-
οντας για την πόλη µας να καταφέρουµε να 
τη βελτιώσουµε και να την αλλάξουµε 
προς το καλύτερο. Αναλαµβάνετε υπηρε-
σία σε ένα πολύ καίριο τοµέα και είµαι σί-
γουρος πως θα µπορέσετε να συνδράµετε 
στην προσπάθεια που πραγµατοποιείται».

Στην ορκωµοσία παρευρέθηκε ο Αντι-
δήµαρχος ∆ιοίκησης κ. Νίκος ∆αµάσκος 
και ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας κ. Γιώρ-
γος Πετάκος, στη διεύθυνση του οποίου θα 
τοποθετηθούν οι νεοπροσληφθέντες και 
υπηρεσιακά στελέχη. 

Συνεχείς οι εργασίες για την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Χωριού 
µετά την πρώτη συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

Συνάντηση ∆ηµάρχου Αχαρνών 
- Προέδρου 
ΣΤΑΣΥ 
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός επισκέφτη-
κε  τον Πρόεδρο 
της ΣΤΑΣΥ και συ-
ντοπίτη µας Χάρη 
∆αµάσκο. Ο ∆ήµαρχος προσέφερε στον Πρόεδρο 
µαρµάρινη πλακέτα µε τους «Ιππείς των Αχαρνών», 
έµβληµα του ∆ήµου Αχαρνών. 

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα που αφο-
ρούν σε ενέργειες που από κοινού µπορούν να πραγ-
µατοποιηθούν για την καλύτερη σύνδεση της πόλης 
των Αχαρνών µε τα δίκτυα σταθερής τροχιάς και την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι δύο άντρες ανα-
νέωσαν το ραντεβού τους για τους εποµένους µήνες 
προκειµένου να διαµορφώσουν µια ολοκληρωµένη 
πρόταση, η οποία θα παρουσιαστεί στην πολιτική ηγε-
σία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

Νικόλαος   ∆αµάσκος: Στους 38 πρώτους  
∆ήµους του MyKepLive  ο  ∆ήµος Αχαρνών 
ΟΠΩΣ Η ΧΩΡΑ εισέρχεται σε µία νέα ψηφι-
ακή εποχή, έτσι και ο ∆ήµος Αχαρνών, µε-
τασχηµατίζεται ψηφιακά προς όφελος των 
δηµοτών του, οι οποίοι πλέον θα απολαµ-
βάνουν υπηρεσίες, µακριά από γραφειο-
κρατία, ταλαιπωρία και «ουρές» αναµονής! 

Το έργο του Αντιδηµάρχου ψηφιακής ∆ι-
ακυβέρνησης  Νικ.  ∆αµάσκου είναι πλέον 
φανερό και απτό στην καθηµερινότητα των 
πολιτών του ∆ήµου µας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποτελεί τον σταθερό αρωγό 
στην προσπάθεια και το όραµα του  ∆ηµάρχου  Σπ. Βρεττού, το οποίο είναι η διευ-
κόλυνση της εξυπηρέτησης των δηµοτών και η βελτίωση της καθηµερινότητας τους!  
Η νέα αυτή υπηρεσία θα προσφέρεται µέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης gov.gr 
και την ηλεκτρονική διεύθυνση mykeplive.gov.gr, µέσω της οποίας οι υπάλληλοι 
των Κέντρων Εξυπηρέτησης θα µπορούν να διεκπεραιώνουν µια συγκεκριµένη σει-
ρά διαδικασιών. Για µια «σταθερή πορεία εισόδου του ∆ήµου στη νέα ψηφιακή επο-
χή µε συνεχείς ενέργειες», έκανε λόγο ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ενώ 
ο Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης Νίκος ∆αµάσκος επεσήµανε πως «µέσω αυτής της δια-
δικασίας πολίτες και δηµοτικοί λειτουργοί κερδίζουν χρόνο, αποφεύγοντας τον συ-
νωστισµό και περιττή ταλαιπωρία».    

Πρόστιµα για την παράνοµη  
είσοδο βαρέων οχηµάτων 
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ελέγχους και επιβολή 
προστίµων έχουν προχωρήσει αρ-
µόδια κλιµάκια της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας στους οδηγούς βαρέων οχη-
µάτων, που εισέρχονται παρανόµως 
στον κεντρικό ιστό της πόλης. Χαρα-
κτηριστικό στοιχείο στην ηµερήσια 
ενηµέρωση της ΕΛ.ΑΣ είναι ότι τη 
∆ευτέρα 20 Ιουλίου καταγράφηκαν 7 παραβάσεις για παράνοµη 
είσοδο φορτηγών οχηµάτων. Η αυξηµένη πίεση του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού προς τους αρµόδιους φορείς έχει ως στό-
χο και την παγιωµένη αντίληψη για ανενόχλητη είσοδο βαρέων οχη-
µάτων, ενώ το προσεχές χρονικό διάστηµα αναµένεται να ενταθούν 
οι έλεγχοι της Τροχαίας. «Θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας 
για περιορίσουµε τις νταλίκες που πολλές φορές βλέπουµε να κυ-
κλοφορούν επί της Αριστοτέλους. Ευελπιστούµε ότι µαζί µε την Ελ-
ληνική Αστυνοµία θα καταφέρουµε τη συµµόρφωση των οδηγών 
µε την απαγόρευση», τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών.

Ορκωµοσία νέων µόνιµων δηµοτικών 
υπαλλήλων στον ∆ήµο Αχαρνών 
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«Είναι αργά για δάκρυα 
Στέλλα»,  για το κλείσιµο της 
∆ΟΥ Αχαρνών και τη συγ-
χώνευσή της µε τη ∆ΟΥ Αγ. 
Αναργύρων;  Το πιο πιθανό 
να είναι αργά, όµως η ελπί-
δα πεθαίνει τελευταία και θα 
πεθάνει αν δεν αξιοποιή-
σουµε το έσχατο µέσο για 
την προάσπιση του κύρους 
της πόλης µας. 

Ποιο είναι αυτό;  Μα η δι-
καστική οδός, την οποία πρό-
τεινα στο σχετικό δηµοτικό 
συµβούλιο και έγινε αποδε-
κτή από το ∆ήµαρχο κ. Σπύρο 
Βρεττό και όλους τους συνα-
δέλφους µου επικεφαλείς δη-
µοτικών παρατάξεων και δηµοτικούς συµβού-
λους. 

Ήδη συντάσσεται από έγκριτους νοµικούς η 
αίτηση ακυρώσεως κατά της σχετικής απόφα-
σης του ∆ιοικητή και του Συµβουλίου ∆ιοίκη-
σης της ΑΑ∆Ε. Και για να προλάβουµε, ως βλα-
πτόµενος δήµος και δηµότες, αιφνιδιαστικές κι-
νήσεις της ∆ιοικήσεως, η αίτηση ακυρώσεως θα 
συνοδεύεται µε αίτηση αναστολής και προσω-
ρινή διαταγή. 

