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Ο Σπύρος Βρεττός έχει βρει τον τρόπο να προωθεί την υλοποίηση
έργων που καθυστερούν εδώ και δεκαετίες 

Ο κ. Θανάσης Μαρτίνος 
έχει επανειληµµένα 
αποδείξει την ευαισθη-
σία του για τους πολίτες 
της Ανατολικής Αττικής 
στο πλευρό των οποίων 
στέκεται µε ουσία αλλά 
και σεµνότητα. Παράλ-
ληλα αξίζουν εύσηµα 
και  στον ∆ήµαρχο Παι-
ανίας, Ισιδώρου Μάδη ο οποίος αναγνωρίζει την προ-
σφορά του µεγάλοι ευεργέτη και δεν ιδιοποιείται τη βο-
ήθεια που του παρέχει ο κ. Μαρτίνος.  

Γράφει ο Αντώνης
Μυλωνάκης 
Βουλευτής
Α' Ανατολικής Αττικής 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

Απόδοση τιµής από
τον Πολιτευτή Χρήστο Π. Ηλιάδη

Στα κιτάπια του ρεπορτάζ υπάρ-
χει µια φράση που καθηµερι-
νά ανασύρεται από τους δη-

µοσιογράφους, αλλά και από πολ-
λούς πολιτικούς παράγοντες: πολι-
τική είναι η τέχνη του εφικτού και 
όχι του επιθυµητού. Αυτή είναι η ει-
δοποιός διαφορά την οποία – η αλή-
θεια είναι – δυσκολευόµαστε όλοι 
εµείς να κατανοήσουµε. Γιατί ένας 
δηµότης δεν ενδιαφέρεται για το τι 
συµβαίνει, παρά µόνο για το αποτέ-
λεσµα. 

Εδώ στο Μενίδι θέλουµε να γί-
νουν όλα… χθες. Είναι τόσα τα πράγ-
µατα που µας λείπουν, που δεν έχου-
µε υποµονή. Όποιος όµως έχει έστω 
και µικρή γνώση των διαδικασιών, 
αντιλαµβάνεται πόσο δύσκολη είναι 
η υλοποίηση τέτοιων έργων. Ιδίως 
όταν µιλάµε σε έργα µε προϋπολογι-
σµό εκατοµµυρίων, τα οποία διεκδι-
κούν δεκάδες εταιρείες, πολλές φορές 
και διεθνείς, η υλοποίησή τους ίσως 
είναι και το πιο εύκολο µέρος τους. Ξε-
κινώντας από το χρηµατοδοτικό πρό-
γραµµα και τις µελέτες και φτάνοντας 
ως τους διαγωνισµούς και τις ενστά-
σεις χρειάζονται χρόνια µέχρι τη στιγ-
µή που οι… µπουλντόζες θα πιάσουν 
δουλειά.  

Το τελευταίο διάστηµα όµως οι 
ανακοινώσεις από την πλευρά του ∆η-
µάρχου Σπύρου Βρεττού είναι συνε-

χείς. Ανακοινώσεις για το ξεκίνηµα των 
έργων, όχι για συµβάσεις, χρηµατοδο-
τήσεις κτλ. Εσχατιά, Καναπίτσα, Λεω-
φόρος ∆ηµοκρατίας, ΛΑΘΕΑ είναι µε-
ρικά µόνο από τα έργα που βρίσκονται 
σε αυτό το στάδιο. Ξεκινώντας τις ερ-
γασίες, αντιλαµβάνεται κανείς πως ο 
τίτλος «εργοτάξιο» που διαβάσατε στο 
προηγούµενο τεύχος της ΑΧΑΡΝΑΪ-
ΚΗΣ ανταποκρίνεται πλήρως στην 
πραγµατικότητα. 

Και γεννάται το ερώτηµα; Καλά οι 
προηγούµενοι γιατί δεν τα έκαναν; Εύ-
λογη η απορία. Αφού οι χρηµατοδο-
τήσεις τους δεν είναι από τα ταµεία του 
∆ήµου, αλλά από την κεντρική κυβέρ-
νηση, προγράµµατα ή άλλες πηγές, θα 
µπορούσαν να τα έχουν κάνει και οι 
προηγούµενοι. Παρόλα αυτά οι Αχαρ-
νές παραµένουν στην ίδια κατάσταση 
όσον αφορά τις υποδοµές τους εδώ 
και δεκαετίες. 
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ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Σε εγρήγορση η ∆ιεύθυνση Παιδείας και Πολιτισµού 
και η Αντιδήµαρχος Χριστίνα Κατσανδρή
∆ΥΣΚΟΛΗ ήταν η φετινή χρονιά για την Παι-
δεία και τον Πολιτισµό. Οι περιορισµοί, η τη-
λεκπαίδευση, τα συνεχή µέτρα, οι αλλαγές 
δυσκόλεψαν τη ζωή όλων µας. Ως εκ τούτου 
άλλαξαν εντελώς τα δεδοµένα και στους δύο 
αυτούς τοµείς. Παρόλα αυτά όµως η ∆ιεύ-
θυνση Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου 
Αχαρνών υπό την καθοδήγηση της Αντιδη-
µάρχου Χριστίνας Κατσανδρή δεν σταµάτη-
σε να βρίσκει τρόπους να κρατήσει ζεστό το 

ενδιαφέρον. Με διαδικτυακά παιχνίδια αλ-
λά και µε τη δηµιουργία του ντοκιµαντέρ για 
το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής συγκέ-
ντρωσε ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Κι αυτό είναι 
µόνο η αρχή, γιατί όπως µαθαίνουµε ετοιµά-
ζονται πολλά πράγµατα τόσο σε επίπεδο 
σχολικής κοινότητας, όσο και στον τοµέα του 
πολιτισµού. Εν αναµονή λοιπόν, γιατί έτσι θα 
µπορέσουµε όλοι σιγά -  σιγά να γυρίσουµε 
στην κανονικότητα. 

Στο «κόκκινο» η εγκληµατικότητα σε µια από τις µεγαλύτερες 
και πλέον δύσκολες περιφέρειες της χώρας, την Ανατολική Αττική

Ευρώπη Κοσµίδη:
Ευγνωµοσύνη στον Θ. Μαρτίνο 

H 19η Μαΐου εκάστου 
έτους από το 1919, αποτε-
λεί τη Μεγάλη Παρασκευή 
του Ελληνισµού. Η µατιά 
γίνεται θολή, από αναµνή-
σεις και ντοκουµέντα, η ψυ-
χή δακρύζει, ο νους θέλει 
να λησµονήσει τις θηριωδί-
ες, µα αδυνατεί…. ✒ ΣΕΛ. 4

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ

Από ΣΉΜΕΡΑ
η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, 
κυκλοφορεί ξανά 
έντυπα, 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. 

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 
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ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ 
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Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικάΑχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 
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Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

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

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

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

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

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

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

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

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

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

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

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

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

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

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

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

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

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

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

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

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

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

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

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

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 
Όλα δε τα µέτρα είναι πά-
ντοτε σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις των αρµόδι-
ων υπουργείων και των 
επίσηµων επιστηµονικών 
φορέων. 

Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

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

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

αντικείµενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης κρίσιµων έργων για την Αττική
Nα στηρίξουµε έµπρακτα  τα παλικάρια
µας στον  Έβρο που φυλάνε
τα σύνορα και µας κάνουν
υπερήφανους µε την ανδρεια
και την αποτελεσµατικοτητα τους
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Στην πολιτική, το να είσαι ακραίος ένθεν και ένθεν, δηλα-
δή να βαδίζεις στην κόψη του ξυραφιού, είναι πάντα επι-

κίνδυνο. Σίγουρα κάποια στιγµή θα γκρεµοτσακιστείς, µε τα όνει-
ρα σου.

