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Στην απόφαση οι Ιερές Ακολουθίες της Αγίας και Μεγά-
λης Εβδοµάδας να ξεκινήσουν νωρίτερα χρονικά, αλλά 
και στην πραγµατοποίηση της τελετής της Αναστάσεως 
στις  9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στο προαύλιο 
των Ιερών Ναών κατέληξε η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Ελλάδα αναλαµβάνει το 
Global Strategy Group του ΟΟ-
ΣΑ. Το Συµβούλιο του ΟΟΣΑ, το 
οποίο συνεδρίασε σήµερα, επέ-
λεξε τον Έλληνα Υπουργό Επι-
κρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη  
ως Πρόεδρο του Global Strategy Group.

Παρά τους περιορισµούς ο ∆ήµος δεν
ξεχνά το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής  

Οι  Αχαρνές ως ένας από τους 
µεγαλύτερους σε έκταση 
δήµους της Αττικής είναι 

φυσικό να έχουν πολλές ιδιαιτερό-
τητες. Πέραν της γενικής εικόνας το 
γεγονός πως στα όρια του ∆ήµου 
περιλαµβάνονται περιοχές όπως η 
Βαρυµπόµπη, οι Θρακοµακεδόνες, 
η Αυλίζα και το Ολυµπιακό Χωριό, 
καταδεικνύει τις ιδιαίτερες ανάγκες 
που έχει καθεµία από αυτές τις γει-
τονιές. ∆ιαφορετική περίπτωση, δι-
αφορετικές ανάγκες. Η ∆ηµοτική 
Αρχή όµως είναι υποχρεωµένη να 
φροντίζει για όλες και να έχει πλάνο 
για τον εκσυγχρονισµό και την αξι-
οποίησή τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως 
υπάρχει απάντηση από τον ∆ήµαρχο 
Σπύρο Βρεττό. Τρανό παράδειγµα εί-
ναι το Ολυµπιακό Χωριό. Μια περιο-
χή η οποία είχε δηµιουργηθεί για συ-
γκεκριµένο σκοπό, αλλά σε αυτή την 
εικοσαετία που µεσολάβησε άλλαξαν 
πολλά πράγµατα. Από τη στιγµή που 
ο ∆ήµαρχος ανέλαβε τη διοίκηση του 
∆ήµου είχε βάλει ως στόχο την ανά-
δειξη της περιοχής σε µια γενικότερη 
αλλαγή πορείας. Τα πρώτα σηµάδια 
της πολιτικής του αυτής είναι πλέον 
ορατά. Το ένα µετά το άλλο εµφανίζο-
νται τα αποτελέσµατά της και οι κάτοι-
κοι του Ολυµπιακού Χωριού διαπι-
στώνουν όχι µόνο τις προθέσεις, αλλά 
και τις ενέργειες που γίνονται σε αυτή 
την κατεύθυνση. 

Μόλις πριν λίγες µέρες ο ∆ήµαρ-
χος συµµετείχε σε µια τηλεδιάσκεψη 

για την ανάδειξη του Αδριάνειου 
Υδραγωγείου. Πρόκειται για ένα έργο 
τεράστιας εµβέλειας, καθώς αφορά 
ένα δίκτυο το οποίο φτάνει τα 23,5 χι-
λιόµετρα µε τη µισή διαδροµή να βρί-
σκεται εντός του ∆ήµου Αχαρνών. 
Μάλιστα το πλάνο που παρουσιάστη-
κε παρόντων της υπουργού Πολιτι-
σµού κ. Μενδώνη, του Περιφερειάρ-
χη κ. Πατούλη και των υπόλοιπων δη-
µάρχων περιλαµβάνει και ένα µεγάλο 
σηµείο ανάδειξης στο Ολυµπιακό Χω-
ριό. Από το ∆ήµο έχει ήδη οριστεί ο 
άνθρωπος που θα αποτελέσει τον 
συνδετικό κρίκο, ούτως ώστε να προ-
ωθούνται άµεσα τα επόµενα σχέδια 
και να µη χαθεί χρόνος. 

Στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο πάρθηκε η απόφαση εξουσιοδό-
τησης του ∆ηµάρχου για τη σύναψη 

συµφωνίας παραχώρησης προς χρή-
ση δύο οικοπέδων στη Γενική Γραµµα-
τεία Αθλητισµού. Πρόκειται για εκτά-
σεις περίπου τριάντα στρεµµάτων, οι 
οποίες θα δοθούν για είκοσι χρόνια 
προκειµένου να δηµιουργηθούν χώ-
ροι πρασίνου και χώροι ήπιας αναψυ-
χής και άθλησης. Συνορεύουν δε µε 
τους αθλητικούς χώρους που πλέον 
έχουν παραχωρηθεί από τον ΟΑΕ∆ 
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η 
συµφωνία παράλληλα προβλέπει και 
την κατασκευή αθλητικών χώρων 
προς χρήση από αθλητές και δηµότες 
εντός της προσεχούς διετίας. Είναι πλέ-
ον γνωστό και εκπεφρασµένο σε κάθε 
ευκαιρία πως ο ∆ήµαρχος έχει βρει τον 
τρόπο να βρίσκεται σε ανοιχτή γραµ-
µή µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητι-
σµού

✒ ΣΕΛ. 6

Συνεχίζουµε 
∆ιαδικτυακά
Τώρα  µε 
τις  απαγορεύσεις.
∆ιαβάστε την –
κατεβάστε την, από
το https://eleftherovima.wordpress.com 

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.
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Η ∆ΙΑΠΛΑ-
ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε διάφορα σηµεία της πόλης.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 

✒ ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  
του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 
Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      ✒ ΣΕΛ. 7

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

✒ ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. 

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.
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ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε διάφορα σηµεία της πόλης.
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ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ 
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Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικάΑχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 
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Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 
Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

✒ ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρακαι τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. του ∆ήµου Αχαρνών. 

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ, ΠΟΥ ∆ΡΑ

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

«Έτος σταθµός θα είναι  το 
2020,  για το  ∆ήµο Αχαρνών»

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

«∆ε θα γίνουµε φυλακή της Ε.Ε. – 
 Άµεσος απεγκλωβισµός
προσφύγων  και µεταναστών για 
τις χώρες προορισµού τους.»

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

Μιχάλη Βρεττού µε τις υπηρεσίες του ✒ ΣΕΛ. 9 Ολόκληρη η υφήλιος εδώ και λίγες µέρες βρίσκεται σε παν-

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

σης του ιού. 
Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµος Αχαρνών έχει ανταποκριθεί οµολο-

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

του ∆ήµου. 
Ήδη από την πρώτη στιγµή ο Σπύρος Βρεττός συγκάλεσε έκτακτη 

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

ράλληλα ο ∆ήµος βρισκόταν από την πρώτη στιγµή σε άµεση επικοι-

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

∆εν σταµάτησε όµως εκεί. Παρά το γεγονός πως η απόφαση για 

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

στην αρµοδιότητα των υπουργείων Παιδείας και Υγείας και τον ΕΟ∆Υ, 

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

ζητούσε τη διακοπή λειτουργίας όλων των σχολείων. Ένα αίτηµα, το 

οποίο διατύπωσαν και άλλοι δήµοι και φάνηκε ότι συνέβαλε στην τε-

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

φορείς. ∆όθηκαν δε οδηγίες στους δηµότες για περιορισµό µετακινή-

σεων και χρήσης των δηµοτικών και των δηµόσιων υπηρεσιών. Άµε-

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη µε τη συµµετοχή χωρικών

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

αντικείµενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης κρίσιµων έργων για την Αττική
Nα στηρίξουµε έµπρακτα  τα παλικάρια
µας στον  Έβρο που φυλάνε
τα σύνορα και µας κάνουν
υπερήφανους µε την ανδρεια
και την αποτελεσµατικοτητα τους

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΧΑΡΑΞΕ,  
ΓΙΑ  ΤΟ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  ΧΩΡΙΟ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

✒ ΣΕΛ. 11

Μένουµε  σπίτι!  Με Ανάσταση  Υγείας!  Ζωής!  ∆ηµιουργίας! Καλό Πάσχα!

Σε τροχιά υλοποίησης
η ανάπλαση των 
Λεωφ. Φιλαδελφείας
και ∆ηµοκρατίας
ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ της ∆ηµοτικής Αρχής για 
την αλλαγή της εικόνας της πόλης και την αναβάθµι-
ση της ποιότητας ζωής έχει τεθεί ο σχεδιασµός και 
υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την ανά-
πλαση των κεντρικών εισόδων της πόλης. ✒ ΣΕΛ. 7

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης  νέος  Πρόεδρος 
του  Global Strategy Group του ΟΟΣΑ

Ανοιχτοί οι ναοί τη Μεγάλη
Εβδοµάδα µε χρονική µεταφορά
των Ιερών Ακολουθιών –
Στις 9 το βράδυ η Ανάσταση
στο προαύλιο των ναών

Ούτε φέτος θα υπάρξει η δυνατότη-
τα να ζήσουµε  ένα από τα πλέον 
ιστορικά πανηγύρια της Αττικής,  
καθώς θα πέσει κι αυτό θύµα της 
πανδηµίας.  Ωστόσο ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός φροντίζει για  να 
µάθουν οι νέοι και να θυµηθούν οι 
παλιότεροι.  Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός πρότζεκτ, το οποίο  
θα τρέξει διαδικτυακά και θα συµπεριλάβει τόσο τους  φορείς 
της πόλης µας, όσο και στιγµές από το παρελθόν.
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Η Ελευθερία θέλει αγώνες. Η ευπορία θέλει κόπο και 
εργατικότητα. Υγεία είναι, το παν µέτρον άριστο. Ευθυ-

κρισία είναι λογική και γνώση. Η επιτυχία, θέλει υποµονή και 
επιµονή. Η εµπιστοσύνη θέλει συνέπεια, µπέσα. Η τιµιότητα 
θέλει αγνή πρόθεση. Το µέλλον θέλει διορατικότητα. Πολι-
τική είναι έντιµη προσπάθεια, ώστε η πλειοψηφία του λαού 
να είναι ικανοποιηµένη. Είναι τόσα πολλά, αλλά να µην σας 
κουράζω.

Οι πολιτικές ιδεολογίες, οι θρησκείες και τα οικονοµι-
κά συστήµατα, είναι απλά µέσα, για κυριαρχία επάνω 

στους λαούς. Πρέπει να θεραπεύσουµε 
αυτές τις πληγές, κάτω από το δηµοκρα-
τικό πολίτευµα, όπου ο πολίτης είναι 
ελεύθερος να επιλέξει το παρόν και το 

µέλλον του.
Η  ιδεολογία της οικονόµας, είναι να γί-

νεις βουλευτής ή κοµµατάρχης, για να εξα-
σφαλίσεις µισθό και σύνταξη, από το δηµό-
σιο χρήµα.  Χώρια τις λοβιτούρες. Όλα τα 
άλλα, είναι αστραφτερά στολίδια για τους 

ιθαγενείς.
Μηδέν άγαν, έλεγε ένας αρχαίος 

µας σοφός. ∆ηλαδή τίποτε µην υπερβά-
λεις. Μεγάλη µπουκιά να φας, µεγάλο 
λόγο µην πεις. Εγείρεις τον φθόνο. Η σε-

µνότητα εκτιµάτε από όλους µας.
Αυτός που γνωρίζει πολλά για την 

εξουσία, ιδιαίτερα την οικονοµική, η ζωή του 
είναι ανασφαλής, δηλαδή κινδυνεύει. Με την κατάργηση της θα-
νατικής ποινής, ο κίνδυνος αυτός πάντα θα ενυπάρχει.

Το Στάτους Κβο, το καθεστώς, ή το σύστηµα εξουσί-
ας, είναι αδύνατο να αλλαχτεί. Η κάθε επανάσταση, 

δεν σηµαίνει οπωσδήποτε ότι θα έλθει η λύτρωση. Το πιο 
πιθανό είναι να αλλάξει απλά ο διαχειριστής του ίδιου του 
συστήµατος. Και να θέλεις να αγιάσεις, δεν σε αφήνουν οι 
διάβολοι.

Την προσβολή που έκανε ο Ερτογάν, στην γερµανίδα Επί-
τροπο, θα την πληρώσει µε µεγάλη πίκρα. Οι Γερµανοί εί-

ναι ένας µεγάλος λαός, πολύ περήφανος και δεν δέχεται προ-
σβολές. Ας πρόσεχε.

Το πρόβληµα µε όλους εµάς τους Έλληνες, είναι γιατί 
εσύ και όχι εγώ. Αυτό που δεν µας ενδιαφέρει και δεν 

το µετράµε είναι : Ποιος κοπίασε περισσότερο, εσύ ή εγώ. 
Αυτό το κουσούρι είναι η κοινή µας µοίρα και όλες µας οι 
συµφορές.  ∆υστυχώς δεν µπορούµε να αλλάξουµε.

Το πρόβληµα µε την κάθε Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν 
είναι το πρέπον, που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά 

γιατί δεν κάνει αυτά που εξυπηρετούν τους δικούς της σκοπούς. 
Και ο νοών νοήτω. 

Παρατηρούµε ότι, αρκετοί κυβερνή-
τες, γίνονται λαϊκιστές, για να κερδί-

σουν την εξουσία, αλλά δεν είναι  αρκετά 
έξυπνοι να ευεργετήσουν τον λαό τους. 
Αφήστε τα ψώνια της εξουσίας.

Στην γείτονα Τουρκία, σύντοµα θα 
δούµε δραµατικές αλλαγές. ∆εν πι-

στεύω ότι ο Ερτογάν να φτάσει έως τις εκλο-
γές του 2023. Και εάν ναι, η αποποµπή του 
θα είναι θεαµατική. Εί-
ναι πέρα για πέρα ηλί-
θιο, κάποιος να προ-
σπαθεί να αναστήσει το 
παρελθόν. Η ζωή µας 
βαδίζει µόνο µπροστά 
και πρέπει να προσαρ-
µοζόµαστε. 

Ένα βιβλίο µε αλήθειες πουλάει ελά-
χιστα. Ένα µυθιστόρηµα, προσαρ-

µοσµένο στις φαντασιώσεις του κόσµου, 
πουλάει πάρα πολύ. Οι άνθρωποι αρέ-
σκονται στο παραµύθι Κάτι δηλαδή, που 
θέλουν πάρα, πάρα πολύ, αλλά ποτέ δεν 
συµβαίνει έτσι. ∆υστυχώς έτσι µας αρέ-
σει.

Το πρόβληµα µου είναι ότι πρέπει να 
κάνω κάτι για να πετύχω τον σκοπό 

µου. Όµως αυτό τι πρέπει να είναι. Παραβατικό, παράνοµο, 
ανήθικο, ή εγκληµατικό. Ιδού η απορία. Εάν έχεις τέτοιες σκέ-
ψεις, καλύτερα ξέχασε το, θα µπλέξεις άσχηµα. 

Θράσος σηµαίνει να µην σέβεσαι την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια, τους κανόνες, τους νόµους της κοινωνίας µας. 

Ωσάν να είσαι ο ένας και δεν υπάρχει δεύτερος. Χρειάζεται 
πολύς κόπος αγόρι µου, από µηδέν,  να γίνεις ένας.

Το φτηνό το κρέας, το τρώνε τα σκυλιά. Το φτηνό το προ-
ϊόν, το πληρώνεις δύο φορές. Όταν πληρώνεις βιαστικά, 

πληρώνεις το διπλάσιο. Η ποιότητα δεν είναι ακριβή, αλλά 
την καταλαβαίνεις από την χρονική της διάρκεια. Είναι θέµα 
διαπίστωσης και εµπιστοσύνης στον κατασκευαστή. 

Μωροφιλοξία είναι να κάνεις πρά-
ξεις, που έχουν ξεπεραστεί ήδη, από 

την πρόοδο της ζωής µας, από τις γνώσεις 
και τις επιστήµες µας. Το να προσπαθείς 
να αναστήσεις το παρελθόν, είναι απλά 
ηλιθιότητα.

Την σκάλα που οδηγεί στον ουρανό, 
δεν µπορούµε να την ανέβουµε όλοι, 

γιατί έχουµε υψοφοβία και ζαλιζόµαστε. 
Ποιος όµως ποτέ διαπίστωσε, ότι η ζωή στον 
ουρανό, είναι πιο ευχάριστη από την ζωή 
µας στην γη.

Ο άνθρωπος είναι παµφάγο ον. Όλα 
µας αρέσουν. Σωστό όµως είναι να 

διαχωρίζουµε τα βλαβερά, από τα ωφέ-
ληµα τρόφιµα. ∆ηλαδή τα λιπαρά, από τα δηµητριακά, 
όσπρια, λαχανικά και φρούτα. Η τροφή µας κρατά στην ζωή,  
η λάθος τροφή την συντοµεύει. 

Για να κάνεις ένα όνειρο σου πραγµατικότητα, πρώτα 
πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου, ότι το θέλεις πάρα πο-

λύ. Κατόπιν, θέλει πολύ κόπο και να µην εγκαταλείψεις 

στην πρώτη δυσκολία.  Όταν το πετύχεις, αισθάνεσαι δικαι-
ωµένος και υπερήφανος.