Συνεπώς,  «ΕΛΠΙ∆ΕΣ υπάρχουν!» για να δι-
ασώσουµε ότι µπορούµε από το κύρος της πο-
λύπαθης πόλης µας.  

Τα έλεγα και τα έγραφα ήδη από το 2018… 
(Ακολουθεί η από 23-05-2018 επιστολή 

µου προς τον ∆ιοικητή ΑΑ∆Ε κ. Γεώργιο Πιτσι-
λή)

Αξιότιµε κ. ∆ιοικητή,
 Παίρνω το θάρρος να σας απευθύνω την 

παρούσα επιστολή µου, πρωτίστως ως κάτοι-
κος – δηµότης του ιστορικού, πολυπληθούς και 
πολύπαθου ∆ήµου Αχαρνών και δευτερευό-
ντως ως δηµοτικός σύµβουλος / επικεφαλής 
της δηµοτικής παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ», για να 
σας περιγράψω, όσο πιο σύντοµα µπορώ, το 
µείζον πρόβληµα που µπορεί να  προκαλέσει 
στην πόλη των Αχαρνών το κλείσιµο της ∆.Ο.Υ. 
Αχαρνών και η απορρόφησή της από τη ∆.Ο.Υ. 
Αγίων Αναργύρων.

Αυτό εξαγγείλατε προ τριµήνου, κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου της Ένωσης Ελλή-
νων Νοµικών. Επιπλέον, σύµφωνα µε σχετι-
κά δηµοσιεύµατα, δηλώσατε ότι µε γνώµο-
να την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 
έχετε ξεκινήσει το διάλογο µε τους εκπροσώ-
πους των εργαζοµένων σας, για τη συγχώ-
νευση ορισµένων ∆.Ο.Υ. ιδίως στο λεκανο-
πέδιο της Αττικής. Από κει και πέρα δεν έχου-
µε κάποια άλλη πληροφόρηση σχετικά µε το 
θέµα. Γι’ αυτό το λόγο σπεύδω να σας ενη-
µερώσω, προ πάσης αποφάσεώς σας, για τα 
σοβαρά προβλήµατα του ∆ήµου Αχαρνών 
τα οποία θα διογκωθούν ακόµα περισσότε-
ρο αν η τελική σας απόφαση είναι να κλείσει 
η τοπική ∆.Ο.Υ.

Συγκεκριµένα, θα ήταν ευχής έργο εάν, προ 
πάσης αποφάσεώς σας για την τύχη της ∆.Ο.Υ. 
Αχαρνών, λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Πρώτον, ο ∆ήµος µας παρότι εδώ και δεκα-
ετίες έχει κατακερµατιστεί και υποβαθµιστεί από 
υπερτοπικές οχληρές χρήσεις του ∆ηµοσίου και 
κρατικών Α.Ε. (εγκαταστάσεις και πυλώνες της 
∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΣΕ, στρατόπεδα εντός αστικού 
ιστού κ.α.) εντούτοις, ποτέ δεν έχει λάβει από 
αυτό/ές το παραµικρό ανταποδοτικό όφελος, 
όπως συνηθίζεται να γίνεται σε  επιβαρυνθέντες 

(από τέτοιες «χρήσεις») δή-
µους. Συνεπώς, το όποιο κό-
στος/έξοδο επέφερε στην Αρ-
χή σας και στο Ελληνικό ∆η-
µόσιο το ενοίκιο για το χώρο 
στέγασης ή η µισθοδοσία των 
υπαλλήλων σας σε µια «µη 
απαραίτητη», κατά την άποψη 
κάποιων υπηρεσιακών παρα-
γόντων, ∆.Ο.Υ., θα µπορούσε 
εύλογα και βασίµως να θεω-
ρηθεί/κριθεί, εκ µέρους σας, 
ως ανταποδοτικό όφελος 
προς τον πολύπαθο επί σειρά 
ετών, λόγω των προαναφερ-
θέντων οχληρών χρήσεων 
του ∆ηµοσίου και του συνα-
φούς µε αυτές φαινοµένου της 

εγκληµατικότητας, ∆ήµο Αχαρνών. (Ως έγκρι-
τος νοµικός, ασφαλώς και θα γνωρίζετε τα σχε-
τικά µε την εγκληµατικότητα γεγονότα που συ-
γκλόνισαν το ∆ήµο Αχαρνών και το πανελλή-
νιο, γενικότερα, το περασµένο καλοκαίρι). 

∆εύτερον, ο ∆ήµος Αχαρνών είναι αχανής 
σε έκταση και πολυπληθής, σε σχέση µε τους 
λοιπούς όµορους ∆ήµους. Σε σχέση δε µε τους 
υπόλοιπους δήµους της Ανατολικής Αττικής εί-
ναι ο πολυπληθέστερος και ο µεγαλύτερος σε 
έκταση. Πιο συγκεκριµένα, ο ∆ήµος Αχαρνών 
µε πληθυσµό 120.000 κατοίκους είναι ο δωδέ-
κατος δήµος σε πληθυσµό στην Ελλάδα και ο 
τέταρτος στην Περιφέρεια Αττικής. Στην τερά-
στια, σε σχέση µε άλλους δήµους, έκτασή του 
- των 104,3 km2 – έχουν αναπτυχθεί τριάντα 
τέσσερις (34) συνοικίες-πόλεις, άλλες µικρές 
και αρκετές µεγάλες, όπως ο Κόκκινος Μύλος, 
οι Θρακοµακεδόνες, το Ολυµπιακό Χωριό κ.α. 
Σκεφθείτε, λοιπόν, την ταλαιπωρία του φορο-
λογούµενου-κατοίκου του Ολυµπιακού Χω-
ριού, των Θρακοµακεδόνων ή της Βαρυµπό-
µπης που για να εξυπηρετηθεί από ∆.Ο.Υ. θα 
πρέπει να «ταξιδέψει» στους Αγίους Αναργύ-
ρους! Σε ένα δήµο έντεκα (11) φορές µικρότε-
ρο σε έκταση και µε το µισό πληθυσµό, αν τον 
συγκρίνουµε µε το ∆ήµο Αχαρνών. Επιπλέον, 
σας παρακαλώ να σκεφθείτε και την κακή ποι-
ότητα της εξυπηρέτησης (µεγάλη αναµονή) του 
φορολογούµενου πολίτη σε µια ∆.Ο.Υ. που θα 
έχουν συγχωνευθεί τέσσερις (4) ∆.Ο.Υ. (Αγίων 
Αναργύρων-Καµατερού, Άνω Λιοσίων, Ιλίου 
και Αχαρνών).