Όλοι οι πολίτες µιλούν για πολιτική και πολιτικά. Κα-
νείς δεν δίνει σηµασία. Όταν όµως κάποιος φτάσει σε 

όνοµα ή ονόµατα που έχουν κάνει µια τεράστια υπεξαίρεση 
δηµόσιου χρήµατος, αυτό είναι θανάσιµο αµάρτηµα.

Το παρελθόν θέλει µελέτη. Το µέλλον διορατικότητα. Ο 
κόσµος έχει κουραστεί από την αντιπαλότητα δεξιών και 

αριστερών, εκατό τώρα χρόνια. Οι κεντρώ-
οι ψηφοφόροι αναδεικνύουν πάντα κυβέρ-
νηση. Όµως χρειάζονται έναν ικανό και σο-
βαρό ηγέτη. Μελετάµε το παρελθόν για να 
µην επαναλαµβάνουµε τα λάθη µας, και 
προβλέπουµε το µέλλον, µε τα σηµερινά δε-
δοµένα  και συγκυρίες.

Η όποια εξουσία, κυνηγάει το χρήµα 
και για πλουτισµό, αλλά και γιατί εί-

ναι η πλέον αληθινή δύναµη.
∆ώσε στο λαό ψωµί και θέαµα, που 
έλεγαν και οι Ρωµαίοι. Καλά από θέα-

µα τα κανάλια της T.V., µας έχουν µπουχτί-
σει. Το ψωµί είναι δύσκολο.

∆υσκολότερο είναι να δίνεις, ευκο-
λότερο είναι να παίρνεις. Ένα δώρο 

αποδεικνύεται άχρηστο, όταν η πρόθεση, 
ο σκοπός του δωρητή, είναι δόλιος.

Έχω µια απλοϊκή απορία. Ποιος  θεός, ποιάς θρησκείας, 
µπορεί να σταµατήσει, ένα σεισµό, µια πληµύρα, ένα ηφαί-

στειο, ένα κεραυνό, ένα τσουνάµι, έναν ανεµοστρόβιλο, µια τρι-
κυµία. Ίσως κάποιος θεολόγος να έχει µια λογική απάντηση, εάν 
δεν είναι αερολογία. ∆εν ρωτώ τι φαινόµενα είναι αυτά, αλλά 
ποιος θεός µπορεί να τα αποτρέψει.

Η απάτη λειτουργεί µια φορά. Την δεύτερη φορά ση-
µαίνει άµυνα, σιχαµάρα και άντε πνίξου. Οι απατεώνες 

δεν έχουν πολύχρονη καριέρα.
Τι µας διδάσκει η πανδηµία του κορωνοϊού; Ότι όταν µια 
ζωή λες ψέµατα στους συνανθρώπους, για δικούς σου 

σκοπούς και µια φορά να πεις την αλήθεια, κανείς δεν θα σε πι-
στέψει.

Είναι ατιµία, κάποιοι να παρακινούν τους νέους σε συ-
ναθροίσεις, µεσούσης της έξαρσης της πανδηµίας του 

κορωνοϊού. ∆εν µάχονται κατά της όποιας κυβέρνησης, αλ-
λά ωθούν τους άφρονές νεαρούς στον θάνατο. Τόση απαν-
θρωπιά, νισάφι.

Η ευγένεια ανοίγει δρόµους ή πόρτες, η χοντροκοπιά, 
κουµπώνει. Γιατί στον δρόµο σας να θέτετε εµπόδια, ενώ 

είναι ελεύθερος.
Μην πιέζεις τον εαυτό σου να κάνει 
κάτι που δεν το θέλεις. Θα σου βγει 

στραβό και µίζερο. Με το ζόρι παντρειά 
δεν γίνεται, λέγει η παροιµία.

Είναι άλλο πράγµα µερικές φορές να 
υποκρίνεσαι τον κουτό, για να εκµαιεύ-

σεις κάποιες πληροφορίες και άλλο να είσαι 
χαµηλής νοηµοσύνης και να κάνεις βλακώ-
δεις και εκνευριστικές ερωτήσεις στον συνο-
µιλητή σου. ∆εν είναι το ίδιο.

Η αλήθεια  αργά ή  γρήγορα βγαίνει 
στην επιφάνεια, όσα βαρίδια και εάν 

την φορτώσεις. Η αλήθεια δεν λησµονιέ-
ται, το ψέµα γρήγορα 
ξεχνιέται.

Ευκολότερα είναι 
να εξηµερώσεις 

ένα άγριο θηρίο, εάν εξηµερώνεται, από ότι 
έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος µε τον εγωισµό 
του, παραµένει ένα άγριο θηρίο.

Η ανυπακοή έχει δύο δρόµους. Τον 
σωστό και τον λάθος. Εξαρτάται από 

την κρίση του δέκτη της εντολής. Ανυπα-
κοή χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος, εί-
ναι απλά ξεροκεφαλιά.

Οι αλληλοδεσµεύσεις, οικονοµικές κυρίως ή άλλες, κου-
κουλώνουν τις ατιµίες µας, τις ανοµίες µας. Πολύ δύσκολο 

να απαλλαγούµε από αυτό το κουσούρι.
Όταν δεν είσαι µόνος, υπάρχει ελπίδα, γιατί οι άνθρω-
ποι δείχνουν συµπόνια, έλεος και συγχώρεση. Και βέ-

βαια δεν είσαι µόνος επάνω στη γη.
Το σήµερα είναι ο δεσµός του παρελθόντος µε το µέλλον. 
Χωρίς παρελθόν, το µέλλον θα ήταν αβέβαιο.
Έξυπνο είναι  να ανταποκρίνεσαι στο σωστό και όχι να 
αντιδράς µόνο και µόνο για ανυπακοή.
Το να λαϊκίζεις επάνω στον πόνο, την συµφορά και τους 
θανάτους των συµπολιτών σου, αυτό λέγεται κτηνωδία. 

Ούτε οι οπαδοί σου θα σου το συγχωρέσουν.
Όταν δώσεις τον λόγο σου για κάτι, µην τον παίρνεις 
πίσω, έστω και εάν ζηµιωθείς. Η «µπέσα» είναι άυλο κε-

φάλαιο. 
Το να προσπαθείς να µεταθέσεις την 
ευθύνη για δικό σου σφάλµα, σε ευθύ-

νη κάποιου άλλου είναι αισχρότητα και λέ-
γεται µικροψυχία. 

Για να κερδίσεις µια µάχη, χρειάζο-
νται δύο προσόντα. Να είσαι αλεπού 

και λιοντάρι. Ο άσκοπος ηρωισµός, είναι 
αποκοτιά.

Η κακία και η αδικία, συνυπάρχουν 
από πρόθεση. Θα λέγαµε από γονίδια. 

Θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν άνθρωποι.
Έµπα µέσα και βολέψου, έβγα έξω 
και παινέψου. Η επίδειξη δεν προκα-

λεί θαυµασµό. Η σεµνότητα εγείρει εκτί-
µηση. 

Στοχασµός σηµαίνει σκέπτοµαι. Όσο µπορώ και σκέπτοµαι 
είµαι ζωντανός. Βιολογικά δεν γίνεται πάντα έτσι.
Όσο πιο απλή είναι η έκφραση µια έννοιας, τόσο πιο 
αληθινή είναι, γιατί γίνεται εύκολα κατανοητή. Σο-

φόν το σαφές.

