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Ποιος είναι ο στόχος που έχει θέσει ο ∆ήµαρχος
Σπύρος Βρεττός για τους επόµενους µήνες 

Μήνας σταδιακής επι-
στροφής στην κανονι-
κότητα είναι ο Μάιος µε 
« α ν ο ί γ µ α τ α »  σ τ ο 
lockdown. Από την 
∆ευτέρα  10 Μαΐου 
2021,  επαναλειτουρ-
γούν όλες οι βαθµίδες 
της εκπαίδευσης µε φυ-
σική παρουσία µε τους 
µαθητές του Νηπιαγωγείου ∆ηµοτικού και του Γυµνασί-
ου (τα λύκεια άνοιξαν πριν από το Πάσχα) να επιστρέ-
φουν στα θρανία τους.

Το Παράρτηµα Αχαρνών & Φυλής της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής  Εταιρείας ιδρύθη-
κε τον Μάρτιο του 2010. Είναι κοινωφελές 
σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
µε κύρια καταστατική υποχρέωση την  
πρόληψη και την έγκαιρη  διάγνωση του 
καρκίνου,  την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
ογκολογικά θέµατα και την καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΕΝΩΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΩΝΩΝ   ΑΧΑΡΝΩΝ

Η  2η µεγαλύτερη Ένωση της Αττικής,
εκπροσωπώντας περί τις 17.500
µαθητές από 107 σχολικές µονάδες

Μπαίνοντας στο δεύτερο τρί-
µηνο του 2021, ο ∆ήµος 
Αχαρνών φαίνεται πως µε-

ταβαίνει σε ένα άλλο στάδιο. Το 
προηγούµενο χρονικό διάστηµα 
όλη η κοινωνία ήταν αναγκασµένη 
να κινείται σε ρυθµούς πανδηµίας. 
Παρόλα αυτά η ∆ηµοτική Αρχή 
φρόντισε να µην περάσει ανεκµε-
τάλλευτος ο χρόνος και να προχω-
ρήσει πολλά ζητήµατα που αφο-
ρούν έργα µικρότερης ή µεγαλύτε-
ρης εµβέλειας. 

Παιδικές χαρές, πλατείες, αθλητι-
κοί χώροι, ανακατασκευές, διανοίξεις 
δρόµων είναι µερικά µόνο από τα 
προγραµµατισµένα έργα του ∆ήµου. 
Παράλληλα τρέχουν και άλλα έργα 
τα οποία είναι σε συνεργασία είτε µε 
την Περιφέρεια είτε µε τα αρµόδια κα-
τά περίπτωση υπουργεία. 

Οι προηγούµενοι µήνες µόνο χα-
µένοι δεν ήταν λοιπόν, καθώς ο Σπύ-
ρος Βρεττός τους εκµεταλλεύτηκε για 
να µπορέσει να τρέξει τις διαδικασίες 
και µέσω των υπηρεσιών τα γραφειο-
κρατικά ζητήµατα, ούτως ώστε την κα-
τάλληλη στιγµή να ξεκινήσει η δράση. 

Η λέξη που ακούγεται πιο συχνά 
αυτή την περίοδο στο ∆ηµαρχείο είναι 
«ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ». Μοιάζει σαν κωδικός 
επιχείρησης και αφορά τα έργα που εί-
ναι προγραµµατισµένα να ξεκινήσουν 
το προσεχές χρονικό διάστηµα. Εάν 
όλα πάνε καλά και κυλήσουν χωρίς 

πρόβληµα, τότε τους επόµενους µήνες 
θα είναι δεκάδες τα συνεργεία που θα 
δουλεύουν σε κάθε περιοχή της πό-
λης. 

Ακόµη κι αυτό όµως δεν είναι αρ-
κετό, αφού τα σχέδια του ∆ηµάρχου 
περιλαµβάνουν δεκάδες ακόµη πρό-
τζεκτ, τα οποία απαιτούν δουλειά, 
αντανακλαστικά, καθηµερινή ενασχό-
ληση και συνεχή προσπάθεια. Μάλι-
στα αυτό που τονίζει στους συνεργά-
τες του είναι πως αυτοί οι επόµενοι µή-
νες θα είναι ένα δείγµα για το τι πρέπει 
να ακολουθήσει την προσεχή διετία, 
ούτως ώστε οι Αχαρνές να αρχίσουν 
να καλύπτουν το χαµένο έδαφος δε-

καετιών και να αναπληρώσουν µερικά 
από τα σηµαντικά κενά που έχουν µεί-
νει από τις προηγούµενες διοικήσεις 
του ∆ήµου. 

Όσα δεν έγιναν στην πόλη – του-
λάχιστον – τις δύο προηγούµενες δε-
καετίες και οι δηµότες φωνάζουν και 
διαµαρτύρονται  θα πρέπει να γίνουν 
τώρα ή τουλάχιστον άµεσα, εάν δεν 
θέλουµε να χάσουµε και αυτό το τρέ-
νο της ανάπτυξης. Περιµένουµε λοι-
πόν µε αγωνία να δούµε σε εφαρµογή 
το πλάνο και την ώρα που κάθε περι-
οχή θα έχει και ένα έργο που θα εκτε-
λείται. Το αξίζει η πόλη µας, το αξίζουν 
οι δηµότες της και ο Σπύρος Βρεττός εί-

✒ ΣΕΛ. 8

✒ ΣΕΛ. 6

Από  την  επόµενη
έκδοση η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ
 Θα κυκλοφορεί  ως  έντυπο,
στα περίπτερα, στους Ιερούς
Ναούς και στα γνωστά σηµεία
διανοµής.  Παράλληλα, 
διαβάστε 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. Ναούς και στα γνωστά σηµεία

διαβάστε την – κατεβάστε την,

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.

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των ΑχαρνώνΣύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 ● Έτος 10ο ● Αρ. Φύλλου: 238 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €
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οδού ∆ηµη-
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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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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

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  ΟΙ  ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021 

✒ ΣΕΛ. 10

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

∆ήµος Αχαρνών: Παραχωρεί 46,8 στρέµµατα 
στη ΓΓΑ για επέκταση του Ολυµπιακού Χωριού
ΛΕΥΤΕΡΗΣ  ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ : «Η παραχώρη-
ση επιπλέον 46,8 στρεµµάτων, δίπλα στις 
νυν αθλητικές εγκαταστάσεις, θα ολοκλη-
ρώσει το όραµά µας για τον εκσυγχρονι-
σµό τους και τη δηµιουργία ενός υπερτο-
πικού αθλητικού συγκροτήµατος στη διά-
θεση της αθλητικής οικογένειας και των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής»,

✒ ΣΕΛ. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ 

Lockdown -Tα επόµενα βήµατα 
της απελευθέρωσης: 
Ανοίγουν σχολεία, τουρισµός, 
υπερτοπικές µετακινήσεις

Καθηµερινά βρίσκεται σε επαγρύπνηση, 
αναπτύσσει στενή συνεργασία µε τους 
Γονείς, τους Εκπαιδευτικούς και τους ∆ι-
ευθυντές, συµβάλλει στην ενηµέρωση 
τους για τα ζητήµατα εκπαίδευσης που 
προκύπτουν, διοργανώνει πολιτιστικές 
δράσεις, ηµερίδες ενηµέρωσης και εκδη-
λώσεις, διαχειρίζεται είτε συµβουλευτι-
κά είτε παίρνοντας θέση απέναντι σε διάφορους φορείς, τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν τα µέλη της.
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Πολλοί άνθρωποι, άλλα αισθάνονται και θέλουν να γί-
νουν, πράξη και άλλη πολιτική θεωρία ακολουθούν. Αυ-

τό συµβαίνει. Καταλαβαίνω, ότι πολιτική θεωρία, είναι επιθυ-
µητή υπόθεση, αλλά όχι πραγµατική απόδειξη. Άλλο η προ-
εκλογική αναγκαιότητα και άλλο µετεκλογικά, να λύνεις προ-
βλήµατα της κοινωνίας.

Όσοι δεν έζησαν σε Ευρωπαϊκή χώρα, σαφώς δεν 
γνωρίζουν, ότι η πατρίδα µας σε τρόφιµα, είναι ένας 

παράδεισος. Επίσης στο κλίµα, τον ουρανό και τις θάλασ-
σες µας. Αυτό που µας ταλαιπωρεί είναι τα λαµόγια. Και δυ-
στυχώς στην χώρα µας είναι πάρα πολ-
λά. Σε αυτή την οικονοµική µιζέρια φτά-
σαµε, από τα λαµόγια και µόνο. Λεφτά 
υπάρχουν, θα µας πάρει ο κόσµος µε τις 
πέτρες. Καταθέσεις µαύρες υπάρχουν, 
αλλά στο εξωτερικό.

Όπως  έλεγε και ο µεγάλος Τσώρτσιλ, 
πολιτική είναι η τέχνη να πείσεις τους 

πολίτες, τι θα συµβεί αύριο και την επόµε-
νη µέρα να τους εξηγήσεις γιατί δεν συνέ-
βη έτσι. Κορονοϊός, αγώνας µε τον θάνα-
το. Ανεργία, αγώνας µε την πείνα. Άλυτη 
εξίσωση.

Η πολιτική είναι αλκοολίκι ή ασθένεια που θα σε εξα-
ντλήσει. Η συµµαχία µε πολιτικούς είναι αναγκαία, για 

την απόκτηση πλούτου.
Πάντα µπερδεύουµε το συµβατικό, δηλαδή αυτό που η 
όποια εξουσία για δικούς της σκοπούς θέλει να µας διδά-

ξει, µε το αντισυµβατικό, δηλαδή µε αυτό, που διαφωνούµε. 
Όµως η ισορροπία  αυτών των δύο τάσεων είναι κοινή λογι-
κή, δηλαδή η αποδοχή από την εξουσία.

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. ∆ηλαδή ο ανταγωνι-
σµός στην Νέα ∆ηµοκρατία, των Καραµανλικών, 

Εβερτικών µε το Μητσοτακέϊκο. Πρέπει να τα βρουν, γιατί 
και οι δύο είναι κεντροφιλελεύθεροι.

Το ΚΚΕ εδώ και εβδοµήντα χρόνια δεν  έχει αλλάξει 
κασέτα στο µαγνητόφωνο. ∆εκαπέντε στελέχη, βο-

λεύονται µε µισθό και σύνταξη από την Ελληνική Βουλή. 

Εδώ που τα λέµε, δεν είναι και άσχηµα.
Η σηµερινή αντιπολίτευση, µου θυµίζει τον µύθο 
του Αισώπου. Όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει 

αγουρίδες. Τα πεπραγµένα όποιας κυβέρνησης, τα κρί-
νει µόνο ο λαός.

Σωστότερο λογικότερο είναι να αµύνεσαι για τα πάτρια 
εδάφη, από του να κάνεις επεκτατικό πόλεµο. ∆ιαχρονι-

κά, ιστορικά, όσοι το επιχείρησαν, γύρισαν στην πατρίδα τους. 
Μην φθονείς τον κόπο των συνανθρώπων σου για προκοπή. 
Προσπάθησε να τους µοιάσεις.

Όλα τα κόµµατα κάτι έχουν να 
προσφέρουν. Άλλα, τον λαϊκισµό, 

άλλα την απάτη, άλλα το δεν πρόκαµα, 
άλλα τον ολοκληρωτισµό και άλλα, αε-
ρολογία. ∆εν γίνεται, κάποιο θα µας ται-
ριάζει.

Ο Τουρκικός λαός αντιµετωπίζει το 
εξής δίλληµα. Θέλει να γίνει Ευρωπα-

ϊκός λαός ή να παραµείνει Ασιατικός. Είναι 
θέµα αλλαγής νοοτροπίας, δηλαδή τρό-
που σκέψης.

Όταν ένα συµπο-
λίτης  γεννήθηκε 

ψώνιο, τίποτε δεν µπορεί να τον αλλάξει. 
Ούτε οι λαµπρές σπουδές, ούτε οι µεγά-
λοι τίτλοι, ούτε οι εµπειρίες της ζωής. Τε-
λικά σαν πυροτέχνηµα λάµπει για λίγο 
χρόνο, ώσπου σβήνει και ξεχνιέται σαν 
ψώνιο. Είναι γιατί δεν µπορεί να υποτά-
ξει, να νικήσει το εγώ του. Το ζούµε συ-
χνά αυτό το φαινόµενο. Ψώνιο λέµε 
έναν άνθρωπο που νοµίζει ότι αυτός εί-
ναι και κανένας άλλος.

Οι επιθυµίες µας αρκετές φορές γίνονται εφικτές, πραγ-
µατοποιήσιµες. Εκείνο που δεν γίνεται ποτέ, είναι να κά-

νουµε τους ανθρώπους, όπως θέλουµε εµείς. Για την κάθε 
δράση, υπάρχει πάντα αντίδραση.

Όλες οι αλλαγές στην ζωή µας, γίνονται από αιρετικές 
ή ανατρεπτικές ιδέες. Άλλες προς το καλύτερο, άλλες 

προς το χειρότερο. Είναι στην κρίση µας εάν τις ακολουθή-
σουµε. Όµως η κρίση χρειάζεται γνώση και εµπειρία, αλλά 
και διορατικότητα. Μελετάµε το παρελθόν για να προσδι-
ορίσουµε το µέλλον.

Το Ελληνικό πνεύµα, ίσως υπερτερεί του πνεύµατος 
πολλών άλλων λαών. Αυτό και µόνο πρέπει να µας κά-

νει υπερήφανους. Όµως σήµερα η συµπεριφορά µας και γε-
νικά οι πράξεις µας, δεν είναι ανάλογες και στο ύψος, της ευ-
φυΐας µας. 

Ήθος είναι ο χαρακτήρας µας, η συµπεριφορά µας 
προς τους συνανθρώπους µας. Ανηθικότητα είναι, να 

κάνεις στον συνάνθρωπο, ότι δεν θέλεις να σου κάνει αυ-
τός. Η ανηθικότητα είναι και ατιµία και 
ενίοτε ποινικό αδίκηµα.

Την ελπίδα την δηµιουργούµε εµείς 
µε τα έργα και τις πράξεις µας. Είναι 

δύναµη δηµιουργική που µας κρατάει ζω-
ντανούς. ∆εν είναι θεόσταλτη. Σβήνει µόνο 
όταν σβήνουµε εµείς.

Εάν οι συνάδελφοί σου σε αποφεύ-
γουν, θα πρέπει να σκεφτείς, τι κά-

νεις λάθος µε την συµπεριφορά σου απέ-
ναντι τους. Αλλιώς πάντα θα είσαι µόνος. 
Ο άνθρωπος  δεν ζει µόνος. Μόνο τα 
άγρια θηρία ζουν µοναχικά.

Ο λαός µας λέγει. Από το σιγανό ποτάµι να φοβάσαι. Σκύ-
λος που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Μην κτίζεις σπίτι στην 

όχθη ενός ποταµού. Θα σου το πάρει το ρεύµα. Όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι, έπαθαν και έµαθαν.

Το µεγαλύτερο βασανιστήριο στον άνθρωπο είναι η 
πείνα. Όταν το στοµάχι διαµαρτύρεται και δεν βρίσκει 

ανταπόκριση, το µυαλό θολώνει και κάνει παράλογα πράγ-

µατα. Ο Χότζας µας είπε, γιατί πειραµατίστηκε, πάνω που 
έµαθα τον γάιδαρο µου να µην τρώει, αυτός µου ψόφησε.

Συν Αθηνά και χείρα κίνει, µας λέγει ο παππούς µας ο Αί-
σωπος. Καλά να παρακαλάς τον θεό να σε σώσει, αλλά 

κάνε και συ κάτι για την σωτηρία σου. Ο θεός έχει δισεκατοµ-
µύρια παρακάλια, τι µπορεί να πρωτοπρολάβει.

Το ότι είµαστε απείθαρχος λαός, όλοι γνωρίζουµε, 
όλοι το αποδεχόµαστε. Όµως να απειθαρχείς, όταν 

όλοι γύρω σου αγωνίζονται για να σώσουν την ζωή σου 
και των συνανθρώπων σου, αυτό δεν έχει λογική και δεν 
µπορώ να το καταλάβω.
 Όλοι οι σοφοί ή οι δηµιουργοί, επισηµαίνουν την απαν-

θρωπιά των ανθρώπων. Ένα είναι σίγουρο. Καλύτερος 
είναι αυτός ο άνθρωπος, που µας µοιάζει λιγότερο.

Η σεµνότητα ελκύει, η αλαζονεία είναι αποκρουστι-
κή. Όλα αυτά τα χρυσαφικά και τις ακριβές καούκες 

που βάζουν οι αρχιερείς µας, αποµακρύνουν τους πιστούς 
από τις εκκλησίες. Κάποιος πρέπει να τους συµβουλέψει 
φιλικά. Παράδοση ήταν ο γάιδαρος για τις µεταφορές µας, 
σήµερα όµως έχουµε τα αυτοκίνητα.

Οι άνθρωποι για διαφόρους λό-
γους, γίνονται όµηροι στην αυθαί-

ρετη και απατηλή δύναµη των Θρησκει-
ών. Με την πνευµατική µας πρόοδο, κά-
ποτε θα αποβάλλουµε αυτή την δου-
λεία.

Είναι αφέλεια να πιστεύουµε ότι 
µε την παράκληση στον φαντα-

στικό θεό µας, θα νικήσουµε τους 
εχθρούς µας και τους κινδύνους της 
ζωής µας. Καλή η προσευχή, αλλά βά-
λε το µυαλό και τα χέρια σου να δου-
λέψουν. Συν Αθηνά και χείρα κίνει, 

έλεγε ο σοφός παππούς µας Αίσωπος. 
Πέραν από τις σηµερινές ισχυρές δυνάµεις στον πλα-
νήτη µας, θα συγκρουστούν οι δυνάµεις του µίσους 

και της ανθρωπιάς στο µέλλον, µε την ελπίδα ότι έχουν 
ισχυρότερα όπλα. Βέβαιο είναι, ότι οι δυνάµεις της ανθρω-
πιάς υα επικρατήσουν, γιατί κανείς µας δεν θέλει να πεθά-
νει πρόωρα.

Όλες οι Θρησκείες, είναι αυθαίρετες εξουσίες που 
µας προσφέρουν ένα παραµύθι που βολεύει την 

άγνοια µας. Η µητέρα φύση ενεργεί µε πραγµατικότη-
τες, που εµείς οι άνθρωποι ψάχνουµε χιλιάδες χρόνια 
να τις εξηγήσουµε, να τις καταλάβουµε.

Ντουρούκι στο χωριό µου, λέµε έναν άνθρωπο, που 
δεν παίρνει µπρος µε τίποτε. Απλά έχει στεγνώσει, 

απολιθωθεί, ο εγκέφαλος του και δεν θέλει να τον φρεσκά-
ρει µε τίποτε. Απλά ζει στην κοσµάρα  του.

∆εν κάνουµε το καλό υπό τον φόβο της τιµωρίας 
σε µια άλλη ζωή. Αυτό είναι απάτη και αισχρότητα. 

Η αλληλοβοήθεια είναι ίσως η καλύτε-
ρη ανθρώπινη ιδιότητα. Κάνε το καλό 
και ρίχτο στο γιαλό. Σίγουρα είναι πιο 
έντιµο.

Στην ζωή µας άλλο είναι το πως εµ-
φανιζόµαστε και άλλο είναι τα εσώ-

τερα µας. ∆ηλαδή άλλο η υποκρισία µας 
και άλλο τα πραγµατικά µας αισθήµατα, 
η λεγόµενη ψυχή µας. Εάν µπορούµε να 
ισορροπήσουµε αυτά τα δύο ένστικτα γι-
νόµαστε συµπαθείς. Είναι πολύ δύσκο-
λο να µπορείς να δίνεις, από αυτό που 
παίρνεις. 

Είναι Μάης και άνθισε η γη. Όλα γύρω µας προσµέ-
νουν την αυγή. Το φεγγάρι απόψε σου χαϊδεύει τα 

µαλλιά, όλοι η φύση µυρίζει γιασεµιά. Ένα αστέρι που 
έπεφτε στη γη, είπα να το αγκαλιάσω, πριν σβήσει και 
χαθεί. Ζέστανε  την καρδιά µου και µούδωσε σκοπό, γι 
αυτό όσο αναπνέω, αυτήν θα αγαπώ. Κάτι τέτοια λέω 
στην γυναίκα µου και δεν ξεκολλάει.

∆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»

Παρακολουθώ βεβαίως 
τα πολιτικά τεκταινόµε-
να, γιατί αυτά ορίζουν 

την ζωή µας, την επιβίωση, ή 
την ευηµερία µας. ∆εν έγινα πο-
τέ δηλωµένος οπαδός κάποιας 
πολιτικής θεωρίας. ∆εν είµαι τό-
σο αγαθός. Θεωρία σηµαίνει 
υπόθεση, όχι όµως απόδειξη.

∆εν είναι καθόλου εύ-
κολο να φτάσει ο κά-
θε ένας µας στην 

πραγµατικότητα και τις αλή-
θειες τις ζωής µας. Γνώσεις, 
εµπειρίες, ευφυΐα. Όµως πά-
νω από όλα είναι η λογική 
µας και η κοινή αποδοχή. Το 
κοινό µας αίσθηµα. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

∆εν χρειάζεται πολύ, 
ένας άνθρωπος να κα-

βαλήσει το καλάµι, δηλαδή να 
την ψωνίσει. Λίγη κολακεία, 
ένα χειροκρότηµα και γίνεται 
Βοναπάρτης. Όµως για κάθε 
Βοναπάρτη, υπάρχει Βατερ-
λώ. Αυτό παθαίνουν τα δηµό-
σια πρόσωπα. 
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ – ΤΗΡΟΥΜΕ  ΤΑ  ΜΕΤΡΑ ΜΟ-
ΝΟΙ ΜΑΣ  :  Όλοι µαζί, µικροί και µεγάλοι, συνεχίζου-
µε  να τηρούµε αυστηρά τα µέτρα ατοµικής προστασί-

ας.   Μπορεί να κουραστήκαµε ένα χρόνο τώρα, αλλά οφεί-
λουµε να επιδείξουµε ψυχραιµία για κερδίσουµε πίσω τις 
ζωές µας.  Με ατοµική ευθύνη, αλλά και συλλογικότητα συ-
νεχίζουµε τον καθηµερινό αγώνα ενάντια στον κορωνοϊό, 
για να µη θρηνήσουµε κανέναν συµπολίτη µας, για να κρα-
τήσουµε όρθια την πόλη µας!  Οι ζωές και το µέλλον µας εί-
ναι πλέον στα δικά µας χέρια!