Τρίτον, συνυπολογίστε το πλήθος των επι-
χειρήσεων που εδρεύουν στο ∆ήµο Αχαρνών. 
Ο αριθµός τους είναι τεράστιος σε σύγκριση µε 
άλλους δήµους της Αττικής και ιδίως σε σύγκρι-
ση µε το ∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατερού 
(οι Υπηρεσίες σας έχουν τα στοιχεία αυτά). Και 
µόνο το γεγονός αυτό καθιστά απολύτως ανα-
γκαία τη συνέχιση λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Αχαρ-
νών.

Τέταρτον, συνυπολογίστε ότι προ τριετίας, 
περίπου, έκλεισε το τοπικό κατάστηµα του 
Ι.Κ.Α. (νυν Ε.Φ.Κ.Α.) και ότι προσφάτως έκλει-
σε το τοπικό κατάστηµα εξυπηρέτησης πελατών 
της ∆ΕΗ Α.Ε.

∆εν µένει σχεδόν τίποτα στο ∆ήµο Αχαρ-
νών, αν κλείσει και η ∆.Ο.Υ. Αχαρνών!

Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ θερ-
µά να προβείτε, λόγω αρµοδιότητάς σας (κατ’ 
άρθρο 14 παρ. 4 περ. β’ του Ν. 4389/2016, σε 
συνδυασµό µε τα άρθρα 1 παρ. 2, 3 και 5 του 
ίδιου νοµοθετήµατος), σε όλες τις προβλεπόµε-
νες ενέργειες για να επιτευχθεί η συνέχιση της 
λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Αχαρνών.

∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ :   Που  βρισκόµαστε  σήµερα…
«ΕΛΠΙ∆ΕΣ υπάρχουν!
Άρθρο  του   Οδυσσέα  Καµπόλη 
∆ηµοτικός σύµβουλος / επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υψηλές βαθµολογίες σε όλα 
τα µαθήµατα από τους µαθη-
τές του Φροντιστηρίου    ΑΛ-
ΜΑ

Υψηλές βαθµολογίες, σε 
όλες τις κατευθύνσεις, συ-
γκέντρωσαν και φέτος, στις 
Πανελλαδικές, οι µαθητές 
του φροντιστηρίου ΑΛΜΑ.

Οι βαθµολογίες αυτές τους οδηγούν, σύµφωνα µε όλες τις ενδεί-
ξεις, σε
σχολές πρώτης επιλογής. Χάρη στην κατάλληλη προετοιµασία οι 
µαθητές του φροντιστηρίου µας ανταπεξήλθαν, µε τον καλύτερο 
τρόπο, στις φετινές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των Πανελλαδι-
κών, θέτοντας τα θεµέλια της επιτυχίας.

Εν αναµονή της ανακοίνωσης των βάσεων, επισηµαίνουµε ότι οι 
υψηλές
βαθµολογίες φέρνουν τους µαθητές µας κοντά στο στόχο της εισα-
γωγής τους στην Ιατρική, στις ανθρωπιστικές, οικονοµικές και θε-
τικής κατεύθυνσης σχολές.

Οι ιδιοκτήτες Σπύρος Βρεττός και Γιάννης Καβαλλιέρος και οι κα-
θηγητές του φροντιστηρίου ΑΛΜΑ συγχαίρουν τους µαθητές τους 
και εύχονται, µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, να γίνουν 
πραγµατικότητα οι προσδοκίες όλων.

Όχι  Άλλο Κάρβουνο…
Άρθρο του Χρήστου Ηλιάδη 
A' Επιλαχών Βουλευτής Αν.Αττικής 
Τοµεάρχης Ποντιακού Ελληνισµού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Περίεργο να νιώθεις ανάµικτα συναισθήµατα. 
Θεωρώ έχει τύχει σε όλους. Από τη µία να χαί-
ρεσαι, από την άλλη να λυπάσαι… Ένα κοµµάτι 
να χαίρεται, ένα άλλο να δακρύζει…

Τέτοια ανάµικτα συναισθήµατα Χριστιανικού 
χαρακτήρα, που δηµιουργεί η είδηση για την ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΜΑΣ. Την Παναγία Σουµελά. Σύµφωνα µε 
επίσηµο ∆ελτίο Τύπου θα λειτουργήσει στις 15 Αυ-
γούστου µε πανηγυρική λειτουργία την οποία θα 
τελέσουν Μητροπολίτες. Μέχρι εδώ κανένας λό-
γος θλίψης. Αναγιγνώσκοντας, ωστόσο, το ∆ελτίο 
Τύπου του Οικοµενικού Πατριαρχείου (το οποίο 
τήρησε τη νήσσα για την ΑΛΩΣΗ της Αγιάς Σοφιάς), άρχισα να εξανίσταµαι. Για την 
δουλοπρέπεια, το ύφος , τον χαρακτήρα της γραφής που ξεπερνάει την οσφυο-
καµψία!

Αναφέρει ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος:
«Ευχαρίστως ανακοινούται, ότι κατόπιν νεωτέρου εγγράφου της Νοµαρχίας 

Τραπεζούντος, αλλά και σχετικής ανακοινώσεως του Εξοχωτάτου κυρίου Προέ-
δρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, επετράπη η τέλεσις της Θείας Λειτουργίας εν 
τη Ιερά Μονή Παναγίας Σουµελά κατά την εορτήν της Κοιµήσεως της Θεοτόκου.

Την πανηγυρικήν αυτήν Λειτουργίαν θα τελέσουν κατά την µεγάλην Θεοµη-
τορικήν εορτήν οι Σεβ. Μητροπολίται Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, 
Σηλυβρίας κ. Μάξιµος και Ζάµπιας κ. Ιωάννης, Ιεράρχης του Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαίος την 28ην 
τ. µ. επικοινώνησε τηλεφωνικώς προς τον Εξοχώτατον Πρόεδρον κ. Recep Tayyip 
Erdogan και τον ευχαρίστησε διά τα γενόµενα εν τη ως άνω ιστορική Μονή συ-
στηµατικά ανακαινιστικά έργα και, επί τη ευκαιρία, διαβίβασε εις αυτόν τας ευχάς 
και τα συγχαρητήρια του Οικουµενικού Πατριαρχείου και της περί αυτό ενταύθα 
Οµογενείας διά την επί θύραις εορτήν των θυσιών (Kurban Bayram)».

Όχι άλλο….ΚΑΡΒΟΥΝΟ….



Το χρυσό βραβείο στα «EDUCATION LEADERS 
AWARDS» στην κατηγορία «Καινοτοµία στη ∆ι-
δασκαλία» πήρε το 3ο  Νηπιαγωγείο Θρακο-
µακεδόνων µαζί µε άλλα 6 Νηπιαγωγεία της 
Ελλάδας, για το έργο eTwinning «Η τέχνη οδη-
γός µου στις µέρες του κόσµου – Art Project 
Day», που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2018-
2019 από 195 νήπια και 16 εκπαιδευτικούς: Με 
οδηγό, εργαλείο, αλλά και µέσο έκφρασης την 
Τέχνη και µε έναυσµα 7 Παγκόσµιες Ηµέρες 
που επιλέξαµε µε γνώµονα τις δυνατότητες που 
προσφέρουν για διδακτική αξιοποίηση και χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας, επιδιώξαµε να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε γνώσεις, δεξιότητες, 
συναισθήµατα, αξίες και στάσεις οι οποίες θα συµβάλλουν στην ολόπλευρη ανά-
πτυξη της προσωπικότητάς τους.