Όταν ωριµάσει, πήξει, το µυαλό του νέου ανθρώπου, τότε 
καταλαβαίνει τα λάθη του. Όµως υπάρχει πάντα µια δεύ-

τερη ευκαιρία.
Η µητέρα φύση είναι ο θεός µας, και σαν τέτοιος κάνει 
ότι θέλει. Εάν κάνει αδικίες, ποιος από µας µπορεί να 

τον ελέγξει. Να είµαστε λογικοί. 
Η παροιµία λέγει: Με όποιον δάσκαλο θα καθίσεις τέτοια 
γράµµατα θα µάθεις. Εάν καθίσεις µε ηµιµαθή δάσκαλο. Θα 

µάθεις κάποιο τυφλό σύστηµα. ∆ύσκολα αλλάζεις πεποιθήσεις. 
Είναι Μάης και άνθισε η γη. Όλα γύρω µας προσµένουν 
την αυγή. Το φεγγάρι απόψε σου χαϊδεύει τα µαλλιά, 

όλη 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, αυ-
τήν θα αγαπώ.  Κάτι  τέτοια λέω στην γυναίκα µου και δεν ξε-
κολάει.

Στο χωριό µου λένε. Μια γυναίκα µε προίκα είναι πανέµορ-
φη. Ένας άνδρας παραλής είναι κούκλος. Όµως και η 

οµορφιά και τα χρήµατα κάποτε αλλάζουν χέρια. Τι µας µένει; 
Ένας άνθρωπος ανερµάτιστος, ξεκινάει λευκός, µετά γί-
νεται κόκκινος και καταλήγει ροζ. Είναι βέβαιο η ανά-

γκη επιβίωσης ανάλογα µε τις εκάστοτε συγκυρίες, αλλά και 
τα όρια, αντίστασης των αρχών, που παίρνουµε από την οι-

κογένεια µας.
Γυναίκα παρόλο που είσαι τυραννό-
σαυρος, σε χαίροµαι, γιατί ευχαριστιέ-

σαι, όταν σου µαγειρεύω. Εδώ τα βρίσκου-
µε οι δυό µας.

Αµοιβαιότης. Λέγει µια κοπέλα στον 
αγαπηµένο της. Αχ µη µε φιλάς, για-

τί µε λιγώνεις. Και ο νέος. Μα εσύ αγάπη 
µου, µε ξελιγώνεις.

Όσο η γυναίκα µου έχει γκρίνια, αισθά-
νοµαι ασφαλής, είναι στα ίσα της. Όταν 

αρχίζει να µε µαλαγανιάζει, σκέφτοµαι ότι κάτι πονηρό έχει βά-
λει στο µυαλό της που εγώ δεν θα το εγκρίνω.

Νεράιδα λέµε εµείς οι άνδρες, µια πανέµορφη νεαρή 
κοπέλα, όπως την φανταζόµαστε. Το πρόβληµα είναι, 

ότι οι νεράϊδες δεν έχουν την ανάλογη νοηµοσύνη όπως 
εµείς  την φανταζόµαστε. Εκεί το όνειρό µας, θρυµµατίζεται 
και πρέπει να το συµµαζέψουµε. Έτσι συµβαίνει στην πράξη 
και πρέπει να το αποδεχθούµε. 

Ότι έχεις να πεις, πέστο µε χιούµορ.  Όχι χυδαία, θα προκα-
λέσεις αηδία.
Ο εγωισµός και οι ξεπερασµένες πεποιθήσεις, είναι η συ-
νταγή για να βγάλουν έναν πολιτικό, έξω από το παιγνίδι.

Λέγει ο µπόµπος στην µητέρα του. Αµάν βρε µαµά, η δασκάλα 
µου όλο µε ρωτάει. Μα τίποτε δεν ξέρει;  Τόµπολα.

∆εν µπορούµε να αλλοιώσουµε τις λειτουργίες της µη-
τέρας φύσης, οι οποίες διαµορφώθηκαν µε την πάροδο 

εκατοµµυρίων ετών. Κάποιες δυσλειτουργίες που οφείλο-
νται σε δικά µας λάθη, µπορούµε να τις δι-
ορθώσουµε. Είναι λάθος να παρεµβαί-
νουµε στις βιολογικές λειτουργίες της. Θα 
χρειαστούν άλλα τόσα εκατοµµύρια χρό-
νια, να µεταλλάξουµε αυτές τις βιολογικές 
λειτουργίες κατά το δοκούν, όπως εµείς 
τις θέλουµε.

Χρονογράφηµα είναι ο σχολιασµός 
των συµβάντων του σήµερα. Χρονο-

µάθηµα, είναι ο σχολιασµός, που µας δίνει 
και κάποια χρήσιµη διδαχή.

Λέγει ένας λύκος στον λαγό. Πάµε 
µια κόντρα ποιος τρέχει ποιο γρήγο-

ρα; Απαντά ο λαγός. Ναι αλλά µέχρι το λα-
γούµι µου. (Την φωλιά µου). Το κάθε έµβιο ον, από την φύ-
ση µας, έχει τρόπο άµυνας. Ο άνθρωπος έχει το µυαλό του.

Και το πιο σκάρτο κρασί, µπορεί να γίνει ένα ωφέλιµο ξύ-
δι. Αρκεί να το θέλει ο άνθρωπος.
Η µοίρα µας, το πεπρωµένα µας, είναι απλά τα λάθη της 
ζωής µας. Θα ήταν άλλη, µε λιγότερα λάθη.

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

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

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

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

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

Νοµική  Σύµβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται  η  αναδηµοσίευση   άρθρων, φωτογραφιών   και  ειδήσεων,  
µε  απλή αναφορά  στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και  Επιστολές  δηµοσιεύονται  

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

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

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

Λογ. κατάθεσης :  569 - 002101- 034648  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΛΦΑ 
IBAN : GR21 0140 5690 5690  0210 1034 648
και   0026/ 0611-03-0102111826  ΕUROBANK  

IBAN :  GR5702606110000030102111826

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

και όλο το δεκαπενθήµερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
οδός Φιλαδέλφειας,  Κεντρική Πλατεία.  Σε όλες  τις  Ενορίες  µε  διανοµέα, 

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

Οι ανησυχίες, µας ακο-
λουθούν στην ζωή µας, 
από τα παιδικά µας χρό-

νια, µέχρι να πάρουµε την σύ-
νταξη µας. Τότε αναλογιζόµα-
στε τις ασωτίες, τις σπατάλες τα 
λάθη που έχουµε κάνει στην 
ζωή µας. Όµως είναι αργά να δι-
ορθώσουµε οτιδήποτε. Προ-
σαρµοζόµαστε στα υπάρχοντα, 
αρκεί να έχουµε τάξη και µεθο-
δικότητα, στην ζωή µας. Και η 
ζωή συνεχίζεται.

Η λέξη ∆ηµοκρατία,  
απλά σηµαίνει, ότι η 
ισχύς, η δύναµη, είναι ο 

λαός. Αυτός εκλέγει ένα συ-
µπολίτη για να λειτουργήσει 
τους θεσµούς, τους νόµους, το 
σύνταγµα. Εξουσία δεν είναι ο 
ένας µε την παρέα του. Κανέ-
ναν µην µακαρίζεις πριν το τέ-
λος του. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

 Όλοι µας θέλουµε να 
αποκτήσουµε χρήµατα. 