Για να νικήσεις τον φόβο σου, χρειάζεται ψυχραιµία 
και γνώση. Εάν αφεθείς χωρίς αντίδραση, το απο-

τέλεσµα θα είναι συµφορά. 
Τα εν οίκω µη εν ∆ήµω. Μόνο το παπούτσι ξέρει, εάν 
η κάλτσα είναι τρύπια. Κανείς µας δεν γνωρίζει, τι κρύ-

βει η ψυχή του συνανθρώπου µας.
Εάν θέλετε να είστε πάντα χορτάτοι , να µην λέ-
τε ποτέ, σήµερα τι τρώµε. Αλλά αύριο τι θέλου-

µε να φάµε;  Των φρονίµων τα παιδιά, πριν πεινά-
σουν  µαγειρεύουν. Όταν διψάς, είναι αργά να σκά-

ψεις πηγάδι.
Ρωτάει ένας πελάτης τον αυγουλά στην λαϊκή Αυ-

τά τα αυγά είναι ηµέρας; Μα βέβαια κύριε, οι κότες µου 
το βράδυ κοιµούνται.

Ρωτά ένας πελάτης τον µανάβη στην λαϊκή. Αυ-
τά τα χόρτα είναι άγρια του βουνού; Βέβαια κύ-
ριες, προσέξτε γιατί δαγκώνουν.
∆ύο πράγµατα δεν µπορείς να νικήσεις εύκολα. 

Τον πόνο και την φτώχια. Η αδικία δεν 
νικιέται µε τίποτα.

Εάν ρωτήσετε µια γυναίκα. Κα-
λέ κυρία, γιατί πετάτε τα νερά 

της µπουγάδας στο δρόµο; ∆εν θα 
σου απαντήσει, συγνώµη ήταν λά-
θος µου, γιατί µου είναι ευκολία. Το 
ίδιο κάνουµε και όλοι όσοι έχουµε 
αυτοκίνητο. Παρκάρουµε οπουδή-
ποτε γιατί µας είναι ευκολία. ∆εν σε-
βόµαστε τα δικαιώµατα των συµπο-
λιτών µας.

Η γυναίκα µου συχνά µου λέγει. 
Άντρα µου, η µόνη Αφρικανική 

σκόνη εδώ µέσα είσαι εσύ. Τώρα τι εν-
νοεί, ποτέ µου δεν κατάλαβα. 

Γυναίκα, το σκόπιµο λάθος εί-
ναι, ότι το πιστοποιητικό του 

γάµου, δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Αλλιώς θα έφευ-
γα άµα τη λήξη. Είµαι ευαίσθητος άνθρωπος και δεν 
αντέχω σε βασανισµούς.

Ο άνδρας από φύση είναι παρορµητικός, η γυναί-
κα είναι απερίσκεπτη. Αυτά τα δύο πρέπει να συµ-

βιβαστούν, για να υπάρχει αρµονία στο ζευγάρι. Ο εγω-
ισµός εκατέρωθεν, µόνο συµφορές φέρνει.

Γυναίκα, µε το πρώτο εµβόλιο του Κόβιτ 19 ( κο-
ρονοϊού) έχεις ήδη ξεφύγει. Υποψιάζοµαι ότι µε 

το δεύτερο, θα αρχίσεις να δαγκώνεις. Ηρέµησε. ∆εν 
ήλθε το τέλος του κόσµου.
Η παροιµία µας λέγει. Κοντά στον νου και η γνώση. 

Απλά ότι διαπιστώνεις ότι βλάπτει τον 
οργανισµό σου, µην το ξαναβάλεις 
στο στόµα σου. Αυτοάµυνα.

Σκέφτοµαι στην άλλη ζωή, δεν 
θα είµαι µε την γυναίκα µου. 

Αλλά πάλι, επειδή έχουµε οικογενει-
ακό τάφο, εγώ θα είµαι από κάτω και 
αυτή θα µου έλθει από πάνω. Βρε 
δεν γλυτώνω µε τίποτε. 

Αυτά που γράφω εγώ, τα έχουν 
γράψει χιλιάδες άνθρωποι, χιλιά-

δες χρόνια πριν από εµένα. Όµως, 
επειδή είναι διαχρονικές αλήθειες, και 
είναι πάντα χρήσιµές για όλους µας, 
σωστό είναι να τις θυµόµαστε, για να 

αποφεύγουµε τις κακοτοπιές.
Εδώ και πολλά χρόνια, η τηλεόραση µας βοµ-
βαρδίζει, µε χυδαιότητα, µε βία και µε τις βρω-

µιές των ανθρώπων. Πράγµα που λειτουργεί πολύ 
αρνητικά για τους νέους ανθρώπους στην κοινωνία 
µας. Αυτή η κατηφόρα πρέπει να ανατραπεί.

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός  Εντύπου: 8618 l  Έτος  11ο  

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

Ιδιοκτήτης – Εκδότης  - ∆ιευθυντής: Ιωάννης   Νιώρας 
Σύµβουλος  έκδοσης:  Γιώργος  Νιώρας l Τηλ. : 697 2426684

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

∆ηµιουργικό:  Ιωάννης  Νιώρας  
Εκτύπωση:  IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νοµική  Σύµβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται  η  αναδηµοσίευση   άρθρων, φωτογραφιών   και  ειδήσεων,  
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€  l  Σύλλογοι: 50€ l  ∆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»

Οι άνθρωποι στις  µικρές 
ή µεγάλες κοινωνίες, εί-
ναι υποχρεωµένοι να βο-

ηθούν ο ένας τον άλλον, είτε για 
να αντιµετωπίσουν κοινές φυσι-
κές καταστροφές, είτε για να 
υπερασπιστούν την γη τους, 
από κακόβουλους άρπαγες. Το 
«αγαπάτε αλλήλους», είναι µια 
απόλυτη βιολογική ανάγκη. Εάν 
βοηθάς κάποιον µε αντάλλαγ-
µα, είναι απλά, τι µπορείς να 
κερδίσεις από αυτόν, πόσο µπο-
ρείς να τον εκµεταλλευτείς.

Στην ζωή µας υπάρ-
χουν πράγµατα που τα 
βλέπουµε και άλλα 

που δεν τα βλέπουµε. Το 
πουλί  ζει στον αιθέρα, το 
βλέπουµε, αλλά δεν αφήνει 
ίχνος. Το ψάρι ζει στην θά-
λασσα, αλλά δεν αφήνει 
ίχνος. Η σκέψη µας, ζει µέσα 
µας, δεν την βλέπουµε, αλλά 
αφήνει ίχνος, την γραφή.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Όλοι µας, λίγο ή πολύ, 
ξεσαλώνουµε, όταν 

προσφέρουµε στο κοινό θέαµα 
και λόγια που τους αρέσουν 
και γεµίζουν το ταµείο, ενώ 
γνωρίζουµε ότι είναι ψευτιές 
και απάτες. Κάποτε έρχεται η 
αποστροφή και η σιχαµάρα. 
Ηθοποιοί, δηµοσιογράφοι, 
ψώνια της πολιτικής, ποινικο-
λόγοι και πάει λέγοντας. Αυτό 
πρέπει να το περιµένουµε. ∆εν 
γίνεται να εξαπατάς πολλές φο-
ρές, πολλούς ανθρώπους.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Τα µέτρα για τις ηµέρες του Πάσχα εξειδίκευσε ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχεί-
ρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρ-

κεια της ενηµέρωσης για την πορεία της πανδηµίας της 
λοίµωξης Covid-19 στη χώρα.

Για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδοµάδας και 
του Πάσχα, θα συνεχίσει να ισχύει η µέχρι σήµε-
ρα αναλογία του ενός ατόµου ανά 25m2, µε τα 

υγειονοµικά µέτρα που ήδη ισχύουν (επαρκής αερι-
σµός των χώρων, τήρηση αποστάσεων και κανόνων 
υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση µά-
σκας). Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους των ναών η 
αναλογία αυτή διαµορφώνεται σε ένα άτοµο ανά 10m2, 
και πάντα µε τήρηση των κανόνων υγιεινής. Για τους πι-
στούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής µάσκας τόσο 
σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.   Υποχρε-
ωτική είναι για τους  ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και 
το λοιπό προσωπικό, που θα βρίσκεται εντός του ναού, 
η διενέργεια  self test.

Σχετικά µε τις ακολουθίες της Μεγάλης Παρα-
σκευής σηµειώνεται ότι :      α) η περιφορά του 
Επιταφίου θα γίνει µόνο στον προαύλιο χώρο 

των ναών, χωρίς να ακολουθεί ποµπή πιστών, ενώ      
β) το προσκύνηµα του Επιταφίου θα γίνει εκτός του να-
ού, και   γ) πάντα µε την τήρηση των προβλεπόµενων 
µέτρων (όπως τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρή-
ση διπλής µάσκας κ.λπ.). 

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 µ.µ. τη Με-
γάλη Εβδοµάδα : Σχετικά µε το χρονικό όριο απα-
γόρευσης κυκλοφορίας (curfew), ο περιορισµός 

της κυκλοφορίας ξεκινά στις 10 το βράδυ τη Μεγάλη 
Εβδοµάδα και την ηµέρα του Πάσχα, ενώ από τη ∆ευτέ-
ρα του Πάσχα (3 Μαΐου) ο περιορισµός αρχίζει στις 11 το 
βράδυ. Την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει η δυνατότητα 
συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτοµα, ενώ εάν 
πρόκειται για υπαίθριο χώρο 2 ευρύτερες οικογένειες έως 
12 άτοµα. Συστήνεται η διενέργεια προηγούµενου οικια-
κού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συµµετέχουν στις 
συγκεντρώσεις αυτές.

Συγκεκριµένα, όσον αφορά τις υπερτοπικές µε-
τακινήσεις, από σήµερα και µέχρι τις 10 Μαΐου 
απαγορεύεται η µετακίνηση εκτός των ορίων της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Στην περίπτωση της 
Αττικής, η µετακίνηση δεν επιτρέπεται εκτός των ορί-
ων της Περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή 
Ενότητα Νήσων. Μετακίνηση από και προς την εργα-
σία, µε τον τρόπο που προβλεπόταν. Μετακίνηση για 
λόγους υγείας αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση 
µετακίνησης προς δηµόσια δοµή υγείας.

Επεκτείνονται τα self test και στο ∆ηµόσιο από Μ. 
∆ευτέρα -Περιορίζεται η τηλεργασία. Ειδικότερα, 
από τη Μ. ∆ευτέρα 26 Απριλίου η υποχρέωση δι-

αγνωστικού ελέγχου σε εβδοµαδιαία βάση απευθύνεται 
σε όλους τους εργαζόµενους των δηµοσίων υπηρεσιών 
που παρέχουν εργασία µε φυσική παρουσία εντός ή εκτός 
των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους.  Στην κατηγορία 
αυτή περιλαµβάνονται και οι κληρικοί, ιεροψάλτες και το 
προσωπικό των ναών. Ειδικά για την περίοδο 26 Απριλί-
ου έως 5 Μαΐου θα διατεθούν σε συγκεκριµένες κατηγο-
ρίες δύο self test. 

Ο ΕΟ∆Υ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής 
23 Απριλίου 2021,  2.754 νέα κρούσµατα κορω-
νοϊού στη χώρα µας το τελευταίο 24ωρο. Σύµ-

φωνα µε την ανακοίνωση του ΕΟ∆Υ, 819 συµπολίτες 
µας νοσηλεύονται διασωληνωµένοι, ενώ έχουµε 76 
νέους θανάτους.

Η υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι φέτος δεν θα γί-
νουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Πα-
ρατείνεται η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και 

τα δηµοτικά σχολεία έως τις 25 Ιουνίου και για τα Γυµνάσια 
και τα Λύκεια έως τις 11 Ιουνίου. Στις 14 Ιουνίου ξεκινούν 
οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, 
δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια, που ήδη λειτουργούν, θα 
είναι στη δια ζώσης εκπαίδευση από τη ∆ευτέρα 10 Μαΐου. 
Για τα σχολεία η κυρία Κεραµέως επισήµανε ότι απαραίτη-
τη προϋπόθεση θα είναι τα self test, δυο φορές την εβδο-
µάδα, υπογραµµίζοντας ότι και η υποχρέωση «πιάνει» και 
τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Φέτος, η Πρωτοµαγιά συµπίπτει µε το Μεγάλο Σάβ-
βατο και όπως προβλέπει, η νοµοθεσία ο εορτασµός 
της θα µετατεθεί στην πρώτη εργάσιµη ηµέρα. Έτσι µε 

απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Κωστή Χατζηδάκη, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μα-
ΐου 2021 µετατίθεται για την Τρίτη 4 Μαΐου 2021

Μια ευχάριστη ανάρτηση από την Περιφερειακή σύµ-
βουλο  Γεωργία  Βλάχου : « Έγκριση σύναψης και όρων 
τροποποίησης - παρατάσεις προγραµµατικής συµβάσεις 

µεταξύ της Περιφέρειας Αττικης. Του ∆ήµου Αχαρνών για το 
έργο. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ.) Πέρασε µόλις από την οικονοµική επιτροπή που 
σαν µέλος ψήφισα υπέρ.  Συνεχίζουµε δυνατά και υλοποιού-
µε το όραµα του Περιφερειάρχη µας Γιώργου Πατούλη 

Με την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε  
ένα ακόµη βήµα στη συνεργασία του ∆ήµου Αχαρ-
νών  µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού που 

αφορά στην παραχώρηση ελεύθερων χώρων στο Ολυ-
µπιακό Χωριό. Παράλληλα η Γενική Γραµµατεία Αθλη-
τισµού θα αναλάβει τη δηµιουργία πρόσθετων χώρων 
κοινόχρηστου πρασίνου και αθλητικών δραστηριοτή-
των όπως πεζοπορία, ποδηλασία, ανώµαλο δρόµο κ.α.

Ένα  ξεχωριστή ευχαριστήριο  από την Αντιδήµαρχο Παι-
δείας  Χριστίνα Κατσανδρή: «Να ευχαριστήσω και δηµο-
σίως τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο που ανταποκρίθηκε αµέ-

σως θετικά στην βοήθεια που του ζήτησα για την κατασκευή 
της περίφραξης και της παιδικής χαράς! Το συγκεκριµένο σχο-
λείο θα γίνει ένα κόσµηµα για τις Αχαρνές! Σας ευχαριστούµε 
µέσα από την καρδιά µας κ. Μαρτίνε!»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαµόρφωσης χώρου 
και τοποθέτησης οργάνων στον προαύλιο  χώρο  του 
7ου Παιδικού Σταθµού στην περιοχή της Αγίας Άννας, 

µε την ευγενή χορηγία  του κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Έτσι ο 
7ος Παιδικός Σταθµός αποκτά ένα ανανεωµένη, σύγχρονη 
και ασφαλή Παιδική Χαρά στον προαύλιο χώρο του. Η Πρό-
εδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών Αγγελική Ζαχα-
ριάδη εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον κ. Αθανάσιο 
Μαρτίνο, τόσο για την αρωγή σου στην κατασκευή Παιδι-
κής Χαράς στο προαύλιο του 7ου Παιδικού Σταθµού, όσο 
και για την εν γένει στήριξη του στη ∆ηµοτική Φροντίδα 
Αχαρνών.

Με συγχαρητήρια 
η αποχώρηση του Γιάννη Μίχα
Ένα από τα θέµατα του τελευταίο δηµοτικού συµβουλίου 
ήταν η αποδοχή της παραίτησης του Γιάννη Μίχα από τη 
θέση του προέδρου της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επι-
τροπής. Μια παραίτηση η οποία ήταν απαραίτητη για να 
δραστηριοποιηθεί στη συνέχεια στην αναπτυξιακή εται-
ρεία του ∆ήµου. Ο πρόεδρος πάντως 
έφυγε µε τις καλύτερες των εντυ-
πώσεων, καθώς όλοι εξήραν την 
παρουσία του, επεσήµαναν το 
πόσο καλή δουλειά έκανε στα 
σχολεία της αρµοδιότητάς του 
και τις καλές σχέσεις που είχε 
µε την πλειονότητα συλλόγων 
και καθηγητών. Λογικό λοιπόν 
ότι από όλες τις παρατάξεις ειπώ-
θηκαν καλά λόγια. Ο κ. Μίχας πά-
ντα άλλωστε διατηρεί χαµηλούς τό-
νους και συνηθίζει να µιλάει µε το έργο 
του, όπως έκανε και κατά το πέρασµά του από τη ∆ευτε-
ροβάθµια και µάλιστα σε µια δύσκολη περίοδο. Ευχές βέ-
βαια αποκόµισε και η κ. Ευθυµιάδου, που θα προταθεί 
για τη θέση. 