Είκοσι προσλήψεις Ι∆ΟΧ  στον ∆ήµο Αχαρνών 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, µε σκοπό την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκεκρι-
µένα αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
• 14 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας /Αποκοµιδής Απορριµµάτων
• 6 ∆Ε Οδηγοί Απορριµµατοφόρων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση µε όλα τα ζη-
τούµενα στοιχεία και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στο 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο e-mail: info@
acharnes.gr , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
∆ήµος Αχαρνών, Φιλαδελφείας  87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές ΤΚ 13673, Τµήµα Μητρώ-
ων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Πληροφορίες 
στα τηλ.: 213-2072310-311 & 313.

Χρυσό βραβείο για το 3ο  Νηπιαγωγείο Θρακοµακεδόνων
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Αγ. Παρασκευή στην καρδιά του κέντρου των Αχαρνών

∆ήµαρχος Αχαρνών: Παρών στη πρώτη συνεδρίαση 
της ∆ιοικούσας Επιτροπής διαχείρισης αθλητικών 
εγκαταστάσεων Ολυµπιακού Χωριού
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ 
∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2020, η πρώ-
τη συνεδρίαση της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής διαχείρισης της λει-
τουργίας των αθλητικών εγκατα-
στάσεων του Ολυµπιακού Χω-
ριού παρουσία του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών δήλωσε 
µετά την συνάντηση:
«Σήµερα στη πρώτη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής διαχείρισης της λειτουρ-
γίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού είχα την ευκαιρία να 
τονίσω για ακόµη µία φορά την αµέριστη στήριξη του ∆ήµου Αχαρνών στην προ-
σπάθεια να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις µε τον καλύτερο τρόπο προς όφελος 
των ∆ηµοτών, αλλά και να επαναλειτουργήσει σύντοµα το κολυµβητήριο που τό-
σο πολύ ανάγκη έχει η περιοχή µας». 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον περιβάλ-
λοντα χώρο της Αγίας Παρασκευής στο κέ-
ντρο των Αχαρνών καθώς και ο φωτισµός 

του χώρου από το ∆ήµο Αχαρνών.
Με παρεµβάσεις τόσο αισθητικές, όσο και σε θέµα-

τα ασφάλειας αλλά και µε την αποκατάσταση του φωτι-
σµού γύρω από το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής 
συνεχίζουµε για να οµορφύνουµε την πόλη.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε: 
«Εργαζόµαστε µε µικρές και µεγάλες παρεµβάσεις για 

την αναβάθµιση τόσο του κέντρου όσο και της ευρύτε-
ρης περιοχής των Αχαρνών. Η Αγία Παρασκευή στο κέ-
ντρο των Αχαρνών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγ-
µα ενός πολυσύχναστου, αλλά ξεχασµένου µέχρι πρό-
τινος σηµείου».

Καλό καλοκαίρι ευχήθηκε στα παιδιά 
της Αρωγής η πρόεδρος Μαρία Μπούκη
ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ολοκληρώθηκε και 
για την Αρωγή την περασµένη εβδοµάδα. Η 
πρόεδρος Μαρία Μπούκη ευχήθηκε στα παι-
διά της Αρωγής και τους γονείς τους καλό κα-
λοκαίρι και όλοι µαζί έδωσαν ραντεβού για 
τον Σεπτέµβρη. 

Μια χρονιά µε πολλές ιδιαιτερότητες απο-
τέλεσµα της πανδηµίας του κορωνοϊού. Πα-
ρόλα αυτά η κ. Μπούκη και το προσωπικό 
δεν άφησαν το χρόνο ανεκµετάλλευτο, καθώς 
πραγµατοποιήθηκε µια σειρά εργασιών τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά της Αρωγής. 

Μάλιστα η πρόεδρος ευχαρίστησε τον Αντιδήµαρχο κ. Νίκο Ξαγοράρη που βοήθησε 
σηµαντικά µέσω της υπηρεσίας Πρασίνου. Ούτε όµως και το επόµενο διάστηµα θα περά-
σει ανεκµετάλλευτο, καθώς θα γίνουν οι απαραίτητες προετοιµασίες, ούτως ώστε η Αρω-
γή να υποδεχτεί πανέτοιµη ξανά τα παιδιά της σε ένα µήνα. 

∆ΗΦΑ:  ∆ηµοτική Φροντίδα  Αχαρνών - ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Αχαρνών   
ΕΥΧAΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αποκατάσταση ΟΛΩΝ 
των προβολέων 
του ∆ηµοτικού Γηπέδου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 
την Εταιρεία «Αιγέας» 
και τον χορηγό της 
κ. Αθανάσιο  Μαρτίνο.. 
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Νέα διαδικασία για την διαπίστωση της ανα-
πηρίας από τα ΚΕΠΑ για την παράταση της 
παροχής αναπηρίας, θανάτου, και επιδοµά-
των προβλέπει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ. Ειδι-
κότερα πλέον σε περιπτώσεις που ενώ έχει 
λήξει το αρχικό χρονικό διάστηµα αναπηρί-
ας που χορήγησε η αρµόδια επιτροπή ΚΕΠΑ, 
δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση 
(πχ όταν υπάρχει αλληλογραφία µεταξύ 
των εντασσόµενων στον ΕΦΚΑ φορέων που 
δεν έχει ολοκληρωθεί), ο συνταξιούχος 
µπορεί να προσκοµίσει την προηγούµενη 
γνωµάτευση των ΚΕΠΑ προκειµένου να ορι-
στεί ηµεροµηνία εξέτασης του και όχι η χο-
ρήγηση νέου παραπεµπτικού.

●  «Κι εσύ λαέ βασανισµένε µην ξεχνάς τον Ωρω-
πό».46 χρόνια µετά την χούντα ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέδωσε τις ιστο-
ρικές φυλακές στον ∆ήµο Ωρωπού! Μία προ-
σπάθεια πολλών ετών ευοδώθηκε... Ήρθε η 
ώρα του Κέντρου Ιστορίας, ∆ηµοκρατίας και 
Πολιτισµού! Ήρθε η ώρα για την ανάπτυξη του 
∆ήµου Ωρωπού!!

●  Παρατείνεται µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 
η προθεσµία για την απόσυρση των ταµεια-
κών µηχανών, που δεν µπορούν να συνδε-
θούν online µε την ΑΑ∆Ε, καθώς και η προ-
θεσµία για την αναβάθµιση των τεχνικών 
προδιαγραφών των ΦΗΜ.  