Όταν όµως τα αποκτάµε µε πα-
ρανοµίες, µε απάτες, µε αδικία, 
τότε αργά ή γρήγορα θα τα χά-
σουµε, θα µας τα πάρουν πίσω.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Βήµα-βήµα προς την κανονικότητα 
Τι ανοίγει έως τις 10 Ιουνίου 2021
-Από τις 17 Μαΐου επαναλειτουργούν και οι παιδικοί και 
βρεφονηπιακοί σταθµοί ελλείψει της υποχρεωτικής χρή-
σης της µάσκας στις συγκεκριµένες ηλικίες των παιδιών.
-Επιπλέον στις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεµά και οι 
κινηµατογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους µε 
πληρότητα 75%, 
– Από τις 10/5/2021 να ξεκινήσουν προπονήσεις όσες κα-
τηγορίες και αθλήµατα οµαδικά ή ατοµικά έχουν διοργα-
νώσεις από τον Μάιο έως και τον Σεπτέµβριο του 2021.
– Από τις 10/5/2021 να κάνουν χρήση κολυµβητηρίων 
και οι αθλούµενοι πολίτες, µε τις ίδιες συνθήκες testing 
όπως και οι αθλητές, ενώ οι πλήρως εµβολιασµένοι πο-
λίτες δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ. 
– Από 15/05/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήµα-
τα που ανήκουν στο χαµηλό και χαµηλο-µεσαίο επίπεδο 
επικινδυνότητας.
– Από 17/5 να ξεκινήσουν οι αθλητικές ακαδηµίες µε ατο-
µικές προπονήσεις σε µικρά, σταθερά γκρουπ έως 10 ατό-
µων για 3 εβδοµάδες.
– Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήµα-
τα που ανήκουν στο µεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας.
– Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι προπονήσεις για τα 
ατοµικά αθλήµατα χαµηλής επικινδυνότητας σε γκρουπ 
των 6 (αντί για γκρουπ των 2 που είναι µέχρι τώρα).
– Από 07/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήµα-
τα που ανήκουν στο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Παρατείνεται το σχολικό έτος 
Η  υπουργός Παιδείας,  ανακοίνωσε παράταση του σχο-
λικού έτους κατά δύο εβδοµάδες. Τα ∆ηµοτικά και τα Νη-
πιαγωγεία αναµένεται έτσι να ολοκληρώνουν τα µαθή-
µατα την Παρασκευή 25 Ιουνίου, ενώ τα Γυµνάσια και τα 
Λύκεια την Παρασκευή 11 Ιουνίου. 

Από εκεί και πέρα, οι Πανελλαδικές αναµένεται να αρ-
χίσουν στις 14 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 15 για 
τα Επαγγελµατικά. 

Όσο αφορά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετά-
σεις των Γυµνασίων και των ∆ηµοτικών αποφασίστηκε η 
µαταίωσή τους, όπως άλλωστε είχε γίνει και πέρυσι εξαι-
τίας της πανδηµίας του κοροναϊού. 

Τεράστια δουλειά στον τοµέα καθαριότητας 
από τον Στάθη Τοπαλίδη 
Είνα ι  γεγονός 
πως τους τελευ-
ταίους µήνες η 
πόλη µας έχει αλ-
λάξει προς το κα-
λύτερο,  όσον 
αφορά την καθα-
ριότητα. Η ∆ηµο-
τική Αρχή από 
την πρώτη στιγµή 
π ο υ  α ν έ λ α β ε 
έδωσε έναν τιτά-
νιο αγώνα για να 
µπορέσει να βά-
λει σε σειρά ένα 
απίστευτο χάος 
που είχε δηµιουργηθεί µε τόνους σκουπιδιών και ελλεί-
ψεις σε προσωπικό και µέσα. Την αρχή είχε κάνει ο Γιώρ-
γος Πετάκος και ανέλαβε στη συνέχεια ο Στάθης Τοπα-
λίδης. Τους τελευταίους µήνες η κατάσταση κατά γενική 
οµολογία είναι ιδιαίτερα βελτιωµένη. Το αντιλαµβάνε-
ται κανείς µόνο και µόνο, κυκλοφορώντας στους δρό-
µους της πόλης.Μάλιστα η διαφορά έγινε ιδιαίτερα αι-
σθητή, καθώς λόγω των πολλών αργιών για το Πάσχα 

και την Πρωτοµαγιά, εµφανίστηκαν κάποιοι γεµάτοι κά-
δοι. Μερικοί έσπευσαν να αναρτήσουν και φωτογραφί-
ες, αν και η κατάσταση σε 2-3 µέρες εξοµαλύνθηκε. Άρα-
γε όλοι αυτοί δεν θυµόντουσαν τι γινόταν πριν δυο χρό-
νια στην πόλη µας. Τέλος πάντων µικρή σηµασία έχει. 
Το ζητούµενο είναι ο Αντιδήµαρχος Στάθης Τοπαλίδης 
και η διεύθυνσή του να συνεχίσουν την καλή δουλειά. 

Συνεχώς στους δρόµους 
ο Αντιδήµαρχος Νίκος ∆αµάσκος
Καθηµερινή σχε-
δόν ενηµέρωση 
για το πρόγραµµά 
του µας παρέχει ο 
Αντιδήµαρχος Νί-
κος ∆αµάσκος µέ-
σα από τις σελίδες 
του στα µέσα Κοι-
νωνικής ∆ικτύω-
σης .  Ιδ ια ί τερα 
ενεργός δεν στα-
µατά να τροφοδο-
τεί τους λογαρια-
σµούς του µε υλι-
κό για τα όσα γί-
νονται στον ∆ήµο. 
Έχοντας την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών, είναι βέ-
βαια ενήµερος για τα όσα προκύπτουν και ευτυχώς για 
τον ∆ήµο Αχαρνών αυτά είναι πολλά. Βέβαια συχνά πυ-
κνά προβαίνει και σε αναρτήσεις που αφορούν πρόσωπα 
της πολιτικής σκηνής ιδίως όταν αφορούν έργα που συµ-
βάλλουν στην ανάπτυξη της πόλης µας. 

Πρωτοπόρο, καινοτόµο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
το ντοκιµαντέρ για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής 
Ιδιαίτερα κολακευτικά ήταν τα σχόλια που αλιεύσαµε για 
το ντοκιµαντέρ που ετοίµασε ο ∆ήµος Αχαρνών για το πα-
νηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. Εξαιρετική η πρωτοβουλία 
του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού, στον οποίο πιστώνεται 
η δραστηριοποίηση όλων για την παραγωγή αυτή. Η ∆Η-
ΚΕΑ και η ∆ιεύθυνση Παιδείας και Πολιτισµού ήταν που 

έτρεξαν όλο το πρότζεκτ, ενώ πολύ καλή ήταν η παραγω-
γή του focuswebtv  και του Άγγελου Παγώνα. ∆εν θα 
ήταν υπερβολή να λέγαµε πως έφτανε τηλεοπτικά στά-
νταρ. Φυσικά τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη συµµε-
τοχή όλων όσων συνέβαλαν, της Αλεξάνδρας Μπούντα-
λη, των συλλόγων, των σχολείων, των εκπαιδευτικών και 
των µαθητών. Ένα ντοµικαντέρ το οποίο µπορούν όλοι 
πλέον να έχουν στη συλλογή τους, προκειµένου να µά-
θουν ή να θυµηθούν. Το έργο του ∆ήµου είναι και αυτό 
να συµβάλλει δηλαδή στον πολιτισµό, την παράδοση και 
τη διάδοσή της.  Όταν µάλιστα γίνεται µε τόσο καλό απο-
τέλεσµα, οι ενέργειες αυτές πρέπει να αναδεικνύονται από 
όλους και να επιβραβεύονται. 

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα 

Αυτό από µόνο του κάτι λέει για τη σηµερινή 
κατάσταση και τις ικανότητες του Σπύρου 
Βρεττού να τρέχει τις εξελίξεις. Με καθηµερινή 
πολύωρη παρουσία στο ∆ηµαρχείο, συνεχείς 
συναντήσεις µε τα αρµόδια στελέχη, 
προσεκτική καθοδήγηση υπηρεσιών και 
συνεργατών οργανώνει και συντονίζει κάθε 
έργο προσωπικά. ∆εν αφήνει τίποτα στην τύχη, 
ασχολείται µε κάθε λεπτοµέρεια, ενηµερώνεται 
για κάθε στάδιο και φροντίζει να δίνει άµεσα 
λύσεις, ούτως ώστε να µην προκύπτουν 
καθυστερήσεις.  