∆ουλειά µε συνέπεια και 
σε βάθος σε πολλούς τοµείς 
Είναι από τους Αντιδηµάρχους που δεν έχουν ιδιαίτερη 
προβολή, λόγω του αντικειµένου τους. Η δουλειά τους 
όµως είναι ιδιαίτερα σηµαντική και 
αποδεικνύεται από τις εξελίξεις. Ο 
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 
και ο Χρύσανθος Κόνταρης 
δουλεύουν µε συνέπεια και τα 
αποτελέσµατα εµφανίζονται 
σταδιακά. Το προηγούµενο δι-
άστηµα έγινε γνωστή η υπο-
γραφή µε τη «Βιώσιµη Πόλη» 
τόσο για τη διαµόρφωση πάρκου 
στη Λαθέα, όσο και για την ανά-
πλαση των οδών Φιλαδελφείας 
και ∆ηµοκρατίας. Από αυτή την 
εξέλιξη γίνεται αντιληπτό το 
κλίµα συνεργασίας που επι-
κρατεί στη ∆ηµοτική Αρχή, κα-
θώς όλοι οι Αντιδήµαρχοι βρί-
σκονται σε εγρήγορση και βοη-
θούν στην υλοποίηση του προ-
γράµµατος. Με τέτοια έργα ένα είναι 
σίγουρο, πως ο ∆ήµος θα πάρει επιτέλους 
µπροστά και σταδιακά θα µπει στο δρόµο της ανάπτυξης 
και της εξωστρέφειας, όπως συχνά πυκνά λέει και ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός στους συνεργάτες του. 

Άλµα µπροστά 
στην οικονοµική εξυγίανση 
Ένας άλλος τοµέας στον οποίο ο ∆ήµος Αχαρνών προ-
χωρά µε γοργούς ρυθµούς είναι αυτός της οικονοµικής 
εξυγίανσης. Το γεγονός και µόνο πως εν έτει 2021 ψηφί-
στηκε ο ισολογισµός του 2012 
µαρτυρά πολλά για το παρελ-
θόν, αλλά και τη διαφορά 
µε την παρούσα κατάστα-
ση. Ο Σπύρος Βρεττός σε 
κάθε ευκαιρία ζητούσε 
να επιταχυνθούν οι δια-
δικασίες κάτι που εν τέ-
λει επιτεύχθη και χρειά-
στηκε πολλή δουλειά. 
Με αυτό τον γνώµονα οι 
οικονοµικές υπηρεσίες και 
οι εξωτερικοί συνεργάτες µπό-
ρεσαν και ολοκλήρωσαν το έργο 
τους. Όπως επεσήµανε και ο Αντιδήµαρ-
χος Οικονοµικών Μιχάλης Βρεττός µε τον τρόπο αυτό ο 
∆ήµος µπορεί να µπει σε µια νέα εποχή διαχείρισης και 
να γίνουν σχέδια για την επόµενη µέρα. 

Με τη γνώση και 
την εµπειρία του προέδρου 
Τεράστιος όγκος δουλειάς για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αχαρνών. Ού-
τε λίγο ούτε πολύ σε τρεις µέρες πραγµατοποίησε οκτώ συνεδριάσεις. Ο λόγος 
ήταν πως στα επτά πρώτα έπρεπε να τεθούν προς ψήφιση οι ισολογισµοί των 
παρελθόντων ετών. Αντιλαµβάνεται κανείς τόσο τον όγκο δουλειάς, όσο και το 
δύσκολο της διαδικασίας, καθώς λόγω των µέτρων κατά της πανδηµίας διεξά-
γονται µέσω τηλεδιάσκεψης. Παρόλα αυτά όλα κύλησαν οµαλά, κάτι που σαφώς 
πιστώνεται και στον πρόεδρο Θέµη Οικονόµου. Με την εµπειρία του, τη διαλλα-
κτικότητά του και τη γνώση του καταφέρνει να διαχειρίζεται µε ευκολία τέτοιες κα-
ταστάσεις. Άλλωστε γι’ αυτό αποκόµισε και θετικά σχόλια από όλες τις παρατάξεις. 
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Γράφει η  Κατερίνα  Κραβαρίτη

Όταν έχουµε χάσει ένα χρόνο από τη ζωή µας, 
ελπίζουµε ότι θα έρθει το τέλος αυτής της πανδηµίας!

Και ναι είναι γεγονός ότι, ένα χρόνο µας 
έκλεισαν µέσα χωρίς κανέναν σοβαρό 
σχεδιασµό, χωρίς προετοιµασία για το 

δεύτερο κύµα, ανοιγοκλείνοντας κοµµωτήρια 
και καταστήµατα νυχιών, χωρίς την απαραίτητη 
ενίσχυση των εντατικών, χωρίς την απαιτούµε-
νη ενίσχυση του ΕΣΥ µε προσωπικό, χωρίς πρό-
βλεψη για τα σχολεία, χωρίς αυτά που έπρεπε...
Πάσο...

Ναι, µπορούσε και έπρεπε η διαχείριση να ήταν 
διαφορετική (και αν όχι από την αρχή που δεν γνώ-
ριζαν, στην πορεία πολλά θα µπορούσαν να γίνουν 
και να µην επαφίενται στο ότι ο εγκλεισµός θα έλυ-
νε το πρόβληµα, ωσάν οι λεπροί στη Σπιναλόγκα)! 

Υπάρχει όµως και µια άλλη παράµετρος: τι κά-
νουµε εµείς... Επειδή σε µεγάλο ποσοστό κουβαλά-
µε το σύνδροµο του Κωσταλεξίου και µιας ψευτο-
αντιδραστικής κουλτούρας τύπου «σιγά µη µείνου-
µε άλλο µέσα», µετατρέπουµε σε εικόνες Black 
Friday τις πλατείες, τα αγαπηµένα µέρη που όλοι 
γουστάραµε να κάνουµε βόλτα σε συνθήκες κανο-
νικότητας. Και όχι µόνο αυτό, το πάµε και ένα βήµα 
παρακάτω µε αυτοσχέδια πάρτι λες και πανηγυρί-
ζουµε το Euro 2004 ή τη Eurovision της Παπαρίζου.   

Ωστόσο έχω κάποιες απορίες:
- Όταν λίγα χιλιόµετρα µακριά κάποιοι άνθρω-
ποι παλεύουν διασωληνωµένοι και αρκετοί κα-
θηµερινά καταλήγουν και κανένας µας δεν έχει 
υπογράψει συµβόλαιο ότι δεν θα βρεθεί σε αυ-
τή τη θέση
- Όταν υπάρχουν πραγµατικοί ήρωες, γιατροί και 
νοσοκόµοι, που σχεδόν ένα χρόνο έχουν ξεχά-
σει τη ζωή τους και ζουν έναν πόλεµο που προ-
φανώς µόνον αυτοί τον ζουν και δεν θα τον κα-
ταλάβουµε ποτέ, πώς κάποιος αντέχει να διασκε-
δάζει έτσι; Κρύβει κάποια ηδονή η ταλαιπωρία 

και ο πόνος του άλλου;
- Όταν στο περιβάλλον µας πληθαίνουν οι άν-
θρωποι µας που νοσούν και αγωνιούµε κάθε µέ-
ρα πώς θα τους βρει η επόµενη
- Όταν περιµένουµε να δούµε πώς θα αντιδράσει 
ο οργανισµός των γονιών µας ή των δικών µας 
ανθρώπων στο εµβόλιο που έκαναν
- Όταν περιµένουµε πότε θα ανοίξει η πλατφόρ-
µα εµβολιασµού και για τις δικές µας ηλικίες, να 
αρχίσουµε κάπως να νιώσουµε ότι οκ, µια προ-
στασία την έχουµε
- Όταν έχουµε χάσει ένα χρόνο από τη ζωή µας 
και ελπίζουµε ότι θα έρθει το τέλος αυτής της 
πανδηµίας, πώς έχει κάποιος όρεξη να διασκεδά-
ζει µε έναν τρόπο που δείχνει ότι δεν τον ενδια-
φέρει τίποτα από τα παραπάνω;;;; ∆λδ πόσο λί-
γοι και πόσο τραγικοί!!! 

Αν παρ’ όλα αυτά η ανάγκη να τα πίνεις ή να 
βρίσκεσαι σε συνωστισµό µε τον καφέ στο χέρι εί-
ναι ανυπέρβλητη, ας µαζευτούν όλοι αυτοί σε έναν 
κλειστό χώρο να κάτσουν µέχρι να τελειώσει η παν-
δηµία για τους υπόλοιπους! 

Ας πάνε σε ένα ξερονήσι να ηρεµήσουν και να 
γουστάρουν. Κοινώς ας αναλάβουν την ευθύνη και 
τον κίνδυνο στο µεταξύ τους. Και όταν τελειώσου-
µε µε όλο αυτό, τότε ας ξανασχοληθεί κάποιος µα-
ζί τους! 

Να µε συµπαθάνε οι φίλοι και γνωστοί που 
µπορεί να θιχτούν αλλά οκ παιδιά σε εποχές κανο-
νικότητας δεν είχατε τόση ανάγκη για βόλτα, 
shopping, διαδήλωση, εκδροµή ή/και υπαίθριο 
clubbing...(και προ covid Παπαδόπουλο βλέπατε 
τα Σαββατόβραδα και τις Κυριακές ψήνατε στην αυ-
λή)!!! 

Αυτά  µε την  ευχή µου σε όλους  για  Καλή και 
Ευλογηµένη  Ανάσταση!

Με την εγκύκλιο 2073/2021 της ΑΑ∆Ε διευκρινίζονται ειδικότερα θέµατα επί των διατάξεων του 
άρθρου 293 του ν. 4738/2020 και της Α.1007/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών.
Οι οφειλέτες δύνανται να ρυθµίσουν το σύνολο των, κατά Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974), βεβαιωµένων 
οφειλών τους που προέρχονται από επιχειρηµατικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, µε εκ-
δοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµο-
σίου κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995 (Α’ 181, όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρό-
θεσµα στα πιστωτικά ιδρύµατα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτηµα κατάπτωσης των 
τραπεζών στις αρµόδιες Υπηρεσίες. 
Προϋπόθεση για την ένταξη των εν λόγω οφειλών στην ρύθµιση αυτή είναι να έχουν καταχωρισθεί 
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής ∆ιοίκησης από τις 7.10.2019 µέχρι και την ηµε-
ροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση.
Οι προθεσµίες υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθµιση έχουν ως εξής:
•  Έως την Τρίτη 4/5/2021, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 7.10.2019 µέχρι και την ηµε-
ροµηνία υποβολής της αίτησης (καθώς η καταληκτική προθεσµία της 30/4/2021 που τίθεται στο 
άρθρο 293 του ν. 4738/2020 είναι αργία και µετατίθεται για την επόµενη εργάσιµη ηµέρα).
• Εντός 6 µηνών από τη βεβαίωσή τους, για οφειλές που θα βεβαιωθούν µετά την 29/4/2021 (καθώς 
η καταληκτική προθεσµία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 293 του ν. 4738/2020 είναι αργία). 
Επισηµαίνεται ότι στη ρύθµιση υπάγονται ληξιπρόθεσµες οφειλές, οι οποίες δεν έχουν τακτοποι-
ηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη ρύθµιση τµηµατικής κα-
ταβολής βεβαιωµένων οφειλών στη Φορολογική ∆ιοίκηση βάσει νόµου ή δικαστικής απόφασης 
ή προσωρινής διαταγής.
Για λόγους χρηστής διοίκησης, παρέχεται 
η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση των 
120 δόσεων και στους οφειλέτες, που από 
τις 27/10/2020 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
του ν. 4738/2020 που θέσπισε τη ρύθµιση 
των 120 δόσεων) έχουν εντάξει τις οφειλές 
αυτές στην πάγια ρύθµιση του ν. 
4152/2013. Οι οφειλέτες αυτοί µπορούν να 
εντάξουν το υπόλοιπο των εν λόγω οφει-
λών στη ρύθµιση έως και 120 δόσεων.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

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 - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί
Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510

e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

∆ήµος Αχαρνών: Ασπίδα προστασίας 
ο  εµβολιασµός κατά του κορωνοϊού
Η Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού για την 
covid-19  συνεχίζεται. Τα εµβόλια είναι εγκε-
κριµένο για την ασφάλεια, την ποιότητα και 
την αποτελεσµατικότητά του από τους αρ-
µόδιους διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς, 
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας.

Ο εµβολιασµός, δωρεάν για όλους, ξεκί-
νησε µε τους ανθρώπους στην πρώτη γραµµή 
της υγείας, υπερήλικες, ηλικιωµένους, τις ευ-
παθείς οµάδες, για όσους βρίσκονται σε κλει-
στές δοµές / δοµές φροντίδας. 

Στόχος, να εµβολιαστεί το σύνολο του 
πληθυσµού άνω των 18 ετών, έως τις αρχές 
καλοκαιριού. Το εµβόλιο είναι προαιρετικό, 
αλλά απαραίτητο για να προστατεύσουµε τον 
εαυτό µας και τους συνανθρώπους µας. Και 
δεν ξεχνάµε. Συνεχίζουµε να φοράµε µάσκα 
και να κρατάµε αποστάσεις για όσο χρειαστεί.

Σε ότι αφορά τον ∆ήµο Αχαρνών, ήδη λειτουργού δύο εµβολιαστικά Κέντρα, η Πολυ-
κλινική και το Κέντρο Υγείας Ήδη  ξεκίνησαν οι εµβολιασµοί για τις  ηλικίες  55  - 59  και 50 
– 55.  Ακολούθησε σε λειτουργία η πλατφόρµα των ραντεβού εµβολιασµού για τα άτοµα 
ηλικίας 18-59 µε υποκείµενα νοσήµατα αυξηµένου κινδύνου. 

Από την Μεγάλη Εβδοµάδα ξεκινά µία νέα γραµµή εµβολιασµού για συµπολίτες άνω 
των 30 ετών, µε ταχύτατη διαδικασία, 

 « Απευθύνω έκκληση σε όλες και όλους : Να  ακολουθήσουν  το πρόγραµµα  εµβο-
λιασµού, σύµφωνα  µε τις οδηγίες  του  ΕΟ∆Υ  και  να τηρήσουν τα προβλεπόµενα µέτρα 
που προτείνονται από τους ειδικούς µε σύνεση και σοβαρότητα. Εµείς  ως ∆ήµος, θα είµα-
στε συνεχώς δίπλα σας και θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε αυτή η δύσκολη κα-
τάσταση να ξεπεραστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω προβλή-
µατα», τονίζει σχετικά ο Σπύρος Βρεττός. 

 Εύχοµαι  ολόψυχα  σε όλους
τους συνδηµότες µας, 
το Άγιο Φως  της Ανάστασης 
του Κυρίου µας να 
φωτίζει την ζωή µας  και
να  δώσει  σε όλους µας , 
υγεία, δύναµη  και ελπίδα ζωής,
ώστε να ξεπεράσουµε ,
όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα
και µε ασφάλεια αυτή την κρίση.

Καλή Ανάσταση  -  Καλό Πάσχα 

Αναστάσιος  Π.  Κατάρας 
Ειδικός  Σύµβουλος  ∆ηµάρχου Αχαρνών
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Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ούτε το φετινό Πάσχα θα είναι κα-
νονικό. ∆εν θα έχουµε τη δυνατότητα να γιορτάσουµε όπως 
όλοι θα θέλαµε. Με περιορισµούς, απαγορεύσεις και συγκρα-

τηµένες ενέργειες οφείλουµε να συνεχίσουµε στους ίδιους ρυθµούς µέ-
χρι να επιστρέψουµε στην κανονικότητα. Για την πόλη µας χάνουµε 
όµως και το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. Ούτε φέτος θα υπάρξει η 
δυνατότητα να ζήσουµε ένα από τα πλέον ιστορικά πανηγύρια της Ατ-
τικής, καθώς θα πέσει κι αυτό θύµα της πανδηµίας. 

Παρόλα αυτά από ότι µαθαίνουµε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός φροντί-
ζει για να µάθουν οι νέοι και να θυµηθούν οι παλιότεροι. Έχει δώσει τις σχε-
τικές οδηγίες για τη δηµιουργία ενός πρότζεκτ, το οποίο θα τρέξει διαδικτυ-
ακά και θα συµπεριλάβει τόσο τους φορείς της πόλης µας, όσο και στιγµές 
από το παρελθόν. 

Σίγουρα δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη µεγάλη χαρά που δίνει πάντα 
στους δηµότες το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, αποτελεί όµως µια προ-
σπάθεια να µη χαθεί κι αυτή η χρονιά και να υπάρξει συνέχεια. Από ότι µα-
θαίνουµε θα περιλαµβάνει στιγµιότυπα από το παρελθόν, αλλά θα γίνεται 
αισθητή και η παρουσία των συλλόγων που πάντα είχαν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη διεξαγωγή του. 

Το ∆ιαδίκτυο σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί µια λύση, την οποία 
µπορεί να εκµεταλλευτεί ο ∆ήµος για να δώσει µια νότα χαράς και αισιοδο-
ξίας, αλλά και να στείλει το µήνυµα της παράδοσης και της ιστορικής συνέ-
χειας ενός µεγάλου θεσµού για την πόλη.