Ο ΕΟ∆Υ την Παρασκευή 7 Μαΐου ανακοίνωσε 
2.691 νέα κρούσµατα σήµερα στη χώρα µας. Την 
ίδια ώρα 749 συνάνθρωποί µας παραµένουν δια-

σωληνωµένοι και 63 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους το τε-
λευταίο 24ωρο. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα 
κρούσµατα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 
24 ώρες είναι 2.691, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατό-
πιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνα-
τοι ασθενών µε COVID-19 είναι 63, ενώ από την έναρξη 
της επιδηµίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.910 θάνα-
τοι. Το 95.3% είχε υποκείµενο νόσηµα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω. Ο αριθµός των ασθενών που νοσηλεύο-
νται διασωληνωµένοι είναι 749 (62.1% άνδρες).

Με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-
test) επανεκκινούν από τις 17 Μαΐου 2021 συγκεκρι-
µένες λειτουργίες των δοµών Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης, Κατάρτισης, ∆ια Βίου Μάθησης (ΕΕΚ∆ΒΜ) και των 
Κολλεγίων, µετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής των 
λοιµωξιολόγων.

Ο ∆ήµος Αχαρνών σας προσκαλεί να αναβιώσου-
µε το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής λίγο διαφο-
ρετικά από το πως έχουµε συνηθίσει. Την Παρα-

σκευή 7 Μαΐου θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολου-
θήσετε στην επίσηµη Facebook Σελίδα του ∆ήµου Αχαρ-
νών ένα µοναδικό ντοκιµαντέρ µε στιγµές παράδοσης και 
ιστορίας του πανηγυριού.

Έτοιµοι για νέα µάχη  για το Καζίνο Πάρνηθας . ∆εν 
έχει περάσει και πολύς καιρός από τη στιγµή που οι 
διαφωνούντες µε τη µεταφορά του Καζίνου της 

Πάρνηθας στο Μαρούσι πανηγύριζαν για τη «νίκη» του µε 
την απόφαση του ΣτΕ, που έβγαζε αντισυνταγµατική τη 
ρύθµιση για τη µεταφορά του, και τώρα ήδη ετοιµάζονται 
για να ξαναρχίσουν τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι από 
τότε δήµαρχοι και αυτοδιοκητικά στελέχη, που είχαν δώ-
σει τη δικαστική µάχη, προέβλεπαν ότι η κυβέρνηση θα 
επανέλθει µε νέα προσπάθεια και πράγµατι δικαιώθη-
καν… Την περασµένη εβδοµάδα, µε τροπολογία που ψη-
φίστηκε στη Βουλή, επανέρχεται το θέµα της µεταφοράς 
του καζίνου µε προσπάθεια να «παρακαµφθεί» η απόφα-
ση του ΣτΕ… Ήδη από την ίδια µέρα, βγήκαν ανακοινώ-
σεις τόσο από τη µειοψηφία του ∆ήµου Αµαρουσίου όσο 
και του ∆ηµάρχου Χαλανδρίου Σίµου Ρούσσου, που κά-
νουν λόγο για νέα αντισυνταγµατική ρύθµιση την οποία 
δηλώνουν έτοιµοι να πολεµήσουν  ξανά τόσο µε κινητο-
ποιήσεις όσο και µε προσφυγές.

Με την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κά-
νουµε ένα ακόµη βήµα στη συνεργασία του ∆ή-
µου Αχαρνών  µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητι-

σµού που αφορά στην παραχώρηση ελεύθερων χώ-
ρων στο Ολυµπιακό Χωριό. Παράλληλα η Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού θα αναλάβει τη δηµιουργία 
πρόσθετων χώρων κοινόχρηστου πρασίνου και 
αθλητικών δραστηριοτήτων όπως πεζοπορία, ποδη-
λασία, ανώµαλο δρόµο κ.α. Με παρεµβάσεις και 
ενέργειες προς όφελος των κατοίκων, συνεχίζουµε 
στην πορεία που χαράξαµε εδώ και µήνες προχωρώ-
ντας στην ακόµη µεγαλύτερη αξιοποίηση των χώρων 
του Ολυµπιακού Χωριού.

Σε τροχιά υλοποίησης η ανάπλαση των Λεωφό-
ρων Φιλαδελφείας και ∆ηµοκρατίας  Ως βασική 
προτεραιότητα της δηµοτικής αρχής για την αλλα-

γή της εικόνας της πόλης και την αναβάθµιση της ποιό-
τητας ζωής έχει τεθεί ο σχεδιασµός και υλοποίηση των 
αναγκαίων ενεργειών για την ανάπλαση των κεντρικών 
εισόδων της πόλης. Όλο το προηγούµενο διάστηµα έγι-
ναν οι απαραίτητες  προπαρασκευαστικές ενέργειες από 
τους Αντιδηµάρχους Συντονισµού Παν. Αναγνωστόπου-
λο και Προγραµµατισµού Χρύσανθο Κόνταρη, ώστε αυ-
τός ο στόχος να υλοποιηθεί.

Ενθαρρυντική και µε πολλά µηνύµατα  η τοπο-
θέτηση  του   Αντιδηµάρχου  Παναγιώτη Ανα-
γνωστόπουλου, σχετικά, µε τις παρεµβάσεις 

στις Λεω. ∆ηµοκρατίας και Φιλαδελφείας:  «Στις 
Αχαρνές υπάρχει η ανάγκη για ένα µίγµα µικρών πα-
ρεµβάσεων σε κάθε γειτονιά,. Μεγαλύτερη όµως εί-
ναι η ανάγκη για εµβληµατικα έργα που θα εµπεδώ-
σουν το αίσθηµα ότι η πόλη αλλάζει θεαµατικά. Γιαυ-
τό αναθέσαµε ολοκληρωµένες µελέτες για τις ανα-
πλάσεις και για όλα τα απαραίτητα έργα υποδοµής 
στις Λεωφ. Φιλαδελφείας και ∆ηµοκρατίας. Τι σηµαί-
νει αυτό;  Ότι οι µελέτες περιλαµβάνουν οδοποιία, 
όµβρια, φυτεύσεις, φωτισµό, αρχιτεκτονική διαµόρ-
φωση. Τα πάντα δηλαδή. Κόκκινος Μύλος και η γει-
τονιά του Αγίου ∆ηµητρίου θα βρεθούν στο κέντρο 
των αλλαγών. Όµως αυτές οι παρεµβάσεις θα αφο-
ρούν όλους του κατοίκους αφού ποιος δεν περνάει 
από αυτούς τους δρόµους;   Το καλό µε τον ∆ήµαρ-
χο  Σπύρο Βρεττό είναι ότι έχει όραµα να δει µεγάλες 
αλλαγές. Όπως η βελτίωση των εισόδων της πόλης. 
Το άλλο καλό είναι ότι µε τον  Χρύσνθο Κόνταρη µας 
εξιτάρει η υλοποίηση αυτών των αλλαγών! Κι γιαυ-
τό βήµα - βήµα θα τις φέρουµε σε επιτυχές πέρας»!

Ικανοποιηµένος ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός, από 
την πρόοδο εργασιών στις υπό κατασκευή Παιδι-
κές χαρές:  «Το πλάνο µας για τη δηµιουργία παι-

δικών χαρών συνεχίζεται µε αµείωτο ρυθµό. Αυτή τη 
φορά βρέθηκα στον Κόκκινο Μύλο, όπου προχωράνε 
οι εργασίες στην οδό Λαϊκών Αγώνων.  Βήµα - βήµα συ-
νεχίζουµε και προσπαθούµε πολύ σύντοµα να είναι 
πολλές οι γειτονιές που θα µπορούν µε ασφάλεια να φι-

λοξενήσουν τα παιδιά της πόλης µας. Στόχος της ∆ηµο-
τικής µας αρχής είναι να µεριµνούµε για την ψυχαγωγία 
όλων των µικρών µας δηµοτών σε κάθε πολεοδοµική 
ενότητα του ∆ήµου µας! Σε λίγες µέρες άλλη µια παιδι-
κή χαρά στην όµορφη περιοχή του Κόκκινου Μύλου 
παραδίδεται για χρήση των µικρών µας δηµοτών»!

Υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που γεννά η υγειονο-
µική κρίση πραγµατοποιήθηκαν και φέτος οι βρα-
βεύσεις των µαθητριών/ών που διακρίθηκαν 

στον διαγωνισµό για το Αρχαίο θέατρο της πόλης των 
Αχαρνών. Τηρώντας τους υγειονοµικούς κανόνες η 
βράβευση έγινε σε σεµνή τελετή στην αίθουσα του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύ-
ρο Βρεττό και την πρόεδρο του Επισκηνίου Μαρία Μί-
χα, παρόντων και των γονέων των βραβευθέντων µα-
θητών. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social 
media η Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαί-
ου Θεάτρου. «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ». Κατά την αξιολόγηση 
,πρώτευσαν από το Γυµνάσιο ,η µαθήτρια της πρώτης 
τάξης του 9ου Γυµνασίου Αχαρνών ΟΛΓΑ ΤΖΕ∆ΑΚΗ και 
από το Λύκειο ,ο µαθητής της πρώτης τάξης του 3ου ΓΕΛ 
Αχαρνών ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, τους οποίους συγ-
χαίρουµε και ευχόµεθα πάντα να διακρίνονται. Κάθε 
χρόνο η τελετή βράβευσης των µαθητών ελάµβανε χώ-
ρα κατά τον εορτασµό της Ζωοδόχου Πηγής στην Κε-
ντρική Πλατεία Αχαρνών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώ-
στας Σκρέκας, και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
∆Ε∆∆ΗΕ, Τάσος Μάνος, επισκέφθηκαν σήµερα 

την περιοχή του Τατοΐου, προκειµένου να επιβλέψουν 
τα πρώτα έργα υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύ-
ου Μέσης Τάσης, τα οποία ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου, 
σχεδόν δύο µήνες πριν από την αρχικά προγραµµατι-
σµένη έναρξή τους.Οι εργασίες, µε προϋπολογισµό 
450.000 ευρώ, αφορούν στην κατάργηση εναέριου δι-
κτύου Μέσης Τάσης, µήκους 3,4 χιλιοµέτρων, και αντι-
κατάστασής του από υπόγειο δίκτυο µήκους 4,3 χιλιο-
µέτρων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η οποία 
υπολογίζεται µέσα στον Ιούνιο, το εναέριο δίκτυο Μέ-
σης Τάσης επί της Λεωφόρου Τατοΐου, από το ύψος της 
συµβολής της µε την είσοδο των πρώην βασιλικών 
κτηµάτων έως τη συµβολή της µε την οδό Αγίου Αντω-
νίου στον ∆ήµο Αχαρνών, θα καταργηθεί και θα αντι-
κατασταθεί από υπόγειο.

Γιώργος   Πετάκος, Αντιδήµαρχος  Αχαρνών:
«Πολλή δουλειά για την ενίσχυση του πλάνου Κοινωνικής Πολιτικής» 
Εάν υπάρχει ένας τοµέας ευθύνης του ∆ήµου που κλήθηκε να σηκώσει µεγάλο βάρος 
το διάστηµα της πανδηµίας είναι αυτός της Κοινωνικής Πολιτικής. Σε µια περιοχή όπως 
οι Αχαρνές, όπου υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό οικογενειών που δυσκολεύονται να 
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ο ∆ήµος καλείται να βοηθήσει µε κάθε τρόπο. Σε 
αυτό το πλαίσιο η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και ο Αντιδήµαρχος Γιώργος Πετά-
κος έχουν σηκώσει µανίκια και δουλεύουν συνεχώς, προκειµένου να εξασφαλίσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερες παροχές. Στο διάστηµα πριν τις γιορτές µάλιστα φρόντι-
σαν να γεµίσουν τα τραπέζια όλων των ωφελούµενων οικογενειών µε τα απαιτούµενα 
για το πασχαλιάτικο τραπέζι. Τρόφιµα, φρούτα και γλυκά, αλλά και λαµπάδες και παι-
χνίδια µοιράστηκαν προκειµένου να δώσουν λίγα χαµόγελα. Μάλιστα όπως µαθαίνου-
µε, πολύ σύντοµα θα υπάρξουν και νέοι τοµείς δράσης, (όπως το φαρµακείο), ενώ γί-
νονται προσπάθειες οι σχετικές λίστες δικαιούχων να αποκτήσουν ακόµη περισσότερα 
µέλη. Άλλωστε τα περιοριστικά µέτρα απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή και στο διάστηµα 
αυτό έγινε αρκετά δουλειά από τον Γιώργο Πετάκο και τα στελέχη της υπηρεσίας του. 

Νίκος  Ξαγοράρης. Αντιδήµαρχος 
Αχαρνών:  «Αλλάζουν 
εικόνα οι πλατείες και 
οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης» 
Στον τοµέα της καθηµε-
ρινότητας έχει ρίξει µε-
γάλο βάρος η ∆ηµοτική 
Αρχή όλο αυτό το διά-
στηµα. Μάλιστα κατά τη 
διάρκεια της πανδηµίας 
όλες οι υπηρεσίες έχουν 
στρέψει το ενδιαφέρον 
τους να καλύψουν το-
µείς σε αυτή την κατεύ-
θυνση. Ενδεικτικό είναι 
το παράδειγµα της ∆ιεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου, όπου ο Αντιδήµαρχος Νίκος Ξαγορά-
ρης έχει ανεβάσει ταχύτητα. Όποιος κυκλοφορεί 
στην πόλη, εύκολα µπορεί να το αντιληφθεί, καθώς 
είναι εµφανής η βελτίωση στα πάρκα και τις πλατεί-
ες, τόσο από πλευράς καλλωπισµού, όσο και από 
πλευράς καθαριότητας ως προς τα κλαδέµατα και τα 
πράσινα απορρίµµατα. Παράλληλα καθηµερινή εί-
ναι η παρουσία υπαλλήλων της υπηρεσίας στους 
δρόµους όπου φροντίζουν τα παρτέρια, φυτεύουν 
λουλούδια και γενικά δίνουν µια όµορφη εικόνα στο 
πράσινο στοιχείο της πόλης. Είναι ένα θέµα το οποίο 
αξίζει ιδιαίτερης προσοχής και ο Αντιδήµαρχος Νίκος 
Ξαγοράρης κάνει µεγάλη προσπάθεια, η οποία απο-
δίδει καρπούς. 
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Αντί ευχών… ένα ταξίδι από στο Σάββατο του 
Λάζαρου στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής

Είναι αυτές οι ηµέρες της Μ. 
Εβδοµάδας που δηµιουρ-
γούν σαν από χάδι το αίσθη-

µα της λύπης, µάλλον γιατί γνω-
ρίζουµε µέσα µας ότι είναι κοντά η 
ηµέρα της χαράς, της Ανάστασης. 
Τα δυο τελευταία χρόνια οι σκλη-
ρές συνθήκες της πανδηµίας περι-
όρισαν ακόµα και αυτή την έντα-
ση των συναισθηµάτων. 

Το Πάσχα των 2 τελευταίων 
ετών δεν ήταν ίδιο. Και σκέφτοµαι 
πως αν οι συνθήκες δεν σε αφήνουν 
να βιώσεις τη λύπη, πώς να περιµένεις µε προσµο-
νή την Ανάσταση;

Έφυγα πολλές φορές νοερά στο παρελθόν. 
Ήταν ο µόνος τρόπος να γεµίσω πάλι την ψυχή µου 
µε αυτά τα συναισθήµατα που µου χουν λείψει αυ-
τά τα δυο χρόνια. Τότε που Σάββατο του Λαζάρου 
το πρωί το αυτοκίνητο ήταν φορτωµένο ακόµα και 
στη σχάρα µε µπαγκάζια και πρωί - πρωί ξεκινού-
σαµε για το χωριό. 

Οι διακοπές του Πάσχα µόλις ξεκινούσαν και οι 
επόµενες 10 ηµέρες θα ήταν για εµάς, ηµέρες ανε-
µελιάς, µέσα στη φύση µε τον παππού µου τον Πα-
πατάκη και τη γιαγιά µου την Παπαδιά, θα ήταν ηµέ-
ρες που θα ακολουθούσαµε αυτό που ζητούσε η 
παράδοση του τόπου και η Ορθόδοξη τάξη, θα 
ήταν ηµέρες κατάνυξης. 

Η Μεγάλη Εβδοµάδα ήταν όντως µεγάλη, από 
γεγονότα, ανεµελιά, έντονα συναισθήµατα. Πρωί 
τάισµα των κατσικιών, µετά παιχνίδι, απόγευµα εκ-
κλησία για να βοηθήσουµε τον παππού. Ήταν όλα 
αυτά κοµµάτια από το παζλ των πολύχρωµων παι-
δικών και νεανικών χρόνων στην πορεία για την 
Ανάσταση. 

Συµµετείχαµε σε όλα τα δρώµε-
να της Μεγάλης Εβδοµάδας. Στα 12 
Ευαγγέλια, στο στολισµό του Επιτα-
φίου και στην περιφορά κρατώντας 
εξαπτέρυγο. Για το βράδυ της Ανά-
στασης είχαν διατεθεί όλες οι οικο-
νοµίες και τα χαρτζιλίκια των προη-
γούµενων εβδοµάδων σε δυναµι-
τάκια. 

Τη ∆ευτέρα του Πάσχα το πρωί 
σε κάποιο από τα εξωκλήσια του χω-
ριού, τρέχαµε για την κουλούρα. 
Ένας απλός αγώνας δρόµου ήταν 

στην πραγµατικότητα, µε έπαθλο ένα τσουρέκι σε 
σχήµα κουλούρας. Οι µέρες µετά την Κυριακή του 
Πάσχα µετρούσαν αντίστροφα για την επιστροφή. 

Γυρνούσαµε Τετάρτη ή Πέµπτη του Πάσχα. 
Έπρεπε να προλάβουµε το πανηγύρι της Ζωοδόχου 
Πηγής. Φτάνοντας προς το σπίτι συναντούσαµε 
τους πρώτους πάγκους του πανηγυριού που είχαν 
ήδη στρωθεί. Η γιαγιά µου η Λίνα καθόταν στο 
ασπρισµένο της πεζοδρόµιο και µας περίµενε. Η αυ-
λή που την είχαµε αφήσει 10 ηµέρες χωρίς παιχνί-
δι είχε προλάβει να χορταριάσει σε αρκετά σηµεία 
µε χαµοµήλια που µοσχοµύριζαν µαζί µε τους βα-
σιλικούς. 

Αυτές οι 15 ηµέρες του Πάσχα από το Σάββα-
το του Λαζάρου έως και το πανηγύρι της Ζωοδό-
χου Πηγής των παιδικών χρόνων είναι έντονα νο-
σταλγικές. Όχι γιατί είναι οι παιδικές µου αναµνή-
σεις. Αλλά γιατί ο κόσµος και η ζωή µας έχει αλλά-
ξει και δεν έχω πειστεί πως έχει αλλάξει σε όλα 
προς το καλύτερο. 

Είµαστε όµως λίγες ώρες πριν την Ανάσταση! 
Ας τη βιώσουµε όσο πιο έντονα ξεκινώντας από σή-
µερα µια νέα ζωή!  Καλή Ανάσταση!

Ξεκίνησε 19 Απριλίου 2021 σε περιοχές της Περι-
φερειακής Ενότητας Αχαΐας  η Ανάρτηση κτηµατο-
λογικών στοιχείων. Η ανάρτηση αφορά την ενηµέ-
ρωση των δικαιούχων (φυσικών και νοµικών προ-
σώπων, ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων) για το 
αποτέλεσµα της επεξεργασίας των στοιχείων των δη-
λώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών 
που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηµατογράφη-
σης µέχρι σήµερα. 
Ο έλεγχος αφορά:  1. Τα προσωπικά στοιχεία (ονο-
µατεπώνυµο, πατρώνυµο, αριθµός ταυτότητας κλπ).  
2. Στοιχεία που αφορούν την θέση, το εµβαδόν της 
ιδιοκτησίας ή και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε αυ-
τήν . 3. Εάν υπάρχει το δικαίωµά σας στην ιδιοκτη-
σία αναρτηµένο στα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατο-
λογίου. Εφόσον δεν συµφωνείτε µε κάποια από τα 
στοιχεία αυτά, έχετε δικαίωµα να υποβάλετε «αίτη-
ση διόρθωσης».
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά δικαί-
ωµα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονοµιά, αγορά κλπ) 
πρέπει να υποβάλει δήλωση στο κτηµατολόγιο, ανε-
ξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί 
από τον προηγούµενο δικαιούχο. Επίσης κάποιος 
που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλε µέχρι τώρα 
∆ήλωση έχει ακόµα τη δυνατότητα να το κάνει.
Περιοχές υπό ανάρτηση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
1)  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 ΠΡΟΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ: Αλισσού, Κάτω Αλισ-
σού, Κάτω Αχαΐας
2)  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΡΟΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ: Αγίου Βασιλείου Πα-
τρών, Ακταίου, Αραχωβιτίκων, Βραχναιίκων, ∆ρε-
πάνου, Ελικίστρας, Καµινίων, Κάτω Καστριτσίου, 
Κρήνης (Πατρών), Μιντιλογλίου, Μονοδενδρίου, 
Οβριάς, Παραλίας, Πετρωτού, Πλατανίου, Ρίου, Ρο-
γιτίκων, Σαραβαλίου, Σουλίου, Τσουκαλαιίκων, Ψα-
θοπύργου
Το γραφείο µας,  µε εξειδικευµένη γνώση και πολυ-
ετή πείρα, αναλαµβάνει την σύνταξη δηλώσεων, την 
υποβολή ενστάσεων, την εκπροσώπηση ενώπιον 
των επιτροπών ενστάσεων, την σύνταξη φακέλου 
και υποµνηµάτων, την διόρθωση µε δικαστική από-
φαση, τον έλεγχο κτηµατολογικών εγγραφών, την 
υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµα-
τος, µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την 
υποβολή τους στο κατά τόπο αρµόδιο Γραφείο Κτη-
µατογράφησης για κάθε είδους δικαίωµα.

Ανάρτηση των Κτηµατολογικών στοιχείων
επί των ακινήτων που ανήκουν στην Αχαΐα

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

Γράφει ο Παν. Αναγνωστόπουλος
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200 χρόνια από την επανάσταση στην Αττική 
 και την απελευθέρωση της Αθήνας
Άρθρο  του  Σπ. Βρεττού 

Η βαθιά και πολύπλευρη συνύπαρξη 
της µητρόπολης των Αθηνών µε τις 
περιοχές της ευρύτερης Αττικής, έχει 

ταυτιστεί µε εποχές ακµής και αναγέννησης 
της πρωτεύουσας του Ελληνισµού. Εξέχου-
σα εκδήλωση αυτής της σχέσης κατά τη δι-
άρκεια της νεότερης ιστορία µας, είναι η επα-
νάσταση στην Αττική και η πρώτη απελευθέ-
ρωση της Αθήνας, γεγονότα που οφείλουµε 
να υπογραµµίσουµε και να αναδείξουµε µε 
αφορµή τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση.