Εάν το σύνολο των έργων υλοποιηθεί εντός 
χρονοδιαγράµµατος ή έστω µε µικρές 
καθυστερήσεις, τότε αντιλαµβάνεται κανείς 
πως θα µιλάµε για µια καινούρια πόλη. 
Πρόκειται για έργα εµβληµατικά, για έργα 
ουσίας, για έργα που θα δώσουν λύσεις που 
ζητάνε οι Αχαρνές από την προηγούµενη 
χιλιετία. Μόνο έτσι µπορούµε να βρούµε το 
δρόµο της ανάπτυξης και να δούµε την πόλη 
µας να αλλάζει σε κάθε επίπεδο. Όσοι το έχουν 
αντιληφθεί, ξέρουν ότι η επιτυχία του Σπύρου 
Βρεττού θα είναι πρώτα από όλα επιτυχία της 
πόλης και το πρώτο µεγάλο βήµα για το 
µέλλον της. 
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Επιχειρήσεις – Ζόµπι….

Η Πανδηµία έχει καταδείξει τα όρια τις Ελληνικής Οικονοµίας αλ-
λά και τις διαχρονικές παθογένειες οι οποίες υποσκάπτουν την 
προοπτική ουσιαστικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της 

χώρας µας. Κατά την διακυβέρνηση Τσίπρα, ουσιαστικά επιτεύχθηκε η 
εξυγίανση των ∆ηµόσιων Οικονοµικών αφού εκπληρώθηκαν στόχοι 
πρωτοφανείς για τα Ελληνικά Μεταπολιτευτικά δεδοµένα, όπως τα πλε-
ονάσµατα της Γενικής Κυβέρνησης και του ΕΦΚΑ µε τα ταµειακά διαθέ-
σιµα να ξεπερνούν τα 35 δις ευρώ και το επιτόκιο δανεισµού να προσγει-
ώνεται σε ιστορικά χαµηλά. Το πρόβληµα όµως του στρεβλού παραγωγικού µοντέλου, το οποίο βασίζεται 
στην «µονοκαλλιέργεια» του Τουρισµού και τις υπηρεσίες,  δεν αντιµετωπίσθηκε ριζικά. Βεβαίως η ∆ηµοσιο-
νοµική εξυγίανση δηµιούργησε το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, 
αλλά η έλευση του κορωνοιού αναχαίτισε αυτή την προοπτική και  απογύµνωσε τις αδυναµίες της Οικονοµί-
ας µας. Η κρίση όµως δηµιουργεί διλήµµατα τα οποία,  είτε θα αφανίσουν δεκάδες χιλιάδες µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις, είτε θα τις οδηγήσουν στον εκσυγχρονισµό και την ανασυγκρότηση. 

Στην έκθεση Πισσαρίδη περιγράφεται το σοβαρό πρόβληµα της χαµηλής παραγωγικότητας των µικρών 
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αντιστρόφως ανάλογη συµµετοχή στο ΑΕΠ σε σχέση µε τις Μεγάλες επιχειρή-
σεις και οι οποίες σε σηµαντικό βαθµό φοροδιαφεύγουν, έχουν τεχνολογική υστέρηση και συχνά καταφεύ-
γουν στην «Μαύρη» εργασία. Σαφώς η κατάσταση αυτή συνιστά διαχρονική παθογένεια της Οικονοµίας, µε αρ-
νητικές συνέπειες για τα Φορολογικά έσοδα και τις Εισφορές, δεσµεύουν σηµαντικούς πόρους και ταυτόχρονα 
εντείνουν την υποαπασχόληση και τις χαµηλές αµοιβές αφού το παραγόµενο Προιόν έχει ισχνή Προστιθέµενη 
Αξία στα πλαίσια µιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής Οικονοµίας. Πως όµως αντιµετωπίζεται αυτή η κατάσταση δε-
δοµένης και της ασφυκτικής Οικονοµικής πίεσης εν µέσω της Πανδηµίας; 

Υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη λύση η οποία φαίνεται ότι προκρίνεται από την κυβέρνηση έχει χαρακτη-
ριστικά Οικονοµικής «ανοσίας της αγέλης», κοινώς όποιος επιβιώσει και οι «εταιρείες-ζόµπι» στις καλένδες. Η 
νεοφιλελεύθερη αυτή προσέγγιση έχει αποτύχει ιστορικά και θα οδηγήσει σε υπερχρέωση Φυσικών και Νο-
µικών προσώπων, σε αύξηση της «Μαύρης» εργασίας και της ανεργίας, σε  ∆ηµοσιονοµική Υστέρηση και σε 
εµβάθυνση της Ύφεσης, πολλώ δε µάλλον όπου οι «εταιρείες-ζόµπι» ήδη ξεπερνούν το 60% των επιχειρή-
σεων. Χιλιάδες εργαζόµενοι και επαγγελµατίες θα βρεθούν σε τραγικά αδιέξοδα αφού δεν έχουν ενισχυθεί 
παράλληλα οι παραγωγικοί κλάδοι και οι Τοµείς εκείνοι, οι οποίοι µε την συνδροµή της  κατάρτισης θα µπο-
ρούσαν να απορροφήσουν το πλεονάζον αυτό ανθρώπινοδυναµικό δίδοντας αισιόδοξη Οικονοµική προο-
πτική. Η δεύτερη λύση µπορεί να στοχεύει στις συνέργειες, την εξειδίκευση, τον εκσυγχρονισµό και τις Οικονο-
µίες κλίµακος. Την στιγµή όπου βάση ερευνών λιγότερες από το 20% των µικρών επιχειρήσεων διαθέτει Ηλε-
κτρονικό κατάστηµα και επαγγελµατικό εταιρικό website, µε την  πλειονότητα των επιχειρήσεων άνω του 50%  
να µην χρησιµοποιούν συστήµατα CRM, Ψηφιακές καµπάνιες Προώθησης, επαρκή τηλεφωνικά κέντρα και την 
λύση των τηλεδιασκέψεων, καθίσταται σαφές εν µέσω Πανδηµίας ότι µπορούν να δοθούν εστιασµένες και απο-
τελεσµατικές λύσεις. Αντί να διασπαθίζονται ∆ηµόσιοι Πόροι σε αναποτελεσµατικές και αµφιλεγόµενες δρά-
σεις µε διαβλητά και αδιαφανή κριτήρια, η προτεραιοποίηση της Μετάβασης των µικρών επιχειρήσεων στην 
Ψηφιακή Εποχή καθίσταται επιτακτική.

Η Ψηφιακή κατάρτιση εργαζοµένων και µικρών επιχειρήσεων εν µέσω  Πανδηµίας και αβεβαιότητας  είναι 
επιβεβληµένη.  Οι στοχευµένες επιδοτήσεις για δηµιουργία επαγγελµατικών  website, e-shop, CRM και  ψηφια-
κών κέντρων θα δώσει την δυνατότητα οι επιχειρήσεις να εξέλθουν της κρίσης δριµύτερες.  Ταυτόχρονα,  η πα-
ράθεση Φορολογικών και Χρηµατοδοτικών κινήτρων για συµπράξεις µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων σε επίπε-
δο Λειτουργίας, Πελατών και Προµηθευτών θα δηµιουργήσει Οικονοµίες κλίµακας και θα αυξήσει το µέγεθος 
τους. Επίσης η δηµιουργία περιβάλλοντος συνεργειών µε κέντρα έρευνας και καινοτοµίας, θα συµβάλλει στην 
περαιτέρω εξειδίκευση και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και θα τις καταστήσει εύρωστες και ανταγωνιστι-
κές.  Η αδράνεια και η προσφυγή σε αποτυχηµένες συνταγές του παρελθόντος οφείλουν να δώσουν την θέ-
ση τους στις καινοτόµες Ιδέες, τις καλές Πρακτικές και τις αποτελεσµατικές λύσεις εάν πραγµατικά επιδιώκου-
µε να µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία,  αρκεί µόνο να υπάρξουν οι δέουσες κυβερνητικές αποφάσεις.