●  Ισόβια µηνιαία τιµητική σύνταξη ύψους 200 
ευρώ, από την 1η Αυγούστου 2020, χορηγεί 
το υπουργείο Οικονοµικών, ως ελάχιστη αντα-
µοιβή για την προσφορά των Ελλήνων οπλι-

τών που, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
συµµετείχαν στα γεγονότα τα οποία έλαβαν 
χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 
1974, υπηρετώντας στη Ζώνη Πρόσω. Η σύ-
νταξη θεσπίζεται µε τροπολογία στο υπό συ-
ζήτηση φορολογικό νοµοσχέδιο του υπουρ-
γείου και θα χορηγείται µε µοναδική προϋπό-
θεση την προσκόµιση πιστοποιητικού Ζώνης 
Πρόσω, από το υπουργείο Εθνικής Άµυνας.

●  Αν και φέτος ίσχυσαν ιδιαίτερες συνθήκες, 
λόγω της πανδηµίας του κορονοϊού που 
επέφερε την αναστολής της λειτουργίας των 
σχολικών µονάδων και την καθυστέρηση 
της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, 
η ανακοίνωση των βάσεων δεν φαίνεται να 
καθυστερήσει, σε σχέση µε τις άλλες χρο-
νιές. Έτσι, µετά τις 20 Αυγούστου αναµένο-
νται οι ανακοινώσεις των βάσεων, δίνοντας 
ένα τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και 
των οικογενειών τους.

●  Μέχρι τα τέλη της εβδοµάδας αναµένεται να 
έχει ψηφιστεί το νοµοσχέδιο του υπουργείου 
Οικονοµικών που συζητείται στη Βουλή και 
στο οποίο περιλαµβάνεται και το πρόγραµµα 
«γέφυρα» για την επιδότησης της δόσης δα-
νείων µε υποθήκη την α΄ κατοικία σε όσους 
έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό. Αµέσως µε-
τά, στις αρχές Αυγούστου αναµένεται να ανοί-
ξει η σχετική πλατφόρµα για την υποβολή των 
αιτήσεων από τους περίπου 200.000 µε 
300.000 δικαιούχους (πρώτες εκτιµήσεις) και 
θα παραµείνει ανοιχτή έως τα τέλη Σεπτεµβρί-
ου. Το πρόγραµµα "γέφυρα" έχει διάρκεια 9 

µηνών και η επιδότηση θα κυµαίνεται από 300 
έως 600 ευρώ το µήνα ανάλογα µε το αν το 
δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν παρουσιά-
ζει καθυστέρηση ή έχει καταγγελθεί. 

●  Για τη µεγάλη αυγουστιάτικη εξόρµηση σε 
παραλίες και τουριστικές περιοχές ετοιµάζε-
ται η εφορία. Οι έλεγχοι από τα στελέχη της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων θα 
γίνονται υπό την προστασία του νέου και 
αυστηρότερου νοµοθετικού πλαισίου για 
τις περιπτώσεις άσκησης βίας στους ελε-
γκτές. ο σχέδιο ελέγχων της ΑΑ∆Ε για την 
τουριστική περίοδο προβλέπει τη διενέρ-
γεια περισσότερων από 20.000 προληπτι-
κών ελέγχων σε όλη την επικράτεια µε έµ-
φαση:  Στην έκδοση αποδείξεων, Στον εντο-
πισµό αδήλωτων ταµειακών µηχανών, 
στον εντοπισµό παράνοµου λογισµικού 
στους φορολογικούς µηχανισµούς µε το 
οποίο διαγράφεται µέρος ή και το σύνολο 
της αξίας των εκδιδόµενων αποδείξεων.

●  Στο τέλος Αυγούστου αναµένεται να αναρτη-
θούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Η πληρω-
µή του φόρου θα αρχίσει στο τέλος Σεπτεµβρί-
ου και θα ολοκληρωθεί έως και τον Φεβρου-
άριο του 2021, σε έξι δηλ. δόσεις. Πολλοί φο-
ρολογούµενοι θα κληθούν να πληρώσουν το 
50% ή και θα έχουν πλήρη απαλλαγή.

●  Εκατοντάδες χιλιάδες µικρές ατοµικές εµπο-
ρικές επιχειρήσεις που δηλώνουν φέτος ότι 
το προηγούµενο έτος είχαν ζηµιές ή πολύ 
χαµηλά κέρδη εξαιρούνται της ευνοϊκής 
ρύθµισης που προβλέπει µείωση ή ακόµη 
και µηδενισµό της προκαταβολής φόρου ει-
σοδήµατος. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν φορο-
λογούνται φέτος µε βάση τις δηλωθείσες ζη-
µίες ή τα πολύ χαµηλά κέρδη που δηλώ-
νουν αλλά µε βάση το ύψος των τεκµαρτών 
καθαρών κερδών που τους προσδιορίζει η 
Φορολογική ∆ιοίκηση λαµβάνοντας υπό-
ψη τα τεκµήρια διαβίωσης και τις πραγµατι-
κές δαπάνες που πραγµατοποίησαν το προ-
ηγούµενο έτος για την αποπληρωµή δανεί-
ων και πιστωτικών καρτών.

●  Με… αλλαγές έρχεται ο Μεγάλος Περίπατος 
και συγκεκριµένα στην οδό Πανεπιστηµίου, 
καθώς έγινε δεκτή η εισήγηση του δηµάρχου 
Αθηναίων στο δηµοτικό συµβούλιο και µάλι-
στα µε ευρεία πλειοψηφία. Ο δήµαρχος Αθη-
ναίων, Κώστας Μπακογιάννης, πρότεινε να 
αποδοθεί µια λωρίδα παραπάνω για τα αυτο-
κίνητα στην Πανεπιστηµίου. Η πρόταση Μπα-
κογιάννη έγινε δεκτή µε ευρεία πλειοψηφία, 
καθώς την στήριξαν οι παρατάξεις του Παύ-
λου Γερουλάνου, Γιώργου Βουλγαράκη και 
Βασίλη Καπερνάρου.

●  Παράταση δόθηκε για την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγού-
στου. Η νέα παράταση κρίθηκε απαραίτητη 
προκειµένου να διευκολυνθούν πολίτες και 
επιχειρήσεις να υποβάλουν τη φορολογική 
τους δήλωση. Οι δόσεις παραµένουν οκτώ 
και οι φορολογούµενοι θα καταβάλουν δι-
πλή δόση τον Αύγουστο.

●  Αναδροµικές αυξήσεις, από τις 28 Φεβρουα-
ρίου και εφεξής, δικαιούνται τουλάχιστον τρεις 
κατηγορίες συνταξιούχων που εξακολουθούν 
να εργάζονται, όπως προκύπτει από διευκρι-
νιστική εγκύκλιο του e ΕΦΚΑ, σε εφαρµογή 
της διάταξης του νόµου Βρούτση, που ορίζει 
την περικοπή της σύνταξης στο 30% αντί 60% 
που όριζε ο νόµος Κατρούγκαλου.