Αµέσως µετά το πρώτο πολεµικό επεισόδιο 
στον Κάλαµο (18η Απριλίου), όπου αποκρού-
στηκε σώµα 300 Τούρκων που αποβιβάστηκαν 
από την Εύβοια προς βοήθεια των Τούρκων 
της Αθήνας, η σηµαία της επανάστασης υψώθηκε την 24η Απριλίου στο Μενίδι. 

Περίπου 1200 χωρικοί, Αρβανίτες από τη Χασιά, το Μενίδι, τα Μεσόγεια, τα ∆ερ-
βενοχώρια κ.α, ενώθηκαν κάτω από την ηγεσία των οπλαρχηγών τους (Βασιλείου, 
Κιουρκατιώτη, Ντάβαρη κ.α) και του ∆ήµου Αντωνίου, ο οποίος ορίστηκε από το συµ-
βούλιο της Φιλικής Εταιρείας που είχε έδρα την Λειβαδιά.

Το ξηµέρωµα της 25η Απριλίου, οι επαναστάτες χωρικοί εισήλθαν στην Αθήνα 
από την πύλη Μπουµπουνίστρας, οπλισµένοι κυρίως µε τα ταπεινά εργαλεία της δου-
λειάς τους. Εξουδετέρωσαν τους φρουρούς, ανάγκασαν τους υπόλοιπους Τούρκους 
να κλειστούν στο κάστρο της Ακρόπολης και ενώθηκαν µε τους κατοίκους της Αθή-
νας κραυγάζοντας «Χριστός Ανέστη»  και «Ελευθερία». Η πόλη των Αθηνών µετά από 
εκατοντάδες χρόνια συνεχόµενης σκλαβιάς, ήταν για πρώτη φορά ελεύθερη.

Πολλές και ενδιαφέρουσες είναι οι λεπτοµέρειες για την εξέλιξη του αγώνα, στις 
οποίες µπορεί κανείς να ανατρέξει µέσα από πονήµατα ιστορικών, αναφορές λαογρα-
φικών συλλόγων, εκθέµατα µουσείων της Αττικής και άλλες πηγές. 

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ∆ήµος Αθηναίων µπορούν και πρέπει να συνεχίσουν 
τις προσπάθειες για την καθιέρωση αυτής της επετείου, συµβάλλοντας στην εµβά-
θυνση και την καλλιέργεια των ιστορικών δεσµών που συνδέουν τις πόλεις και τους 
ανθρώπους της Αττικής γης.

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
στο Ολυµπιακό Χωριό προτείνει ο Αντιπρόεδρος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Σπύρος Βάθης
Επιστολή µε την οποία εισηγείται την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 
στο Ολυµπιακό Χωριό κατάθεσε στον ∆ήµο ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου Αχαρνών κ. Σπύρος Βάθης.

Η επιστολή έχει ως εξής: Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Ολυµπιακό Χωριό 
πριν θρηνήσουµε άλλα θύµατα της ασφάλτου 

Η είδηση πως το προσωρινό αµαξοστάσιο που στήθηκε λόγω των ιδιαίτερων συν-
θηκών στο Ολυµπιακό Χωριό θα αποµακρυνθεί σε λίγο καιρό και θα µεταφερθεί στο 
ΣΚΑ, ανοίγει ένα νέο κύκλο συζητήσεων για το πως θα µπορούσε να αξιοποιηθεί άλ-
λος ανάλογος χώρος προς όφελος όλων των δηµοτών. Γνωρίζοντας τις ανάγκες όχι µό-
νο των κατοίκων του Ολυµπιακού Χωριού, αλλά όλων δηµοτών, θεωρώ πως η δηµι-
ουργία πάρκου κυκλοφορικής αγωγής σε κατάλληλο σηµείο είναι η πλέον ενδεδειγ-
µένη!

Αν αναλογιστούµε πως ο ∆ήµος Αχαρνών είναι από τους πρώτους ∆ήµους σε νεα-
νικό πληθυσµό, πως τα τροχαία ατυχήµατα είναι αποτέλεσµα της έλλειψης κυκλοφορι-
ακής αγωγής και αν δούµε πως το κοντινότερο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής είναι πο-
λύ µακριά από την περιοχή µας, συµπεραίνουµε πως η δηµιουργία του στο Ολυµπια-
κό Χωριό είναι εκτός από πολύ εύκολη και απολύτως αναγκαία!

Σε έναν χώρο όπου η άσφαλτος είναι ήδη στρωµένη, η πρόσβαση είναι πολύ εύκο-
λη, αλλά και η διαµόρφωση του χώρου ελάχιστη, θα ήταν άδικο να µην δώσουµε στη 
νέα γένια ένα έργο µε όραµα ένα καλύτερο και ασφαλέστερο µέλλον.

Με εκτίµηση,
Σπύρος Βάθης
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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Lockdown -Tα επόµενα βήµατα της 
απελευθέρωσης: Ανοίγουν σχολεία,
τουρισµός, υπερτοπικές µετακινήσεις
Μήνας σταδιακής επιστροφής 
στην κανονικότητα είναι ο Μάι-
ος  µε  «ανο ίγµατα»  στο 
lockdown.  Από την ∆ευτέρα  10 
Μαΐου 2021,  επαναλειτουργούν 
όλες οι βαθµίδες της εκπαίδευ-
σης µε φυσική παρουσία µε τους 
µαθητές του Νηπιαγωγείου ∆η-
µοτικού και του Γυµνασίου (τα 
λύκεια άνοιξαν πριν από το Πά-
σχα) να επιστρέφουν στα θρανία 
τους. Υποχρεωτική για τους εκ-
παιδευτικούς το διοικητικό προ-
σωπικό και τους µαθητές θα είναι η χρήση των self – test δύο φορές την εβδοµάδα. 

Το Σάββατο 15 Μαΐου κάνει πρεµιέρα και ο τουρισµός µε προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν 
εµβολιαστεί, αλλά και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν µε τεστ. Την ίδια ηµέρα, απελευθε-
ρώνονται οι υπερτοπικές µετακινήσεις για όλους τους πολίτες, ενώ θα ανοίξουν και οι οργανωµένες 
παραλίες, ενώ πιθανότατα θα µπει τέλος και στην χρήση των sms. 

Στις 15 Μαΐου θα απελευθερωθούν οι µετακινήσεις ανάµεσα σε νοµούς και έτσι οι πολίτες θα µπο-
ρούν ελεύθερα να κινούνται από νοµό σε νοµό. 

Στις 15 Μαΐου ανοίγουν για το κοινό και οι οργανωµένες παραλίες.  Την ίδια ηµέρα, ενδέχεται να 
σταµατήσει η υποχρέωση αποστολής ειδικού SMS για τις µετακινήσεις των πολιτών.                                                      
Πηγή: THETOC TEAM published 03

Οι  Ανακοινώσεις  της Παρασκευής  7  Μαΐου 2021

∆ιευρύνεται η άρση των µέτρων στο πλαίσιο του lockdown 
- Οι  βρεφονηπιακοί σταθµοί  ανοίγουν στις  17 Μαΐου 
Έναρξη των θεατρικών και µουσικών παρα-
στάσεων από τις 28 του µηνός - 17 Μαΐου ξε-
κινούν οι αθλητικές ακαδηµίες και οι βρεφο-
νηπιακοί σταθµοί. «Εργαλείο» για το άνοιγµα 
των δραστηριοτήτων αυτών θα αποτελεί το δι-
πλό self test για τα σχολεία. Αναλυτικά σύµφω-
να µε πληροφορίες στις 14/5 ανοίγουν τα Μου-
σεία, στις 21/5 τα θερινά σινεµά και µια εβδοµά-
δα µετά και συγκεκριµένα στις 28 Μάιου θα µπο-
ρούν να γίνονται και παραστάσεις σε ανοιχτά 
θέατρα. Από τις 17/5 ξεκινούν και οι αθλητικές 
ακαδηµίες σε ανοιχτούς χώρους µε συµµετοχή 
µέχρι 10 άτοµα.

Η διατήρηση του ραντεβού στο λιανεµπόριο 
προς το παρόν «είναι σηµαντική γιατί θεωρούµε 
ότι αυτό το µέτρο µειώνει σηµαντικά τον συγ-
χρωτισµό».

Το χρονοδιάγραµµα έως τώρα
Υπενθυµίζεται ότι από ∆ευτέρα 10  Mαϊου  ανοίγουν δηµοτικά και γυµνάσια µε τη χρήση self test, 
όπως ακριβώς είχε γίνει και µε το άνοιγµα των Λυκείων ενώ από αύριο 8 Μαΐου, επαναλειτουργούν 
οργανωµένες παραλίες, ενώ µειώνεται το ποσοστό εµβαδού ανά πελάτη που αντιστοιχεί σε καταστή-
µατα άνω των 500 τ.µ. σε 50 τ.µ. ανά άτοµο.

Από 10 Μαΐου, επαναλειτουργούν επίσης τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισµένες διαδι-
κασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, µε βάση εξειδίκευση που θα ακολουθήσει.

Παράλληλα από 10 Μαΐου, επαναλειτουργούν τα δια ζώσης τµήµατα φροντιστηρίων και κέντρων 
ξένων γλωσσών που σχετίζονται µε τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες εξετάσεις και οι 
εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών.

Αναλυτικά 
14 Μαΐου: Άνοιγµα µουσείων 14 Μαΐου
15 Μαΐου: Άνοιγµα του τουρισµού – Κατάργηση του SMS - Απελευθέρωση υπερτοπικών µετα-
κινήσεων
17 Μαΐου: Επανεκκινούν οι πρακτικές, οι κλινικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κο-
λέγια, ενώ επιτρέπεται η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας
17 Μαΐου: Άνοιγµα των παιδικών σταθµών και σίγουρα πάντως µέχρι τις 24 Μαΐου
21 Μαΐου: Επαναλειτουργία θερινών σινεµά - ∆εν θα ανοίξουν πολυκινηµατογράφοι και κλει-
στές αίθουσες
28 Μαΐου: Θέατρα και συναυλίες σε εξωτερικούς χώρους

Επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων, 
∆ηµοτικών σχολείων και Γυµνασίων 
Οδηγείς για την ασφαλή επιστροφή 
των µαθητών στα θρανία στις 10 Μαΐου 2021
Από την Τετάρτη 5/5, η προµήθεια των τεστ από τα φαρµακεία, καθώς το µέτρο του 
self test, είναι υποχρεωτικό για όλους κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη. Τι πρέπει να προσέ-
ξουν γονείς και εκπαιδευτικοί.

Οδηγίες για τη διά ζώσης επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών σχολείων 
και Γυµνασίων όλης της χώρας από τη ∆ευτέρα 10 Μαΐου, ως προς την εφαρµογή του µέ-
τρου του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, self test, για τον κορονοϊό, ανακοινώνονται 
σε όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας µέσω της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικών οδηγιών για την επαναλειτουργία των Λυκείων.

Σχετική αναλυτική εγκύκλιος  έχει σταλεί από την  Τετάρτη 5/5/2021, σε όλα τα σχο-
λεία της χώρας.

Οι σχολικές µονάδες όλης της χώρας έχουν λάβει κατευθυντήριες γραµµές για την ψυ-
χοκοινωνική προσαρµογή των µαθητών/µαθητριών στις παρούσες συνθήκες κατά την επι-
στροφή στη διά ζώσης διδασκαλία, που εκπονήθηκαν από επιστηµονική οµάδα του Ερ-
γαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τµήµατος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, οδηγίες για τη δι-
απίστωση του βαθµού αφοµοίωσης της ύλης από την πλευρά των µαθητών/µαθητριών, 
καθώς και προτάσεις και κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική λειτουργία.

Τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, µαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό 
προσωπικό καλούνται τη ∆ευτέρα 10 Μαΐου 2021 να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας 
µαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

Υπενθυµίζεται ότι η χρήση του self test δρα συµπληρωµατικά στα ήδη ισχύοντα µέ-
τρα, που περιλαµβάνουν υποχρεωτική χρήση µάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, διαφορετικά διαλείµµατα για οµάδες µαθητών, σταθερές οµάδες µαθητών σε 
αθλήµατα και άλλες δραστηριότητες,  χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισµούς 
χώρων, τακτικούς αερισµούς χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά, εξει-
δικευµένα µέτρα για προσαρµοσµένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, 
χρήσης µουσικών οργάνων κ.ά.

Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορονοϊού παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν την έναρ-
ξη των µαθηµάτων της ∆ευτέρας και της Πέµπτης, από µαθητές/τριες εκπαιδευτικούς, µέ-
λη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµι-
ας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσ-
σερις ώρες πριν την προσέλευση στην σχολική µονάδα.

Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test 
είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, ενώ υπάρχει ισχυρή 
σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους µαθητές.

Το self-testing είναι µία διαδικασία εύκολη και απλή, που χρησιµοποιείται και σε άλ-
λες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων και ήδη έχει βοηθήσει στον εντοπισµό σηµαντι-
κού αριθµού ασυµπτωµατικών, ως επί το πλείστον, ασθενών, εποµένως και στον περιορι-
σµό της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα. Τα βήµατα είναι τα εξής:

Γονείς, κηδεµόνες, µαθητές και προσωπικό των σχολείων  παραλαµβάνουν δωρεάν 
το self-test, µαζί µε ενηµερωτικό υλικό από το φαρµακείο, χρησιµοποιώντας τον ΑΜΚΑ, 
τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθµό Ασφάλισης και Υγειονοµικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Το πρώτο τεστ µπορούν να το παραλάβουν όλοι από 
σήµερα, Τετάρτη 5 Μαΐου, σε όλη τη χώρα. Από τη ∆ευτέρα 10/5 θα µπορούν να παρα-
λάβουν και το 2ο τεστ της ερχόµενης εβδοµάδας.

Υποχρεωτικό το τεστ
Οι µαθητές/οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Οι µαθητές άνω των 

13 ετών µπορούν να κάνουν το τεστ µε την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 
ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το 
προηγούµενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ µπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη ∆ευ-
τέρα το πρωί. Γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλε-
σµα του self-test µέσω της πλατφόρµας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται µε 
τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριµένα στοιχεία, όπως πατρώνυµο, µητρώ-
νυµο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσµα του self-test.

Αν το self-test είναι αρνητικό
Για τους µαθητές, εκδίδεται σχολική κάρτα µέσω της πλατφόρµας self-testing.gov.gr. 

Οι µαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα µαζί τους κάθε ηµέρα και θα την επιδεικνύουν 
στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της ∆ευτέρας και της Πέµπτης ή όποτε τους ζητηθεί. 
Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτε-
λέσµατος µέσω της πλατφόρµας self-testing.gov.gr. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρό-
σβαση σε εκτυπωτή, µπορεί να συµπληρώνεται χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα 
ίδια στοιχεία µε τη σχολική κάρτα/τη δήλωση αρνητικού αποτελέσµατος.

Αν το self-test είναι θετικό
Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσµατος µέσω της πλατφόρµας self-testing.gov.gr 

για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid-test σε δηµόσια δοµή. Η λίστα µε τις δη-
µόσιες δοµές περιλαµβάνεται στην πλατφόρµα self-testing.gov.gr. Αν το επαναληπτικό 
τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟ∆Υ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι 
αρνητικό, οι µαθητές/εκπαιδευτικοί λαµβάνουν σχετική βεβαίωση από το σηµείο εξέτασης 
και επιστρέφουν στο σχολείο.
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∆ήµος Αχαρνών: Παραχωρεί 46,8 στρέµµατα στη ΓΓΑ για επέκταση του Ολυµπιακού Χωριού
Μετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Αχαρνών θα δοθούν 
εκτάσεις 46,8 στρεµµάτων στη ΓΓΑ 

χωρίς κανένα αντίτιµο για τη δηµιουργία ήπι-
ων αθλητικών υποδοµών ως συνέχεια του 
Ολυµπιακού Χωριού.

Χώροι συνολικής έκτασης 46,8 στρεµµάτων 
παραχωρούνται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητι-
σµού µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
Αχαρνών προκειµένου να επεκταθεί το Αθλητι-
κό Κέντρο Ολυµπιακού Χωριού.

Οι δύο εκτάσεις, οι οποίες συνορεύουν µε τις 
υφιστάµενες αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ολυ-
µπιακό Χωριό, παραχωρούνται για 20 χρόνια, 
άνευ ανταλλάγµατος, προκειµένου να δηµιουρ-
γηθούν ήπιες υπαίθριες αθλητικές υποδοµές 
ανάπτυξης του ερασιτεχνικού αθλητισµού (πίστα 
ανωµάλου δρόµου, ορεινής ποδηλασίας, χώροι 
πεζοπορίας και λοιπά).

Οι νέες αθλητικές υποδοµές θα ολοκληρω-
θούν εντός διετίας µε δαπάνη του υφυπουργεί-
ου Αθλητισµού, ενώ θα διαµορφωθούν αναλό-
γως και οι περιβάλλοντες χώροι έτσι ώστε να 
υπάρξει πλήρης αναβάθµιση και αξιοποίηση του 
συνόλου του συγκροτήµατος των εγκαταστάσε-
ων του Ολυµπιακού Χωριού, 136 στρεµµάτων 

πλέον, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και 
της αθλητικής κοινότητας.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερµά τον ∆ήµαρ-
χο Σπύρο Βρεττό και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αχαρνών για τη στενή και αποδοτική συνεργα-
σία. Η παραχώρηση επιπλέον 46,8 στρεµµάτων, 
δίπλα στις νυν αθλητικές εγκαταστάσεις, θα ολο-

κληρώσει το όραµά µας για τον εκσυγχρονισµό 
τους και τη δηµιουργία ενός υπερτοπικού αθλη-
τικού συγκροτήµατος στη διάθεση της αθλητικής 
οικογένειας και των κατοίκων της ευρύτερης πε-
ριοχής», δήλωσε ο Λ. Αυγενάκης και πρόσθεσε 
µεταξύ άλλων:

«Η εκχώρηση από τον ΟΑΕ∆ στη ΓΓΑ, πέρσι και 
έπειτα από δεκαέξι χρόνια, των αθλητικών εγκατα-
στάσεων του Ολυµπιακού Χωριού ήταν το πρώτο 
βήµα. Η παραχώρηση, τώρα από τον δήµο, των 
επιπλέον στρεµµάτων είναι το δεύτερο βήµα. Και 
µε το τρίτο βήµα, τη σύσταση του ΝΠ∆∆ «Εθνικό 
Προπονητικό Κέντρο Ολυµπιακό Χωριό», σε λίγες 
ηµέρες, ολοκληρώνουµε τον σχεδιασµό για την 
ανάδειξη και την αξιοποίηση του εγκαταλελειµµέ-
νου αθλητικού κέντρου. Το Ολυµπιακό Χωριό θα 
αποτελεί ξανά, σύντοµα, αθλητικό πόλο έλξης για 
τη χώρα µας».

Πηγή : ΦΩΣ TEAM 

Με στόχο την ολοκληρωµένη ανάδειξη και αξιοποίηση ενός 
σηµαντικού τεχνικού έργου της ρωµαϊκής εποχής, του Αδρι-
άνειου Υδραγωγείου, ξεκινάει συνεργασία της ΕΥ∆ΑΠ µε το 
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, την Περιφέρεια Ατ-
τικής και τους ενδιαφερόµενους ∆ήµους που θα αποκτήσουν 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά ην άρδευση της πε-
ριοχής αλλά και την διαµόρφωση χώρων ψυχαγωγίας και πο-
λιτισµού.

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε  µε αντικείµε-
νο το Αδριάνειο Υδραγωγείο συµµετείχαν η Υπουργός Πολι-
τισµού κ. Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώρ-
γος Πατούλης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ∆ΑΠ κ. Χάρης 
Σαχίνης και εκπρόσωποι των ∆ήµων Αθήνας, Αµαρουσίου, 
Αχαρνών, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Μεταµόρφωσης, Φιλοθέης-
Ψυχικού, Χαλανδρίου.

Μεταξύ άλλων στη συνάντηση αποφασίστηκε οι επενδύ-
σεις για την ολοκληρωµένη αξιοποίηση του έργου, να προ-
ταθούν για ένταξη στη νέα Προγραµµατική Περίοδο του ΕΣ-
ΠΑ 2021-2027 προκειµένου να επωφεληθούν όλοι οι φορείς 
που συµµετέχουν στην προσπάθεια αλλά κυρίως οι δήµοι 
που βρίσκονται στην διαδροµή του υπόγειου υδραγωγείου 
από τις πηγές της Πάρνηθας έως το Κολωνάκι, συνολικού µή-
κους πάνω από 20 χιλιόµετρα.

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί µνηµείο µοναδικής 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, το οποίο λειτουργεί 
περίπου 1900 χρόνια µετά την κατασκευή του. Η διαχείριση 
των υδάτων του βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΥ∆ΑΠ. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι σήµερα οδηγούνται στη θάλασσα ετησί-
ως τουλάχιστον 800.000 κµ. υπόγειου νερού της πόλης, που 
προέρχεται από το Αδριάνειο Υδραγωγείο. Αν αξιοποιηθεί το 
Υδραγωγείο, το νερό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µη 
πόσιµες χρήσεις καλύπτοντας σηµαντικές ανάγκες των ∆ή-
µων από τους οποίους διέρχεται.

Η ολοκληρωµένη αξιοποίηση υδάτινου πόρου και µνη-

µείου που προτείνει η ΕΥ∆ΑΠ ανταποκρίνεται σε στόχους 
όπως:  

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ∆ΑΠ Χ. Σαχίνης δήλω-
σε: «Η υπόγεια υδάτινη διαδροµή από την Πάρνηθα έως το 
κέντρο της Αθήνας µπορεί να εξελιχθεί σε έναν αγωγό ανά-
πτυξης, πράσινου και οξυγόνου για όλους τους δήµους από 
τους οποίος διέρχεται. Η ΕΥ∆ΑΠ είναι έτοιµη να προσφέρει 
όσα χρειάζονται για την επιτυχία της κοινής προσπάθειας».

∆ήλωση Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού Λίνας 
Μενδώνη: «Ένα πολύ σηµαντικό τεχνικό έργο της αρχαιότη-
τας διασχίζει την Αττική, περνά από οκτώ δήµους, περίπου 
όπως συνέβαινε και στην αρχαιότητα. Το Αδριάνειο Υδραγω-
γείο δεν υδροδοτούσε µόνο την Αθήνα, το άστυ, αλλά υδρο-
δοτούσε και αττικούς δήµους. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα εί-
ναι εµφανή σε πολλά σηµεία της διαδροµής του Υδραγωγεί-
ου και προφανώς το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 
δια των υπηρεσιών του είναι πολύ πρόθυµο να συνεργαστεί 
µαζί σας για την ανάδειξη αυτού του έργου.