Τα νέα µέτρα διευκόλυνσης για τις µικρο-
µεσαίες επιχειρήσεις – δικαιούχους του 
προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ 2». Ο Υπουργός 

Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνω-
σε τα µέτρα ανακούφισης των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«ΓΕΦΥΡΑ 2». Μέτρα ιδιαίτερα ωφέλιµα για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
από την πανδηµία του κορωνοϊού, καθώς πλέ-
ον παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλής 
(«κούρεµα» τόκων και κεφαλαίου), µείωσης 
επιτοκίου, διατήρησης προσυµφωνηθείσας δό-
σης και επιµήκυνσης της περιόδου αποπληρω-
µής. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«ΓΕΦΥΡΑ 2», οι πιστωτές πρέπει να προβούν υπο-
χρεωτικά στις ακόλουθες ενέργειες προς όφελος 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων:

Α. Στην περίπτωση ρύθµισης µη εξυπηρετού-
µενου δανείου:

Να παρέχουν µείωση του επιτοκίου ρύθµισης, 
κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά µε το επιτόκιο 
που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, 
µε διάρκεια 8 µηνών (δηλ. όσο διαρκεί η επιδότη-
ση) και να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα:

α. µείωση του επιτοκίου ρύθµισης, για όλη τη 
διάρκεια της ρύθµισης   αποπληρωµής, ή/και  β. 
διαγραφή ποσοστού τόκων υπερηµερίας και εξω-
λογιστικών τόκων, ή/και

γ. διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον 
πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια,  όπως ότι το 
χρέος είναι µεγαλύτερο της εµπορικής άξιας της πε-
ριουσίας του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυη-
τών, δεν προκύπτει περίσσευµα εσόδων από τα δι-

αθέσιµα οικονοµικά στοιχεία κλπ), ή/και  δ. επιµή-
κυνση της περιόδου αποπληρωµής, και

να µην αυξήσουν τη δόση του δανείου µετά τη 
λήξη της επιδότησης και µέχρι την οριστική απο-
πληρωµή του δανείου.

Β. Στην περίπτωση εξυπηρετούµενων δανεί-
ων:

Να µην τροποποιήσουν τους όρους του δανεί-
ου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρω-
µής) σε σχέση µε τους όρους που υπήρχαν πριν τη 
χορήγηση της Κρατικής επιδότησης, να µην αυξή-
σουν τη δόση του δανείου µετά τη λήξη της επιδό-
τησης και µέχρι την οριστική αποπληρωµή του δα-
νείου.

Υπενθυµίζεται ότι µέχρι τις 31 Μαΐου οι επιχει-
ρήσεις µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρό-
γραµµα και να επωφεληθούν της επιδότησης του 
επιχειρηµατικού τους δανείου για 8 µήνες καθώς 
και των ανωτέρω νέων διευκολύνσεων.

∆εδοµένου αυτών των εξελίξεων, η πληρωµή 
της 1ης δόσης θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη Ιου-
νίου και θα αφορά αναδροµικά και το µήνα Μάιο. 
Έτσι, οι επιχειρήσεις θα µπορέσουν να αξιοποιή-
σουν συνδυαστικά και το πρόγραµµα επιδότησης 
τόκων επιχειρηµατικών δανείων.

«Κούρεµα» Επιχειρηµατικών ∆ανείων

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

Του  Χρήστου  Ξενοκώστα,
Συγγραφέα - Οικονοµολόγου

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 
Απόδοση  τιµής από τον  Πολιτευτή  Χρήστο Π. Ηλιάδη
H 19η Μαΐου εκάστου έτους από το 
1919 , αποτελεί τη Μεγάλη Παρασκευή 
του Ελληνισµού. Η µατιά γίνεται θολή 
,από αναµνήσεις και ντοκουµέντα, η 
ψυχή δακρύζει, ο νους θέλει να λησµο-
νήσει τις θηριωδίες, µα αδυνατεί….

 Η γενοκτονία των εκατοντάδων χι-
λιάδων Ποντίων από τα αιµοδιψή τέρα-
τα του Κεµάλ, αποτελεί ιστορικά ένα 
από τα τραγικότερα ολοκαυτώµατα. 
Από αυτά ,που η ιστορία υπογράµµισε µε µαύρη υπενθύµιση και η ∆ηµοκρατία καταδίκασε ως ειδε-
χθές έγκληµα  εις βάρος της ανθρωπότητας.  Η αυτοθυσία των προγόνων µας, η αντίσταση των αµά-
χων και ο ξεριζωµός τους απαιτούν µνήµη και αναγνώριση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τον πολιτισµό που προ-
σέφερε στην χώρα µου, ο Ποντιακός Ελληνισµός, µε σχολές γραµµάτων και τεχνών, το φροντι-
στήριο στην Τραπεζούντα, τις εφηµερίδες, τα περιοδικά, τα θέατρα, την άνθηση στον πολιτισµό 
και την γλώσσα.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τη συµβολή τους στην οικονοµική άνθηση της χώρας, αλλά και 
στην εθνική µας συνείδηση όταν και µετά από την άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωµανούς 
ήταν στυλοβάτες και ένα εκλεκτό τµήµα του Ελληνισµού. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ηρωική στάση των 
άδικα θυσιασµένων ψυχών, ώστε να συµβάλλουν στην διάδοση του Χριστιανισµού και να κρα-
τήσουν αναµµένη τη λαµπάδα της πίστης µας , ως σύγχρονοι νεοµάρτυρες.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που το 
θυσιασµένο αίµα τους, τρέχει στις δικές µας φλέβες. Θα προσπαθήσουµε να ζήσουµε εµείς µέσα 
από την µνήµη των αδελφών και συγγενών µας Ποντίων.  Είθε να γίνει η θυσία τους ορόσηµο,  
για µια καλύτερη ΕΛΛΑ∆Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ , θα ήθελα να συνεχίσουµε όλοι τον αγώνα µας. 
Έτσι ώστε την  γενοκτονία των Ποντίων που ως Πόντιος, απόγονος κι άνθρωπος τιµώ, όπως τιµούν η 
Κύπρος, η Αρµενία, η Σουηδία, η Ρωσία, η Αυστρία, η Αµερική, η Ολλανδία, η Αυστραλία, η ∆ιεθνής 
Ένωση Γενοκτονιών, να την αναγνωρίσουν µε διεθνή κατακραυγή σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης. 
Είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε για την µνήµη τους.

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

 
 

 

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

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

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


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

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

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


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

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

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

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

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

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

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

49 Vaiou Kritis str , Acharnai,
Athens e-mail:info@perrakistours.gr

Tel:210-2469576, 210-2464760, 6977625869
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Συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆ιοικ. Συµβούλιο, της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Στις Αχαρνές, την 10η  Μαΐου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 18.00, συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εται-
ρείας µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟ-

ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ», όπως τα µέλη αυτού έχουν ορισθεί µε το 
Καταστατικό αυτής δυνάµει της υπ’ αριθµ. 12/02.02.2021 Από-
φασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών και της 
6.766/27.04.2021 πράξης Συµβολαιογράφου Αθηνών Φαρµα-
κίδου Ελένη, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν 
καθορισθεί µε την από 05.05.2021 Πρόσκληση του εξουσιοδο-
τηθέντος µε το ως άνω Καταστατικό Βρεττό Σπυρίδωνα.
1ο. Θέµα: Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώ-
µα.
2ο.  Θέµα: Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώµα-
τος υπογραφής.
3ο.  Θέµα: Έγκριση ανοίγµατος τραπεζικών λογαριασµών µε-
ταξύ των οποίων και ο Ειδικός Λογαριασµός για την κατάθε-
ση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από τους µετόχους, 
έκδοσης χρεωστικής κάρτας και λήψης κωδικών e-banking 
για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
4ο. ο Θέµα: Καθορισµός µηνιαίας αποζηµίωσης ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου και εκτελεστικών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου.
5ο.  Θέµα: Συγκρότηση και ορισµός µελών Οµάδας ∆ιοίκησης 
Έργου (Ο∆Ε) στο πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ι-
αύγεια, του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσιών 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και προγράµµατος Εθνικού Συστήµα-
τος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων ΕΣΗ∆ΗΣ, χωρίς 
αποζηµίωση.
6ο.  Θέµα: Έγκριση ∆απανών Σύστασης της Εταιρείας.
Εκτελεστικός Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αχαρνών, η οποία 
αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην υλοποίη-
ση της Αναπτυξιακής Πολιτικής εκλέχθηκε ο ∆ήµαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός. 