●  Στις 10 Αυγούστου αναµένεται να ανοίξει η 

πλατφόρµα για όσους θέ-
λουν να διεκδικήσουν επι-
δότηση για την αγορά ηλε-

κτρικών αυτοκινήτων και δικύκλων. Στη 
συνέχεια θα ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρµα 
µέσα από την οποία φυσικά πρόσωπα, εται-
ρείες και ιδιοκτήτες ταξί θα υποβάλουν αι-
τήσεις για την επιδότηση µέρους της δαπά-
νης αγοράς ηλεκτρικού οχήµατος.

●  Αφορολόγητα τα ποσά έως 150.000 ευρώ 
για την αγορά α’ κατοικίας. Ούτε ένα ευρώ 
φόρο δεν θα πληρώνουν στην Εφορία οι γο-
νείς που θα δίνουν χρήµατα, και µάλιστα έως 
150.000 ευρώ, στα παιδιά τους για να απο-
κτήσουν πρώτη κατοικία. Μετά το τριετές πά-
γωµα του ΦΠΑ 24% στα ακίνητα, το υπουρ-
γείο Οικονοµικών δίνει ένα ακόµα φοροµπό-
νους για τη στήριξη της αγοράς ακινήτων, η 
οποία δέχεται χτυπήµατα από την κρίση της 
πανδηµίας.

●  Περισσότεροι από 1.000.000 επιχειρηµατί-
ες, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες θα 
απαλλαγούν φέτος µερικώς ή και ολικώς 
από την υποχρέωση πληρωµής προκατα-
βολής φόρου εισοδήµατος έναντι του επό-
µενου έτους. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νο-
µοθεσία, η προκαταβολή φόρου εισοδήµα-
τος έναντι του επόµενου έτους υπολογίζε-
ται µε συντελεστή 100% επί του κύριου 
φόρου που αναλογεί στο καθαρό φορολο-
γητέο εισόδηµα του έτους 2019 κάθε επιχεί-
ρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελµατία. 
Πώς θα µειωθεί ο φόρος αναλυτικά στην 
Καθηµερινή Ενηµέρωση του ΒΕΑ.

●  Χρήσιµος οδηγός µε 43 ερωτήσεις και απαντή-
σεις για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Έναν χρήσιµο 
οδηγό µε 43 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα 
ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων αλλά 
και για τον τρόπο λειτουργίας της ψηφιακής 
πλατφόρµας της ΑΑ∆Ε "myDATA" εξέδωσε η 
Αρχή. Ολόκληρος ο οδηγός στην ιστοσελίδα 
του Β.Ε.Α: https://acsmi.gr/ 

●  Είδηση από τον Βουλευτή Γιώργο Βλάχο : 
«Ψηφίσαµε χθες το Νοµοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης µε το οποίο δηµιουργείται 
η ∆ιυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγο-
ράς. Υπενθύµισα στα κόµµατα της αντιπολί-
τευσης, ότι για τη Νέα ∆ηµοκρατία, η προ-
στασία του καταναλωτή ήταν πάντα ψηλά 
στις προτεραιότητές µας, και αυτό το αποδεί-
ξαµε µε αποφάσεις που πήραµε, για τη λει-
τουργία της Γραµµατείας Καταναλωτή, τη 
δηµιουργία του Συνηγόρου του Καταναλω-
τή, τη δηµιουργία τη γραµµής «1520» και 
της Υπηρεσίας Ελέγχων της Αγοράς».

●  Εκκινούν εκ νέου οι προπαρασκευαστικές δι-
αδικασίες για την µεταφορά του καζίνο από 
την Πάρνηθα στο Μαρούσι µε την Επιτροπή 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να 
προκηρύσσει για δεύτερη φορά µέσα σε έξι 
µήνες το διαγωνισµό για την αποτίµηση της 
υπεραξίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ.

●  Με εγκύκλιο της ΑΑ∆Ε γίνεται γνωστό ότι 
οι φορολογούµενοι θα πρέπει να προχωρή-
σουν σε ηλεκτρονικές πληρωµές ίσες µε το 
1/3 του εισοδήµατός τους αν δεν θέλουν να 
ερθουν αντιµέτωποι µε έξτρα φόρο. Για πα-
ράδειγµα, ένας φορολογούµενος µε ετήσιο 
εισόδηµα 20.000 ευρώ, πρέπει να δαπανή-
σει τουλάχιστον 6.000 ευρώ µε τις πιστωτι-
κές ή χρεωστικές του κάρτες. Αν δαπανήσει 
5.000 ευρώ θα χρεωθεί µε πρόσθετο φόρο 
220 ευρώ.

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 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
7ηµερη  εκδροµή  ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗ  
12 – 18/ 8  &  24 – 30/8
Εισιτήριο 350€

ΚΥΡΙΑΚΗ 09/08  Μονοήµερη εκδροµή στην ΤΗΝΟ
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, µεταφορά, /Εισιτήριο 60€

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ στην παραλία του Ωρωπού
Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Σάββατο εκτός Κυριακής

Λύκειον των Ελληνίδων 
Παράρτηµα Αχαρνών - Φιλαδελφείας 6 - Κεντρική Πλατεία - Τ.Κ.: 13671 Αχαρνές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έναρξη µαθηµάτων Λυκειακής Περιόδου 2020-2021» 

Σας γνωστοποιούµε ότι ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λυκείου των Ελλη-
νίδων – Παράρτηµα Αχαρνών, τα µαθήµατα του Λυκείου µας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 15 Σεπτέµ-
βριου 2020. 

Η γραµµατειακή υποστήριξη για τις εγγραφές των ενδιαφεροµένων θα λειτουργεί από την Τρί-
τη 01-09-2020 έως και την Τρίτη 15 Σεπτέµβριου 2020 και ώρες 18:00 µ.µ έως και τις 20:00 µ.µ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εγγραφές, την λειτουργία των Τµηµάτων και την 
έναρξη αυτών, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Έφορο Εθνικών Χορών και Μου-
σικού Τµήµατος κα. Λιβανού Μαρία στο τηλ. 210-2462085. 

Τέλος, λόγω της πανδηµίας του Κορωνοϊού που εξακολουθεί ακόµα να υφίσταται, οποιαδήπο-
τε αλλαγή πραγµατοποιηθεί σχετικά µε την έναρξη των µαθηµάτων του Λυκείου µας θα ενηµερω-
θείτε µε νεώτερη ανακοίνωση µας. 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 
           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ                         Αικατερίνη Μαρίνη
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ   ΣΟΥΜΕΛΑ   ΑΧΑΡΝΩΝ

Σαµψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί,  Τηλ.210 2465635,6977 627625, Φαξ 210 2465635

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.
Ανοιχτά

από
το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

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

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΠΕΜΠΤΗ     27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020  - 

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΩΡΑ :  07:00 π.µ.– Θεία Λειτουργία.