Παράλληλα, υπάρχουν όλα τα δεδοµένα για να χρησι-
µοποιηθεί το έργο του Αδριανείου ως εργαλείο εξωστρέφει-
ας, προκειµένου να προβάλλει την Αττική και τους οικείους 
∆ήµους, διασυνδέοντας τους µε πόλεις και Περιφέρειες άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών που διαθέτουν ανάλογα µνηµεία 
και µάλιστα αντίστοιχης ιστορικής περιόδου.».

Αναβαθµίζεται ενεργειακά 
το ∆ηµαρχείο Αχαρνών
Ο Περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γ. Πατούλης υπέ-
γραψε την Πράξη για 
την υλοποίηση έργων 
βελτίωσης της ενεργει-
ακής αποδοτικότητας 
στα κτίρια του ∆ηµαρ-
χείου, στο ∆ήµο Αχαρ-
νών, προϋπολογι-
σµού 1 εκατ. ευρώ, πα-
ρουσία του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών Σ. Βρεττού.

Στη συνάντηση µε 
αφορµή την υπογραφή, συµµετείχαν επίσης ο Προϊστάµενος της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας ∆. ∆ρόσης και ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέ-
ρειας Α. Καλογερόπουλος.

Ειδικότερα το έργο προβλέπει, µεταξύ άλλων, επεµβάσεις που σχετίζονται µε 
την καλύτερη θερµοµόνωση των κτιρίων, αντικατάσταση φωτισµού και πεπαλαι-
ωµένων κουφωµάτων, την ενεργειακή αναβάθµιση του κελύφους των κτιρίων, 
αλλά και την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστηµάτων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης του Περιφερειάρχη µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών 
συζητήθηκαν και άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις ανάγκες της πόλης, µε τον 
κ. Βρεττό να υπογραµµίζει την ανάγκη οδικών έργων σε δρόµους που υπέστη-
σαν καταστροφές από την κακοκαιρία «Μήδεια». Παράλληλα συζήτησαν για το 
µεγάλο έργο αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του φωτισµού όλων των δρό-
µων της πόλης που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια, για αντιπληµµυρικά και αποχε-
τευτικά έργα αλλά και για τις παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν στη λεωφόρο 
Καραµανλή.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήµανε τα εξής: «∆ώσαµε το «πράσινο» 
φως για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθµισης σ΄ένα εµβληµατικό κτί-
ριο της πόλης των Αχαρνών το οποίο είναι το ∆ηµαρχείο και τα κτίρια του, στα 
οποία δεν έχει γίνει καµία παρέµβαση εδώ και 25 χρόνια. Ειδικότερα για τις Αχαρ-
νές, µία πόλη µε µεγάλο πληθυσµό που έχει τεράστιες ανάγκες, έχουµε τη βού-
ληση να κάνουµε πολλά για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών 
και είµαι βέβαιος ότι µέσα από την εξαιρετική συνεργασία που έχουµε µε το ∆ή-
µαρχο, θα το πετύχουµε».

Αξιοποιείται το Αδριάνειο Υδραγωγείο, 
ένα Τεχνικό Θαύµα της Ρωµαϊκής εποχής

Σταθερή η συνεργασία του Κοιν. Πολιτικής µε Επιχειρήσεις και ιδιώτες για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Ο Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνι-
κής Πολιτικής κ. Πετάκος Γεώργιος  και το 
τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης «∆οµή παροχής 
Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπω-
λείο» ∆ήµου Αχαρνών µε κωδικό ΟΠΣ(MIS) 
5001330 του επιχειρησιακού προγράµµα-
τος Αττική 2014-2020» έχει δηµιουργήσει 
µια σταθερή συνεργασία µε τις επιχειρήσεις 
και ιδιώτες που βρίσκονται στην περιοχή 
Αχαρνών ως εξής:
• ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ, - ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
• COCA COLA – ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
• ∆ΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 
ΦΟΥΡΝΟΣ
• ΣΑΡΟΓΛΟΥ – ΠΙΤΕΣ, ΖΥΜΕΣ

• ΣΟΥΠΕΡ  ΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ - ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ
•  ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε  - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΕΞΟΧΗΣ
• BARILLA HELLAS A.E.  - ΖΥΜΑΡΙΚΑ
• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΛΙΑΚΟΣ  
• ΠΙΝ∆ΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
• Κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΥΤΑ –ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤ-
ΣΑΚΙΑ
• ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΖΥΓΟΣ .

  
∆ιατέθηκαν µεγάλες ποσότητες οπωρο-

λαχανικών  και αυγά, από την αποθήκη του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου διανεµηθήκαν 
στους ωφελουµένους, καθαριστικά, είδη 

ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας,  λα-
µπάδες και παιγνίδια.

Θα θέλαµε να εκφράσουµε τις θερµές 
ευχαριστίες για τις δωρεές των επιχειρήσε-
ων και των συµπολιτών µας και να τονίσου-
µε ότι η στήριξη και η συµβολή τους είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική για τις ευπαθείς οικογέ-
νειες του ∆ήµου Αχαρνών στη δύσκολη 
πραγµατικότητα, που βιώνουµε λόγω 
covid-19 και το µήνυµα  ακόµη πιο ελπιδο-
φόρο για όλους µας.

Ευελπιστούµε στη συνέχιση της καλής 
συνεργασίας.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΝΩΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΩΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η  2η µεγαλύτερη Ένωση της Αττικής, εκπροσωπώντας
περί τις 17.500 µαθητές από 107 σχολικές µονάδες
Η Ένωση Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών από την ίδρυσή της, 

το 1992, αποτελεί ζωντανό κύτταρο εθελοντισµού, προ-
σφοράς και αµείωτης δράσης προς εκπλήρωση των σκο-

πών της (βάσει του καταστατικού της), ήτοι :
• Την µελέτη και προβολή των προβληµάτων των σχολικών µονά-
δων του ∆ήµου µας
• Την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό και την ∆ηµοκρατική αναβάθ-
µιση της Παιδείας
• Την εφαρµογή της ∆ωρεάν Παιδείας και την κατάργηση της παρα-
παιδείας
• Την αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών 
της εκπαίδευσης
Την αναµόρφωση της εκπαίδευσης ώστε να παρέχεται ουσιαστική 
γενική µόρφωση 
και  επαγγελµατικές γνώσεις
• Την  προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των µαθητών 
• Την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας µέσα και έξω από το 
σχολείο
• Την διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
• Την προώθηση του σχολικού αθλητισµού 
• Τον συντονισµό της δράσης όλων των Συλλόγων

Καθηµερινά βρίσκεται σε επαγρύπνηση, αναπτύσσει στενή συ-
νεργασία µε τους Γονείς, τους Εκπαιδευτικούς και τους ∆ιευθυντές, 
συµβάλλει στην ενηµέρωση τους για τα ζητήµατα εκπαίδευσης που 
προκύπτουν, διοργανώνει πολιτιστικές δράσεις, ηµερίδες ενηµέρω-
σης και εκδηλώσεις, διαχειρίζεται είτε συµβουλευτικά είτε παίρνο-
ντας θέση απέναντι σε διάφορους φορείς, τα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν τα µέλη της, συµβάλλει στην δηµιουργία/σύσταση συλ-
λόγων όπου αυτοί δεν υπάρχουν, συµµετέχει σε παραστάσεις δια-
µαρτυρίας για θέµατα παιδείας, έχει εκλεγµένους αντιπροσώπους 
στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας καθώς και στις Σχολικές Επιτροπές 
του ∆ήµου, παρευρίσκεται ανελλιπώς και κάνει παρεµβάσεις στα 
∆ηµοτικά Συµβούλια που έχουν θέµατα που την αφορούν. Συµµε-
τέχει µε εκπροσώπους της, στη ∆ΙΕΞΟ∆Ο, στο Συµβούλιο Παραβα-
τικότητας και στις Επιτροπές ∆ιαβούλευσης και Ισότητας των δύο 
φύλων του ∆ήµου Αχαρνών.

Είναι δίπλα σε όλα τα σχολεία είτε έχουν Σύλλογο Γονέων 
είτε όχι καθώς και σε κάθε γονέα, µεµονωµένα και αρκετές πα-
ρεµβάσεις από την πλευρά της, είχαν θετική έκβαση.

Θετικό είναι το γεγονός ότι καλείται από αρκετούς ∆ιευθυντές 
να βοηθήσει και να ενηµερώσει για την εκλογική διαδικασία µε σκο-
πό την ανάδειξη των νέων ∆.Σ. των Συλλόγων Γονέων.

Τα τελευταία χρόνια τα µέλη της καθώς και οι αντιπρόσωποι 
τους στην Ένωση Γονέων έχουν αυξηθεί.
Οι πάγιες προτεραιότητες / διεκδικήσεις της αφορούν σε :
• Ίδρυση Νέων Σχολικών Μονάδων
• Άµεση απόδοση των λειτουργικών από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου καθώς και άµεση απόδο-
ση των λειτουργικών από τις Σχολικές Επιτροπές στα Σχολεία 
• Αύξηση των χρηµατοδοτήσεων (λειτουργικά/ΣΑΤΑ) από το 
Υπουργείο Εσωτερικών
• Καθαρίστριες σε όλα τα σχολεία µε πλήρες ωράριο (8ωρο)
• Φύλαξη Σχολείων καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας και κυρίως 
για όταν τα σχολεία είναι κλειστά καθότι τότε γίνονται οι περισσότε-
ροι βανδαλισµοί
• Μελέτες Πυρασφάλειας και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητι-
κών  για όλα τα σχολεία
• Αντισεισµικές Μελέτες για όλα τα σχολεία
• Επικαιροποίηση όλων των καταστατικών των Συλλόγων Γονέων 
µε βάση την κείµενη νοµοθεσία από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ή-
µου
• ∆ηµιουργία Καταστατικών, από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, 
σε όλα τα Νηπιαγωγεία προκειµένου να ιδρυθεί Σύλλογος Γονέων 
• Σύγκλιση 3 ∆ηµοτικών Συµβουλίων ετησίως µε µοναδικό θέµα 
την ΠΑΙ∆ΕΙΑ, προκειµένου να ιεραρχούνται τα προβλήµατα 
• Αναδιάρθρωση των χωροταξικών ορίων των σχολείων µε βάση 
το Μητρώο µαθητών του ∆ήµου
• Αναβάθµιση των Μ.Μ.Μ και αύξηση δροµολογίων κατά τις ώρες 

προσέλευσης και αποχώρησης των µαθητών στα σχολεία
• Αναβάθµιση εγκαταλελειµµένων χώρων προς αποφυγή της 
εγκληµατικότητας-παραβατικότητας
• Ενεργοποίηση του Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικό-
τητας µε βάση το πλαίσιο λειτουργίας του
• ∆ηµιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
• ∆ηµιουργία Χώρων Άθλησης
• ∆ηµιουργία Παιδικών Χαρών

Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται µε αρκετούς φορείς του ∆ή-
µου µας και όχι µόνο. Κάποιες από τις συνεργασίες και συµµε-
τοχές της, είναι:
• Με την ΦΙΛΕΑ συνδιοργανώνει διαγωνισµούς ζωγραφικής για 
τους µαθητές της Α’βαθµιας εκπαίδευσης και διαγωνισµούς ποίη-
σης για τους µαθητές της Β’βάθµιας εκπαίδευσης.
• Με τον ΕΟΣ έχει συνδιοργανώσει διαγωνισµό σκάκι.
• Με την Αντικαρκινική πραγµατοποίησε ηµερίδα για τις επιπτώσεις 
της ακτινοβολίας στη ζωή µας καθώς και για τα οφέλη των εµβολι-
ασµών.
• Με το ∆ΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ έχει συνδιοργανώσει αιµοδοσίες, ενώ έχει 
συµµετάσχει επανειληµµένως στην Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία 
Εθελοντών Αιµοδοτών.
• Με το ΚΕΣΥΠ έχει συνδιοργανώσει ηµερίδα για το Άγχος και την 
∆ιατροφή κατά την περίοδο των Πανελλήνιων Εξετάσεων.
• Με την Ελληνική Αστυνοµία και συγκεκριµένα µε το τµήµα ∆ίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος είχε πραγµατοποιήσει ηµερίδα για 
τους κινδύνους του ∆ιαδικτύου.
• Με την Ένωση Αγ. Αναργύρων πραγµατοποίησε την 1η διαδηµο-
τική ποδηλατάδα µε σκοπό την ανάδειξη του Θολωτού Τάφου και 
του Πάρκου Τρίτση.

Συµµετείχε σε σύσκεψη για τα προβλήµατα Παιδείας στην Ανα-
τολική Αττική την οποία διοργάνωσε η Ένωση Γονέων Σαρωνι-
κού.

Έχει έρθει σε επαφή µε Εγκληµατολόγο του τµήµατος Αστεακής 
Εγκληµατολογίας του Πάντειου Πανεπιστηµίου και κατέθεσε συγκε-
κριµένες προτάσεις στο Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικό-
τητας του ∆ήµου µας.

Η δολοφονία του µικρού Μάριου ∆ηµήτριου πριν 4 χρόνια µέ-

σα στο προαύλιο του σχολείου του, ήρθε και επιβεβαίωσε τις ανη-
συχίες της για την αύξηση της εγκληµατικότητας µε τον χειρότερο 
τρόπο.

Σε συναντήσεις της µε την Κτ.Υπ. Α.Ε. (Κτιριακές Υποδοµές) θέ-
τει πάντα την επιβεβληµένη ανάγκη ανεγέρσεων νέων σχολικών 
µονάδων δίνοντας προτεραιότητα στα 18ο και 19ο ∆ηµοτικά Σχο-
λεία και παλεύει για το 9ο και το 31ο  ∆ηµοτικά καθώς και για την 
µετεγκατάσταση του 35ου Νηπιαγωγείου ώστε να αποσυµφορηθεί 
το 24ο ∆ηµοτικό µε το οποίο συστεγάζονται.

Η Ένωση Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών αποτελεί την 2η µεγαλύ-
τερη Ένωση της Αττικής, εκπροσωπώντας περί τις 17.500 µαθητές 
από 107 σχολικές µονάδες, τουτέστιν γύρω στου 35.000 γονείς. Έχει 
µεγάλη δύναµη στην Οµοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής κα-
θώς εκλέγει πολλούς αντιπροσώπους. Την διετία 2017-2019 Αντι-
πρόεδρος της Οµοσπονδίας ήταν ο Ειδικός Γραµµατέας του ∆ιοικη-
τικού της Συµβουλίου. Αυτό από µόνο του είναι πολύ ενθαρρυντι-
κό διότι βλέπουµε µια συσπείρωση των γονέων στα συλλογικά τους 
όργανα η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να αυξηθεί κι άλλο για να 
διατηρηθεί αυτή δυναµική ώστε να έχει λόγο στα ανώτερα όργανα. 

Το γονεϊκό κίνηµα αποτελεί ένα κινητήριο µοχλό πίεσης και 
διεκδικήσεων προς και από την κεντρική εξουσία και όχι µόνο 
και µπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στην Ελλάδα στο τοµέα της 
παιδείας.

Η Ένωση Γονέων Αχαρνών ζητά να υπάρξει ένας γενικός σχεδι-
ασµός για την Παιδεία, να µπουν γερές βάσεις από την προσχολική 
αγωγή, να διατεθούν κονδύλια και να λάβουν σοβαρά τις προτά-
σεις του γονεϊκού κινήµατος ώστε να µην αλλάζει η νοµοθεσία κά-
θε φορά µε την εκάστοτε κυβέρνηση.

Η Παιδεία αποτελεί τον βασικότερο τοµέα της Ελληνικής κοινω-
νίας και πρέπει όλοι να «σκύψουν» πάνω της, δεν πρέπει να χρησι-
µοποιείται για µικροπολιτικές τακτικές από κανέναν.

Καθένας από την πλευρά του µπορεί να βάλει ένα λιθαράκι για 
την αναβάθµιση της Παιδείας που βάλλεται καθηµερινά και πονά 
χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Αν οι γονείς αναλογιστούν την δύναµη 
που έχουν, η οποία πηγάζει από το ενδιαφέρον τους για τα παιδιά 
και το δικαίωµα τους για ∆ηµόσια ∆ωρεάν Παιδεία, αναβαθµισµέ-
νη και ποιοτική, τότε µπορούν να καταφέρουν πολλά.

Αχαρνές, 24 Απριλίου 2021
Με εκτίµηση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Μότσια Ελένη – Πρόεδρος
Φράγκος Παναγιώτης - Αντιπρόεδρος
Ασλανίδη Κυριακή – Γενική Γραµµατέας
Καλιφατίδης ∆ανιήλ – Ταµίας
Καράµπελα Βασιλική – Ειδ. Γραµµατέας
Καπλάνης Ιάσονας – Μέλος
Σαββίδου Αφεντούλα - Μέλος
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Με αφορµή την επίσηµη έναρξη της Αντιπυρικής πε-
ριόδου, που θα διαρκέσει από την 1η Μαΐου έως την 
31η Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε τη Μ. Τετάρτη 

(28/4) µέσω τηλεδιάσκεψης η Συνεδρίαση του Τοπικού Συ-
ντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Αχαρνών υπό την προεδρία του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού.

Ο ∆ήµαρχος, αφού ευχαρίστησε όλους τους συµµετέχοντες 
για την παρουσία τους, ευχήθηκε να κυλήσει οµαλά η φετινή σε-
ζόν µε τα λιγότερα δυνατά συµβάντα. Εν συνεχεία έκανε µια ενη-
µέρωση για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει έως τώρα από τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου, αλλά και τον προγραµµατισµό προκειµέ-
νου να επιτευχθεί και φέτος η µέγιστη ετοιµότητα.

Από την πλευρά τους οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στους 
τοµείς ευθύνης τους, στις ενέργειες που έχουν προβεί, ενώ έγι-
ναν επισηµάνσεις που θα διευκολύνουν τις αρµόδιες υπηρεσίες 
στην πραγµατοποίηση του έργου τους. Επίσης κατατέθηκαν προ-
τάσεις, ενώ ιδιαίτερη µνεία έγινε για την επισκεψιµότητα στην 
Πάρνηθα, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξηµένη και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένο πλάνο ούτως ώστε αυτή να 
πραγµατοποιείται µε ασφάλεια για όλους και χωρίς να δηµιουρ-
γούνται προβλήµατα. Επί του συγκεκριµένου ζητήµατος µάλιστα 

θα υπάρξει άµεσα και νέα συζήτηση µεταξύ των αρµόδιων φο-
ρέων και των όµορων ∆ήµων.

Αξιοσηµείωτα είναι τα θετικά σχόλια για τις οµάδες εθελο-
ντών που προσφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες, ενώ όλοι οι εκπρό-
σωποι δήλωσαν την ετοιµότητά τους τόσο στον τοµέα της πρό-
ληψης όσο και στην απευκταία περίπτωση της ανάγκης καταστο-
λής. Στη συνάντηση συµµετείχαν:

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ως πρόεδρος του Συ-

ντονιστικού, ο Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Σι-
δηρόπουλος, ο Σµήναρχος Σπύρος Παγώνας από τη ∆/ση Αερο-
δροµίου Τατοΐου, ο ∆ιοικητής του Στρατοπέδου Καποτά Αντισυ-
νταγµατάρχης Αναστάσιος Κρόκος, ο ∆ιοικητής του Αστυνοµι-
κού Τµήµατος Αχαρνών Παναγιώτης Συρµαλής, ο Πύραρχος του 
6ου Πυροσβεστικού Σταθµού Ολυµπιακού Χωριού ∆ηµήτρης 
Μπριόλας, ο Αντιπύραρχος 10ου Πυροσβεστικού Σταθµού Πέ-
τρος Μπούγιας, ο εντεταλµένος σύµβουλος του ΣΥΝΠΑ και ∆η-
µοτικός Σύµβουλος Βασίλης Λαζάρου, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Σπύρος Βάθης, η Αν. Προϊσταµένη Π.Π. Ανατολικής Αττικής Σω-
τηρία Μπάιµπα, ο προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Πο-
λιτικής Προστασίας του ∆ήµου Βασίλης Παπαδόπουλος. η προ-
ϊσταµένη τµήµατος σχεδιασµού και ωρίµανσης δράσεων της ∆ι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αλεξάνδρα Κολοκούρη, ο προ-
ϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας Νικόλαος Νίκας, ο 
προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας Βασίλης Βαλκάνος, ο 
πρόεδρος του Ε∆ΑΣΑ Γιώργος Μαυρογιώργος και εκπρόσωποι 
των εθελοντικών οργανώσεων Φίλοι ∆άσους, Θρακοµακεδό-
νων, Ολυµπιακού Χωριού κ.α. Επίσης εκπροσωπήθηκαν ο ∆ή-
µαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, η ∆ασάρχης Αλεξάνδρα Λυ-
κούδη και η ∆ηµοτική Αστυνοµία Αχαρνών.  

Συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών ενόψει της Αντιπυρικής περιόδου 

Παιδικές Χαρές σε όλες τις 
συνοικίες του ∆ήµου Αχαρνών 
Την πρόθεσή του η κάθε συνοικία να έχει την δική της Παιδική 
Χαρά ανακοίνωσε  ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός,  µε 
ανάρτηση του στην σελίδα του στο facebook, τονίζοντας από 
καρδιάς, τα παρακάτω λόγια:   «Άγιος Ιωάννης Ρώσος, Πλάτω-
νας, Αγία Άννα, Άγιος Γεώργιος, Χαραυγή, Άγιος Κωνσταντί-
νος,  Άγιος ∆ιονύσιος, Αγία Τριάδα, Μεγάλα Σχοίνα, Κοσµά Αι-
τωλού, ΣΚΑ. Αυτές είναι µερικές µόνο από τις περιοχές που 
γράψατε στα χθεσινά σας σχόλια µετά τη δηµοσίευση της παι-
δικής χαράς στην Αγία Παρασκευή. Καταλαβαίνω απόλυτα τις 
επιθυµίες καθενός από εσάς. Μακάρι να µπορούσαµε σε µια 
µέρα να τις ικανοποιήσουµε όλες. Σήµερα ήταν η σειρά του 
Ολυµπιακού Χωριού. ∆εν σταµατάµε, συνεχίζουµε ...».

Τηλεδιάσκεψη µε στελέχη του ΟΑΣΑ για 
την αναβάθµιση των συγκοινωνιών 
Σε εγρήγορση βρίσκεται διαρκώς η 
∆ηµοτική Αρχή, ούτως ώστε να προ-
ωθήσει και κυρίως να επιλύσει ση-
µαντικά χρονίζοντα ζητήµατα που 
αφορούν τους δηµότες. Ένα από αυ-
τά είναι η συγκοινωνιακή σύνδεση 
και οι λεωφορειακές γραµµές, οι 
οποίες κατά γενική οµολογία δεν 
επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες 
µετακίνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο την Μεγάλη 
Τρίτη πραγµατοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη στην οποία συµµετείχαν 
από την πλευρά του ∆ήµου ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου και επικεφαλής της Επιτροπής Συγκοινωνιών Νίκος Ξα-
γοράρης και τα µέλη της Μιχάλης Χριστοφορίδης και ∆ιοµήδης 
Καρακωνσταντής. 