Για τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου προτάθηκε και 

εκλέχθηκε οµόφωνα το µέλος της Αναπτυξιακής και πρώην πρό-
εδρος της Σχολικής επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Ιω-
άννης Μίχας.

Ο κ. Μίχας αποδέχθηκε την πρόταση του ∆ηµάρχου ν’ανα-
λάβει καθήκοντα διευθύνοντος συµβούλου στην νεοϊδρυθείσα 
Αναπτυξιακή, µε την πίστη ότι θα «ξεκλειδώσουν» έργα που κολ-
λάνε σε αυστηρές διαδικασίες και θα δοθεί η αναγκαία «ώθηση 
προς τα µπρος» στον ∆ήµο. 

Αντιπρόεδρος της Εταιρείας αναδείχθηκε οµόφωνα ο αντιδή-
µαρχος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Χρύσανθος Κόνταρης. 
Ο αντιδήµαρχος διαθέτει ουσιαστική γνώση των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων και αναµένεται να βοηθήσει πολύπλευρα τον 
Αναπτυξιακό Οργανισµό του δήµου. 

Εκτελεστικά µέλη 
Εκτελεστικό µέλος µε αρµοδιότητα σε οικονοµικά και διοικητικά 
θέµατα προτάθηκε και εκλέχθηκε ο κ. Σωτήρης Μπίστας, από-
στρατος Αξιωµατικός του Στρατού Ξηράς (Συνταγµατάρχης ε.α.).  
Ο τοπογράφος µηχανικός, ∆ηµήτρης Κωνσταντινίδης, αναλαµ-
βάνει µετά την εκλογή του καθήκοντα εκτελεστικού µέλους µε 
αρµοδιότητα σε θέµατα τεχνικής υπηρεσίας.

Μέλη του ∆.Σ. είναι :  Όλγα Παυλίδου, Γεώργιος Ράδης, Χρυ-

σούλα ∆ουρίδα, Ιλόνα Λαζαρίδου. Η θητεία των ανωτέρω µελών 
του ∆.Σ ορίζεται µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων.

Για τη συµµετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισµούς, προσκλή-
σεις, προκηρύξεις, κ.λπ. εντός και εκτός της Ελλάδος, την εταιρεία 
δεσµεύει µε µόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή ο ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος αυτής.

Ειδικά ενώπιον της αρµόδιας ∆ΟΥ, του ΓΕΜΗ και εν γένει 
οποιασδήποτε υπηρεσίας του δηµοσίου, την εταιρεία εκπροσω-
πεί και δεσµεύει µε µόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος ή ο ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος. Στην συνέχεια της συνεδρίασης, πάρθηκαν 
αποφάσεις για τα υπόλοιπα  θέµατα, που θα βοηθήσουν  στο ξε-
κίνηµα της λειτουργίας του νέου Αναπτυξιακού Οργανισµού. 

Ειδικότερα  αποφασίστηκε : 
Η  συγκρότηση Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) στο πλαίσιο 

εφαρµογής του προγράµµατος ∆ιαύγεια, του Κεντρικού Ηλεκτρο-
νικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και του προ-
γράµµατος Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµ-
βάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία θα αποτελείται από τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, κ. Ιωάννη Μίχα, ως Πρόεδρο και ∆ιαχειριστή, και τα 
Εκτελεστικά Μέλη κ. Σωτήριο Μπίστα και κ. ∆ηµήτριο Κωνστα-
ντινίδη, ως µέλη. Επιπλέον η Ο∆Ε θα ρυθµίζει συνολικά τον Φο-
ρέα, τη ∆ιαχείριση των Χρηστών, τη ∆ιαχείριση των µονάδων του 
Φορέα, τις Οργανωτικές Μονάδες και τους Υπογράφοντες. Τέλος, 
έργο της Ο∆Ε είναι η τήρηση αρχείου των πράξεων και αποφά-
σεων µε τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο καθώς και στα   
άτοµα µε αναπηρία και µε όλα τα αναγκαία τεχνικά διαδικαστικά 
και οργανωτικά µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότη-
τα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των κειµένων που αναρτώνται.

Για το σύνολο των Προγραµµάτων ∆ιαύγεια, ΚΗΜ∆ΗΣ και 
ΕΣΗ∆ΗΣ προτείνεται ως Πρόεδρος και ∆ιαχειριστής της Ο∆Ε ο ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος, κ. Ιωάννης Μίχας, και ως µέλη τα Εκτελε-
στικά Μέλη, κ. Σωτήριος Μπίστας και κ. ∆ηµήτριος Κωνσταντινί-
δης. Η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) δε λαµβάνει αποζηµίωση.

Πηγή :  https://diavgeia.gov.gr/doc
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∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΦΡΟΝΤΙ∆Α  ΑΧΑΡΝΩΝ – ∆Η.Φ.Α.

Επαναλειτουργούν  οι  Παιδικοί Σταθµοί 
∆ήµου Αχαρνών

Με αυστηρά πρωτόκολλα για τους 
εργαζόµενους, αλλά όχι για τα 
παιδιά, από τη ∆ευτέρα 17 Μαΐου 

2021  άνοιξαν   οι Παιδικοί Σταθµοί του ∆ή-
µου µας.

Οι εργαζόµενοι θα είναι υποχρεωµένοι να 
κάνουν δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) 
την εβδοµάδα, καθώς και να φορούν συνε-
χώς τη µάσκα τους.

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ B’ 1944/13.05.2021 
από την υποχρέωση χρήσης µάσκας εξαιρού-
νται τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) 
ετών.

Ευχάριστες εκπλήξεις περίµεναν  τα παιδιά 
κατά την επιστροφή τους, καθώς ο Πρόεδρος 
των Παιδικών Σταθµών  Αγγελική  Ζαχαριά-
δη, εκµεταλλεύτηκε το χρονικό διάστηµα που 
οι Σταθµοί έµειναν κλειστοί λόγω της πανδη-
µίας και ανανέωσε τους χώρους και τον εξο-
πλισµό, δηµιουργώντας ένα ακόµη πιο χα-
ρούµενο και ασφαλές περιβάλλον για τα παι-
διά.

«Με χαρά υποδεχθήκαµε  τους µικρούς 
µαθητές µας, έχοντας λάβει όλα τα προβλεπό-
µενα υγειονοµικά µέτρα για την ασφαλή επα-
ναλειτουργία των», δήλωσε  µε αισιοδοξία η 
Πρόεδρος  Αγγελική  Ζαχαριάδη.

Ανακοίνωση για τις εγγραφές στους Παιδικούς
Σταθµούς του ∆ήµου Αχαρνών 2021 – 2022 
Ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους, 
ότι η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 
(∆Η.Φ.Α) θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών 
και επανεγγραφών των νηπίων για τη 
νέα σχολική χρονιά 2021 -2022, µόνο 
ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας 
https://poldhfa.intellisoft.gr   από ∆ευτέ-
ρα 17/05/2021 έως και την Πέµπτη  
10/06/2021.