ΩΡΑ : 18:00 µ.µ. – Ιερά Αγρυπνία και η Ακολουθία του Επιταφίου της
Υπεραγίας Θεοτόκου κατά το Ιεροσολυµήτικο Τυπικό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020 
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΕΝ∆ΟΞΟΥ  ∆ΕΣΠΟΙΝΗΣ 

ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 
ΩΡΑ : 07:00 π.µ.:  Όρθρος  και  Πανηγυρική  Θεία  Λειτουργία.

ΩΡΑ :  19:00 µ.µ.– Μέγας Μεθεόρτιος  Πανηγυρικός  Αρχιερατικός  Εσπερινός  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουµελά Αχαρνών εκτίθεται προς προ-

σκύνηση τα Ιερά Λείψανα µεγάλων Ρώσων Αγίων: Οσίου Σεραφείµ 
του Σαρώφ, Αγίας Ματρώνας της Αόµµατης, Μόσχας,  Αγίων Φιλαρέ-
του και Θεοδοσίου,  Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ   και  Αγίου Λου-

κά.  Καθώς επίσης  και  η  Ιερά  εικόνα  ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί µπορούν να λαµβάνουν την ευλογία 

των Αγίων καθηµερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουµελά 
παραµένει ανοιχτός καθηµερινά από 8:00 π.µ. µε 13:00 µ.µ. και 

από τις 5:00 µ.µ. µέχρι 8:00 µ.µ.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου 
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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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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΝΤΟΚΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του   ΙΩΑΝ-
ΝΗ  και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γένος ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ,  που   γεννήθηκε στο ΑΓΡΙΝΙΟ – 
ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ    και κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΥ-
ΣΟΥΛΑ  του  ΦΩΤΗ και της  ΑΝΘΟΥΛΑΣ  το 
γένος   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί  στην ΚΗΦΙΣΙΑ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γά-
µος θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ∆ΑΕΙΝΑ∆ΑΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ   του   ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ  το γέ-
νος   ΑΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,  που   γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ  του  ΠΑΥΛΟΥ  και της  ΣΟΦΙΑΣ  το γέ-
νος   ΣΑΣΑΡΟΒΑ  που γεννήθηκε στην 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  και  κατοικεί  στην ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γά-
µος θα γίνει στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  
ΙΩΑΝΝΗ  και  της  ∆ΗΜΗΤΡΑΣ   το γένος  ΠΗ-
∆ΟΥΛΑ   που  γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ  –ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και η   ΤΡΙΛΙΒΑ   ∆ΙΟΝΥΣΙΑ  του  ΧΡΙΣ-
ΤΟ∆ΟΥΛΟΥ   και  της  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ  το 
γένος ΓΟΡΓΟΛΙΤΣΑ  που γεννήθηκε στο ΧΟ-
ΛΟΡΓΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στο Π. ΦΑ-
ΛΗΡΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να παντρευτούν,  
ο γάµος  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΤΟΥΜΠΑΣ   ΕΥΘΥΜΙΟΣ  του   ΛΟΥΚΑ   
και  της ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ το γένος ΛΟΥΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ,  που   γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   
ΣΠΑΝΟΥ  ΑΣΗΜΙΝΑ  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
και της  ΕΛΕΝΗΣ  το γένος   ΤΡΙΒΕΛΑ  που 
γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί  
στα  ΣΕΠΟΛΙΑ – ΑΘΗΝΑ, πρόκειται να πα-
ντρευτούν, ο γάµος θα γίνει στην ΒΑΡΥ-
ΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΕΤΡΟΣ   του   
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  και της  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  το γένος  
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ,  που   γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και  η   ΜΑΥΡΙ∆Η  ΜΑΡΙΝΑ  του  
ΠΑΥΛΟΥ  και της  ΝΑΝΤΕΖΝΤΑΣ  το γένος   
ΣΥΡΑΝΙ∆ΟΥ  που γεννήθηκε στο  ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ   και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γάµος 
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΝΙΚΙΣΙΝ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   του   ΙΓΚΟΡ   
και της ΕΙΡΗΝΗΣ  το γένος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-
∆Η,  που   γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  
η   ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙ∆ΟΥ   ΜΑΡΙΑ   του  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   και της  ΟΛΓΑΣ   το γένος   
ΚΟΥΡΤΙ∆Η   που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ   και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γάµος 
θα γίνει στην ΝΙΚΑΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ   του   ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥ  και της ΑΝΘΗΣ το γένος ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η,  που   γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και  η   ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ   ΑΓΑΠΗ   του  
ΓΙΟΥΡΑ  και της  ΑΝΝΑΣ  το γένος   ΤΟ-
ΠΟΥΡΙ∆Η  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   
και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ, 
πρόκειται να παντρευτούν, ο γάµος θα γί-
νει στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥ∆ΑΚΗ  98, ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ, 

Τ.Κ. 13672 ΑΧΑΡΝΕΣ- ΤΗΛ. - ΦΑΞ 210-2465678 
∆/νση email: kritesacharnes@gmail.com

Ευχές για καλό καλοκαίρι σε όλους και καλές διακοπές, 
από τον Πρόεδρο ∆ηµήτρη Γιαννούλη και τα µέλη 

του ∆Σ του Συλλόγου Κρητών

Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών θα παραµείνει κλειστός για 
το υπόλοιπο της θερινής περιόδου, ώστε να µπορέσουµε 
να ξεκουραστούµε όλοι και να επανέλθουµε δριµύτεροι 

το Σεπτέµβριο, µε όρεξη, µε πολλές δραστηριότητες 
και φυσικά µε µεγάλη εκδήλωση.

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, στον προαύλιο χώρο του 
συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Μεγάλο γλέντι µε τους 

∆ΙΟΝΥΣΗ  ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ  &  ΚΩΣΤΑ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗ.

Κέφι και γλέντι µέχρι το πρωί, µε πλούσιους µεζέδες, άφθονο 
πιοτό και καλή Κρητική µουσική.

Θα επανέλθουµε µε νεότερες ανακοινώσεις 
και περισσότερες λεπτοµέρειες…

ΚΑΛΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της 
Αγγελίας του  Θρησκευτικού σας 

Γάµου, την Τοπική µας ∆εκαπενθήµε-
ρη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». 

Με την πράξη αυτή  στηρίζεις 
την έκδοση της  και  γίνεσαι   
ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση 

της Ιστορίας του τόπου µας. Τώρα 
µε ένα Τηλεφώνηµα  στο  697 2426684  

ή στείλτε τα στοιχεία 
της Αγγελίας στα  mail: nioras@gmail.

com  και acharnaiki@gmail.com. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, ότι στις  
15  Αυγούστου  2020, ηµέρα  Σάββατο ,   θα πραγµατοποιηθεί εις τον 
Ναό µας ο  εορτασµός  της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, σύµφωνα µε το 

παρακάτω πρόγραµµα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020  (παραµονή ) 

Ώρα: 7:30 π.µ.:  Όρθρος και Θεία Λειτουργία για τα παιδιά- Θεία κοι-
νωνία. 