Είχαν την ευκαιρία για µια σύσκεψη εργασίας µε τον ∆ιευθυντή 
Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού κ. Αποστολίδη και πληθώρα στελε-
χών του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Με τις κα-
τευθύνσεις του Σπύρου Βρεττού η Επιτροπή έχει συγκροτήσει συ-
γκεκριµένο πλάνο, το οποίο παρουσίασε ο Αντιδήµαρχος Νίκος 
Ξαγοράρης.  Το πρώτο ζητούµενο είναι η βελτίωση των υπαρχό-
ντων γραµµών, τόσο άξονα όσο και τοπικών, καθώς απαιτείται να 

προστεθούν επιπλέον λεωφορεία για 
να γίνουν πιο συχνά τα δροµολόγια.  
Κρίνεται δε σκόπιµο λόγω της πληθυ-
σµιακής αύξησης του ∆ήµου τα τελευ-
ταία χρόνια, που δεν συνοδεύτηκε 
από αντίστοιχες συγκοινωνιακές αλ-
λαγές. Το δεύτερο σκέλος της παρου-
σίασης αφορούσε την ανάγκη δηµι-
ουργίας τριών επιπλέον γραµµών, 
που θα εξυπηρετούν τις περιοχές του 
Αγ. Ιωάννη Ρώσου, του Πανοράµατος 

και της Χαραυγής. Πρόκειται για περιοχές που δεν καλύπτονται συ-
γκοινωνιακά µε αποτέλεσµα οι κάτοικοί τους να µην έχουν πρό-
σβαση σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Από την πλευρά του ο κ. Αποστο-
λίδης στάθηκε µε ιδιαίτερη κατανόηση απέναντι στα συγκεκριµέ-
να ζητήµατα και αφού ζήτησε να παραλάβει το σχέδιο που έχει δι-
αµορφωθεί όρισε ως επόµενο βήµα την αυτοψία από κλιµάκιο του 
ΟΑΣΑ, ούτως ώστε να διαµορφωθεί επακριβώς άποψη του Οργα-
νισµού για τις απαιτήσεις των νέων γραµµών. Τόσο ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός, όσο και τα µέλη της Επιτροπής δεν σταµατούν να 
επιζητούν λύσεις στο θέµα της συγκοινωνίας, προκειµένου να δι-
αµορφωθεί ένα πιο φιλικό πλαίσιο σε όλο το εύρος του ∆ήµου µε 
απώτερο αποδέκτη τους δηµότες των Αχαρνών. 

Καθαρισµός  οικοπεδικών  χώρων από
ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά 
Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2021 (από την 1η Μάη 
έως 31η Οκτώβρη) και σύµφωνα µε την υπ. αρ. 4/2012 
(ΦΕΚ 1346/25-4-2012, Τεύχος Β΄) Πυροσβεστική ∆ιάταξη, 
ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ενηµερώνει 
τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων του ∆ήµου Αχαρνών, ότι πρέ-
πει να προβαίνουν στην αποψίλωση και αποµάκρυνση των 
ξερών χόρτων ή στην αποµάκρυνση τυχόν άλλων εγκατα-
λελειµµένων καυστών ή εκρήξιµων υλικών ή αντικειµένων, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και στην 
άµεση αποµάκρυνσή τους µε ίδια µέσα, προς αποτροπή του 
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, επιβάλλεται διοικητι-
κό πρόστιµο πενήντα (50) λεπτά ανά τετραγωνικό µέτρο του 
οικείου χώρου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 94, περ. 26 
εδάφ. Β’ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).  

Επιπλέον, βεβαιώνεται εις βάρος των ιδιοκτητών, νοµέ-
ων και επικαρπωτών η ισόποση σχετική δαπάνη του ∆ήµου 
περί καθαρισµού των οικοπέδων τους.

Για τους οικοπεδικούς χώρους αρµοδιότητας ∆ασαρχεί-
ου Πάρνηθας, απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη αυτού. (Λ. 
Θρακοµακεδόνων 142, τηλ. 2102434061-2).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όλους τους υπό-
χρεους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων του ∆ήµου Αχαρνών, να αντα-
ποκριθούν άµεσα στην υποχρέωση καθαρισµού των οικό-
πεδων τους, όσες φορές απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου, διότι η πρόληψη των πυρκαγιών 
αποτελεί καθήκον όλων µας. Ο ∆ήµος προσβλέπει στη συ-
νεργασία των πολιτών για την ασφάλεια όλων µας, αλλά 
και για την προστασία του Περιβάλλοντος και της δηµοτικής 
και ιδιωτικής 



«Το ευγενές πάθος και το ήθος των ιδεών,
κυριαρχούν στις  δραστηριότητές µας και
στην εφαρµογή τους στο καθηµερινό µας βίο»

Τ ο Παράρτηµα Αχαρνών & Φυλής της Ελληνι-
κής Αντικαρκινικής Εταιρείας ιδρύθηκε τον 
Μάρτιο του 2010. Είναι κοινωφελές σωµατείο 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε κύρια καταστα-
τική υποχρέωση την  πρόληψη και την έγκαιρη  δι-
άγνωση του καρκίνου,  την ενηµέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών σε ογκολογικά θέµατα 
και την καλύτερη ποιότητα ζωής.

● Λειτουργεί µε εθελοντική εργασία των µελών του 
∆. Σ. και ευαισθητοποιηµένων συµπολιτών µας και µε 
προσφορές των µελών και των φίλων της.
● Συνεργάζεται µε συλλόγους, ∆ήµους, φορείς και 
επαγγελµατίες της περιοχής. 
● Πραγµατοποιεί ενηµερωτικές  εκδηλώσεις, πλαισι-
ωµένες από µουσικές και εικαστικές παρεµβάσεις, για-
τί παράλληλα µε την φροντίδα για τη σωµατική υγεία 
πρέπει να φροντίζεται και η ψυχική υγεία.
● Λειτουργεί Τράπεζα Αίµατος.
● Στηρίζει την Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού 
των Οστών «Οραµα Ελπιδα» δηµιουργώντας στις 
Αχαρνές Πιστοποιηµένο Κέντρο Υποστήριξης.
● Προσφέρει ∆ΩΡΕΑΝ test-pap σε άπορες και ανα-
σφάλιστες γυναίκες της πόλης των Αχαρνών.
● Προσφέρει Ψηφιακές Μαστογραφίες  σε άπορες και 
ανασφάλιστες γυναίκες.  
● Παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε άπο-
ρους καρκινοπαθείς και στους συγγενείς τους.
● Υλοποιεί  προγράµµατα ενηµέρωσης µαθητών ∆η-
µοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων  για το Κάπνισµα και 
την Υγιεινή ∆ιατροφή.
● Εκδίδει φυλλάδια µε οδηγίες για πρόληψη του καρ-
κίνου.
● Συγκεντρώνει φάρµακα για το κοινωνικό φαρµα-
κείο του ∆ήµου.
● Προσφέρει δωρεάν θεατρικές παραστάσεις.

Σας καλούµε να πλαισιώσετε το Παράρτηµα Αχαρνών 
& Φυλής, είτε ως µέλη είτε ως εθελοντές, συµµετέχο-
ντας έτσι δυναµικά στον αγώνα κατά του καρκίνου. 
(Ετήσια συνδροµή µελών 15 ευρώ).

Ο Καρκίνος νικιέται ….
Η Άγνοια σκοτώνει……

ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ

Λέµε ΝΑΙ στην Πρόληψη
Λέµε ΝΑΙ στην Υγιεινή ∆ιατροφή 

Λέµε ΝΑΙ στην Άσκηση
Λέµε ΟΧΙ στο Κάπνισµα

Πού θα µας βρείτε:       
Ι. ΣΤΡΙΦΤΟΥ 33 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΗΛ./FAX: 210-
2467871
Ευτυχίας Καραγιάννη 2, Ολυµπιακό Χωριό
 www.eaeacharnes.gr 
 facebook µε την επωνυµία: Ελληνική Αντικαρκινική Εται-
ρεία Αχαρνών

Το ευγενές πάθος και το ήθος των ιδεών, κυριαρχούν στις 
δραστηριότητές µας και στην εφαρµογή τους στο καθη-
µερινό µας βίο.

Για το ∆.Σ. του Παραρτήµατος Αχαρνών & Φυλής

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χ. Καζανάς
Χειρουργός Οδοντίατρος                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ 

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο αποτελείται από τους εξής:

● Πρόεδρος: Παναγιώτης Καζανάς Χειρουργός Οδοντίατρος
● Α' Αντ/δρος: Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά Πρόεδρος Παρ/µατος Αχαρνών της ΕΓΕ
● Β' Αντ/δρος:Ελένη Καµπόλη ∆/τρια 28ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών
● Γεν Γραµµατέας: Αγγελική Ταράτσα ∆/νρια ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου
● Ταµίας: Ευφροσύνη Γιαννουσάκη Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας Μέλη
● Αναστάσιος Νίκας Υπάλληλος Πυροσβεστικού Σώµατος
● Τόγιας ∆ηµήτριος Συνταξιούχος Αστυνοµικός
● Νατάσα Γκουτζικίδου Κοινωνιολόγος - Συγγραφέας 
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Φέτος µε 
µ εγ άλη 
χ α ρ ά 

έχουµε τη δυνα-
τότητα να επι-
στρέψουµε στις 
εκκλησίες µας 
για τις Ιερές Ακο-
λουθίες της Με-
γάλης Εβδοµά-
δας. Τηρώντας 
ευλαβικά τα µέ-
τρα, αλλά πάντα µε µυσταγωγία και κατάνυξη, µπορούµε 
να γίνουµε και πάλι κοινωνοί των λόγων και µέτοχοι στο 
Θείο ∆ράµα. Ας ακολουθήσουµε την πορεία Του ως την κο-
ρύφωση του Θείου Πάθους και την Ανάσταση.

Γεµά-
τη πα-
σ χ α -

λινές λαµπά-
δες και ευχές 
µε τους ερ-
γαζόµενους 
του ∆ήµου 
µας, στο  ∆η-
µ α ρ χ ι α κ ό 
Μ έ γ α ρ ο .  
Εύχοµαι το 
Αναστάσιµο 
Φως να φέ-
ρει σε όλους υγεία, ευτυχία και αισιοδοξία

Τη Μ. Πέµπτη, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  Σπύρος Βρετ-
τός µαζί µε τον Αντιδήµαρχο ∆ηµήτρη Κωφό, τον 
Πρόεδρο της Τ.Κ. Θρακοµακεδόνων Γιώργο κωτσια-

νά και τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Γιάννη ∆ηµητρακό-
πουλο, παραβρέθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστηµα Θρακοµα-
κεδόνων και αντάλλαξαν ευχές µε τους εργαζόµενους.  Η 
∆ηµοτική Αρχή και οι εργαζόµενοι του ∆ήµου Αχαρνών εύ-
χονται σε όλους τους δηµότες.

Μεγάλη Παρασκευή, ηµέρα απόλυτου πένθους για 
όλη την Χριστιανοσύνη, απόλυτης αργίας και νηστεί-
ας. Η µέρα που κορυφώνεται το Θείο ∆ράµα των Πα-

θών του Χριστού, είναι αφιερωµένη σε όλους τους κεκοιµη-
µένους στη µνήµη των οποίων πραγµατοποιήσαµε τρισάγιο, 
ύστερα από την Αποκαθήλωση της πρωινής Ακολουθίας, 
που τέλεσε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας.

Η περιφορά του Επιταφίου, µια από τις κορυφαίες στιγµές 
της Μεγάλης Εβδοµάδας, αποτελεί ιδανικό παράδειγµα του 
πώς οι θρησκευτικές γιορτές «µπολιάζονται» από τα τοπικά 
έθιµα. Πρόκειται για την ηµέρα των Παθών και το βράδυ τε-
λείται η περιφορά του Επιταφίου, ενώ οι καµπάνες χτυπούν 
πένθιµα όλη την ηµέρα.  Φέτος λόγω των µέτρων κατά του 
κορονοϊού η περιφορά του Επιταφίου έγινε  γύρω από το  
Ναό στις 20:00  χωρίς τους πιστούς να ακολουθούν. 

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου  Βλασίου, το «δεύ-
τε λάβετε φως» ακούστηκε λίγο πριν τις 21:00 το 
βράδυ, από τον προϊστάµενο Αρχιµανδρίτη, πατήρ 

Ιωάννη, που αµέσως  βγήκε στο προαύλιο και άρχισε να µοι-
ράζεται ο Άγιο Φως στους πιστούς… Στις 21:00 ακριβώς, οι 

πιστοί άκουσαν και το «Χριστός Ανέστη» σε κλίµα συγκίνη-
σης, µε την ελπίδα, να  είναι αυτή η τελευταία φορά, σε συν-
θήκες πανδηµίας. Ικανοποιητική η παρουσία των πιστών, 
κάλυψαν σχεδόν ολόκληρο τον χώρο της  Κεντρικής Πλα-
τείας. Χαρµόσυνη νότα η ρίψη πυροτεχνιτών.

Πανηγυρι-
κά τελέστη-
κε η εορτή 

της Παναγίας ως 
Ζωοδόχου Πηγής 
στον Καθεδρικό 
Ναό Αγίου Βλασί-
ου Αχαρνών, χο-
ροστατούντος του 
Σεβασµιοτάτου 
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η 
Ηλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλε-
ως κ. Αθηναγόρα. 
Πιστοί παρευρέ-
θηκαν στη Θεία 
Λειτουργία στον 
εξωτερικό χώρο 
του Ναού, παρου-
σία του ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών  
Σπύρος  Βρεττός, 
βουλευτών, αντι-
δηµάρχων και αι-
ρετών οι οποίοι 
µετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργί-
ας, αντάλλαξαν 
αναµνήσεις και 
ευχές για ένα καλύτερο και αισιόδοξο µέλλον.
Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά 
στις Αχαρνές 

Μ ε  τ η ν 
πρέπουσα 
λαµπρότη-

τα τελέστηκε η Ιε-
ρά Πανήγυρις του 
Αγίου, Ενδόξου, 
Μεγαλοµάρτυρος 
Γεωργίου του 
Τροπαιοφόρου, 
στον Ναό του Αγί-
ου στις Αχαρνές. Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρας.

Πασχαλινή διανοµή τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης 
από την Κοινωνική Πολιτική 
Το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ή-
µου Αχαρνών µε προσωπική µέριµνα του Αντιδηµάρ-
χου της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργου 
Πετάκου  µοίρασε την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 
όλα τα απαραίτητα  για το Πασχαλινό Τραπέζι στους δι-
καιούχους και ωφελούµενους. Οι ευπαθείς οικογένει-
ες έλαβαν  όχι µόνο κάθε λογής τρόφιµα, καθαριστικά, 
είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικής υγιεινής, αλλά 
ειδικά για τις Πασχαλινές ηµέρες λαµπάδες, αυγά, 
τσουρέκια και παιχνίδια. Έτσι όλα τα σπίτια θα γεµί-
σουν οικογενειακή θαλπωρή και πασχαλινό άρωµα.

Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεχίζει αδιάκοπα το έργο 
της και εντείνει λόγω των συνεπειών της πανδηµίας τις 
προσπάθειές της, ώστε να προσφέρει τα µέγιστα και να 
στέκεται δίπλα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δη-
µότες αντιµετωπίζουν δυσκολίες, παρέχοντας τη στή-
ριξη για να τις ξεπεράσουν. Παράλληλα ο Αντιδήµαρ-
χος Γιώργος Πετάκος καθηµερινά προσπαθεί µε προ-
σωπικές ενέργειες να εξασφαλίζει χορηγίες και ενισχύ-
σεις σε προϊόντα προκειµένου να φτάσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα αγαθά σε οικογένειες που έχουν 
ανάγκη.

Για τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό «στόχος είναι κάθε 
οικογένεια στην πόλη µας να περάσει τις πασχαλινές 

ηµέρες µε ένα γεµάτο γιορτινό τραπέζι και γύρω του 
χαµογελαστά πρόσωπα». 

Τα προϊόντα διανεµήθηκαν στους εγγεγραµµένους 
ωφελούµενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το 
Α’ Εξάµηνο του 2021. Οι ποσότητες των τροφίµων που 
διανεµήθηκαν είναι ανάλογες των µελών της κάθε οι-
κογένειας και η διανοµή πραγµατοποιήθηκε κατόπιν 
ραντεβού και µε την αυστηρή τήρηση όλων των µέ-
τρων υγειονοµικής προστασίας.
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Μ ία σειρά από 67 έργα συνο-
λικού προϋπολογισµού 
πάνω από 115,5 εκατοµµύ-

ρια ευρώ αλλάζουν τις υποδοµές αλ-
λά και την εικόνα της Περιφέρειας 
Αττικής.

Σε µια «νέα εικόνα» στοχεύει η Περι-
φέρεια Αττικής µέσα από µία σειρά από 
έργα σε πολλές περιοχές του λεκανοπε-
δίου αξιοποιώντας τα διαθέσιµα ευρω-
παϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία. 

Μάλιστα, η απορρόφηση των κον-
δυλίων του ΕΣΠΑ από το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 
2014-2020», φθάνει στο 53,50%, ένα 
ποσοστό που φέρνει την Περιφέρεια Ατ-
τικής στη 2η θέση µεταξύ των13 περιφε-
ρειών της χώρας. 

Στο πλαίσιο των χρηµατοδοτήσε-
ων του ΕΣΠΑ 2021-2027, η Περιφέ-
ρεια στοχεύει σε «πράσινα» έργα για 
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής και την ενεργεια-
κή αναβάθµιση και εξοικονόµηση στα 
κτίρια και στην προώθηση µέτρων 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και σε 
έργα υποδοµών του δικτύου µεταφο-
ράς ενέργειας.  Επίσης, µε το πρό-
γραµµα αυτό θα µπουν «µπροστά» 
έργα για ανάπτυξη ήπιων µέσων µε-
ταφοράς. 

Μέσα στα επόµενα χρόνια και µε την 
παραπάνω χρηµατοδότηση θα δούµε 
και την ολοκλήρωση µεγάλων υποδο-
µών της Αττικής όπως η Β’ φάση του 
Φαληρικού παραλιακού µετώπου κα-
θώς και µία σειρά από παρεµβάσεις για 
την αναβάθµιση των κοινωνικών υπο-
δοµών και των υποδοµών υγείας. 

Η «βεντάλια» έργων
και χρηµατοδοτήσεων 
Η περιφερειακή σύµβουλος Ανατολι-
κής Αττικής και εντεταλµένη Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας, Ευρώπη Κο-
σµίδη, µιλάει στο Εργοληπτικόν Βήµα 
για τα έργα που έχουν προγραµµατι-
στεί από την Περιφέρεια αλλά και για 
τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία που 
θα χρησιµοποιήσει πλην του ΕΣΠΑ 
2021-2027. 

Ειδικότερα, έως το 2023 χρήµατα 

που θα εκταµιεύονται σταδιακά από το 
Ταµείο Ανάκαµψης της ΕΕ θα φέρουν 
έργα µε στόχους, ανάµεσα σε άλλους, 
την προώθηση της πράσινης µετάβα-
σης και του ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού, την ανάπτυξη χωρίς αποκλει-
σµούς µε τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας καθώς και την ενίσχυση του 
τοµέα της υγείας.  Παράλληλα, η Περι-
φέρεια Αττικής βρίσκεται ήδη σε δια-
πραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων και έχει εξασφαλίσει 
την απαραίτητη χρηµατοδότηση για 
βασικά έργα υποδοµών, όπως αντι-
πληµµυρικά, λιµενικά, οδοποιία και 
αναπλάσεις. 

Τί είδους έργα θα αφορούν οι χρη-
µατοδοτήσεις στο ΕΣΠΑ 2021-2027; 
• Στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 
(Σ.Π.02): Μια πιο πράσινη Ευρώπη η 
επόµενη Π.Π. θα περιλαµβάνει:
1. Έργα συγκοινωνιακά και έργα ανά-
πτυξης ήπιων µέσων µεταφοράς, 
2. Έργα διαχείρισης αποβλήτων (µεί-
ωση της παραγωγής, ανακύκλωση 
και διαχείριση αποβλήτων), 
3. Έργα για την αντιµετώπιση των επι-
πτώσεων της κλιµατικής αλλαγής 
(π.χ. έργα αντιπληµµυρικά, οριοθέτη-
ση ρεµάτων, έργα διαχείρισης νερού), 
4. Έργα για την προώθηση της ενερ-
γειακής αναβάθµισης και εξοικονόµη-
σης στα κτίρια και προώθηση µέτρων 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και έρ-
γα υποδοµών δικτύου µεταφοράς 
ενέργειας, 
5. Έργα χωροταξικού και πολεοδοµι-
κού σχεδιασµού για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και των πράσινων 
αστικών υποδοµών. 
• Στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 3 
(Σ.Π.03): Μια πιο διασυνδεδεµένη Ευ-
ρώπη η επόµενη Π.Π. θα περιλαµβά-
νει :
1. Έργα υποδοµών, µεταφορών και 
προσαρµογών οδικού δικτύου 
2. Ολοκλήρωση µεγάλων υποδοµών 
της Αττικής (π.χ. Β φάση του Φαληρι-
κού παραλιακού µετώπου, επέκταση 
της Λ. Κύµης, κ.λπ.) 
• Στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 4 
(Σ.Π.04): Μια πιο κοινωνική Ευρώπη 

η επόµενη Π.Π. θα περιλαµβάνει:
1. Έργα για την αναβάθµιση των κοι-
νωνικών υποδοµών (παιδικοί σταθ-
µοί, κοινωνικές δοµές, κ.λπ.) 
2. Υποδοµές Υγείας 
3. Υποδοµές Εκπαίδευσης 

Το ποσοστό απορρόφησης
στο υφιστάµενο ΕΣΠΑ 
Το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, το µεγαλύ-
τερο περιφερειακό πρόγραµµα του ΕΣ-
ΠΑ 2014-2020 εµφανίζει απορρόφηση 
53,50% σε όρους Κοινοτικής Συνδρο-
µής και βρίσκεται στη 2η θέση µεταξύ 
των 13 Περιφερειών. 

Άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία 
Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα 

χρησιµοποιήσει η Περιφέρεια πλην του 
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι: 
• Το Ταµείο Ανάκαµψης µε τα χρήµατα 
να εκταµιεύονται σταδιακά έως το 2023 
και αφορούν σε έργα για:
1. Την πράσινη µετάβαση. 
2. Τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. 
3. Την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς απο-
κλεισµούς ανάπτυξη και τις θέσεις εργα-
σίας. 
4. Την κοινωνική και εδαφική συνοχή, 
5. Την υγεία και την ανθεκτικότητα 
• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
µε την οποία η Περιφέρεια Αττικής βρί-
σκεται ήδη σε διαπραγµάτευση και 
έχει εξασφαλίσει χρηµατοδότηση έρ-
γων υποδοµών (αντιπληµµυρικά, λι-
µενικά, οδοποιία, αναπλάσεις).

ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Επιµέλεια: Ευρώπη Κοσµίδη –
Πολιτικός Μηχανικός, 
Περιφερειακή  Σύµβουλος,
Εντεταλµενη  ∆/νσεων Τεχνικών
Έργων,  Υποδοµών,
Τεχνικού  Ελέγχου & Μελετών
• Τηλ. 6940 405618

Αυτά  τα έργα αλλάζουν
την εικόνα  της Αττικής
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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

Εµβόλιο  30.0
Του  Μανώλη Χριστοδουλάκη
Γραµµατέα του Κινήµατος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ 

Είµαστε η γενιά που παρακολουθούµε στα παράθυρα της τηλεόρασης, 
να µας προσάπτουν ισοπεδωτικά τη µουτζούρα της ατοµικής ανευθυνό-
τητας. Αυτοί που, όπως θα έχετε ακούσει, φταίνε για τη διασπορά της παν-
δηµίας, για τους θανάτους και τη µη τήρηση των µέτρων. 

Αυτοί που φταίνε, µάλλον, για την απαξίωση του δηµόσιου συστήµατος 
υγείας και τη µη ενίσχυση του. Αυτοί που φταίνε για τα κλειστά σχολεία, την 
κλειστή εστίαση, το λιανεµπόριο που ανοιγοκλείνει. Που αντί να διεκδικήσου-
µε τη στήριξη των γιατρών και των νοσηλευτών αρκεστήκαµε να τους χειρο-
κροτάµε στα µπαλκόνια – η γενιά της οκνηρίας άλλωστε. Αυτοί που θα κάναµε ανέµελοι βόλτες στην Πάρνηθα και 
θα γευµατίζαµε καµιά 30αριά στην Ικαρία. Αυτοί που στοιβάζονται στα λεωφορεία και τσαλακώνουν την εικόνα της 
«τέλειας» διαχείρισης της κρίσης. Αυτοί που µε ανυποµονησία θα υποδεχτούµε την «ευκαιρία» να εργαζόµαστε 
απλήρωτες υπερωρίες, να διαπραγµατευόµαστε µε τον εργοδότη µας τα ρεπό και το ωράριο µας.

Είµαστε η ίδια γενιά, θα µας θυµάστε, που στα 18 µας νιώσαµε το βάρος της προηγούµενης κρίσης. Μιας κρί-
σης που σίγουρα δεν ήταν δική µας. Τα δικά µας όµως όνειρα τσουβαλιάστηκαν, οι δικές µας προσδοκίες. Τα δικά 
µας καλύτερα χρόνια, τα πιο δηµιουργικά και παραγωγικά. Μας µετακύλησαν το βάρος που δεν ήθελαν να σηκώ-
σουν, τις ευθύνες που δεν ανέλαβαν, τις αποφάσεις που δεν µπόρεσαν ή δεν ήθελαν να πάρουν εγκαίρως όσοι 
προσδοκούσαν, στις δικές µας πλάτες, να χτίσουν εύκολες πολιτικές καριέρες. Μας µετακύλησαν τις αµαρτίες πε-
ρασµένων δεκαετιών, και εµείς τις πληρώσαµε σε διπλή και τριπλή προσπάθεια. Την πληρώσαµε στην ανασφάλεια 
που δηµιούργησαν οι δηµοσιονοµικές τρύπες που κληθήκαµε να συνεισφέρουµε. Την πληρώσαµε στη ζούγκλα 
της αγοράς µπροστά στην επιτακτικότητα του βιοπορισµού, στο ξεχαρβάλωµα των θεσµών, της αξιοκρατίας, της δι-
αφάνειας. Την πληρώσαµε στο περιβάλλον που βιώνουµε σήµερα, στην κλιµατική κρίση που για εµάς είναι όρος 
επιβίωσης. Κληρονοµήσαµε όσα βολικά περίσσευαν.

Σήµερα κληρονοµούµε τα εµβόλια. Που βολικά περισσεύουν. Αναιτιολόγητα ως 30άρηδες κληθήκαµε να προ-
τεραιοποιηθούµε, όχι από αγωνία για τις παραγωγικές ηλικίες, όχι από κατανόηση για την προσµονή να πάρουµε 
πιο γρήγορα τις ζωές µας πίσω. Ίσως γιατί είχαµε εθιστεί στα περισσεύµατα, στα υπόλοιπα.

Αυτή, λοιπόν, η γενιά, που φυσικά και έκανε τα δικά της λάθη, φυσικά και φέρει και το δικό της µερίδιο ευθυ-
νών, αλλά δεν έλειψε ποτέ από καµία µάχη, κοινωνική, οικονοµική, υγειονοµική, δεν βρήκε τίποτα έτοιµο, που δεν 
της αναγνωρίστηκε τίποτα, µπορεί να αποδείξει ότι είναι και πάλι παρούσα. Να σηκώσει την ευθύνη που της µετα-
κύλησαν. Γιατί έχει µάθει στη συγκροτηµένη σκέψη. Έχει µάθει να ερευνά, να εµπιστεύεται την επιστήµη. Έχει µάθει, 
µέσα στις δυσκολίες, να προοδεύει. Θα εµβολιαστούµε. ∆εν θα το κάνουµε γιατί µας το ζητάνε. ∆εν θα το κάνουµε 
για να µην πετάξουµε στα σκουπίδια τα εµβόλια που µας έµαθαν να φοβόµαστε. ∆εν θα το κάνουµε για αυτούς που 
τώρα θυµήθηκαν την ατοµική και συλλογική µας ευθύνη.

Θα το κάνουµε για τους δικούς µας ανθρώπους, που µείναµε µήνες µακριά τους για να τους προστατεύσουµε. 
Θα το κάνουµε για αυτούς που δίνουν µε αυταπάρνηση τη µάχη από την πρώτη γραµµή στα νοσοκοµεία και τις 
Μ.Ε.Θ. Θα το κάνουµε για τους ευπαθείς και τους ηλικιωµένους που θέλουν και εκείνοι να βγουν µε ασφάλεια έξω 
από το σπίτι. Θα το κάνουµε για όσους έζησαν στην πανδηµία τη µοναξιά, για όσους έχασαν τη δουλειά τους ή επι-
βιώνουν µε 534 € περιµένοντας να πάρουν τη ζωή τους πίσω. Θα το κάνουµε για τους συνεργάτες µας, τους φίλους 
µας, τις στιγµές που χάσαµε και θέλουµε να ζήσουµε ξανά.

Γιατί το εµβόλιο, τελικά, δεν είναι από τα πιο δύσκολα που έχει χρειαστεί να κάνουµε. Ίσως είναι από τα 
ευκολότερα. 

Και εµείς, οι σηµερινοί 30άρηδες, είµαστε για τα δύσκολα.
Εµβολιαστείτε!

«Συστηθείτε - KYC)»: Oι πολίτες επικαιροποιούν 
τα στοιχεία τους στις τράπεζες ηλεκτρονικά
Ένα σηµαντικό εργαλείο εξοικονόµησης 
χρόνου και προστασίας των προσωπι-
κών τους δεδοµένων έχουν πλέον στα 
χέρια τους οι πολίτες, καθώς από την 
Πέµπτη τέθηκε σε λειτουργία η υπηρε-
σία «Συστηθείτε – KYC (Know Your 
Customer)». Η νέα υπηρεσία παρουσιά-
στηκε το µεσηµέρι της Πέµπτης στον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφι-
ακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρα-
κάκη σε σύσκεψη που πραγµατοποιή-
θηκε στο Μέγαρο Μαξίµου, παρουσία 
του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, 
Γιάννη Στουρνάρα. 

Το «Συστηθείτε – KYC (Know Your 
Customer)» σχεδιάστηκε και υλοποιήθη-
κε από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 
που διαθέτουν ΑΦΜ και κωδικούς Taxisnet να αποφύγουν τη φυσική επίσκεψη στην τρά-
πεζα και να κερδίσουν χρόνο, καθώς δεν θα χρειάζεται να συλλέγουν µόνοι τους τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά τα οποία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν και να επικαιρο-
ποιούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να διατηρούν τραπεζικό λογαριασµό. 

Με την νέα υπηρεσία, η διαδικασία πραγµατοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά και ο πε-
λάτης δεν χρειάζεται να εκτυπώσει το παραµικρό. Έτσι, αφαιρούνται οριστικά από την δι-
αδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων όλες εκείνες οι φωτοτυπίες της ταυτότητας, του 
εκκαθαριστικού σηµειώµατος, του λογαριασµού ρεύµατος ή τηλεφωνίας καθώς επίσης 
και σχετικά αντίγραφα της µισθοδοσίας, που απαιτούνταν στην προηγούµενη κατάσταση.

Η διαδικασία είναι πλήρως προαιρετική και, αυτονόητα, όποιος πολίτης το επιθυ-
µεί, µπορεί να εξακολουθεί να προσκοµίζει µε φυσικό τρόπο τα δικαιολογητικά που 
του ζητούνται.  Αξίζει να σηµειωθεί πως κάθε χρόνο περίπου 1,5 εκατοµµύριο πολίτες επι-
καιροποιούν στις τράπεζες τα στοιχεία τους. Επιπλέον, µέσω της εφαρµογής «Συστηθείτε 
– KYC (Know Your Customer)» ψηφιοποιούνται κι επιταχύνονται οι διαδικασίες ελέγχου 
που εφαρµόζονται από τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατοπιστωτικούς οργανι-
σµούς για τη διαχείριση του κινδύνου ξεπλύµατος χρήµατος και χρηµατοδότησης της τρο-
µοκρατίας.

Σηµειώνεται ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των τραπεζών έχουν την υποχρέωση λή-
ψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων µέτρων ασφάλειας των λαµβανόµενων πλη-
ροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, 
της διασφάλισης ιχνηλασιµότητας και της προστασίας των διακινούµενων δεδοµένων από 
κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιµη ή τυχαία απειλή.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Άνοιγµα διαδηµοτικών µετακινήσεων : 
«Ελεύθερες» είναι από σήµερα οι διαδη-
µοτικές µετακινήσεις, εντός της περιφε-
ρειακής ενότητας, καθώς επιτρέπονται οι 
διαδηµοτικές µετακινήσεις εντός της οι-
κείας Περιφερειακής Ενότητας καθ' όλη 
τη διάρκεια της εβδοµάδας, µε sms στο 
13033 έως και τις 15 Μαΐου.

l Παράταση εφαρµογής µέτρων –Τη-
λεργασία  : Την παράταση της υποχρέ-
ωσης εφαρµογής των έκτακτων και 
προσωρινών µέτρων ως προς την ορ-
γάνωση του τόπου και του χρόνου ερ-
γασίας σε όλη την Επικράτεια προβλέ-
πει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
των υπουργείων Οικονοµικών, Εργα-
σίας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Υγείας. Παρατείνεται έως το τέλος 31 
Μαΐου η τηλεργασία για το 50% των 
εργαζοµένων και το ωράριο προσέ-
λευσης εντός διώρου να προσέρχο-
νται και να αποχωρούν οι εργαζόµε-
νοι σε σχέση µε την έναρξη και τη λή-
ξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

l Ολοκληρώνεται η ρύθµιση των 100 και 
120 δόσεων : Σήµερα κλείνει το «παρά-
θυρο» επανένταξης στις ρυθµίσεις των 
100 και 120 δόσεων για όσους τις έχα-
σαν, εξαιτίας της πανδηµίας. Οι οφειλέ-
τες µπορούν να ενταχθούν και πάλι στις 
ρυθµίσεις, υποβάλλοντας αίτηση στην 
εφορία εφόσον πληρούσαν τις αρχικές 
προϋποθέσεις επανένταξης στις ρυθµί-
σεις έως το τέλος ∆εκεµβρίου 2020, αλ-
λά τότε δεν είχαν προχωρήσει στην υπο-
βολή των προβλεπόµενων αιτήσεων.

l Παράταση αποπληρωµής ρυθµίσεων 
: Στην τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 
επόµενου µήνα που καταβάλλεται η 
τελευταία δόση της ρύθµισης µεταφέ-
ρεται η πληρωµή της δόσης του Απρι-
λίου για τις επιχειρήσεις που παρέµει-
ναν κλειστές. Σύµφωνα µε απόφαση 
του υφυπουργού Οικονοµικών κ. 
Απόστολου Βεσυρόπουλου, παρατεί-
νεται η προθεσµία καταβολής της δό-
σης Απριλίου 2021 ρυθµίσεων και δι-
ευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής 
βεβαιωµένων οφειλών στις ∆.Ο.Υ./
Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις 
που έχουν ενεργό, ΚΑ∆ στις 20-3-2020 
από τους αναγραφόµενους στο σχετι-
κό πίνακα, ή ακαθάριστα έσοδα ενερ-
γού κατά την 20-3-2020 ΚΑ∆ δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας.

l Τι ισχύει για τα ενοίκια του Μαΐου : Συ-
νεχίζεται και για τον µήνα Μάιο η ρύθµι-
ση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή 
από την υποχρέωση καταβολής ενοικί-
ου για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρ-
µόζονται περιοριστικά µέτρα, σύµφωνα 
µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικο-
νοµικών. Η καταβολή µειωµένου ενοι-
κίου κατά 40% ισχύει µόνο για την κύ-
ρια κατοικία των εργαζόµενων που τίθε-
νται σε αναστολή εργασίας τον µήνα 
Μάιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοι-
κία των εξαρτώµενων µελών αυτών.

l Προκαταβολή σύνταξης και σε όσους 
οφείλουν : Προσπάθεια καταβάλουν 

οι υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης ώστε να εντάξουν 
στις πληρωµές της προκαταβολής σύ-
νταξης που θα πραγµατοποιηθούν 
την Μεγάλη Πέµπτη σε περισσότερους 
δικαιούχους και συγκεκριµένα σε 
όσους «κόπηκαν» λόγω χρεών στα 
ταµεία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, χι-
λιάδες ασφαλισµένοι είχαν µείνει 
εκτός της προκαταβολής σύνταξης 
επειδή τα χρέη τους στα ταµεία ξεπερ-
νούσαν τα προβλεπόµενα όρια µε την 
τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βου-
λή θα µπορέσουν να λάβουν χρήµα-
τα.

l Επιδότηση µισθών και των εποχικών 
υπαλλήλων µέσω του προγράµµατος 
των 100.000 : Και σε εποχικά εργαζόµε-
νους χωρίς δικαίωµα υποχρεωτικής 
επαναπρόσληψης αναµένεται να επεκτα-
θεί η επιδότηση µισθού ύψους 200 ευ-
ρώ, που σήµερα δικαιούνται µόνο οι µα-
κροχρόνια άνεργοι, στο πλαίσιο του τρέ-
χοντος προγράµµατος για τις 100.000 
νέες θέσεις εργασίας. Σε µια προσπάθεια 
να ενισχυθεί η αγορά εργασίας κυρίως 
στον κλάδο του τουρισµού που επανεκ-
κινεί στις 15 Μαΐου, το οικονοµικό επιτε-
λείο εξετάζει σοβαρά να επεκτείνει το µέ-
τρο της επιδότησης µισθού – που ισχύει 
επιπλέον της 6µηνης επιδότησης των 
ασφαλιστικών εισφορών - και σε εποχι-
κά εργαζόµενους πέραν των µακροχρό-
νια ανέργων.

l Παρεµβάσεις για την επόµενη µέρα : 
«Ενισχυµένη αποζηµίωση ειδικού 
σκοπού», «κεφάλαια επανεκκίνησης» 
και «επιδότηση παγίων δαπανών», εί-
ναι οι τρεις παρεµβάσεις για την ενί-
σχυση των επιχειρήσεων το επόµενο 
διάστηµα. Αµέσως µετά το Πάσχα, θα 
αρχίσουν να ενεργοποιούνται το ένα 
µετά το άλλο τα µέτρα αυτά που είναι 
βασισµένα σε ένα εξειδικευµένο «µο-
ντέλο» στήριξης των επαγγελµατιών 
για την επόµενη ηµέρα της πανδηµίας.
Εκείνο που θα προηγηθεί χρονικά εί-
ναι το πρόγραµµα επανεκκίνησης για 
τον κλάδο της εστίασης. Η πλατφόρµα 
για την υποβολή των αιτήσεων που 
θα αφορούν σε επιχορηγήσεις για τα 
«πρώτα έξοδα» των επαγγελµατιών 
γίνεται προσπάθεια να ανοίξει στις 5 
Μαΐου.

l Επιδότηση Τόκων Υφιστάµενων ∆ανεί-
ων Μικρών και Μεσαίων : Επιχειρήσεων 
πληττόµενων από τα µέτρα για την αντι-
µετώπιση της πανδηµίας της νόσου 
COVID-19 (Β κύκλος). Ως τις 9 Ιουνίου 
παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτή-
σεων στη δράση

l Νέο Πρόγραµµα χορήγησης χαµηλό-
τοκων επιχειρηµατικών δανείων από 
το Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 
: Μέσω του ταµείου θα χορηγηθούν 
περίπου 500 εκ. € σε µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις, για εγγυηµένα επενδυτικά 
δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης 
αναπτυξιακού σκοπού. Με την εγγύη-
ση του Ταµείου, οι συνεργαζόµενες 

τράπεζες θα παρέχουν σε µικροµεσαί-
ες επιχειρήσεις χαµηλότοκα δάνεια, 
µειωµένων εξασφαλίσεων και µεγα-
λύτερης περιόδου αποπληρωµής. Η 
εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% 
των ζηµιών κάθε δανείου και τα δά-
νεια θα είναι διαθέσιµα για εκταµίευ-
ση µέχρι και τις 31.12.2023.Τα αιτήµα-
τα των επιχειρήσεων υποβάλλονται 
αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 
www.ependyseis.gr και κατόπιν στις 
συνεργαζόµενες Τράπεζες, Τράπεζα 
Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, 
Attica Bank και ProCredit Bank.

l Πενταετής παραγραφή για τα τέλη κυ-
κλοφορίας: Για τη βεβαίωση τελών κυ-
κλοφορίας, στην περίπτωση µη καταβο-
λής τους ή µειωµένης καταβολής τους, 
καθώς και των οφειλόµενων προστίµων 
ισχύει πενταετής προθεσµία παραγρα-
φής, υπολογιζόµενη από τη λήξη του 
έτους για το οποίο αυτά οφείλονται.

l Τι γίνεται µε τις απλήρωτες επιταγές: 
«Παγώνει» για 60 ηµέρες η πληρωµή 
των επιταγών για τον µήνα Μάιο, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της 
προτεινόµενης διάταξης τροπολογίας 
του υπουργείου Οικονοµικών που 
κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου «Κώδι-
κας ∆ικαστικών Υπαλλήλων». Σήµερα 
-έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί τα 
πράγµατα ελέω πανδηµίας- υπάρχουν 
διαφορετικές κατηγορίες µεταχρονο-
λογηµένων αξιογράφων (επιταγές, 
συναλλαγµατικές, γραµµάτια σε δια-
ταγή) για τα οποία έχει ανασταλεί η 
εξόφληση.Συγκεκριµένα, πέρα από 
τον «πάγο» σε εκείνες που λήγουν µέ-
σα στον Μάιο, αναστολή 30 ηµερών 
έχουν και τα αξιόγραφα µε προθεσµί-
ες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής 
από την 1η Απριλίου έως και τις 30 
Απριλίου.

l Επιστρεπτέα 7: Ανοίγει η πλατφόρµα για 
τον τελευταίο κύκλο- Έως 10 Μαΐου οι 
αιτήσεις: Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα της ΑΑ∆Ε για την υποβολή των 
αιτήσεων από τους τελικούς δικαιού-
χους του τελευταίου κύκλου Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής. Οι ενδιαφερόµε-
νες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως τις 
10 Μαΐου για να υποβάλλουν αίτηση 
χορήγησης της ενίσχυσης. Όπως δήλω-
σε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νοµικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δεν 
θα υπάρξει 8ος κύκλος, ο οποίος άλλω-
στε δεν είχε εξαγγελθεί.

l Νέο Πρόγραµµα χορήγησης χαµηλό-
τοκων επιχειρηµατικών δανείων από 
το Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων: 
Μέσω του ταµείου θα χορηγηθούν 
περίπου 500 εκ. € σε µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις, για εγγυηµένα επενδυτικά 
δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης 
αναπτυξιακού σκοπού. Με την εγγύη-
ση του Ταµείου, οι συνεργαζόµενες 
τράπεζες θα παρέχουν σε µικροµεσαί-
ες επιχειρήσεις χαµηλότοκα δάνεια, 
µειωµένων εξασφαλίσεων και µεγα-
λύτερης περιόδου αποπληρωµής. Η 

εγγύηση θα καλύπτει 
έως και το 80% των 
ζηµιών κάθε δανείου 

και τα δάνεια θα είναι διαθέσιµα για 
εκταµίευση µέχρι και τις 31.12.2023.

l Ποιοι ωφελούνται από αλλαγές στα τεκ-
µήρια και στις e-αποδείξεις: Εκατοµµύ-
ρια µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες, µισθωτοί εργαζό-
µενοι στον ιδιωτικό τοµέα, ναυτικοί και 
ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται φέ-
τος από τα τεκµήρια διαβίωσης της εφο-
ρίας, καθώς επίσης και από την επιβολή 
επιπλέον φόρου 22% σε περίπτωση µη 
κάλυψης του 30% του ετησίου ατοµικού 
εισοδήµατος του 2020 µε δαπάνες εξο-
φληθείσες µέσω ηλεκτρονικών µεθό-
δων πληρωµής, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της τροπολογίας για τις αλλαγές στη 
φορολογία εισοδήµατος που κατατέθη-
καν στη Βουλή. 

l Αποζηµιώσεις Μαρτίου: Τι πρέπει να 
προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων: 
Περιθώριο έως τις 14 Μαΐου έχουν πε-
ρισσότεροι από 269.000 ιδιοκτήτες 
ακινήτων που εισέπραξαν χθες προ-
καταβολικά την αποζηµίωση για τα 
κουρεµένα ενοίκια του Μαρτίου, να 
υποβάλουν τη σχετική δήλωση 
COVID στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 
της ΑΑ∆Ε. 

l Αλλαγές στην έκδοση των συντάξεων – 
Ένταξη ιδιωτών : ∆ύο χρόνια πριν την 
συµπλήρωση του ορίου ηλικίας καλού-
νται οι ασφαλισµένοι να καταθέτουν αί-
τηση στον e-ΕΦΚΑ για την καταµέτρηση 
του χρόνου ασφάλισης. Σύµφωνα µε 
την τροπολογία του υπουργείου Εργα-
σίας, µετά από αίτηση του ασφαλισµέ-
νου, που υποβάλλεται στα τελευταία 
δύο χρόνια πριν από την ηµεροµηνία 
συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συ-
νταξιοδότηση, ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται 
να προβαίνει σε προσδιορισµό του χρό-
νου ασφάλισής του και να χορηγεί την 
αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίω-
ση, αφού καλέσει τον ασφαλισµένο να 
συµπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα δι-
καιολογητικά. 

l Παράταση στην υποβολή έκθεσης 
αποβλήτων : Έως το τέλος Μαΐου θα 
µπορεί να υποβληθεί η έκθεση απο-
βλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα του ΗΜΑ για το έτος 2020, σύµφω-
να µε νέα εγκύκλιο του υπουργείου 
Ανάπτυξης. Υπήρχε δυσκολία κατά τη 
διαδικασία της αυθεντικοποίησης των 
χρηστών µέσω του TAXISnet, κάτι ζη-
τήθηκε φέτος για πρώτη φορά και λό-
γω των ιδιαίτερων συνθηκών από την 
πανδηµία COVID-19, η συµπλήρωση 
της Έκθεσης Αποβλήτων στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα του ΗΜΑ για το 
έτος 2020 θα συνεχιστεί µέχρι και την 
31η Μαΐου 2021. 