Παρά τους περιορισµούς
δεν ξεχνάει το  πανηγύρι
της  Ζωοδόχου Πηγής 
ο  ∆ήµος Αχαρνών 
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Σε τροχιά υλοποίησης η ανάπλαση των Λεωφ. Φιλαδελφείας και ∆ηµοκρατίας
Ως βασική προτεραιότητα της ∆η-

µοτικής Αρχής για την αλλαγή της 
εικόνας της πόλης και την ανα-

βάθµιση της ποιότητας ζωής έχει τεθεί ο 
σχεδιασµός και υλοποίηση των αναγκαί-
ων ενεργειών για την ανάπλαση των κε-
ντρικών εισόδων της πόλης. 

Όλο το προηγούµενο διάστηµα έγιναν οι 
απαραίτητες  προπαρασκευαστικές ενέργει-
ες από τους Αντιδηµάρχους Συντονισµού 
Παν. Αναγνωστόπουλο και Προγραµµατι-
σµού Χρύσανθο Κόνταρη, ώστε αυτός ο 
στόχος να υλοποιηθεί. Ήδη, ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός υπέγραψε προ-
γραµµατική σύµβαση για την εκπόνηση των 
αναγκαίων µελετών µε τον πρόεδρο της 
Εταιρείας Βιώσιµη Πόλη κ. Καφαντάρη, στην 
οποία ο ∆ήµος Αχαρνών είναι µέλος. 

Οι µελέτες για τη Λεωφόρο Φιλαδελφεί-

ας αφορούν το τµήµα από την είσοδο της 
πόλης στον Κόκκινο Μύλο (κοιµητήριο) έως 
το ∆ηµαρχείο και για τη Λεωφόρο ∆ηµο-
κρατίας από την Αττική Οδό έως το Ηρώον. 

Προβλέπεται να εκπονηθούν όλες οι 
απαραίτητες µελέτες, δηλαδή τοπογραφίας, 
οµβρίων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

φυτοτεχικές, ηλεκτροµηχανολογικές, οδο-
ποιίας και αρχιτεκτονικές. Οι µελέτες βασι-
σµένες στις αρχές της βιώσιµης κινητικότη-
τας και διασφαλίζοντας συνθήκες οδικής 
ασφάλειας θα αποτελέσουν τη βάση χρηµα-
τοδότησης των αντίστοιχων έργων, για τα 
οποία ο ∆ήµος Αχαρνών θα υποβάλλει τη 

σχετική πρόταση χρηµατοδότησης. 
Ο Κόκκινος Μύλος και η περιοχή του 

πολύπαθου Αγίου ∆ηµητρίου θα αναβαθ-
µιστούν σηµαντικά, όταν υλοποιηθούν αυ-
τές οι σηµαντικές παρεµβάσεις συµπληρώ-
νοντας το παζλ αρκετών άλλων ενεργειών 
που έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης.

Έτοιµες να παραδοθούν στη Σχολική κοινότη-
τα είναι και οι αίθουσες του Προφήτη Ηλία. Πα-
ρά τα πολλά εµπόδια, καταφέραµε να ανταπο-
κριθούµε στις προσδοκίες των συνδηµοτών 
µας µε εγκαταστάσεις σύγχρονες, καθαρές και 
ασφαλείς που θα δώσουν χαρά στους µικρούς 
µαθητές.

Κατά την επίσκεψη του  ο ∆ήµαρχος  Σπύρος 
Βρεττός, µε ικανοποίηση δήλωσε:  

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρτίνο, 
τον µεγάλο ευεργέτη της πόλης µας, που για µια 

ακόµη φορά ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα της 
Αντιδηµάρχου Παιδείας Χριστίνας Κατσανδρή 
και θα αναλάβει την περίφραξη και τον εξοπλι-
σµό του εξωτερικού χώρου.

Το συγκρότηµα του Προφήτη Ηλία είναι ένα 
µεγάλο παράδειγµα για το πως µπορεί να αλλά-
ξει η εικόνα των σχολείων µε σκληρή δουλειά 
από υπηρεσίες και αντιδηµάρχους, όπως η πρώ-
ην Αντιδήµαρχος, καθώς και οι νυν Αντιδήµαρ-
χοι   Χριστίνα Κατσανδρή και  Γιώργος  Σιδηρό-
πουλος».

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την ανέγερση 
νέων σχολικών κτιρίων στο ∆ήµο Αχαρνών
Στη συνάντηση  του ∆ηµάρχου 
Σπύρου Βρεττού, µε τον ∆ιευθύ-
νοντα Σύµβουλο της ΚΤΥΠ κ. Αθα-
νάσιο Γιάνναρη, τον Γενικό ∆ιευ-
θυντή κ. Θεόδωρο Κυριαζόπουλο 
και την παρουσία  της Αντιδηµάρ-
χου Παιδείας κ. Χριστίνα Κατσαν-
δρή συζητήθηκε  το θέµα της  ανέ-
γερσης νέων σχολικών κτιρίων 
στο ∆ήµο Αχαρνών.

Η ΚΤΥΠ έχει ήδη εντάξει στο πρόγραµµά της τη µελέτη για την κατασκευή του συ-
γκροτήµατος στην περιοχή του Πανοράµατος για το 19ο ∆ηµοτικό και το 19ο Νηπια-
γωγείο.

Οι διαδικασίες έχουν δροµολογηθεί, ολοκληρώνονται οι µελέτες και το έργο θα 
χρηµατοδοτηθεί από πρόγραµµα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής µε την έναρξη της ερ-
γολαβίας να εκτιµάται εντός του 2022. 

Παράλληλα συζητήθηκε η ανέγερση νέων σχολικών µονάδων και σε άλλες περι-
οχές, ορίζοντας κατά προτεραιότητα:
l Το ∆ηµοτικό Σχολείο στον Άγιο Πέτρο.
l Το Νηπιαγωγείο στον Πλάτωνα.
l Το ∆ηµοτικό στην Αγία Άννα.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Σπύρος Βρεττός δήλωσε :Τα σχολεία 
αποτελούν πυλώνα κάθε κοινωνίας, κάθε πόλης και οφείλουµε να αναζητούµε τον 
τρόπο για τη δηµιουργία νέων, σύγχρονων, ασφαλών σχολικών κτιρίων.

Υπεγράφη από τον κ. Πατούλη η απόφαση 
ενεργειακής αναβάθµισης στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών 
Συνάντηση εργασίας είχε την Πε-
ρασµένη  Πέµπτη ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός µε τον 
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πα-
τούλη στα γραφεία της Περιφέρειας. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
δύο πλευρών ο κ. Πατούλης υπέ-
γραψε την ένταξη της πράξης «Πα-
ρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργεια-
κής αποδοτικότητας σε ∆ηµοτικά 
Κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττική 2014-202». Πρό-
κειται για ένα έργο που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης µε την επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη να ανέρχεται στο 1.010.000 ευρώ.

Η ατζέντα της συνάντησης περιλάµβανε µία σειρά ακόµη θεµάτων, που αφορούν 
τον ∆ήµο Αχαρνών, όπως η οδοποιία, τα αντιπληµµυρικά, ο φωτισµός κ.α. Συζητήθη-
κε η συνδροµή της Περιφέρειας αλλά και οι απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, προκειµένου να προχωρήσουν έργα που θε-
ωρούνται σηµαντικά για τις Αχαρνές. Κοινή διαπίστωση αποτελεί το γεγονός πως υπήρ-
ξε µεγάλη υστέρηση σε έργα υποδοµής τα προηγούµενα χρόνια και πως πρέπει να γί-
νει αγώνας δρόµου για να καλυφθεί το χαµένο έδαφος. Παρόλα αυτά απαιτείται χρό-
νος, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

«Είχαµε την ευκαιρία για µια εξαιρετικά αποδοτική συνάντηση µε τον Περιφερει-
άρχη, ο οποίος κάθε φορά αποδεικνύει πως είναι ένας φίλος της πόλης µας. Η χρηµα-
τοδότησης της ενεργειακής αναβάθµισης των δηµοτικών κτιρίων, είναι µία από τις µε-
γαλύτερες και θέλω να τον ευχαριστήσω γι’ αυτό και για το ενδιαφέρον του για τις 
Αχαρνές», ανέφερε στο περιθώριο της συνάντησης ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός. 

Έτοιµες οι αίθουσες Νηπιαγωγείου του Προφήτη Ηλία

Στην υπογραφή της σύµβασης για 
την αποκατάσταση και ανακαίνιση 
του 1ου Επαγγελµατικού Λυκείου 
των Αχαρνών προχώρησε ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δίνο-
ντας την λύση σε ένα ακόµη πρό-
βληµα που αφορά την ασφάλεια 
των µαθητών αλλά και των εκπαι-
δευτικών.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός µετά την υπογραφή της σύµ-
βασης τόνισε:

«Υπογράφοντας τη σύµβαση αποκατάστασης 
και ανακαίνισης του 1ου ΕΠΑΛ της πόλης µας, 
προχωράµε στην επίλυση ενός ακόµη προβλή-
µατος. Συγκεκριµένα, η σύµβαση αφορά στην 
αποκατάσταση των φθαρµένων όψεων του κτιρί-

ου και του συστήµατος αντικεραυνικής προστα-
σίας στο 1ο ΕΠΑΛ του ∆ήµου Αχαρνών συνολι-
κού ποσού 105.000 ευρώ. Είναι µια σηµαντική 
παρέµβαση, η οποία θα επιφέρει θετικό αντίκτυ-
πο στην ασφάλεια των µαθητών και των εκπαι-
δευτικών».

Ο ∆ήµαρχος υπέγραψε τη σύµβαση για την 
ανακαίνιση του 1ου ΕΠΑΛ των Αχαρνών

Προγραµµατισµός ραντεβού στα ΚΕΠ µέσα από 
το rantevou.kep.gov.gr
∆ιαθέσιµη είναι από την Τετάρτη η πλατφόρµα rantevou.kep.
gov.gr, προκειµένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επι-
σκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί. Σκοπός είναι να διευκολύ-
νονται να προγραµµατίζουν την επίσκεψή τους στο κατάστηµα της 
επιλογής τους άµεσα και µε ακρίβεια, αποφεύγοντας ταλαιπωρία 
και συνωστισµό, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία λόγω των ει-
δικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδηµία. Η πλατφόρµα 
αξιοποιεί τις υπηρεσίες του Κέντρου ∆ιαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµά-
των ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η είσοδος γίνεται µε κωδικούς Taxisnet. Για τη νόµιµη µετάβαση στο ΚΕΠ, µετά την 
οριστικοποίηση του ραντεβού ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων ραντεβού ή και 
της παραλαβής του σχετικού αποδεικτικού µε e-mail, εφόσον έχει συµπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο. Υπενθυ-
µίζουµε ότι σύµφωνα µε τα τελευταία µέτρα για την πανδηµία το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι 07.30-
15.00. Η επίσκεψη γίνεται µόνο κατόπιν ραντεβού και αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από 
τα ΚΕΠ. Για τους πολίτες οι οποίοι επιθυµούν να κλείσουν ραντεβού χωρίς να χρησιµοποιήσουν την πλατφόρ-
µα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το κατάστηµα της επιλογής τους.
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Την ολοκληρωµένη ανάδειξη και αξιοποίηση 
ενός σηµαντικού τεχνικού έργου της ρωµαϊ-
κής εποχής, του Αδριάνειου Υδραγωγείου, 

έχει ως στόχο η συνεργασία που ξεκίνησε µεταξύ 
της ΕΥ∆ΑΠ µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, την Περιφέρεια Αττικής και τους ενδιαφερό-
µενους ∆ήµους.

Ο ∆ήµαρχος των Αχαρνών Σπύρος Βρεττός συµ-
µετέχει στο Πρόγραµµα αξιοποίησης του Αδριάνει-
ου Υδραγωγείου όπου πρόκειται να επιφέρει πολ-
λαπλά οφέλη για τον ∆ήµο Αχαρνών.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε µε 
αντικείµενο το Αδριάνειο Υδραγωγείο, όπου συµµε-
τείχαν η υπουργός Πολιτισµού κ. Λίνα Μενδώνη, ο 

Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο δι-
ευθύνων σύµβουλος της ΕΥ∆ΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης 
και εκπρόσωποι των ∆ήµων, αποφασίστηκε η έντα-
ξη του έργου στη νέα Προγραµµατική Περίοδο του 
ΕΣΠΑ 2021-2027, προκειµένου να επωφεληθούν 
όλοι οι ∆ήµοι που βρίσκονται στην διαδροµή του 
υπόγειου υδραγωγείου µε τον ∆ήµο Αχαρνών να 
καλύπτει 10,7 χιλιόµετρα της συνολικής διαδροµής. 

Ο ∆ήµαρχος δήλωσε: «Για άλλη µια φορά η πό-
λη µας βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων µε 
στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισµικής 
της ταυτότητας, την προστασία του Αδριάνειου 
Υδραγωγείου καθώς και την ανάπλαση της ζώνης 
που το διανύει».  

Τηλεδιάσκεψη  υπό  την  Υπουργό Πολιτισµού για το 
Αδριάνειο Υδραγωγείο – Συµµετείχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Υπό την επίβλεψη του ∆ήµαρχου 
η πορεία των  εργασιών 
σε τρεις νέες παιδικές χαρές 
Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει ως στόχο να κατασκευάζει συνε-
χώς ολοκαίνουργιες παιδικές χαρές σε γειτονιές της πόλης 
µας. Παιδικές χαρές που θα αποτελούν έναν όµορφο, 
ασφαλή και λειτουργικό προορισµό για τα παιδιά αλλά και 
για όλη την οικογένεια.

Η λειτουργία της παιδικής χαράς σε µια πόλη έχει ως βα-
σικό σκοπό την αναψυχή και την ψυχαγωγία των παιδιών 
της γειτονιάς και την απασχόλησή τους σε συγκεκριµένες ή 
αυθόρµητες δραστηριότητες, κάτω από την επίβλεψη πάντα 
των κηδεµόνων τους. Για την πρώτη παιδική ηλικία, το πε-
ριβάλλον της γειτονιάς αποτελεί σηµαντικό χώρο κοινωνι-
κοποίησης του παιδιού, τροφοδοτώντας το µε εικόνες για 
τον εαυτό του και τον κόσµο. Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 
επισκέφθηκε τρεις παιδικές χαρές που ολοκληρώνονται στις 
Αχαρνές και δήλωσε: «Το καθηµερινό µου «διάλειµµα» 
πλέον είναι αυτές οι επισκέψεις στις τρεις παιδικές χαρές που 
ολοκληρώνονται σταδιακά στις γειτονιές της πόλης µας.

∆εν είναι από υποχρέωση, είναι από ανυποµονησία για 
να δώσουµε στα παιδιά µας αυτό που είχαν στερηθεί τόσα 
χρόνια. Αδηµονώ για τη στιγµή που θα γεµίσουν από παι-
δικά γέλια και γι’ αυτό ας µε συγχωρήσουν όλοι οι συνερ-
γάτες µου για την πίεση».

∆ιάνοιξη της οδού ∆ηµόκριτου 
Στόχος της δηµοτι-
κής µας αρχής και 
του δηµάρχου Σπύ-
ρου Βρεττού είναι να 
προχωρήσουν οι δια-
νοίξεις οδών και κοι-
νόχρηστων χώρων 
όπως προβλέπονται 
από το σχέδιο πόλε-
ως, διότι αναµφισβή-
τητα αποτελούν πρά-
ξεις αναπτυξιακού-κυκλοφοριακού χαρακτήρα µε τις οποί-
ες επιτυγχάνεται η βελτίωση της καθηµερινότητας των συν-
δηµοτών µας. Πρόκειται για την οδό Παπαδηµητρίου, στο 
Κεντρικό Μενίδι, που τώρα συνδέει την Κων/πόλεως µε 
την οδό Αριστοτέλους. Ασφαλώς επιτυχία του Αντιδηµάρ-
χου Τεχνικών Έργων  Νικολάου ∆αµάσκου.

Αλλαγή Προέδρου στην Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆. Αχαρνών. 
Αλλαγή «φρουράς» στη σχολική επι-
τροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
του δήµου Αχαρνών µετά την παραίτη-
ση του επί δύο ετών προέδρου της, Γιάν-
νη Μίχα ο οποίος αναλαµβάνει, πλέον, 
καθήκοντα διευθύνοντος συµβούλου 
στην Αναπτυξιακή εταιρεία του δήµου.

Πρόεδρος στο ευαίσθητο, αυτό, πό-
στο αναλαµβάνει η δηµοτική σύµβουλος 
Γεωργία Ευθυµιάδου της δηµοτικής πα-
ράταξης «∆ΕΚΑ», µε απόφαση της πλει-
οψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αχαρνών, ενώ στη θέση του αντιπροέ-
δρου της σχολικής επιτροπής παραµένει 
ο Γιάννης Καλάργαλης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά τη συζή-
τηση του θέµατος, δηµοτικοί σύµβουλοι 
της συµπολίτευσης και της αντιπολίτευ-

σης εξήραν το εποικοδοµητικό έργο του 
κ. Μίχα στα σχολεία ∆ευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης.  Στη διάρκεια της θητείας του 
κατόρθωσε ν’ανταπεξέλθει µε επιτυχία 

τόσο στα προβλήµατα που δηµιουργή-
θηκαν από τον σεισµό του 2019 όσο και 
στα θέµατα που προέκυψαν από την υγει-
ονοµική κρίση του κορονοϊού.