Ώρα: 19:00 µ.µ.:  Μέγας  Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, µετ' 
αρτοκλασίας 

Ώρα: 9:00 µ.µ.:  Ιερά Λιτάνευσις  του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτό-
κου 

ΣΑΒΒΑΤΟ    15   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020

Ώρα: 7:00 π.µ.: Όρθρος   της Εορτής  και  ακολούθως  Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία.

Ώρα: 9:00 µ.µ.: Πανηγυρική Παράκλησης της Θεοτόκου

Εκ του  Ιερού Ναού 
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Κυριακή, 2 Αύγουστος 2020
● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.
Αντιστάσεως 117 2102442311
∆ευτέρα, 3 Αύγουστος 2020 
● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σαλα-
µίνος 36 2102463245
Τρίτη, 4 Αύγουστος 2020 
● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκε-
λείας 10 2102460652
Τετάρτη, 5 Αύγουστος 2020 
● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνη-
θος 95 2102445975
Πέµπτη, 6 Αύγουστος 2020 
● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδελιού 
2102476847
Παρασκευή, 7 Αύγουστος 2020
● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.
Μύλος 2102316673
Σάββατο, 8 Αύγουστος 2020
● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιο-
νυσίου 4 2102407559
Κυριακή, 9 Αύγουστος 2020
● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λιο-
σίων 66 2102407650
∆ευτέρα, 10 Αύγουστος 2020
● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πύρρου 

Τρίτη, 25 Αύγουστος 2020 
● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 
Αγ.Τριάδος 35 2102464226
Τετάρτη, 26 Αύγουστος 2020 ● ΚΑ-
ΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 
41 2102466690
Πέµπτη, 27 Αύγουστος 2020 ● ΚΟ-
ΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστο-
τέλους 86 2102468746
Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2020 
● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ Πάρνηθος 170 2102406400
Σάββατο, 29 Αύγουστος 2020 ● 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ Φιλαδελ-
φείας 328 Κ.Μύλος 2102316792
Κυριακή, 30 Αύγουστος 2020 ● ΦΙ-
ΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ.Αθηνών 
40 2102461015

Τετάρτη, 19 Αύγουστος 2020
● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ ∆εκελείας 
51 2102448377
Πέµπτη, 20 Αύγουστος 2020
● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Λ.Αθηνών 23 2102465432
Παρασκευή, 21 Αύγουστος 2020
● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.
∆ηµοκρατίας 222 2102312615
Σάββατο, 22 Αύγουστος 2020
● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56 
2102477556
Κυριακή, 23 Αύγουστος 2020
● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνη-
θος 23 2102464914
∆ευτέρα, 24 Αύγουστος 2020
● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνη-
θος 41 2108087990

∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό 
2102476279
Τρίτη, 11 Αύγουστος 2020
● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφεί-
ας 64 2102467050
Τετάρτη, 12 Αύγουστος 2020
● ΖΕΡ∆Ε (ΚΑΡΡΑ Ε. - ΜΠΙΣΚΟΥ 
Α.) Αγ.∆ιονυσίου 36 2102441644
Πέµπτη, 13 Αύγουστος 2020
● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/
ΝΟΣ Πάρνηθος 102 2102476440
Παρασκευή, 14 Αύγουστος 2020
● ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ   Λαθέας 25   
2102440343
Σάββατο, 15 Αύγουστος 2020
● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ Λ.Θρακοµα-
κεδόνων 10 2102443437
Κυριακή, 16 Αύγουστος 2020
● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 
41 2102466690
∆ευτέρα, 17 Αύγουστος 2020
● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λ.
Θρακοµακεδόνων 242 
2102435820
Τρίτη, 18 Αύγουστος 2020
● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ 
∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες 
2102432259

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 2/8/2020 ΕΩΣ 30/8/2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ενιαίος χώρος 40 
τ.µ. , κουζίνα, - κάµαρα, µε µπά-
νιο. Πληροφορίες από 16.00 έως 
17.30 µ.µ. στα Τηλ. 211 4107574   
και 6945 506329. 4∆251. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ή δίδεται και αντιπαρο-
χή, οικόπεδο 340 τ.µ. στο κεντρικό 
Μενίδι (Οδός ∆ηµοσθένους). Τηλ.  
6972 837565. 4∆251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 571 τ.µ. στην 
Κάτω Λίµνη, πλησίον οδού Λισί-
ων,  στα Άνω Λιόσια. Τηλ.   
2114107574 και 6945 506329. 
4∆251.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 120 τ.µ. 
µε υπερυψωµένο  ισόγειο, τρία δω-
µάτια, σαλόνι, Κουζίνα , µπάνιο, 
κλπ, πάρκιν και αυτονοµία θέρµαν-
σης. Οδός Μιχ. Μενιδιάτη και Αθη-
νών 50. Τηλ. 210 2433614 και 
6976394979. 4∆251.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαµβάνει 
την φροντίδα ηλικιωµένων κατά 
προτίµηση νυχτερινή βάρδια. Τηλ. 
6981 035626. 4∆251.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά, κατά προτίµη-
ση Μονοκατοικία ή διαµέρισµα, µέ-
χρι 60 τ.µ.  στις περιοχές Αγίου Πέ-
τρου Α και Β . Τηλ. 6976 836287.  
4∆250.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοηθός, κατά 
προτίµηση από την περιοχή Αγίου 
Πέτρου α.  Αµοιβή 5 ευρώ την ώρα. 
Τηλ. 6976 836287.  4∆250.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μίνι Μάρκετ, κοντά στο 
δηµαρχείο Αχαρνών, από το 1965  
λόγω συνταξιοδότησης.  Τηλ. 210 
2444208. 4∆248.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Βιοµηχανικός χώ-
ρος 450 τ.µ. επί της Λεωφ. Καρα-
µανλή. Τηλ. 210 2402471 και 6949 
096597. 4∆250      
   
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ  καθηγήτρια, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές   JUNIOR, ∆η-
µοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6971 896817. 
4∆251.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος , παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου - Λυκείου.  20ετείς εµπει-
ρία ,, µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6972 695300. 4∆250

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

 ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 317 τ.µ. επί της 
οδού Νήκτωρος Ουγκώ µε παλιό 
σπίτι και σωλήνες ποτίσµατος. Τι-
µή ευκαιρίας . Τηλ. 210 2441370 
και 6973 593186.  4∆253.
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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

Ιατρείο:  Σκαρίµπα 50 • Μπόσκιζα • Αχαρνές  • Τ.Κ. 13679
www.mindanalytics.gr • Email: mindanalytics.eliasspenzaris@gmail.com 

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ
Σύµβουλος  Ψυχικής Υγείας 

Psychology |  Criminology | Life  Coaching | (NL.P) – Neyro Linguiste  Programming

Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας 
Ατοµικές  Συνεδρίες – Οµαδικές  Συνεδρίες Συνεδρίες  Ζεύγους∆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

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722