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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Περίεργη που είναι η ζωή... χρειάζεται θλίψη για να 
εκτιµήσεις την χαρά, θόρυβος για να εκτιµήσεις την 
σιωπή,  απουσία για να εκτιµήσεις την παρουσία...!!!
Γιατί και οι νύχτες έχουν τα δικά τους όνειρα …!!!  Φυ-
σάει όνειρα απόψε... Και ν' άπλωνα λέει το χέρι µου να 
πιάσω το ωραιότερο…!!!Κείνο που µόνιµα σε φιλοξενεί 

τα βράδια µου...Βέβαια το ονείρεµα είναι κουραστικό, δεν είναι 
για τον καθένα...Είναι για τους θαρραλέους όπως η θάλασσα 
και η αγάπη...Τουλάχιστον κοιτάζουµε το ίδιο φεγγάρι στον ίδιο 
ουρανό Πάλι από το ίδιο σηµείο που πρωτογνωριστήκαµε …!!!  
Θυµάσαι...

N’ αγαπάς ανθρώπους ονειροπόλους, µε εκείνη τη 
συνεχή αίσθηση του ανικανοποίητου στο βλέµµα 
τους σαν να ψάχνουν διαρκώς κάτι, ανθρώπους που 

συνεχίζουν να ονειρεύονται µε τα µάτια ανοιχτά παρά τα 
εµπόδια, γιατί έχουν καταλάβει ότι τα εµπόδια συνήθως τα 
κατασκευάζουµε εµείς, που δηµιουργούν, που τολµούν, 
που δε φοβούνται να τσαλακωθούν ή να χαθούν και που 
προσπαθούν να βρουν κοµµάτια του εαυτού τους µέσα στην 
ίδια την ζωή…!!!

∆εν µπορούµε να ορίσουµε την ευτυχία...Μπορούµε 
µόνο να µιλήσουµε γι’ αυτό που την καταστρέφει και γι’ 
αυτό που τη δηµιουργεί....!!! Ευτυχισµένη είναι η ψυχή 

που έχει κάτι να αναπολεί από το παρελθόν µε περηφάνια και 
κάτι να προσδοκά από το µέλλον µε ελπίδα... Η Αξία σου δεν 
µειώνεται επειδή κάποιος δεν είναι ικανός να σε εκτιµήσει Βλέ-
πεις η αλήθεια δεν αλλάζει µόνο και µονό επειδή ΕΣΥ δεν θέες 
να την δεις η να την ακούσεις

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήµατα είναι ο ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει ποτέ κανείς µας. 
Μέσα από τον άνθρωπο θα έρθει το αισιόδοξο µήνυ-

µα και θα γυρίσει η ελπίδα...Η Ανθρωπότητα έχει πολλές φο-
ρές δοκιµαστεί και τα έχει καταφέρει...Τώρα είναι που πρέπει 
να υπάρχει σύνεση, πειθαρχία και συνέπεια...Έτσι θα γίνει και 
πάλι…. Γι’ αυτό µην χαµηλώνεις τα µάτια, η ζωή σου ανή-
κει...Η ζωή ανήκει σ' αυτούς που διψούν να την ζήσουν...!!! 
Βλέπεις η ανάγκη κινεί το µυαλό...Η ψυχή τα αισθήµατα....Ο 
άνθρωπος την τύχη του...& ο χρόνος τα πάντα...Με την ΕΛ-
ΠΙ∆Α να επιστρέψουµε στην κανονικότητα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ορα-
µατιζόµαστε το αύριο καλύτερο από το χτες…!!!

Όποιος µπόρεσε κατάλαβε και όποιος ήθελε ….. εί-
δε…!!! Ο νους είναι τόσο πολυάσχολος µε όλα αυτά 
που έγιναν, και γίνονται , που στην ουσία δεν αλλάζει το 

γίγνεσθαι των ήδη πεπραγµένων. Και όταν έρθουν εκείνα τα λί-
γα και σοβαρά που θα σου προσφέρουν κάτι καλό, δεν έχει καν 
µέρος να τα προσθέσεις σε σκέψεις διαχειρίσιµες ώστε να έχεις 
το αποτέλεσµα που επιθυµείς...

Μην ζητάς λοιπόν περισσότερα από αυτά που µπορεί 
να σου δώσει κάποιος. Είναι µια καλή αρχή να απο-
φύγεις τις απογοητεύσεις των προσδοκιών σου..!!! 

Και την επόµενη να θυµάσαι που καταθέτης την ψυχή σου 
και που επενδύεις τα όνειρά σου…!!! Αλλά τι περιµένεις ; 
Εγώ τους µίλησα για όνειρα και… κολλήσανε σε λέξεις

Στη ζωή χάνουµε & κερδίζουµε συνέχεια πράγµατα και 
ανθρώπους, δυστυχώς όλα αυτά που χάνουµε δε µπο-
ρούν ν αντικατασταθούν µε τίποτα άλλο, µένοντας όµως 

στη σκέψη της απουσίας τους καταφέρνουµε να χάσουµε κ οτι-
δήποτε ΝΕΟ θέλει να έρθει στη ζωή µας, πράγµα ριψοκίνδυνο 
γιατί ο χρόνος φαίνεται πως δεν είναι επιεικής στις αναµνήσεις..."  
Τελικά ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ...είναι αυτός που ενώ εσύ του ανοίγεις την 
καρδιά σου, αυτός µπαίνει µέσα µε τα παπούτσια…!!!

Mην αποζητάς αυτούς που δεν κατάλαβαν την οµορ-
φιά της ψυχής σου...γιατί το φως που έχεις στην καρ-
διά σου αξίζει να φαίνεται και όχι να το κρύβει οποια-

δήποτε σκιά....!!! Άνθρωπος σου είναι εκείνος που βλέπει τη 
θλίψη στα µάτια σου, ενώ όλοι οι άλλοι πιστεύουν το ψεύτι-
κο χαµόγελο σου…!!!

AYTO...!!!  Κι  αν θα περάσει τούτο δω !!! Τα άλλα δεν τα φοβά-
µαι !!! Βλέπεις «Για να προκύψει το ∆ΥΝΑΤΟ , πρέπει να προ-
σπαθήσουµε ξανά και ξανά για το αδύνατο». Αφού ΟΛΑ περνά-

νε ….∆εν παραιτούµαι ποτέ απο τα πράγµατα,που µε κάνουν ευτυχισµέ-
νο..∆εν είναι εγωισµός..Είναι η χαρά της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- είναι η χαρά της 
ΖΩΗΣ ….!!! Όποιος µπόρεσε κατάλαβε , και όποιος ήθελε είδε ….

ΕΤΣΙ Ακριβώς …!!!  Να προσέχεις λοιπόν πως φέρεσαι 
στους ανθρώπους…!!! Και φυσικά ποτέ να µην ξεχνάς 
ότι η ζωή δεν ξεχνά και έχει την τάση αργά η γρήγορα 

να… επιστρέφει συµπεριφορές….!!! Βέβαια η ίδια η ζωή µας, 
µας δίνει κι άλλες ευκαιρίες για να διορθώνουµε τα όποια πιθα-
νά λάθη µας … Βλέπεις η ΑΓΑΠΗ δεν είναι να κατέχεις αλλά να 
εκτιµάς …!!! KAI να θυµάσαι πάντα ….ποτέ να µην αδειάζεις κά-
ποιον που είναι γεµάτος από σένα….!!! …..απλά ότι αγγίζει την 
ψυχή , και την καρδιά ο νούς δεν το µαλώνει…!!!

∆εν µπορούµε να ορίσουµε την ευτυχία. Μπορούµε µόνο 
να µιλήσουµε γι’ αυτό που την καταστρέφει και γι’ αυτό που 
τη δηµιουργεί....!!! Ευτυχισµένη είναι η ψυχή που έχει κάτι 

να αναπολεί από το παρελθόν µε περηφάνια και κάτι να προσδοκά 
από το µέλλον µε ελπίδα...

Ίσως υπάρχει κάτι χειρότερο από τα χαµένα όνειρα..Και 
αυτό δεν είναι άλλο από το να χάνεις την επιθυµία να 
ονειρεύεσαι και πάλι... Στην Αγορά ∆ιδάσκεται κανείς… 

Στη Μόνωση Εµπνέεται... Στη ∆ράση Βαθµολογείται…!!!
Τα απωθηµένα είναι αδυναµία. Και οι άνθρωποι δεν είναι 
καθόλου δυνατοί. Πάντα υπάρχει µια σιωπή που µας εξα-
πατά, γιατί εκεί ακούµε όλα τα λόγια που φοβόµαστε...ΕΓΩ 

Θα σου χαρίσω λοιπόν µια µικρή σιωπή, να τη γεµίσεις µε δικά σου 
όνειρα και λέξεις …!!! Γιατί ΕΣΥ αυτά που δεν µου λες , ταιριάζουνε 
µε τα δικά µου…!!! Απλά µπορεί να τρέξεις µακριά από τα πάντα, 
αλλά όχι από αυτά που έχεις µέσα σου...!!!

Και εν µέσω Λευκου και κρύου το µήνυµα του σήµερα 
µας…. ενηµερώνει…. Ωστόσο …!!! Οι εποχές που µοιά-
ζουν πιο δύσκολες µας καλούν να είµαστε πιο καλοί… Αν 

εµείς µεταξύ µας αγριεύουµε οι εποχές θα αγριέψουν κι άλλο...Θα 
µας αντιγράψουν απόλυτα …!!! Φαίνεται πως τούτο είναι νόµος 
πνευµατικός στην ιστορία του ανθρώπινου είδους ..!!!

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ...!!!
ΚΑΛΟ ΒΡΑ∆Υ…!!! 

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ…!!!

Επιµέλεια:
Αντώνη  

Σουλακέλη
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Ο επαναστατικός ενθουσιασµός επι-
κρατούσε την άνοιξη του 1821 και 
στην Αττική, παρόλο πού η κατάστα-

ση εκεί ήταν διαφορετική σε σύγκριση µε τις 
γειτονικές περιοχές. Ούτε αρµατολίκια είχαν 
ποτέ δηµιουργηθεί στην Αττική, ούτε υπήρ-
χαν οργανωµένα ένοπλα σώµατα ικανά να 
την προστατέψουν σε περίπτωση ανάγκης, 
όπως υπήρχαν στα Σάλωνα, στη Λιβαδειά ή 
στο Λιδορίκι. Επιπλέον, στην Αθήνα, κωµό-
πολη τότε των 10.000 περίπου κατοίκων ( πε-
ριτριγυρισµένη από τείχος και µε το φρού-
ριο της Ακρόπολης στη µέση ισχυρά Οχυ-
ρωµένο), κατοικούσε µεγάλος αριθµός 
Τούρκων και ήταν σχετικά εύκολο να βοη-
θηθούν µε ενισχύσεις από την Εύβοια, όπου 
υπήρχαν ισχυρές τουρκικές δυνάµεις.

Παρά τις αντίξοες όµως αυτές συνθήκες, 
πού αντιµετώπιζαν οι Αθηναίοι και οι υπόλοι-
ποι κάτοικοι της Αττικής, έσπευσαν και αυτοί να 
ανταποκριθούν στην πρόσκληση της πατρίδας.

Στο χωριό Χασιά είχε από τις αρχές Απριλί-
ου δηµιουργηθεί ένα µικρό σώµα ενόπλων 
από τον Μελέτη Βασιλείου, πού, µυηµένος στη 
Φιλική Εταιρία, περίµενε τη µεγάλη στιγµή του 
ξεσηκωµού. Με αυτόν είχαν έρθει σε συνεννο-
ήσεις ο Αναγνώστης Κιουρκατιώτης από το Με-
νίδι, που κι αυτός ήταν µυηµένος στη Φιλική 
Εταιρία καθώς και ο Γιάννης Ντάβαρης από το 
Λιόπεσι. Έτσι µόλις έφτασαν οι ειδήσεις για την 
επανάσταση στην Πελοπόννησο, αποφάσισαν 
κι αυτοί να µπουν στον Αγώνα. Στο µεταξύ οι 
Τούρκοι της Αθήνας, θορυβηµένοι από τις αλ-
λεπάλληλες ειδήσεις για επαναστατικές κινή-
σεις των Ελλήνων, συνέλαβαν και φυλάκισαν 
τη νύχτα της 9ης προς 10ην Απριλίου τους πρό-
κριτους της Αθήνας, γιατί είχαν πληροφορίες 
ότι έρχονται σε συνεννοήσεις µε τους επανα-
στάτες.

Από το Μενίδι, πού είχε στο µεταξύ γίνει 
επαναστατικό κέντρο µε τη συγκέντρωση χω-
ρικών από τα γύρω χωριά και τα Μεσόγεια, 
αποφάσισαν οι επαναστάτες να βαδίσουν ενα-
ντίον της Αθήνας.

Με στοιχειώδη οργάνωση για ένοπλο αγώ-

να και µε τη βοήθεια του ∆ήµου Αντωνίου πού 
στάλθηκε από τη Λιβαδειά σαν ειδικός µε ορ-
γανωτική ικανότητα, οπλισµένοι µε κάθε λογής 
όπλα και γεωργικά εργαλεία, πέρασαν τα χα-
ράµατα της 26ης Απριλίου µια πύλη του τεί-
χους, χτύπησαν τους Τούρκους και απελευθέ-
ρωσαν την Αθήνα.

Οι Τούρκοι τροµοκρατηµένοι, κλείστηκαν 
στην Ακρόπολη µε τις οικογένειές τους και οι 
επαναστάτες έκαναν δοξολογία και ύψωσαν 
πανηγυρικά τη σηµαία της Ελευθερίας στο δι-
οικητήριο. Έτσι άρχισε η πολιορκία της Ακρό-
πολης. ∆ύσκολο βέβαια το εγχείρηµα, αλλά 
καθηµερινά έφταναν ενισχύσεις από τα γειτονι-
κά νησιά. Στον Πειραιά έφτασε ένα Υδραϊκό 
πλοίο µε 11 πυροβόλα.

Μεγάλη η σηµασία της νίκης αυτής των Με-
νιδιατών και των υπολοίπων χωρικών της Ατ-
τικής, πού αναπτέρωσε το ηθικό των χτεσινών 
ραγιάδων και πίστεψαν στη δύναµη τους. Χα-
ρακτηριστικά, ο ιστορικός Γιάννης Βλαχογιάν-
νης διηγείται πώς µε το σύνθηµα «στάρι - κρι-
θάρι» άνοιξαν οι Αθηναίοι µια πύλη από την 
οποία Όρµησαν οι επαναστάτες και ελευθέρω-
σαν την Αθήνα.

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης να δούµε ακό-
µα, πώς έβλεπαν τα γεγονότα ο ξένοι, πού ήταν 
εκείνη την εποχή στην Αθήνα. Γράφει σχετικά 
ο Άγγλος πρόξενος Τζων Φούλερ που ήρθε 
στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1818 και παρα-
κολούθησε τα γεγονότα: «...Οι Έλληνες πάλι, 
µ' όλο πού απόφευγαν να εκδηλώσουν ανοι-

χτά τα αισθήµατα τους, µιλούσαν ανάµεσα τους 
για επανάσταση και για γεγονότα πού θα οδη-
γούσαν σε µια νέα κατάσταση πραγµάτων. Και. 
καθώς δεν υπήρχαν πληροφορίες, οι φήµες 
οργίαζαν. Κάθε µέρα ακούγαµε το µεγάλο νέο: 
«Έρχονται οι ελευθερωτές». Τέλη Απριλίου µια 
οµάδα ανταρτών εγκαταστάθηκε στο Μενίδι. 
Οι Τούρκοι αναστατώθηκαν. Συγκεντρώθηκαν 
όλοι στην Ακρόπολη µαζί µε τα υπάρχοντα 
τους, παίρνοντας οµήρους και τους Έλληνες 
προεστούς, και ετοιµάστηκαν για πολιορκία.

Την ηµέρα επικρατούσε φασαρία και σύγ-
χυση, και τη νύχτα η καθιερωµένη ησυχία 
των Τουρκοπόλεων ταραζόταν από τις κραυ-
γές του Ιµάµη πού τα µεσάνυχτα διάβαζε το 
κοράνι στον Παρθενώνα ενώ οι Τούρκοι 
απαντούσανε εν χορώ: «Αλλάχ Ιλλάχ». Ώρες 
αγωνίας ζούσαν και οι "Έλληνες. Οι περισσό-
τεροι ήταν Ικανοποιηµένοι από την κατάστα-
σή τους, η συµβίωση µε τους Τούρκους γεί-
τονες ήταν οµαλή και η Ιδέα της ανεξαρτησί-
ας τους άφηνε ασυγκίνητους. Η Τουρκική δι-
οίκηση, πού ήταν επιφορτισµένη µε την τάξη 
και την ασφάλεια της πολιτείας, είχε καταφύ-
γει στην Ακρόπολη και οι Αθηναίοι έτρεµαν 
καθώς έβλεπαν τους στρατιώτες της Αλβανι-
κής Φρουράς, πού περνοδιάβαιναν στους 
δρόµους, αρµατωµένους ως τα δόντια και 
απειλητικούς.

Στο µεταξύ, µόλο πού από την κορυφή 
του Αρείου Πάγου διακρίνονταν οι σηµαίες 
µε το σταυρό να κυµατίζουν στο Μενίδι, δεν 
υπήρχε καµιά πληροφορία για τη δύναµη και 
τα σχέδια των επαναστατών. Και είχε καταντή-
σει χωρατό η καθηµερινή µας ερώτηση: «Πό-
τε θα έρθουν τα παλικάρια». Έτσι πού αρχί-
σαµε να αµφιβάλουµε αν οι επαναστάτες 
σκόπευαν πραγµατικά να επιτεθούν.

Αλλα ξαφνικά, στις 7 Μαΐου 1821 (εδώ 
πρόκειται για λάθος, η ηµεροµηνία είναι 25 
Απριλίου 1821), ξηµερώµατα, ξυπνήσαµε 
από µακρινούς σκόρπιους πυροβολισµούς 
κι άγριες κραυγές, πού όλο και ζύγωναν, 
ώσπου, ένας αλαλαγµός και µια βουή από 
ατέλειωτες οµοβροντίες, έδειξαν ότι ο εχθρός 
βρισκόταν προ των τειχών.

Πέντε λεπτά αργότερα, είδα να ξεχύνο-
νται στο δρόµο, κάτω από το παράθυρο µου 
ένα πλήθος αντάρτες µε άγρια θωριά, αρµα-
τωµένοι µε κάθε λογής όπλα...»

Αλλά και ο Φίνλεϋ, στην «Ιστορία της Ελ-
ληνικής Επαναστάσεως», γράφει ότι µετά τη 
σύλληψη των προεστών, οι Αθηναίοι ζήτη-
σαν τη βοήθεια των χωρικών της Πάρνηθας, 
οι οποίοι σκαρφάλωσαν στα τείχη της πόλε-
ως, στο σηµείο πού αργότερα ήταν οι βασιλι-
κοί στάβλοι και αιφνιδίασαν εξήντα περίπου 

µουσουλµάνους πού είχαν µείνει µέσα στην 
πόλη και τους έσφαξαν όλους. Την εποµένη 
άρχισαν να πολιορκούν την Ακρόπολη.

Σχετικά µε την απελευθέρωση των Αθη-
νών γράφει ο Γεώργιος Λαµπρινός «Μορφές 
του εικοσιένα, Αθήνα 1943» «.. Ως 1200 ήταν 
οι αντρειωµένοι επαναστάτες, πού µαζεύτη-
καν αρµατωµένοι γερά οι περισσότεροι κι' 
άλλοι µε ό,τι πρόχειρο µπορούσε να τους βο-
ηθήσει στην πάλη τους. ?λλοι βαστούσαν 
κουµπούρες, µαχαίρια, λοστούς, σούβλες κι' 
άλλοι αξίνες, τσαπιά, ρόπαλα κι ό,τι άλλο 
τους λάχαινε...» Από το «Ιστορικό Αρχείο του 
Ι. Θεοφανίδη, τόµος Β σελ. 543», διαβάζου-
µε ότι ...µπαίνοντας οι επαναστάτες Έλληνες 
στην Αθήνα φώναζαν «Χριστός Ανέστη» και 
κλείνοντας τους Τούρκους στην Ακρόπολη 
εκραύγαζαν: «Ελευθερία ή θάνατος».

Στο µεταξύ, ή πολιορκία συνεχιζόταν και 
οι Τούρκοι της Ακρόπολης είχαν φτάσει σε 
απελπισία από την έλλειψη τροφίµων, στο 
ελληνικό στρατόπεδο είχαν ξεσπάσει φιλονι-
κίες για την αρχηγία. Τέλος, στις 29 Ιουνίου 
έφτασε στο στρατόπεδο της Αθήνας ο διορι-
σµένος από τον ∆. Υψηλάντη Λιβέριος Λιβε-
ρόπουλος και ανέλαβε την αρχηγία. Οι Τούρ-
κοι έκαναν εξόδους απελπισίας χωρίς όµως 
αποτέλεσµα, αλλά και χωρίς να παραδίνο-
νται. Κράτησαν έτσι µέχρι τις 19 Ιουλίου, που 
έφτασε στην Αθήνα µε ισχυρό στρατό ο Οµέρ 
Βρυώνης από την Εύβοια και οι Έλληνες δια-
λύθηκαν χωρίς µάχη. Οι Μενιδιάτες αγωνι-
στές κατέφυγαν στην Αίγινα και τη Σαλαµίνα, 
όπου σχηµάτισαν σώµατα ενόπλων µε αρχη-
γούς τον ?ναστάσιο Λέκκα από το Μενίδι και 
τον ∆. Σκευά από τη Χασιά, και από εκεί πραγ-
µατοποιούσαν αιφνιδιαστικές επιθέσεις ενα-
ντίον των Τούρκων.

Σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης του 
1821, το Μενίδι υπέφερε τα πάνδεινα όταν 
ανυπεράσπιστο δεχόταν τις λεηλασίες των 
Τούρκων στις αµέτρητες επιδροµές τους. Οι 
κάτοικοι έφευγαν στην Πάρνηθα για να γλι-
τώσουν τη µανία των Τούρκων τα δε παλι-
κάρια του κάτω από τη σηµαία των οπλαρ-
χηγών του και µαζί µε τους υπόλοιπους Έλ-
ληνες έδωσαν τον οφειλόµενο φόρο αίµα-
τος για την απελευθέρωση της πατρίδας. 
Αλλά οι θυσίες των Μενιδιατών για τη λευ-
τεριά δεν σταµατούν εδώ. Μετά την απελευ-
θέρωση οι Μενιδιάτες επιδόθηκαν σε ειρη-
νικά έργα, ασχολούµενοι κυρίως µε τη γε-
ωργία, ταυτόχρονα όµως σε κάθε κάλεσµα 
της Πατρίδας βρέθηκαν πάντα πρόθυµοι 
αγωνιστές.

Πηγή:  http://users.teilam.gr/~kmammalis/history.html
Εκδήλωση  :  Ιστορική  ∆ιαδροµή -  2ο  Γυµνάσιο Αχαρνών 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ - Επετειακό αφιέρωµα 

Απελευθέρωση της Αθήνας - Συµβολή  Μενιδιατών  Πατριωτών
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Φωτορεπορτάζ  
του ∆ιονύση Σταθόπουλου, 
Εκπροσώπου Τύπου 
της Επιτροπής Ελληνορωσικής 
Φιλίας και Ορθοδοξίας!
Παναγίας  Σουµελά 

Η αγία και Μεγάλη Κυριακή 
του Πάσχα, αυτήν της Ζωη-
φόρου Ανάστασης, εορτά-

ζουµε του Κυρίου και του Θεού!! 
Πατέρα παντοκράτορα και Σωτή-
ρος ηµών Ιησού Χριστού.  Ανα-
στάς ο Ιησούς από του τάφου, κα-
θώς προείπε, έδωσε ηµίν την αιώ-
νιον ζωήν  και το µέγα έλεος. Ό,τι 
υπάρχει Θεού υιός που σώζεται το 
γένος των ανθρώπων. Τον Σταυ-
ρό σου Χριστέ προσκυνούµε και 
την Αγία σου  Ανάσταση τιµούµε 
και δοξάζουµε.

Όταν  ρωτήθηκε ο Ιησούς Χρι-
στός από τους Φαρισαίους πότε έρ-
χεται η Βασιλεία του Θεού, τους  
απάντησε:  Η  Βασιλεία του Θεού εί-
ναι κιόλας ανάµεσα σας. Είπε τότε 
στους µαθητές:  «Θα έλθει καιρός 
που θα  που θα θελήσετε, δείτε µια 

από τις ηµέρες του Υιού του ανθρώ-
που και δεν θα τη δείτε. Θα σας 
πουν: να εκεί είναι ή να εδώ είναι, 
αλλά µην πάτε και µην τους ακο-
λουθήσετε. Γιατί η παρουσία του Υι-
ού του ανθρώπου, θα είναι τόσο 
φανερή, όσο η αστραπή που αστρά-
φτει, απ’ τη µεριά του ορίζοντα και 
λάµπει από την άλλη. Ο υιός του 
Ανθρώπου όµως πρέπει πρώτα να 
πάθει πολλά  και να αποδοκιµαστεί 
από αυτή τη γενιά. Όπως  έγινε στις 
µέρες του ΝΩΕ, έτσι θα γίνει και µε 
τον ερχοµό του υιού του ανθρώ-
που. Τότε έτρωγαν και έπιναν, άν-

δρες και γυναίκες παντρεύονταν, ως 
την ηµέρα που  ο ΝΩΕ µπήκε στην 
κιβωτό. Ύστερα ήλθε ο κατακλυ-
σµός και τους αφάνισε όλους. Τα 
ίδια θα συµβούν και την ηµέρα που 
θα φανερωθεί ο υιός του Ανθρώ-
που».

Ας έλθουµε τώρα στον εορτα-
σµό των ακολουθιών του Επιταφί-
ου και της Αναστάσεως , στον Ιερό 
Ναό της Παναγίας  Σουµελά, περιο-
χή Αγίου Πέτρου στις Αχαρνές.  
Εκατοντάδες πιστοί  παραβρέθηκαν  
έξω από τον µεγαλοπρεπή  Ναό, 
όπου µε πίστη και ευλάβεια και τη-
ρουµένων  των µέτρων  τίµησαν  τό-
σο την περιφορά του Επιταφίου , 
όσο και το βράδυ του µεγάλου Σαβ-
βάτου  την ακολουθία της Ανάστα-
σης. Με µεγαλοπρέπεια  ο πατήρ 
Γρηγόριος, χοροστάτησε  των ακο-
λουθιών, στις οποίες παραβρέθηκε 
και ο πρόεδρος «Έλληνες» κ. ∆ηµή-
τρης Μιχάκης.

Να σηµειωθεί, πως  για όλους 
τους πόντιους, η  θαυµατουργός  ει-
κόνα της Παναγίας Σουµελά είναι 
του ΠΟΝΤΟΥ  Η  ΚΥΡΑ.

Μεγαλοπρεπείς ο  γιορτασµός  του Επιταφίου 
και της Αναστάσεως του Κυρίου στον 
Ιερό Ναό Παναγίας Σουµελά στις Αχαρνές 
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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

∆υναµική συγκέντρωση διαµαρτυρίας 
πραγµατοποίησαν το πρωί της Πέ-
µπτης Σωµατεία και φορείς του Μενι-

δίου, έξω από την πύλη του Κέντρου Υγείας 
Αχαρνών στο Ολυµπιακό Χωριό, καταγγέλ-
λοντας τη συνεχιζόµενη υποβάθµιση του Κέ-
ντρου όπως και τα σχέδια µετατροπής του Γε-
νικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς 
«Άγιοι Ανάργυροι» σε νοσοκοµείο «µιας νό-
σου». 

Οι εργαζόµενοι µοίρασαν την ανακοίνωσή 
τους και ενηµέρωναν συναδέλφους τους που 
πήγαιναν στο Κέντρο για τις εγκληµατικές ευθύ-
νες της κυβέρνησης, η οποία εν µέσω πανδηµί-
ας αφήνει υποστελεχωµένες τις δηµόσιες δοµές 
Υγείας και ενισχύει ποικιλόµορφα τους εµπό-
ρους της Υγείας, όπως συµβαίνει και στο συγκε-
κριµένο Κέντρο Υγείας, που συστεγάζεται στο 
ίδιο κτίριο µε την Πολυκλινική της Ανώνυµης 
Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ), µε την κά-
λυψη των λεγόµενων Συµπράξεων ∆ηµόσιου 
και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).

Όπως κατήγγειλαν οι εκπρόσωποι των 
Σωµατείων, σε δήµο 100.000 κατοίκων, όπου 
λειτουργούν εκατοντάδες εργοστάσια και 
επιχειρήσεις µε χιλιάδες εργαζόµενους, το ΚΥ 
Αχαρνών υπολειτουργεί, ενώ δεν υπάρχει 
κανένας σχεδιασµός προληπτικής ιατρικής 
στους χώρους δουλειάς και τα σχολεία. 
Υπάρχει υποστελέχωση σε ειδικότητες µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχει δεύτερη βάρδια, 
ενώ άλλες ειδικότητες δεν υπάρχουν καν. Η 
αναµονή στα ραντεβού ξεπερνά τους δύο µή-
νες, οι γιατροί βλέπουν υπερδιπλάσιους από 
όσους πρέπει και µπορούν και οι ασφαλισµένοι 
οδηγούνται στους ιδιώτες και στην ΑΕΜΥ, βά-

ζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη. Από το ήδη λι-
γοστό ιατρικό προσωπικό (περίπου 28), απο-
σπώνται οι 8 για τις ανάγκες των εµβολιασµών. 
Χαρακτηριστικά, ακόµα και ο ένας παθολόγος 
λείπει 2 µέρες την βδοµάδα γιατί αξιοποιείται 
στα εµβολιαστικά κέντρα..

Την άθλια αυτή πραγµατικότητα κατήγγειλε 
και ο Βασίλης Τοπαλλιανίδης, πνευµονολόγος, 
εργαζόµενος στο Κέντρο Υγείας και επικεφαλής 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Μενιδίου, που απή-
θυνε σύντοµο χαιρετισµό στη συγκέντρωση, 
που κατέληξε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο αγώνας 
για τον δηµόσιο χαρακτήρα της Υγείας και την 
κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας στον τοµέα αυτό.

Εκ µέρους των φορέων που διοργάνωσαν 
την διαµαρτυρία, µίλησε ο Μάρκος Αλεξίου, 
πρόεδρος του Σωµατείου Συνταξιούχων της πό-
λης, που ανάµεσα σε άλλα κατέδειξε τις ευθύ-
νες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων στην 
υποβάθµιση του δηµόσιου συστήµατος Υγείας, 
απέρριψε τα όσα λέει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ και άλ-

λα κόµµατα ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο. 
Με τις ασφαλιστικές εισφορές µας σαν εργα-

ζόµενοι, ακόµη και σαν συνταξιούχοι που η 
προηγούµενη κυβέρνηση φρόντισε να αυξη-
θούν οι εισφορές µας από 4 σε 6% στην κύρια 
σύνταξη και επέβαλε και στην επικουρική. Ταυ-
τόχρονα ενισχύουν τον ιδιωτικό τοµέα Υγείας 
που στην καρδιά της πανδηµίας θησαυρίζει». 

Στη συγκέντρωση επίσης χαιρέτισε εκ µέ-
ρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής «Σωκράτης» η 
αντιπρόεδρος Μαρία Σφυρή, που ανέδειξε τις 
τεράστιες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µαθη-
τές, γονείς και εκπαιδευτικοί,  για το ασφαλές 
άνοιγµα των σχολείων.

Στο τέλος της συγκέντρωσης διατυπώθηκαν 
τα βασικά αιτήµατα των εργαζοµένων:
• Να επιταχθούν άµεσα οι ιδιωτικές δοµές 
Υγείας χωρίς αποζηµίωση.
• Να στελεχωθεί µε µόνιµο προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων το Κέντρο Υγείας Αχαρνών. 
Η Πολυκλινική να περάσει άµεσα στο ΕΣΥ µα-

ζί µε όλο το προσωπικό που διαθέτει και τον 
τεχνολογικό εξοπλισµό.
• Να αναβαθµιστεί η συγκοινωνιακή σύνδε-
ση του δήµου µε το Κέντρο Υγείας.
• Να ενταθούν οι ρυθµοί για γρήγορο και 
ασφαλή εµβολιασµό του πληθυσµού.
• Ειδική φροντίδα για τις πιο ευπαθείς οµάδες 
της περιοχής, οικονοµικούς µετανάστες, πρό-
σφυγες  και Ροµά µε ειδικά ενηµερωτικά – δι-
αγνωστικά συνεργεία στις περιοχές που µέ-
νουν και στους χώρους που συχνάζουν.
• ∆ωρεάν, µαζικά επαναλαµβανόµενα τεστ, 
στοχευόµενα ιδιαίτερα στους µεγάλους χώ-
ρους δουλειάς.

Συγκέντρωση ενάντια στην υποβάθµιση του Κέντρου Υγείας Αχαρνών 
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Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου Αχαρνών 
Φιλόπτωχο Ταµείο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το Φιλόπτωχο 
Ταµείο του Να-
ού µας ευχαρι-
στεί  θερµά :
Την πρόεδρο 
του Λυκείου 
των Ελληνίδων 
Παραρτήµατος 
Αχαρνών κα 
Αναστασία Βε-
νετσάνου κα-
θώς και το ∆ιοι-
κητικό Συµβού-
λιο που έγιναν 
νονές και γέµι-
σαν χαρά, τα 17 
παιδάκια της 
ενορίας µας.!
Το Σάββατο του 
Λαζάρου στον Ι. Ν . Αγ. Κωσταντίνου Αχαρνών µοιράστηκαν από τις  κυρίες του  ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου 17 ζεύγη παιδικών υποδηµάτων ισάριθµα τσουρέκια και λα-
µπάδες !
Αγαπητές   κυρίες
Σας ευχαριστούµε από καρδιάς για την όµορφη πρωτοβουλία σας !
Σας ευχόµαστε υγεία κ πάντα να έχετε την χαρά να βοηθάτε όσους έχουν ανάγκη !

 Ο   Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
        Αρχ.  Ιωάννης   Ράπτης Ματ . Ράπτη -∆ηµοπούλου
               Λένα  Μαραγιάννη 
            Καίτη  Κουντουριώτη 
               Ελένη  Μαραζοπούλου  

Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου Αχαρνών - Φιλόπτωχο Ταµείο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Προς την Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,
Το Φιλόπτωχο Ταµείο του Ναού µας ευχαριστεί θερµά την Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ κ 
ιδιαιτέρως τον διαχειριστή της κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, για την πολύτιµη δωρεά 1000 
Ευεώ (διατακτικές σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτη) για το Πάσχα!
Άµεσα κ ευγενικά όπως πάντα, ανταποκριθήκατε στο κάλεσµα µας και µας δώσατε 
την ευκαιρία να συνεχίσουµε το έργον του φιλόπτωχου του ναού µας ,που δυστυχώς 
στερείται παντελώς εσόδων . 
Ως γνωστόν ο Ιερός Ναός Αγίου Βλάσιου παραµένει κλειστός λόγω ζηµιών που υπέ-
στη 19/7/19 αλλά και το µικρό παρεκκλήσια του Αγ Κων/ νου λόγω covid-19.
Σας ευχαριστούµε θερµά!
Ευχόµεθα σε όλους σας Καλό Πάσχα Υγεία σε σας κ τις οικογένειες σας και το Φως της 
Ανάστασης του Κυρίου µας να φωτίζει τη ζωής σας!!
Με τιµή

Ο   Πρόεδρος    
Αρχ.  Ιωάννης   Ράπτης 
                
Τα  Μέλη
Ματ . Ράπτη -∆ηµοπούλου
Λένα  Μαραγιάννη
Καίτη  Κουντουριώτη 
Ελένη  Μαραζοπούλου
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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.

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.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΓΕΡΑΣΙΜΙ∆ΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ  του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
και της   ΣΩΤΗΡΙΑΣ  το γένος   ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆Η  που  
γεννήθηκε  στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  κατοι-
κεί  στο  ΛΑΥΡΙΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  ΚΟΡΩΝΙΟΥ  
ΜΑΡΙΑ – ΚΑΣΙΑΝΗ  του  ΑΝΤΩΝΙΟΥ    και  της  ΑΝ-
ΝΑΣ  το  γένος   ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ,  που   γεννή-
θηκε    στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοικεί  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γά-
µο που  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – 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 ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ   και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    
πρόκειται να έλθουν σε γάµο που  θα γίνει στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ   ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ   του    ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της   ΗΛΙΑΝΑΣ   το γένος   ΚΑΠΑ  
που  γεννήθηκε  στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  κα-
τοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  ΠΕΛΕΧΑ  
ΜΑΡΙΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΑ    του  ΘΕΟΦΑΝΗ  και  της  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ  το  γένος   ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,  που   γεν-
νήθηκε    στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοικεί  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γά-
µο που  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – 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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ενιαίος ισόγειος χώρος 450 tm, ιδανικός για 
Γραφεία.  Επίπεδη ράµπα φόρτο - εκφόρτωσης, και ασφαλής 
χώρο Πάρκινγκ. ∆ιαθέσιµες όλες οι παροχές τριφασικό ρεύ-
µα και  Ίντερνετ.  Λεωφ. Πάρνηθος - Αχαρναί.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας :  6977 453654  κ. Βασίλης.
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Ορθόδοξα  κελεύσµατα...

Από την Βάσω  Κόλλια 
Συνιδρύτρια Restart Greece, 
πρώην Γενική
Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων.

Στον αέναο κύκλο ζωής και θανάτου, η 
γέννηση, ο θρήνος για την απώλεια, η 
προσδοκία και η πίστη καθορίζουν το µε-

ταφυσικό ταξίδι του ανθρώπου να αγγίξει την 
τελειότητα σε πνευµατικό και ηθικό επίπεδο.

Το Πάσχα είναι η µοναδική γιορτή που 
κλείνει µέσα της όλα εκείνα τα αντιφατικά 
συναισθήµατα που διεγείρουν την ψυχή και 
τον νου του ανθρώπου, προσδίδοντας 
πραγµατικό νόηµα και ουσία στην ύπαρξή 
του. Από την προσµονή, τον πόνο και τη 
θλίψη των Παθών και της Σταύρωσης, περ-
νάµε στην αγαλλίαση και την ψυχοπνευµα-
τική κάθαρση που φέρνει η Ανάσταση.

Μέσα από τα Θεία Πάθη ο άνθρωπος 
πορεύεται µόνος, ταπεινώνεται, πληγώνε-
ται και θνήσκει για να κατακτήσει την αιωνι-
ότητα. Αναζητά την πλήρωση, την αρµονία 
µε τον εαυτό του, τη φύση και την ένωση µε 
το θείο. Ο πόνος και η λύτρωση της σάρκας 
από το πνεύµα τον αποκαθαίρουν ψυχικά 
και πνευµατικά και θεµελιώνουν τον επίπο-
νο αγώνα του για την αναζήτηση της σωτη-
ρίας του.

Η Ανάσταση του Χριστού συµβολίζει το 
καταλυτικό πέρασµα από τον θάνατο στη 
ζωή, ενώ παράλληλα µέσω της Ανάστασης 

η Ζωή και ο Θάνατος αποκτούν πλέον άλ-
λο νόηµα, σηµατοδοτώντας την ουσία της 
ανθρώπινης ύπαρξης. ∆εν είναι πλέον ο 
θάνατος το τέλος της παρούσας ζωής, αλλά 
ο προσωρινός αποχωρισµός της ψυχής από 
το σώµα, σαν ένας εφήµερος ύπνος, που 
µας κατευθύνει αµετάκλητα στα µονοπάτια 
της αιωνιότητας και στη λύτρωση µέσα από 
µια δοκιµασία παθών στον εφήµερο κόσµο 
που µας ανάγει ωστόσο σε µια άλλη µέλ-
λουσα πραγµατικότητα που είναι και η από-
λυτη υπέρβαση για το πάσχον ανθρώπινο 
ον.

Ο επιτάφιος θρήνος και τα Θεία Πάθη 
αποτελούν µια στιγµή περισυλλογής, 
εγκαρτέρησης και αναστοχασµού πάνω στα 
ζητήµατα της ανθρώπινης ύπαρξης, της 
φθοράς, της καθηµερινότητας, αλλά και 

των σχέσεων µας µε τους άλλους.
Ο Θεός θέλησε να διδάξει την αντίστα-

ση και τη διαχρονική πάλη στο κακό, αλλά 
και την έννοια της αγάπης και τη διάθεση 
της προσφοράς του εαυτού µας υπέρ των 
πολλών. Έτσι η Ανάσταση είναι ταυτόχρο-
να και µια ευκαιρία να επαναπροσδιορί-
σουµε τους στόχους µας, χαράσσοντας µια 
νέα πορεία βλέποντας τη ζωή και τους αν-
θρώπους µε ένα καινούριο βλέµµα.

Συνειδητοποιούµε µε αυτόν τρόπο ότι η 
κατάκτηση της αλήθειας και της αυτογνω-
σίας είναι µια µακρά πορεία που προαπαι-
τεί διαρκή αναστοχασµό, αλλά και συστρά-
τευση, συµπόρευση, νηφαλιότητα, δυναµι-
κότητα, επιµονή, καθηµερινή δαπάνη ενέρ-
γειας και πάθος που µετουσιώνεται σε 
προσφορά για τους άλλους και τον Άλλο.

Ανάσταση είναι λοιπόν και το να αλλά-
ξεις την όλη ύπαρξή σου µέσα στο παρόν, 
να αποκτήσεις ένα καινούργιο ήθος και 
µια καινούργια συµπεριφορά, είναι µια 
«ανάκτισις», όπως λένε οι πατέρες της Εκ-
κλησίας, µια «ανάπλασις», όπως λέει συ-
γκεκριµένα ο Άγιος Κύριλλος, µια δηµι-
ουργία του ανθρώπου από την αρχή. Εί-
ναι ο προσωπικός αγώνας κάθε ανθρώ-
που για την κατάκτηση της τελειότητας 
µέσα από την ταπείνωση και την ενδοσκό-
πηση, που φέρνει τον Άνθρωπο στο κέ-
ντρο του Σύµπαντος, τον επαναπροσδιο-
ρίζει µέσα από τους άλλους ανθρώπους 
για να τον εξυψώσει µέσα από την αυτο-
γνωσία και την αυτοθυσία.

«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/
contributors/vaso-kollia»

Καλή Ανάσταση και 
Καλή Αντάµωση να έχουµε!
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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, 9 Μάιος 2021 ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΩΝ.  Αγ.Κων/νου 4  Κ.Μύλος. 
2102316673

∆ευτέρα, 10 Μάιος 2021 ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4. 2102407559

Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ Λιοσίων 66. 2102407650

Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πύρρου ∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό. 2102476279

Πέµπτη, 13 Μάιος 2021 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Φιλαδελφείας 64. 2102467050

Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ● ΖΕΡ∆Ε (ΚΑΡΡΑ 
Ε.-ΜΠΙΣΚΟΥ Α.) Αγ.∆ιονυσίου 36. 
2102441644

Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Πάρνηθος 102. 2102476440

Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ   
Λαθέας 25.   2102440343

∆ευτέρα, 17 Μάιος 2021 ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ      
Λ.Θρακοµακεδόνων 10. 2102443437

Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
∆εκελείας 41. 2102466690

Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 242. 
2102435820

Πέµπτη, 20 Μάιος 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕ-
ΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. 2102432259

Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε 
ΕΙΡΗΝΗ ∆εκελείας 51. 2102448377

Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Αθηνών 23. 2102465432

Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.∆ηµοκρατίας 222. 2102312615

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 9/5/2021 ΕΩΣ 23/5/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
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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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