Απολύµανση κοινοχρήστων χώρων στις Εργατικές  Προφήτη Ηλία  
Ο Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών Γιώργος Σιδηρόπουλος, ανταποκρίθηκε άµεσα στο αί-
τηµα της Εθελοντικής Οµάδας ∆ράσης Κατοίκων του Προφήτη Ηλία Αχαρνών για απολυµάνσεις στους κοινόχρηστους 

χώρους.  Έτσι για δεύτερη φορά µέσα στο χρόνο την Παρασκευή 9 Απρι-
λίου 2021 πραγµατοποιήθηκε το αίτηµα των κατοίκων. Τα µέλη της Εθε-
λοντικής Οµάδας ∆ράσης Κατοίκων Προφήτη Ηλία Αχαρνών ευχαρίστη-
σαν τον Αντιδήµαρχο για την ανταπόκρισή του στο αίτηµά τους: «Φίλες 
και φίλοι του οικισµού µας. Με δική µας παρέµβαση και χάρη στην άψο-
γη συνεργασία και άµεση ανταπόκριση από την υπηρεσία πολιτικής προ-
στασίας και τον Αντιδήµαρχο Γιώργο Σιδηρόπουλο πραγµατοποιήθηκε 
σήµερα στον οικισµό µας για δεύτερη φορά µέσα σε έναν χρόνο απολύ-
µανση κοινοχρήστων χώρων. Ο Αντιδήµαρχος µας εξέφρασε ότι στηρίζει 
τις πρωτοβουλίες µας και είναι δίπλα µας όποτε τον χρειαστούµε».

Ψηφιακές δραστηριότητες 
πολιτισµού,  εµπνευσµένες
από τη γιορτή του Πάσχα 
Η ∆ιεύθυνση Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Νέας Γενιάς σας γνωστοποιεί ότι το Τµήµα Αρχαιολο-
γίας και Ιστορικής Έρευνας µετά τη θετική ανταπόκρι-
ση των δηµοτών, τη µεγάλη επισκεψιµότητα και τη 
συµµετοχή τους στις ψηφιακές δράσεις της ιστοσελί-
δας του για παιδιά και ενήλικες συνεχίζει τον εµπλου-
τισµό της µε σταυρόλεξα και παζλ εµπνευσµένα από 
τη γιορτή του Πάσχα.  

Το νέο υλικό µπορείτε να το βρείτε επιλέγοντας 
την νέα κατηγορία: «Ελάτε να µάθουµε παίζοντας» 
στο διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος Αρχαιολογίας 
κ α ι  Ι σ τ ο ρ ι κ ή ς  Έ ρ ε υ ν α ς :  h t t p s : / /

arxaiologikoacharnes.wordpress.com. Ελπίζουµε 
να διασκεδάσετε δηµιουργικά και να περάσετε αρ-
κετές ευχάριστες ώρες.

Η προϊσταµένη ∆/νσης Παιδείας, 
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς

Σοφία Αλιµπέρτη
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Χρόνια πολλά και
Καλό και Ευλογηµένο
Πάσχα σε όλους! 

Καλή Ανάσταση µε υγεία
και δύναµη µε την ευχή  να βγούµε 
όλοι όρθιοι και δυνατοί
από αυτήν την περιπέτεια. 

Όρθιοι και δυνατοί για να ζήσουµε
ο καθένας τη δική του Αναστάση! 
Το µήνυµα της Αναστάσεως πρέπει 
να γίνει µήνυµα για όλους µας.
Μετά το Γολγοθά έρχεται
η Ανάσταση! 

Εύχοµαι Ευλογηµένο Πάσχα σε όλους να περάσετε όµορφα
µε  υγεία και αγάπη για εσάς και τις οικογένειές σας!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ
Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού,
Αθλητισµού & Νέας Γενιάς.
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Η Ελλάδα αναλαµβάνει το Global Strategy Group 
του ΟΟΣΑ Το Συµβούλιο του ΟΟΣΑ, το οποίο συ-
νεδρίασε σήµερα, επέλεξε τον Έλληνα Υπουργό 

Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκο Πιερ-
ρακάκη ως Πρόεδρο του Global Strategy Group. Η εκλο-
γή αυτή θα επικυρωθεί και τυπικά κατά την συνεδρίαση 
του Global Strategy Group τον προσεχή Νοέµβριο, την 
οποία θα διοργανώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο Έλλη-
νας Υπουργός διαδέχεται την Marie-Gabrielle Incichen-
Fleisch από την Ελβετία, Πρόεδρο του  Global Strategy 
Group από το 2018.

Το Global Strategy Group, που συγκεντρώνει κάθε χρό-
νο Υφυπουργούς, Γενικούς Γραµµατείς και άλλα υψηλόβαθ-
µα στελέχη, έχει ως αποστολή να διευκολύνει την συνεργα-
σία µεταξύ των κρατών µελών. Προετοιµάζει τις εργασίες της 

ετήσιας Υπουργικής Συνόδου του ΟΟΣΑ, υιοθετώντας όµως 
περισσότερο µακροπρόθεσµη οπτική.

Η Επιτροπή Global Strategy Group αποτελεί τη συνέχεια 
της Επιτροπής Executive Committee in Special Session 
(ESCC). Η ESCC µετατράπηκε σε GSG µέσα στο 2012, µε ει-
σήγηση του Ulrik Vestergaard Knudsen από τη ∆ανία, ο 
οποίος και έγινε ο πρώτος της  Πρόεδρος, µε στόχο να απο-
κτήσει περισσότερο στρατηγικό και διευρυµένο χαρακτήρα. 
Μεταξύ των θεµατικών που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της 
Επιτροπής, περιλαµβάνονται: ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, 
το µέλλον της αγοράς εργασίας και του εµπορίου σε ένα ψη-
φιοποιηµένο κόσµο, σχεδιασµός πολιτικής και διεθνής συ-
νεργασία σε ένα παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό σύστηµα 
µετά την πανδηµία, καθώς και ο σχεδιασµός και εφαρµογή 
ενός αειφόρου και εµπεριστατωµένου σχεδίου ανάκαµψης. 

Ένας ακόµη επιδιωκόµενος στόχος είναι να καταστεί η Επι-
τροπή περισσότερο ανοιχτή σε παγκόσµιο επίπεδο, διευρύ-
νοντας τη δυνατότητα συµµετοχής σε σηµαντικούς εταίρους, 
τόσο από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες όσο και από εκπρο-
σώπους Sherpas των G7 και G20.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης  νέος  Πρόεδρος 
 του  Global Strategy Group του ΟΟΣΑ

∆ιήµερο  συνεδριάσεων  για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  Αχαρνών 
Για  την  ψήφιση   Ισολογισµών του ∆ήµου για τα έτη   
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018,  την  
∆ευτέρα 12 Απριλίου και την  Τρίτη 13 Απριλίου 2021,  
συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών µε τη-
λεδιάσκεψη, όπου ψηφίστηκαν  οι Ισολογισµοί του ∆ή-
µου Αχαρνών  για τα έτη   2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 και 2018. 

Η εκκρεµότητα αυτή των Ισολογισµών, ήταν στις 
προτεραιότητες  του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού και 
της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής και το έκανε πράξη. 
Μέσα από µια αγαστή συνεργασία, Αντιδηµάρχου οι-
κονοµικών Μιχάλη Βρεττού, του ∆ιευθυντή Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας Αγγελή Φίλιππο, του Οικονοµικού συµ-
βούλου  Βασίλη Λαµπρακάκη και των Ορκωτών λογι-
στών: 1. ∆ηµήτρη Λαµπρινό, 2. Γεώργιο ∆ούκα, 3. Ιω-

άννα  Φλώρου κα ι  4 .  ∆ηµήτρη  ∆ρόσο,  
ολοκληρώθηκαν οι Ισολογισµοί των συγκεκριµένων 
ετών και έρχονται προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Τόσο η πρόσκληση κάθε  συνεδρίασης  του δηµο-
τικού συµβουλίου, αναρτήθηκε, από την περασµένη 
Πέµπτη στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου, µαζί µε όλα τα 
απαραίτητα συνηµµένα, τα οποία ταυτόχρονα στάλθη-
καν  σε όλους τους  ∆ηµοτικούς συµβούλους στα µέϊλ 
τους.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Θέµης  
Οικονόµου,  στην έναρξη της συνεδρίασης ενηµερώ-
νει τους δηµοτικούς συµβούλους ότι αν ψηφίσουν κα-
τά δεν έχουν καµία ευθύνη. Στη συνέχεια ζητάει από 
τους δηµοτικούς συµβούλους να ψηφίσουν. 

Μνηµείο παγκοσµίας κληρονοµιάς ο Τύµβος του Σοφοκλή 
Προσπάθεια  για ανάδειξη του Τύµβου του 
Σοφοκλή ως Μνηµείο Παγκόσµιας κληρο-
νοµιάς ξεκίνησε την περασµένη  εβδοµάδα  
ο   Όµιλος της Ουνεσκο Πειραιώς και Νήσων 
ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος κα-
τοίκων Βαρυµποµπης και οι  Εθελοντές 
Αχαρνών Θρακοµακεδόνων Στην συνάντη-
ση ο Πρόεδρος της ΟΥΝΕΣΚΟ κ Γιάννης Μα-
ρωνίτης µε την σύζυγό του, ο πρόεδρος του 
Εξωραϊστικού κ. Νίκος Σπανάκης ο πρόεδρος 
των Εθελοντών κ Νίκος Σιδηρόπουλος, µαζί 
τους , ο κ Σπύρος Βούλγαρης, ο κ Γιάννης Σκρε-
κης,ο κ Νίκος Τσιαντάκης και ο κ Νίκος Μαλ-
λιαρης Πρόεδρος του ΕΠΙΣΚΥΡΟΝ !!  Όλοι µα-
ζί µπορούµε το καλύτερο για την Πόλη µας 
Εθελοντές Αχαρνών Θρακοµακεδόνων

Κυνηγετικός  Σύλλογος Αχαρνών: Ποιοι δεν θα 
πληρώσουν τέλη για την έκδοση άδειας θήρας
Τη δυνατότητα απαλλαγής από τα ποσά που κατα-
βάλλονται υπέρ του ∆ηµοσίου για την έκδοση 
άδειας θήρας για το κυνηγετικό έτος 2021-2022  
ανακοίνωσε  ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλό-
γου Αχαρνών «Αχαρνες»,  Βασίλης Λαζάρου µετά 
την απόφαση που εκδόθηκε από τα υπουργεία Οι-
κονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριµένα, για όσους βγάλουν την ίδια άδεια 
θήρας   για την περίοδο 2021 2022  θα ισχύουν τα 
εξής:  για Γενική άδεια  θα έχουν µείωση 78,00  - για 

Περιφερειακή άδεια  θα έχουν µείωση 48,00 - για Το-
πική  άδεια  θα έχουν µείωση 48,00 Η µείωση  αφορά 
:  α) το σταθερό τέλος χαρτοσήµου που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του ΚΝΤΧ-Π.∆. 28.7.1931 (άρθρο 18, 
Α, 1ζ), προσαυξηµένο µε εισφορά ΟΓΑ 20%, και  β) 
τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, όπως ορίστηκαν 
στην παράγραφο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας µε Αριθµ. ΥΠΕΝ/∆∆∆/71449/1852, Β’ 
3171/02-08-2020.



Εύχοµαι ολόψυχα σε όλους τους δηµότες µας,
το Άγιο Φως  της Ανάστασης του Κυρίου µας,
να φωτίζει τη ζωή µας  και να ξαναζωντανέψει
την ελπίδα σε όλους µας.

Καλό Πάσχα,   Καλή Ανάσταση  

ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙ∆Η
Πολιτική Μηχανικός - Περιφ. Σύµβουλος Αττικής
Εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχνικών Έργων,
∆ιαχειριση Μητροπολιτικών Υποδοµών,
Τεχν. Ελέγχου & Μελετών

Σε µία δύσκολη πανανθρώπινη συγκυρία, η οποία δοκιµάζει τις 
αντοχές µας και σκορπά τον πανικό, το φετινό Πάσχα έρχεται για 
να δώσει ένα πραγµατικό µήνυµα ελπίδας, αγάπης για το συνάν-
θρωπο αλλά και πίστης στη θεϊκή δύναµη την οποία σήµερα όσο 
ποτέ άλλοτε έχουµε ανάγκη. 

Εύχοµαι από τα βάθη της καρδιάς µου, το Ανέσπερο Φως της 
Ανάστασης να φωτίσει τα σπίτια όλων µας, να χαρίσει υγεία στα 
αγαπηµένα µας πρόσωπα και να γιατρέψει όσους η υγεία τους δο-
κιµάζεται ώστε να ξαναβρεθούν κοντά στις οικογένειές τους.

Καλό Πάσχα και Χρόνια Πολλά!
Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
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Καλή Ανάσταση & καλό Πάσχα
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Πρόσθετο µέτρο στήριξης για τις κλειστές 
επιχειρήσεις τον Απρίλιο. Οι επιχειρήσεις 
που απασχολούν έως 50 εργαζόµενους 
και έχουν κύριο ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε τα µεγα-
λύτερα έσοδα στους κλάδους και στις πε-
ριοχές όπου εφαρµόζονται περιοριστικά 
µέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, εί-
ναι δικαιούχοι, χωρίς να ληφθεί υπόψη 
το κριτήριο µείωσης τζίρου.

 -1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απα-
σχολούν 0 έως 5 εργαζόµενους.

 -2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απα-
σχολούν 6 έως 20 εργαζόµενους.

 -4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απα-
σχολούν 21 έως 50 εργαζόµενους.

  Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµό-
ζονται περιοριστικά µέτρα για λιγότερες 
από 15 ηµέρες, η αποζηµίωση θα αναλο-
γεί στο ήµισυ των προαναφερόµενων 
ποσών.

  Η αποζηµίωση είναι:  -µη επιστρεπτέα,  - 
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατά-
σχετη στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, 
-δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, 
τέλος ή εισφορά, -δεν δεσµεύεται και δεν 
συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς 
το ∆ηµόσιο – Τράπεζες.

l Η θέσπιση της υποχρέωσης και των 
φυσικών προσώπων, που ασκούν οι-
κονοµική δραστηριότητα, να εγγρα-
φούν στο Γ.Ε.ΜΗ, ώστε να καταστεί δυ-
νατή η σύσταση του Εθνικού Μητρώ-
ου οικονοµικής δραστηριότητας, προ-
βλέπεται στις ρυθµίσεις του σχεδίου 
νόµου που κατατέθηκε στη Βουλή για 
την απλούστευση του πλαισίου άσκη-
σης οικονοµικών δραστηριοτήτων. Συ-
γκεκριµένα, το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται το 
εθνικό µητρώο οικονοµικής δραστηρι-
ότητας. Μέσω της δυνατότητας εξαγω-
γής στατιστικών στοιχείων από τη βά-
ση δεδοµένων για το σύνολο της επι-
χειρηµατικής και οικονοµικής δραστη-
ριότητας, το Γ.Ε.ΜΗ. εξελίσσεται σε ένα 
ολοκληρωµένο ψηφιακό εργαλείο, 
άσκησης οικονοµικής, εµπορικής και 
αναπτυξιακής πολιτικής.

l «Πράσινο φως» για µια… τελευταία ευ-
καιρία υπαγωγής σε ρύθµιση 100 ή 120 
δόσεων άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή ∆η-
µοσίων Εσόδων. Οφειλέτες που είχαν κα-
ταβάλει εµπρόθεσµα τη δόση του µηνός 
∆εκεµβρίου 2020 και είχαν τακτοποιήσει 
ή εξοφλήσει µέχρι και 31.12.2020 όλες 
τις οφειλές τους (ληξιπρόθεσµες και µη 
ληξιπρόθεσµες), είτε δεν είχαν υποβάλει 
την προβλεπόµενη αίτηση είτε υπέβαλαν 
αίτηση επανένταξης µετά την 01.01.2021 
µπορούν να ενταχθούν εκ νέου στη ρύθ-
µιση των 100 ή 120 δόσεων. Πρόκειται 
για την «τρίτη ευκαιρία» επανένταξης στις 
ρυθµίσεις των 100 και 120 δόσεων που 
νοµοθετήθηκαν το 2015 και το 2019.   Με 
τη νέα εγκύκλιο της ΑΑ∆Ε δίνεται η δυ-
νατότητα επανένταξης των συγκεκριµέ-
νων φορολογούµενων στις συγκεκριµέ-
νες ρυθµίσεις.

l Για 3 µήνες παρατείνεται η προθεσµία 
για αίτηση στην Ειδική Επιτροπή, µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-

κών, Χρήστου Σταϊκούρα. Η νέα προ-
θεσµία για την υποβολή των αιτήσεων 
στην ειδική Επιτροπή, είναι η 30ή Ιου-
νίου. Όσοι φορολογούµενοι αµφισβη-
τούν φόρους και πρόστιµα που τους 
έχουν βεβαιωθεί µπορούν να υποβά-
λουν αίτηση προκειµένου να εντα-
χθούν στη νέα µορφή διευθέτησης των 
διαφορών που έχουν µε τις ελεγκτικές 
αρχές.

l Ξεκίνησε από την   ∆ευτέρα 19 Απριλίου 
η δωρεάν διάθεση self tests στους εργα-
ζοµένους σε λιανεµπόριο, µέσα µαζικής 
µεταφοράς, εστίαση και κοµµωτήρια, Κέ-
ντρα αισθητικής, οι οποίοι πρέπει να τα 
κάνουν υποχρεωτικά κάθε εβδοµάδα.  
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χα-
τζηδάκης, οι εργαζόµενοι των εν λόγω 
κλάδων που δεν θα κάνουν self test κά-
θε εβδοµάδα, δεν θα µπορούν να πάνε 
στην εργασία τους, µε αποτέλεσµα να 
τους κόβεται ο µισθός. 

l Πρωτοµαγιά: Μεταφέρεται η αργία, αυ-
ξάνονται οι ηµέρες αργίας του Πάσχα. 
-Την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 µετατίθεται η 
αργία της Πρωτοµαγιάς, σύµφωνα µε 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζη-
δάκη ενώ και η ΓΣΕΕ ανακοίνωσε τον 
εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς 
στις 4 Μαΐου.

l Τετραήµερο απασχόλησης µε 10 ώρες 
εργασίας .Οι αλλαγές στα εργασιακά που 
προωθεί η κυβέρνηση ανοίγουν παρά-
θυρο για τετραήµερη εργασία, ανέφερε 
ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης, απαντώντας στην κριτική της αντιπο-
λίτευσης. Αντί για 8 ώρες εργασία την 
ηµέρα επί πενθήµερο, ο εργαζόµενος θα 
δουλεύει 10 ώρες την ηµέρα επί τετραή-
µερο και θα έχει τριήµερο ανάπαυσης. 

l Τέλος στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ 
από το φθινόπωρο βάζει η ΑΑ∆Ε. 
Όπως είπε χθες ο διοικητής της Γιώργος 
Πιτσιλής, οι δηλώσεις θα προσυµπλη-
ρώνονται, µε βάση τα δεδοµένα των 
ηλεκτρονικών βιβλίων (myData), η 
εφαρµογή των οποίων θα γίνει υπο-
χρεωτική από 1ης Ιουλίου. Έτσι, οι επι-
χειρήσεις εξοικονοµούν κόστος και η 
εφορία µπορεί να προϋπολογίσει τα 
έσοδά της, ενώ εκτιµάται ότι θα περιο-
ριστεί η φοροδιαφυγή.

l Παράταση στην υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων έως το τέλος Ιουλίου αναµέ-
νεται να δοθεί φέτος. Η «παράταση» θα 
δοθεί εξαρχής και ο χρόνος που θα 
έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογού-
µενοι και οι λογιστές για να υποβάλλουν 
τις δηλώσεις τους δεν θα λήξει στις 30 
Ιουνίου, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες 
διατάξεις. Εφόσον τηρήσουν αυτή την 
προθεσµία, οι φορολογούµενοι θα 
έχουν στη διάθεσή τους 8 µηνιαίες δόσεις 
εξόφλησης του φόρου τους, από το τέ-
λος Ιουλίου έως και το τέλος Φεβρουα-
ρίου 2022. 

l Μέσα στον Μάιο αναµένεται να τρέξει 
το µέτρο της κάλυψης των παγίων δα-

πανών για τις επιχειρήσεις, το οποίο 
αναµένεται να βοηθήσει από 30.000 
έως 50.000 επιχειρήσεις µε συνολικά 
500 εκατ. ευρώ. Το µέτρο έχει νοµοθε-
τηθεί από τον περασµένο Φεβρουάριο. 
Ωστόσο, εκκρεµεί ακόµη η οριστικο-
ποίηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανταγωνισµού (DGCom) των όρων και 
των ορίων ενίσχυσης για τις επιλέξιµες 
επιχειρήσεις. 

l Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλλη-
λεγγύης και το 2022. Ανάσα για τους µι-
σθωτούς του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και 
για χιλιάδες άλλους φορολογουµένους, 
προσφέρει η απαλλαγή από την ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης και το 2022. Συγκε-
κριµένα, µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, 
ελεύθεροι επαγγελµατίες – αυτοαπασχο-
λούµενοι (για τα εισοδήµατα του 2021), 
όσοι έχουν εισοδήµατα από ενοίκια και 
όσοι λαµβάνουν µερίσµατα θα γλιτώ-
σουν από την εισφορά αλληλεγγύης και 
το επόµενο έτος. Αυτό σηµαίνει ότι η αύ-
ξηση στις αποδοχές (µέσω της αναστολής 
της εισφοράς και της µείωσης κατά 3 πο-
σοστιαίες µονάδες των ασφαλιστικών ει-
σφορών) θα διατηρηθεί και το 2022.

l Ξεκίνησε από τη ∆ευτέρα, 12 Απριλίου, 
η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρο-
νικής εφαρµογής «Know Your 
Customer» ή «Συστηθείτε» στα ελληνι-
κά, η οποία υπόσχεται να βάλει τέλος 
στην ταλαιπωρία των πολιτών που έως 
τώρα έπρεπε να προσκοµίσουν σειρά 
εγγράφων σε Τράπεζες για να πραγµα-
τοποιήσουν τις συναλλαγές τους ή να 
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. 
Όπως επισηµαίνεται στη σχετική από-
φαση του υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, η 
οποία δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης σκοπός της ηλεκτρο-
νικής υπηρεσίας eGov-KYC είναι η ψη-
φιοποίηση των διαδικασιών και των 
µέσων επαλήθευσης στοιχείων που 
εφαρµόζονται ως προς τον πελάτη από 
τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύµατα. Στό-
χος της εφαρµογής είναι να αποτελέσει 
ένα ψηφιακό κανάλι µεταξύ δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα, µέσω του οποίου 
ο ιδιωτικός ο ιδιωτικός τοµέας θα µπο-
ρεί να αντλεί στοιχεία των πολιτών 
όταν χρειάζεται µε τη συγκατάθεσή 
τους.Μεταξύ των στοιχείων αυτών εί-
ναι π.χ. το εκκαθαριστικό από το ΤΑ-
ΧΙSnet, το οποίο συχνά χρειάζεται να 
πηγαίνουν οι πελάτες στην τράπεζα µε 
την οποία συνεργάζονται προκειµένου 
να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά 
είναι η ρητή και ειδική συγκατάθεση 
του φυσικού προσώπου. ∆ιευκρινίζε-
ται ότι η συγκατάθεση δε θα δίνεται 
άπαξ, αλλά θα ζητείται κάθε φορά που 
θα απαιτείται άντληση δεδοµένων.

l Ο υπολογισµός του ΕΝΦΙΑ έτους 2021 
θα γίνει µε βάση τις αντικειµενικές αξίες 
που ισχύουν σήµερα. Η εξόφληση του 
ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε έξι ίσες µηνιαίες δό-
σεις, µε την πρώτη να καταβάλλεται έως 

το τέλος Σεπτεµβρίου και 
την τελευταία έως και τα 
τέλη Φεβρουαρίου του 

2022. Οι νέες αντικειµενικές αξίες των 
ακινήτων θα ενεργοποιηθούν το 2022 
τόσο για τον υπολογισµό του ΕΝΦΙΑ όσο 
και για τον υπολογισµό των φόρων µετα-
βίβασης (αγοραπωλησίες, γονικές παρο-
χές, δωρεές, κληρονοµιές) και των τελών 
που επιβαρύνουν τα ακίνητα (δηµοτικά 
τέλη, ΤΑΠ κ.λπ.). Η νέα µείωση 8% του 
ΕΝΦΙΑ για την οποία έχει δεσµευθεί η κυ-
βέρνηση θα φανεί στα εκκαθαριστικά του 
φόρου ακινήτων του 2022.

l Σε δηµόσια διαβούλευση θα τεθεί έως 
τον Ιούνιο το σχέδιο νόµου για το νέο 
σύστηµα επικουρικής ασφάλισης, το 
οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή από 1η Ια-
νουαρίου του 2022. Σύµφωνα µε την 
εφηµερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", η κατάθεση του 
νοµοσχεδίου στη Βουλή θα γίνει αµέ-
σως µετά την ψήφιση του εργασιακού 
νοµοσχεδίου. Μέχρι το τέλος του 2021 
αναµένεται να έχει ξεκινήσει τη λει-
τουργία του ο νέος φορέας για την κε-
φαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση, 
καθώς έως τότε εκτιµάται ότι θα έχει 
την κατάλληλη κτιριακή υποδοµή, θα 
έχει επιλεγεί ο επικεφαλής και θα έχει 
επιτευχθεί µια βασική στελέχωσή του, 
καθώς και να έχουν ξεκινήσει οι διαδι-
κασίες για την προµήθεια πληροφορι-
ακού συστήµατος για την υποστήριξη 
των επιµέρους λειτουργιών του.

l Απόφαση µε την οποία παρατείνεται, έως 
και τις 31 ∆εκεµβρίου 2021 η καταβολή 
των βεβαιωµένων στις ∆ηµόσιες Οικονο-
µικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτι-
κά Κέντρα οφειλών, που τελούν σε ανα-
στολή είσπραξης µέχρι 30-4-2021, υπέ-
γραψε ο Υφυπουργός Οικονοµικών Από-
στολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε 
σήµερα απόφαση µε την οποία παρατεί-
νεται, µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου 2021 η 
καταβολή των βεβαιωµένων στις ∆ηµό-
σιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και 
τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες 
τελούν σε αναστολή είσπραξης µέχρι 30-
4-2021.

l Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των 
εµπορικών καταστηµάτων της Αττικής 
που θα ισχύσει για την περίοδο του Πά-
σχα ανακοίνωσε ο Εµπορικός Σύλλο-
γος Αθηνών. Αναλυτικά, ο Εµπορικός 
Σύλλογος Αθηνών προτείνει ωράριο 
λειτουργίας για την Πέµπτη 22 Απριλί-
ου, Παρασκευή 23 Απριλίου, Μεγάλη 
∆ευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τε-
τάρτη και Μεγάλη Πέµπτη από τις 9 π.µ. 
έως τις 8:30 µ.µ., για τη Μεγάλη Παρα-
σκευή από τη 1 µ.µ. έως τις 7 µ.µ. και για 
το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 π.µ. µέχρι 
τις 3 µ.µ. Την Κυριακή 25 Απριλίου προ-
τείνεται ωράριο από τις 11 π,µ. έως τις 6 
µ.µ. ενώ για το Σάββατο 24 Απριλίου το 
ωράριο είναι 9 π.µ. µε 6 µµ.

l Για συνεχή επίκαιρη ενηµέρωσή σας:  
Ιστοσελίδα του  Β.Ε.Α.: www.acsmi.gr   -   
στο facebook https://www.facebook.
com/acsmi.gr
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Οι άγιες µέρες του Πάσχα
ας γεµίσουν τις καρδιές
όλων µας µε το φως
της αγάπης και της ελπίδας. 

Εύχοµαι Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα 
µε υγεία σε όλους. 

∆ηµήτρης   Τσιµπογιάννης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών

Το Φως της Ανάστασης
να φωτίζει τις ζωές όλων σας 
και να σας χαρίζει υγεία, 
οικογενειακή ευτυχία
και επαγγελµατική προκοπή

Καλή Ανάσταση - Καλό Πάσχα!!!

ΑΓΓΕΛΟΣ   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,  

Ανθρώπινου  ∆υναµικού,  Εξυπηρέτησης  
Του  Πολίτη  Και  Προστασίας 

 Αδέσποτων Ζώων.
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………………………………………………………………………….

Της Ζωοδόχου Πηγής 
το Μενίδι γιορτάζει!
Το Μενίδι γιορτάζει λοιπόν την δική του Πα-
ναγία, την δική του Θεοτόκο, τη δική του µε-
γάλη θεραπεύτρια έτσι όπως έρχεται σύµ-
φωνα µε την παράδοση, κατευθείαν από το 
Βυζάντιο και από τα χρόνια του Αυτοκράτο-
ρα Λέοντος του Α' (457 µ. Χ.-474 µ.Χ.).

Στην φωτογραφία βλέπουµε έναν από τους 
πρώτους, ενδεχοµένως και τον πρώτο, πανη-
γυρικό εορτασµό της Ζωοδόχου Πηγής στο 
Μενίδι, µεταξύ του 1898 και του 1900. Η φω-
τογραφία είναι τραβηγµένη έξω από τον παλιό 
Άγιο Βλάση πριν κατεδαφιστεί. 

Μεταξύ των άλλων διακρίνονται ο ∆ήµαρ-
χος Αναστάσιος Βησσαράκης όρθιος αριστερά 
µε φουστανέλα, πατατούκα και µπαστούνι, εκ 
διαµέτρου αντίθετα είναι ο σεβάσµιος πατέρας 
του επίσης µε φουστανέλα, πατατούκα και λευ-
κή γενειάδα. Στο κέντρο εικονίζεται ο παπά - 
Σωτήρης Παπασωτηρίου και ο Αττικάρχης, 
βουλευτής Θεόδωρος Λέκκας καθιστός µε 
µαύρο κοστούµι, άψογο λευκό πουκάµισο µε 
όρθιο γιακά και λαιµοδέτη. Στο κέντρο κάτω 
από τον ιερέα καθιστός και φουστανελοφόρος 
ο Ιωάννης ∆ηµητρίου Μόσχος. ∆εξιά στην φω-
τογραφία ο εµβληµατικός ψάλτης του Αγίου 
Βλασίου, Χρήστος Μπούκης ή Καρόκιας. Οι 
δύο κυρίες δεξιά, είναι της αθηναϊκής οικογέ-
νειας Σκουζέ. 

Η οικογένεια Σκουζέ ήταν µεγάλη δωρή-
τρια στην ανέγερση του Αγίου Βλασίου. Οι δύο 
µονολιθικοί κίονες που βρίσκονται εσωτερικά 
δυτικά του ναού, είναι επίσης δωρεά της οικο-
γένειας Σκουζέ. Μιας οικογένειας που είχε πα-
ραδοσιακούς δεσµούς µε το Μενίδι: δεσµούς 

οικονοµικούς, δεσµούς πνευµατικούς και δε-
σµούς αίµατος, που χρονολογούνται από τους 
χρόνους της Τουρκοκρατίας. Παραδοσιακούς 
δεσµούς είχαν και άλλες αθηναϊκές οικογένει-
ες όπως η οικογένεια Καλλιφρονά, η οικογέ-
νεια Γέροντα, η οικογένεια Πυρρή, η οικογένεια 
Μπενιζέλου, η οικογένεια Πατούσα, η οικογέ-
νεια Χαλκοκονδύλη, η οικογένεια Γεωργαντά, 
η οικογένεια Ζαχαρίτζα, η οικογένεια Σαρρή 
κλπ. 

Η οικογένεια Σκουζέ διέθετε χρήµατα για να 
σπουδάσουν Μενιδιατόπουλα στην Ευρώπη, 
δάνειζε το κοινό ταµείο των Αχαρνέων, όποτε 
υπήρχε ανάγκη για να αγοραστούν µεγάλα 
κτήµατα και φρόντιζε για την απορρόφηση της 
Μενιδιάτικης αγροτικής παραγωγής στις δύ-

σκολες για τους γεωργούς χρονιές.
Στις τρεις πρώτες σειρές φωτογραφίζονται 

οι «πρώτοι του χωριού» φορώντας είτε την επί-
σηµη φουστανέλα, είτε ευρωπαϊκά ρούχα. 
Όλοι τους είναι σοβαροί και ευθυτενείς, καλο-
ξυρισµένοι και λαµπεροί, διότι προφανώς 
έχουν συναίσθηση της ιστορικής, για την Αττι-
κή, στιγµής που ζουν. ∆ύο θέσεις δεξιά από τον 
Αττικάρχη είναι ο γιατρός Γιώργος Παπασωτη-
ρίου. Ενώ, µέσα στην φωτογραφία είναι ο Π. 
Γαβριήλ, ο Α. Παναγιώτου. ο Σ. Τριβέλλας, ο Κ. 
Νίκας και ο Σ. Σωτηρίου, όλοι τους δραστήρια 
µέλη της ερανικής επιτροπής για την ανέγερση 
του νέου Αγίου Βλασίου αλλά και ταυτόχρονα 
πρωτεργάτες της ιστορικής µετεξέλιξης του πα-
λιού Μενιδίου.

Κάτω αριστερά ντόπιοι οργανοπαίκτες µε τα 
Μενιδιάτικα πατροπαράδοτα όργανα: το ντα-
ούλι και την πίπιζα. Με την πίπιζα εικονίζεται ο 
Τάσος Καρατζάς περίφηµος οργανοπαίκτης, 
που µαζί µε τον νταουλιάρη του όργωσαν ολό-
κληρη την Αττική παίζοντας µε εξαιρετική δεξι-
οτεχνία, τους αγαπηµένους µουσικούς δρό-
µους των ανθρώπων της εποχής, που συνήθως 
κατέληγαν σε µυσταγωγικά διονυσιακά γλέ-
ντια. 

∆ίπλα στον παπα-Σωτήρη φαίνεται υψωµέ-
νη η Ελληνική σηµαία, όπως συνηθιζόταν τότε 
στα πανηγύρια και στις άκρες διακρίνονται δια-
κοσµητικά κλαδιά από µυρτιές και φοίνικες. 
Μέσα στη γενική χαρά της φωτογραφίας έχουν 
παρεισφρήσει και πολλά µικρά παιδιά, που 
φορούν βαυαρικούς κούκους και µενιδιάτικες 
πουκαµίσες. 

Σήµερα δεν γιορτάσαµε την Ζωοδόχο Πη-
γή λόγω της πανδηµίας. Είναι η έκτη φορά για 
τα τελευταία 122 χρόνια που οι Μενιδιάτες δεν 
γιορτάσαµε την γιορτή της Παναγίας µας. Η 
πρώτη φορά ήταν το 1913 επειδή υπήρχε πέν-
θος για την δολοφονία του Βασιλιά Γεωργίου 
του Α'. Οι άλλες τέσσερις φορές ήταν το 1941, 
1942, 1943, 1944, λόγω της Ιταλογερµανικής 
κατοχής.

Του χρόνου σας υποσχόµαστε ως Ι.Λ.Ε.Α. 
να γιορτάσουµε µε τη µεγίστη µεγαλοπρέπεια 
τη θρησκευτική αλλά και κοσµική πλευρά του 
λαϊκού µας πανηγυριού.

Συµπατριώτες,   Χρόνια πολλά σε όλους!
Η φωτογραφία είναι δηµοσιευµένη στο 

Επετειακό Λεύκωµα της Ι.Λ.Ε.Α., το οποίο µπο-
ρείτε να προµηθευτείτε από το Μουσείο.   Τη-
λέφωνο επικοινωνίας 210 2462701.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Η αρχή του µεγάλου Μενιδιάτικου πανηγυριού

Β.  ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΑΝ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ  ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΟΙ ΑΧΑΡΝΕΙΣ 
Το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής γιορτα-
ζόταν µέχρι το 1898 στο εκκλησάκι της Ζωο-
δόχου Πηγής στον Κατζανά στους πρόπο-
δες της Πάρνηθας. Οι πρόκριτοι τον Αχαρ-
νών το 1898 αποφάσισαν να µεταφέρουν το 
πανηγύρι από τον εξοχικό Κατζανά στην Κε-
ντρική Πλατεία και στον υπό κατασκευή τό-
τε Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου. 

Το 1900 που εγκαινιάστηκε ο Ιερός Ναός 
του Αγίου Βλασίου, το πανηγύρι της Ζωοδό-
χου Πηγής έγινε περίλαµπρο και έκτοτε καθιε-
ρώθηκε ως ένα από τα µεγαλύτερα πανηγύρια 
της Αττικής.  

Ο εορτασµός ανέκαθεν περιελάµβανε τη 
λιτάνευση της ιεράς εικόνας, χορό φουστανε-
λάδων και γριζοφόρων, στρατιωτικές µπάντες και λαϊκές ορχήστρες, καύση βεγγαλικών και πυροτεχνηµάτων 
και γλέντι µε ψητά αρνιά και τοπική ρετσίνα.  

Η πλατεία και οι πέριξ δρόµοι ήταν διακοσµηµένοι µε µύρτα και δάφνες και οι επισκέπτες κατέφθαναν στο 
Μενίδι κατά χιλιάδες, µε κάθε µέσο: µε έκτακτα τρένα, σούστες, κάρα, άµαξες, άλογα, ακόµα και µε τα πόδια (για 
παράδειγµα, στο πανηγύρι του 1904 ο σιδηρόδροµος έκοψε 4.000 εισιτήρια, οι επιβάτες στέκονταν όρθιοι, προ-
στεθήκαν επιπλέον βαγόνια και αµαξοστοιχίες και κάθε συρµός εσύρετο από δύο µηχανές).  

Σε κάθε σπίτι φιλοξενούνταν γνωστοί και φίλοι από την Αθήνα και από τα χωριά της Αττικής, κάνοντας τις 
εφηµερίδες της εποχής να γράφουν για την περιποίηση των Μενιδιατών και για τη φιλοξενία: «…οι οποίοι σε άρ-
παζαν ακόµα και από τα χωράφια για να σε φιλοξενήσουν…».  

Σε πολλούς από τους λαµπρούς εορτασµούς της Ζωοδόχου Πηγής χοροστατούσε ο εκάστοτε Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και σε κάποιους από αυτούς τους εορτασµούς χοροστάτησε ακόµη και ο µετέ-
πειτα Άγιος Νεκτάριος της Αιγίνης!

Το µεγάλο πανηγύρι εορτάζεται την ηµέρα της Ζωοδόχου Πηγής, την Παρασκευή του Πάσχα, µία εβδοµά-
δα µετά τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το πανηγύρι γίνεται ανελλιπώς, εκτός του έτους 1913 λόγω του ελληνοτουρκικού πολέµου, και των ετών 
1941, 1942, 1943 και 1944 λόγω της γερµανικής κατοχής.  Καθώς και  τα δύο τελευταία χρόνια 2020 και 2021, 
λόγω της  πανδηµίας  του Κορονοϊού.

Γ.  Σήµερα του Αγίου Γεωργίου, Χρόνια Πολλά σε όλους!
Οι Μενιδιάτες λάτρεψαν τον 
Άγιο Γεώργιο και αφιέρωσαν 
σε αυτόν αρκετές εκκλησίες 
στο Μενίδι και στην Πάρνηθα. 
Η οικογένεια του Αντιστράτη-
γου Ιωάννη Στριφτού είχε 
στην κατοχή της πάππου προς 
πάππον την εικόνα του πολε-
µιστή Αγίου. Άλλωστε και ο 
ίδιος ο Στρατηγός υπήρξε µε-
γάλος πολεµιστής που έδωσε 
µε γενναιότητα το παρόν σε 
όλους τους Εθνικούς Αγώνες, 
για µια ολόκληρη δεκαετία 
(1912-1922). 

Άγιος Γεώργιος, ρωσική.
Χρονολογία 19ος αιώνας.
∆ιαστάσεις: 0,393Χ0,32µ. 
Ο Άγιος Γεώργιος παριστά-

νεται έφιππος προς τα δεξιά σε 
λευκό άλογο που καλπάζει, να βυθίζει µε τα δύο του χέρια το δόρυ στο στόµα 
του δράκου. Στα δεξιά της παράστασης σε τοπίο που αποδίδεται αφαιρετικά εικο-
νίζεται σε µικρότερη κλίµακα η βασιλοπούλα γονατισµένη, να παρακολουθεί τη 
σκηνή. 

Στην άνω αριστερή γωνία της εικόνας µικρογραφία του Αγίου Μανδηλίου.
Εικόνες προ του 1830 της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών. Συ-

νοδεύει την υπ' αριθµό ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆∆ΕΑΜΤΠΠΑ/ΤΕΙΑ-
ΣΑ/11502/6510/272/48/15-01-2016. Βεβαίωση του τµήµατος Εποπτείας Αρχαιο-
πωλείων & Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών. Μαντώ Παπαϊωάννου.

Η φωτογραφία είναι δηµοσιευµένη στο Επετειακό Λεύκωµα της Ι.Λ.Ε.Α. το 
οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από το Μουσείο.    Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 
2462701
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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.
Ανοιχτά

από
το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

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

Καλό Πάσχα

  

 

 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
                        Καβάλας 41 , 13676 Θρακομακεδόνες  
               τηλ. 6944508413  – 2102432594  - 6941641844 

 

 

Καλή Ανάσταση 
φέτος μένουμε σπίτι και γιορτάζουμε με 

την ψυχή μας  
Σο Διοικητικό υμβούλιο  

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                       Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  
                Γεώργιος Λιβανός                  Αργυρώ Ζησίμου 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ -  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-   
ΕΜΠΟΡΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ
                            

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 
Το  ∆. Σ. του Συνδέσµου 
µας,  εύχεται στα µέλη 
του  και σε όλο τον κό-
σµο, ψυχραιµία και 
υποµονή  ώστε να πο-
ρευτούµε προς τις ηµέ-
ρες του Πάσχα µε υγεία,  
αγάπη και βοήθεια 
προς τους συνανθρώ-
πους. 

Καλή Ανάσταση - Καλό Πάσχα!!!
Ο  Πρόεδρος 
ΣΤΑΘΗΣ    ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΗΣ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αγαπητοί  φίλοι,  αναγνώστες
 Όπως   γνωρίζεται,  η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», η µονα-
δική  ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της πόλης 
µας,  τόσο κατά την  πρώτη περίοδο της  Καρα-
ντίνας  (Μαρτίου – Μαΐου 2020) , όσο και στην 
τωρινή περίοδο Καραντίνας (Νοεµβρίου 2020-  
Απριλίου 2021), συµµορφούµενη  στην τήρη-
ση των µέτρων  προστασίας από την πανδηµία 
του COVID 19,  ανέστειλε την  έντυπη  έκδοση  
της  και  προσάρµοσε  την έκδοση της µέσω  ∆ι-
αδικτύου – ΙΝΤΕΡΝΕΤ  και Μέσων Κοινωνικής 
∆ικτύωσης.   Θα  επανέλθουµε στην κανονικό-
τητα των εκδόσεων, ανανεωµένοι,  αµέσως µε 
την λήξη της Καραντίνας και µε το άνοιγµα των 
Εκκλησιών.
Σας  ευχαριστούµε  από καρδιάς,  για την κατα-
νόηση σας, την εµπιστοσύνη σας  και για την 
στήριξη που µας προσφέρετε. 
Ας ελπίσουµε στην σύντοµη απαλλαγή από 
την, πανδηµία του Κορονοίου.
H υγεία είναι το παν.
Καλή Ανάσταση  και  Καλό Πάσχα σε όλους!



18 Κυριακή 25 Απριλίου 2021  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Με πολυετή πείρα

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
σε µαθητές

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
στο δικό τους χώρο ή εξ αποστάσεως µέσω Η/Υ

τηλ.: 210 8072584 - 694 4384094
ΤΙΜΕΣ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ

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 5207858 
Κιν.  6977 645772

GROUP: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2-3 ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

Ένας περίπατος στα µέρη των συναισθηµάτων, ο  
θησαυρός του πολιτισµού µας, που περιπλέκει 
πρόσωπα καταστάσεις, µυρωδιές, χρώµατα.  Οι 

επιθυµίες των πρωταγωνιστών µας και των άλλων εξίσου 
σηµαντικών προσώπων, αποκαλύπτεται η βαρβαρότητα 
των Τούρκων ,της εποχής εκείνης µα και επιµονή- υποµο-
νή κάποιων, να µάχονται για την Ελευθερία για να ελευ-
θερώσουν το λαό τους.

Ειδικό αφιέρωµα  στα 200 χρόνια από την παλιγγενεσία 
του ελληνικού Έθνους.

Εξαιρετικό το προλόγισµα του βιβλί-
ου, από την συγγραφέα- ερευνήτρια 
Αναστασίας   Παµουκτσόγλου.  

«Ένα εξαιρετικό βιβλίο για κάθε Έλ-
ληνα: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφω-
ση ελληνικού κράτους. Το 1821 είναι η 
πράξη δηµιουργίας του ελληνικού εθνι-
κού κράτους. Ιστορία ελληνική και ταυ-
τόχρονα ευρωπαϊκή. Ωστόσο, πόσα 
γνωρίζουµε για τις ζωές των ανθρώπων 
που υποστήριξαν τον Αγώνα ή ανέπτυ-
ςαν σηµαντική δράση για να απελευθε-
ρωθεί η πατρίδα µας;

Στο Βιβλίο του « Θυσιάστηκαν για να 
είµαστε εµείς ελεύθεροι» ο Μιχάλης Πα-
ντελαίος Σκορδούλης, περιγράφει µε 
επιστηµονικό, α'/λΑ ταυτόχρονα συναρ-
παστικό τρόπο, στον αναγνώστη -παιδί ή 
ενήλικα- να συναισθανθεί το κατά πόσον 
το παρελθόν επηρεάζει τη σηµερινή ελ-
ληνική πραγµατικότητα, άρα και τη ζωή 
του.

Η έκδοση καλαίσθητη και προσεγµένη, αποτελεί συµβο-
λή, για τον εορτασµό των 200 χρόνων από την εξέγερση του 
Ελληνικού Έθνους εναντίον του δυνάστη, τηρώντας µια στα-
θερά: τη ρεαλιστική σχέση µε αυτήν την τόσο κρίσιµη περί-
οδο της ιστορικής µας πραγµατικότητας, χωρίς απόκρυψη το 
θαυµασµό για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν.

Στο βιβλίο βρίσκουµε µια πληθώρα ανθρώπων που συµ-
µετείχαν στην επανάσταση του 1821, περισσότερο ή λιγότε-
ρο γνωστοί, όλοι τους -αγωνιστές, υποστηρικτές, φιλέλλη-
νες, άντρες αλλά και γυναίκες- οι οποίοι ξεχώρισαν και συ-

νέδεσαν τη ζωή και το όνοµά τους µε ένα 
από τα κρισιµότερα γεγονότα της νεότε-
ρης ελληνικής ιστορίας και έβαλαν το λι-
θαράκι τους για τη δηµιουργία της Ελλά-
δας που γνωρίζουµε και στην οποία ζού-
µε σήµερα.

Ο τρόπος της γραφής είναι απλός, κα-
τανοητός και άµεσος. Ο Πίνακας Περιεχο-
µένων φανερώνει τη σαφήνεια του βιβλί-
ου. Για όποιον θα ήθελε να διαβάσει πε-
ρισσότερα, υπάρχει στο τέλος ένας κατά-
λογος µε καλά βιβλία διαφόρων ειδών.

Το βιβλίο « Θυσιάστηκαν για να είµα-
στε εµείς ελεύθεροι» αποτελεί ένα εξαι-
ρετικό βιβλίο για να ξαναθυµηθούµε την 
πρόσφατη ιστορία µας και πρέπει να το 
διαβάσουµε όλοι».

Το βιβλίο του συγγραφέα Μιχάλη  
Παντελέων,  τελικά  κέρδισε πολλές θε-
τικές κριτικές. 

Για την διαθεσιµότητα µπορείτε να 
επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 698 75 90 

122 & 697 999 2215

Εξαιρετικό το προλόγισµα του βιβλί-
ου, από την συγγραφέα- ερευνήτρια 

«Ένα εξαιρετικό βιβλίο για κάθε Έλ-
ληνα: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφω-
ση ελληνικού κράτους. Το 1821 είναι η 
πράξη δηµιουργίας του ελληνικού εθνι-
κού κράτους. Ιστορία ελληνική και ταυ-
τόχρονα ευρωπαϊκή. Ωστόσο, πόσα 
γνωρίζουµε για τις ζωές των ανθρώπων 
που υποστήριξαν τον Αγώνα ή ανέπτυ-
ςαν σηµαντική δράση για να απελευθε-

Στο Βιβλίο του « Θυσιάστηκαν για να 
είµαστε εµείς ελεύθεροι» ο Μιχάλης Πα-
ντελαίος Σκορδούλης, περιγράφει µε 
επιστηµονικό, α'/λΑ ταυτόχρονα συναρ-
παστικό τρόπο, στον αναγνώστη -παιδί ή 
ενήλικα- να συναισθανθεί το κατά πόσον 
το παρελθόν επηρεάζει τη σηµερινή ελ-
ληνική πραγµατικότητα, άρα και τη ζωή 

νες, άντρες αλλά και γυναίκες- οι οποίοι ξεχώρισαν και συ-
νέδεσαν τη ζωή και το όνοµά τους µε ένα 
από τα κρισιµότερα γεγονότα της νεότε-
ρης ελληνικής ιστορίας και έβαλαν το λι-
θαράκι τους για τη δηµιουργία της Ελλά-
δας που γνωρίζουµε και στην οποία ζού-
µε σήµερα.

Ο τρόπος της γραφής είναι απλός, κα-
τανοητός και άµεσος. Ο Πίνακας Περιεχο-
µένων φανερώνει τη σαφήνεια του βιβλί-
ου. Για όποιον θα ήθελε να διαβάσει πε-
ρισσότερα, υπάρχει στο τέλος ένας κατά-
λογος µε καλά βιβλία διαφόρων ειδών.

Το βιβλίο « Θυσιάστηκαν για να είµα-
στε εµείς ελεύθεροι» αποτελεί ένα εξαι-
ρετικό βιβλίο για να ξαναθυµηθούµε την 
πρόσφατη ιστορία µας και πρέπει να το 
διαβάσουµε όλοι».

Το βιβλίο του συγγραφέα Μιχάλη  
Παντελέων,  τελικά  κέρδισε πολλές θε-
τικές κριτικές. 

Για την διαθεσιµότητα µπορείτε να 
επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 698 75 90 

122 & 697 999 2215

Επίκαιρη  έκδοση  Βιβλίου  του  Μιχάλη  Παντελέων 

«Θυσιάστηκαν  για να είµαστε εµείς ελεύθεροι»
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ΛΥΚΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ παράρτηµα ΑΧΑΡΝΩΝ 

Γίνεται ΝΟΝΟΣ για τα παιδιά των ενοριών µας!
Με περίσσια αγάπη το 
Λύκειο Ελληνίδων 
Αχαρνών, γίνεται νονά 
(νονός) για τα παιδιά 
της πόλης µας, τα οποία 
δεν περιµένουν δώρα 
για τις άγιες ηµέρες. Η 
πρόεδρος του παραρ-
τήµατος Αναστασία Βε-
νετσάνου µ’ ένα ευχα-
ριστήριο που δηµοσι-
εύτηκε στη σελίδα του 
Λυκείου, στο Facebook, 
ευχαριστεί όλους όσοι 
συνέβαλαν στην επιτυ-
χία της προσπάθειας.

Ευχαριστώ από καρ-
διάς το ∆ιοικητικό µου 
Συµβούλιο, τις εφόρους, 
συνεφόρους.  

Την Β΄ αντιπρόεδρο Μ.  Χατζηπέτρου ,την Γ.Γ. κα  Κατερίνα Μαρίνη , την έφορο ιµατιοθή-
κης κα Μ. Κατάρα την Ειδ. Γραµ.  κα  Μ. Τσιµπογιάννη,  την κα Βάσω Σύρµα  την κα Ε.  Φυτά  
την κ Λέτα Μπεκιάρη και τις εθελόντριες κ Ιωάννα Νικόλαου ,την γιατρό µας κ Μυρσίνη ∆άρ-
δα, την κα Αγγελική  Ζαχαριάδη, την αδελφούλα µου κα Κική ∆ηµητριάδη, την κα Μαρία Βα-
ρελά, την δηµοσιογράφο ∆ήµητρα ∆άρδα και την κ Μαρία Λιβανού έφορο χορού του Λυκεί-
ου µας και  δασκάλα των παιδιών µας.

Το δεξί µου χέρι κ Έφη Ράπτη χρόνια φίλη και συνεργάτιδα . Ευχαριστώ θερµά την ιδιαίτε-
ρη προσφορά της Α΄ Αντιπροέδρου µου κα  Γιουλας Βρεττού και ξεχωριστά την Μάνα του συµ-
βουλίου µου την κα Τούλα Καλογράνη έφορο ∆ηµοσίων σχέσεων του Λυκείου µας 

Επίσης θερµά ευχαριστώ την κα  Καφετζή ∆έσποινα για την χορηγία της καθώς και τον Ια-
τρικό όµιλο VS  CLINIC.

Εύχοµαι  σ’ όλους Καλή Ανάσταση και  Καλό Πάσχα. 

Η Πρόεδρος
Αναστασία  Βενετσάνου

Ένωσης  Ηπειρωτών Αχαρνών
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 

 
Μακάρι στη ζωή µας να µην συναντούσαµε κανένα Γολγοθά. 
Αλλά αφού είναι αναπόφευκτο εύχοµαι κάθε Γολγοθάς να 

συνοδεύεται και από µία Ανάσταση.  
Εύχοµαι το φετινό Πάσχα να επιστρέψουν όλα στους 

φυσιολογικούς ρυθµούς όσο το δυνατόν συντοµότερο.          

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Η   Πρόεδρος 
Κάραλη  Μελποµένη
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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 & Λεωφ. ∆ηµοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΧΥΤΗΡΗΣ   ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ   του    ΑΝΤΩΝΙΟΥ   
και της   ΒΙΟΛΕΤΑΣ  το γένος   ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ   
που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  ΚΑΣΣΑΒΟΥ  ΕΛΕΝΗ   
του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και  της  ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  το  γένος   
ΤΣΟΥΛΟΥ,  που   γεννήθηκε    στην  ΝΕΑ  ΤΡΙΓΛΙΑ  
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ  και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γάµο που  θα γίνει 
στην  ΝΕΑ  ΚΗΦΙΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΓΑΒΡΙ∆ΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   του    ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και 
της   ΚΥΡΙΑΚΗΣ  το γένος   ΜΠΕΣΙΡΟΓΛΟΥ  που  
γεννήθηκε  στο  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και  κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  ΚΕΣΙ∆ΟΥ  ΠΗΝΕ-
ΛΟΠΗ   του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   και  της  ΑΓΑΠΗΣ  το  
γένος   ΞΙΜΙΤΟΒΑ,  που   γεννήθηκε    στο ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ   και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γάµο που  θα γί-
νει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

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  ΜΕΤΟ-
ΧΟΣ  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

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ   του    ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και 
της  ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ  το γένος   ΤΖΟΜΙΑ∆Η    που  
γεννήθηκε  στο  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και  κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  ΤΕΛΙΑΝΙ∆ΗΣ    ΚΑΛ-
ΛΙΟΠΗ   του  ΑΛΕΞΙΟΥ  και  της  ΕΛΕΝΗΣ   το  γέ-
νος   ΚΟΤΣΕΤΚΟΒΑ,  που   γεννήθηκε    στην  ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρό-
κειται να έλθουν σε γάµο που  θα γίνει στην  ΒΑ-
ΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Οργάνωση µνηµόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η 31η Εθελοντική 
Αιµοδοσία του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών.

Ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, σε όλους τους εθελοντές αιµοδότες, παλιούς και 
νέους, που µας τίµησαν µε την παρουσία τους και ενίσχυσαν την Τράπεζα Αί-
µατος του συλλόγου µας!

Θερµά Ευχαριστούµε την κινητή µονάδα του Γ.Ν. «Αγία Όλγα» και το ιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την πολύτιµη συµβολή τους στην οµαλή 
και σωστή διεξαγωγή της αιµοδοσίας. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε, επίσης, 
το ∆ήµο Αχαρνών καθώς και το δήµαρχο κ. Σπύρο Βρεττό, για την συµβολή 
του και την στήριξη του. Τέλος, ευχαριστούµε θερµά τους χορηγούς µας: α. το 
φούρνο «Ηπειρώτικο» και  β. τα κρητικά προϊόντα  «Αφοι Σηφάκη» .

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 για την επόµενη αιµο-
δοσία µας.

Για το ∆.Σ. του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών
Ο Πρόεδρος

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΚΡΗΤΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΩΝ. ΓΙΑΜΠΟΥ∆ΑΚΗ  98,  
ΛΟΦ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - Τ.Κ. 136 72 - 
ΤΗΛ: 2102465678 
E-mail: kritesacharnes@
gmail.com    
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Ορθόδοξα  κελεύσµατα...

Η Μεγάλη Εβδοµάδα αρχίζει από την Κυ-
ριακή των Βαΐων το βράδυ, οπότε τελεί-
ται η Ακολουθία του Νυµφίου, δηλαδή 

του όρθρου της Μεγάλης ∆ευτέρας, και τελειώ-
νει το Μεγάλο Σάββατο. Είναι αφιερωµένη στα 
Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού. Ονοµάζεται Με-
γάλη από την ανάµνηση των γεγονότων που 
διαδραµατίζονται καθ' εκάστη των ηµερών αυ-
τής, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικά 
για τη χριστιανική θρησκεία.

Η Μεγάλη Εβδοµάδα λέγεται επίσης και «Αγία 
Εβδοµάδα». σε διάκριση της «Καθαρής Εβδοµά-
δας», που είναι η πρώτη εβδοµάδα των νηστειών 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και όλων των 
άλλων εβδοµάδων του έτους, καθώς επίσης και 
«Εβδοµάδα ξηροφαγίας», επειδή ακολουθείται 
αυστηρή νηστεία, ως και ακόµη παλαιότερα 
«άπρακτος εβδοµάς» επειδή παράλληλα µε την 
αυστηρή νηστεία συνηθίζονταν και η πλήρης απο-
χή από κάθε εργασία.  Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, 
σύµφωνα µε το τηρούµενο Τριώδιο, καθεµιά από 
τις µέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας είναι αφιερω-
µένη και σε κάποιο ή κάποια επιµέρους περιστα-
τικά των Παθών: 
• Η Μεγάλη ∆ευτέρα είναι αφιερωµένη στη 
µνήµη του Ιωσήφ του Παγκάλου (γιου του Ια-
κώβ), που αναφέρεται στη Παλαιά ∆ιαθήκη και 
στην άκαρπη συκιά, που την καταράστηκε ο 
Χριστός και ξεράθηκε µε έναν Tου λόγο.
• Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωµένη στην πα-
ραβολή των ∆έκα Παρθένων. Η παραβολή αυ-
τή συµβολίζει την πίστη και την προνοητικότη-
τα. Ψάλλεται το τροπάριο που έγραψε η µονα-
χή Κασσιανή.
• Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωµένη στη µνή-
µη της αµαρτωλής γυναίκας, που µετανόησε, 

πίστεψε στον Χριστό και άλειψε τα πόδια Tου µε 
µύρο.
• Η Μεγάλη Πέµπτη είναι αφιερωµένη στον 
Μυστικό ∆είπνο, στην προσευχή στην Γεσθη-
µανή, στην προδοσία του Ιούδα, στη σύλληψη 
του Ιησού, στην ανάκριση από τον Άννα, στην 
Άρνηση του Πέτρου και στην καταδίκη του Χρι-
στού από τον Καϊάφα.
• Η Μεγάλη Παρασκευή είναι αφιερωµένη στα 
Άγια Πάθη και στη Σταύρωση. Γίνεται η περιφο-
ρά του Επιταφίου.
• Το Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωµένο στην 
Ταφή του Χριστού και στην Εις Άδου Κάθοδο. 

Ιερές ακολουθίες και τροπάρια
Το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, της Μεγάλης 
∆ευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται η Ακο-
λουθία του Νυµφίου, ο Όρθρος της επόµενης µέ-
ρας και το Μεγάλο Απόδειπνο λίγο νωρίτερα τις 
πρώτες απογευµατινές ώρες, ενώ τα πρωινά ο 
Εσπερινός των Προηγιασµένων Τιµίων ∆ώρων. 
Τα τροπάρια που ψέλνονται είναι το του Νυµφίου 

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται» και το «Τὸν 
Νυμφῶνὰ σου βλέπω», ενώ τη Μεγάλη Τρίτη 
το βράδυ ψάλλεται το τροπάριο της 
Κα σ σ ι αν ή ς  ( « Κύ ρ ι ε ,  ἡ  ἐ ν  π ο λ λα ῖ ς 
ἁμαρτίαις...»). 

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης τελείται ο 
Εσπερινός των Προηγιασµένων Τιµίων ∆ώρων 
και το απόγευµα τελείται το Μυστήριο του Ευχε-
λαίου και η τελετή του Νιπτήρα, που είναι και ο 
Όρθρος της Μεγάλης Πέµπτης. Αναφέρεται στο 
Μυστικό ∆είπνο και ψάλλεται το κοντάκιο «Ὅτε 
οἱ ἔνδοξοι μαθηταί». 

Το πρωί της Μεγάλης Πέµπτης τελείται η Θεία 
Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και στο τέλος 
οι πιστοί µεταλαµβάνουν της Θείας Κοινωνίας, το 
απόγευµα προς βράδυ γίνεται η Ακολουθία των 
Αγίων και Αχράντων Παθών ή ∆ώδεκα Ευαγγελί-
ων στην οποία αναγιγνώσκονται 12 περικοπές 
από τα 4 Ευαγγέλια (του Ματθαίου, του Μάρκου, 
του Λουκά και του Ιωάννη) σχετικά µε τα Άγια Πά-
θη του Χριστού από το Μυστικό ∆είπνο µέχρι την 
Ταφή. Παράλληλα γίνεται και η έξοδος του Τιµί-

ου Σταυρού[5] µε τον Εσταυρωµένο από την Αγία 
Τράπεζα και η περιφορά του σε όλο τον χώρο του 
ναού, ενώ ψάλλεται το «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ 
ξύλου». 

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής αποτε-
λεί την κορύφωση του Θείου ∆ράµατος µε την 
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπε-
ρινό της Αποκαθήλωσης όπου ο ιερέας κατε-
βάζει τον Εσταυρωµένο από τον Σταυρό και τον 
τυλίγει σε καθαρό σεντόνι ενώ από αργά το 
βράδυ έχει ετοιµαστεί ο Ιερός Επιτάφιος, δηλα-
δή το Άγιο Σώµα του Κυρίου, και το βράδυ οι 
πιστοί παρακολουθούν µε κατάνυξη τον όρθρο 
του Μεγάλου Σαββάτου και την Ακολουθία 
του Επιταφίου, ενώ ψάλλονται τα «Εγκώµια» 
σε τρεις στάσεις:
Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ (α΄ στάση), Ἄξιόν ἐστί (β΄ 
στάση), και Αἱ γενεαὶ πᾶσαι (γ΄ στάση), μετά 
τα οποία πραγματοποιείται η περιφορά του 
Επιταφίου στους δρόμους της πόλης ή του 
χωριού. 

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο 
Εσπερινός της Ανάστασης, λεγόµενη και «Πρώτη 
Ανάσταση», και το τροπάριο «Ἀνάστα, ὁ Θεός». 
Το µεσηµέρι στον Πανάγιο Τάφο πραγµατοποιεί-
ται η αφή του Αγίου Φωτός όπου και διανέµεται 
σε όλο τον Ορθόδοξο κόσµο και το βράδυ ακο-
λουθεί η Τελετή της Αναστάσεως µε το «∆ευτε λά-
βετε φως» και το «Χριστός Ανέστη», που συνο-
δεύεται από τους χαρµόσυνους ήχους της καµπά-
νας, τους ασπασµούς της αγάπης και τη ρίψη πυ-
ροτεχνηµάτων και βαρελότων. 

Αµέσως µετά την Τελετή της Αναστάσεως τε-
λείται ο Όρθρος και η Αναστάσιµη Θεία Λειτουρ-
γία της Κυριακής του Πάσχα. 

Την Κυριακή του Πάσχα το πρωί ή το απόγευ-
µα τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε διά-
φορες γλώσσες. 

Πηγή :  Ελληνική  Βικιπαίδεια 

Μεγάλη Εβδοµάδα ή  Εβδοµάδα των Παθών...
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  εντός σχεδίου 150 τ.µ.  
Γωνιακό, περιοχή Γκατζανά. Ευκαιρία!!!  Τηλ. 
6986 021942.  6∆272
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην περιοχή του 
Αγίου Πέτρου. Το ένα 600 εντός σχεδίου, 
Οδός Λαβαρού 1821. Το άλλο 2500 τ.µ. επί 
της οδού αγίου Πέτρου. Τηλ. 210 2464715 και  
6987 701530. 6∆272.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστάσεις ανα-
λαµβάνει την φροντίδα ηλικιωµένων και οικι-
ακές εργασίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6979076037 κα Αθανασία 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι µεγάλο, στον 
τρίτο όροφο, διαµπερές, µε διπλό  Γκαράζ, στο 
Κεντρικό Μενίδι.. Τηλ. 6982 934290. 4∆258.    
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδί-

δει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυ-
κείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 739. 
10∆261
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, 
σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 ευρώ. Τηλ. 
6976 433192. 5∆255.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µαθητές 
∆ηµοτικού, Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ. 6972 601252. 8∆261.

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 Βίκτωρος Ουγκώ µε παλιό 
σπίτι και σωλήνες ποτίσµατος. Τι-
µή ευκαιρίας . Τηλ. 210 2441370 
και 6973 593186.  4∆253.

Κυριακή, 25 Απρίλιος 2021 ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 30γ κ Ηροδότου. 
2102468482
∆ευτέρα, 26 Απρίλιος 2021 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων. 22 
2102466608
Τρίτη, 27 Απρίλιος 2021 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 2102444418
Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2021 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ ∆εκελείας 90. 2102477724
Πέµπτη, 29 Απρίλιος 2021 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆Ο-
ΜΝΙΚΗ        Φιλαδελφείας 41. 2102448787

Παρασκευή, 30 Απρίλιος 2021 ● ΓΡΗΓΟΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 2102465660

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ 
Πάρνηθος 23. 2102464914

Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ● ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ Λιοσίων 104 .  2102462282

∆ευτέρα, 3 Μάιος 2021 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ      ∆.∆έδε 18. 2102467040

Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
Εθν.Αντιστάσεως 117. 2102442311

Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ-

ΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36. 2102463245

Πέµπτη, 6 Μάιος 2021 ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ ∆εκελείας 10. 2102460652

Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95. 2102445975

Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδελιού. 
2102476847

Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. 
2102316673
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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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 06.00 έως 09.00 µ.µ.
& ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 10.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ

Ιατρείο: Πάρνηθος 14, Αχαρνές 
Τηλ. 210 2404004 και 6973 459389

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722
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