Οι ενδιαφερόµενοι αφού εισέλθουν 
στην ιστοσελίδα https://poldhfa.intellisoft.
gr εγγράφονται και στη συνέχεια συµπλη-
ρώνουν την αίτησή τους επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την υποβάλλουν.

Οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Αχαρνών δέχονται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (κα-
τά την ηµεροµηνία εγγραφής τους) έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική διετή προσχο-
λική εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, αφού καταθέσουν αίτηση εµπρόθεσµα µε τα πλή-
ρη δικαιολογητικά. 

Τα παιδιά που δύναται να εγγραφούν στους Παιδικούς Σταθµούς είναι τα γεννηµένα από 
1/1/2018 έως και 31/3/2019.

Τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση είναι τα εξής:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
1.Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού.
2.Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο χορηγείται από τη ∆ιοίκηση του Ν.Π. και 

συµπληρώνεται από τον Παιδίατρο. (Το πρότυπο Έντυπο του Πιστοποιητικού Υγείας Παιδιού 
διατίθεται στα «Χρήσιµα Έγγραφα» στην πλατφόρµα του PreSchool»)

3.Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας παιδιού (την 1η σελ µε τα στοιχεία και αυτές µε τα εµβόλια)
4.Εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση εισοδήµατος 

του 2020 ή του 2019 στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί του 2020
5.Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία χορηγείται από τη ∆ιοίκηση του Ν.Π. και στην οποία θα ανα-

φέρεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
• Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν
• Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν
• Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ στη ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγ-
γελµατικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενηµέρωση

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνείτε µε το αρµόδιο γρα-
φείο των Παιδικών Σταθµών στο τηλέφωνο 210-2460800.

Βράβευση των Μαθητών διαγωνισµού
για την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Η Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρ-
νών αποτελεί για τον ∆ήµο Αχαρνών και τη 
Μαθητική κοινότητα της πόλης προτεραιότη-
τα παντός καιρού. Η µαθήτρια του 9ου Γυ-
µνασίου Αχαρνών Όλγα Τζεδάκη και ο µαθη-
τής του 3ου ΓΕΛ Αχαρνών Νίκος Παπαευστα-
θίουπου ξεχώρισαν στον 10ο Ετήσιο Μαθη-
τικό ∆ιαγωνισµό για την Ανάδειξη του 
Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών που διορ-
γάνωσε το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, βραβεύτηκαν από 
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και την 
πρόεδρο του ΕΠΙΣΚΗΝΙΙΟΥ Μαρία Μίχα. Η 
σεµνή τελετή πραγµατοποιήθηκε στην Αί-
θουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ή-
µου Αχαρνών  παρουσία των γονέων των 
µαθητών.Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών επιθυµεί να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της Μαθητικής και 
Φοιτητικής κοινότητας των Αχαρνών εξασφαλίζοντας τα µέγιστα σε επίπεδο σχολικών υποδο-
µών, αλλά και µη υλικών αναγκών, όπως αυτή της Πολιτιστικής Αναβάθµισης των Αχαρνών 
µε την ανάδειξη χώρων ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας εφάµιλλης µε αυτή του Αρχαίου Θε-
άτρου των Αχαρνών.

Κατασκευή Παιδικής  
Χαράς στο προαύλιο  
του 7ου Παιδικού Σταθµού
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ διαµόρφω-
σης χώρου και τοποθέτησης οργάνων στον προ-
αύλιο  χώρο  του 7ου Παιδικού Σταθµού στην πε-
ριοχή της Αγίας Άννας, µε την ευγενή χορηγία  
του κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Έτσι ο 7ος Παιδικός 
Σταθµός αποκτά ένα ανανεωµένη, σύγχρονη και 
ασφαλή Παιδική Χαρά στον προαύλιο χώρο του. 
Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών 
Αγγελική Ζαχαριάδη εκφράζει τις ευχαριστίες της 
προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, τόσο για την 
αρωγή σου στην κατασκευή Παιδικής Χαράς στο 
προαύλιο του 7ου Παιδικού Σταθµού, όσο και 
για την εν γένει στήριξη του στη ∆ηµοτική Φρο-
ντίδα Αχαρνών.

Εργασίες συντήρησης 
και καλλωπισµού 
στον 1ο Παιδικό Σταθµό 
του ∆ήµου Αχαρνών
Η ∆ηµοτική 
Φ ρ ο ν τ ί δ α 
Α χ α ρ ν ώ ν 
σ υ ν ε χ ί ζ ε ι 
την προσπά-
θεια ανα-
β ά θ µ ι σ η ς 
των υποδο-
µών των Παιδικών Σταθµών.  Αυτή τη φο-
ρά, σειρά είχε ο 1ος Παιδικός Σταθµός του 
∆ήµου Αχαρνών στο Κεντρικό Μενίδι.

Παιδικές Χαρές σε όλες τις συνοικίες του ∆ήµου Αχαρνών 
Ικανοποιηµένος ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρετ-
τός, από την πρόοδο εργασιών στις υπό κα-
τασκευή Παιδικές χαρές:  «Το πλάνο µας για 
τη δηµιουργία παιδικών χαρών συνεχίζεται 
µε αµείωτο ρυθµό. Ήδη βρίσκονται υπό κα-
τασκευή, στην λαίκών Αγώνων, Κοκ. Μύλο, 
Μεσσονύχι, Αγία Παρασκευή και Ολυµπια-
κό χωριό. Ακολουθούν στις περιοχές :  Άγι-
ος Ιωάννης Ρώσος, Πλάτωνας, Αγία Άννα, 
Άγιος Γεώργιος, Χαραυγή, Άγιος Κωνσταντί-
νος, Άγιος ∆ιονύσιος, Αγία Τριάδα, Μεγάλα 
Σχοίνα, Κοσµά Αιτωλού, ΣΚΑ.

Βήµα - βήµα συνεχίζουµε και προσπαθού-
µε πολύ σύντοµα να είναι πολλές οι γειτονιές 
που θα µπορούν µε ασφάλεια να φιλοξενή-
σουν τα παιδιά της πόλης µας. Στόχος της ∆η-
µοτικής µας αρχής είναι να µεριµνούµε για την 
ψυχαγωγία όλων των µικρών µας δηµοτών σε 
κάθε πολεοδοµική ενότητα του δήµου µας! Σε 
λίγες µέρες άλλη µια παιδική χαρά στην όµορ-
φη περιοχή του Κόκκινου Μύλου παραδίδεται 
για χρήση των µικρών µας δηµοτών!Μέσα στην 
χρονιά η κάθε συνοικία να έχει την δική της Παι-
δική Χαρά. 

Ένα πραγµατικό διαµάντι
η Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών
∆ιεθνής ηµέρα Μουσείων,  η 18 Μαΐου 2021,  και 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  βρέθηκε στην Αρχαιολογι-
κή Συλλογή Αχαρνών. Ένα πραγµατικό διαµάντι 
που δείχνει µε τον πιο όµορφο και εµπεριστατω-
µένο τρόπο τη µακραίωνη ιστορία τούτου εδώ του 
τόπου.

Οι πληροφορίες που  έδωσαν απλόχερα οι αρχαι-
ολόγοι κες  Αναγνωστοπούλου και Κατσανδρή,  
όπως και η υποδοχή των υπαλλήλων της Συλλογής 
ήταν απλά ένα δείγµα της πραγµατικής σηµασίας της 
σηµερινής µέρας. Μια συλλογή που προέρχεται κυ-
ρίως από τις Αχαρνές στη διάρκεια έξι περίπου χιλιε-
τιών, απόδειξη κι αυτή της ιστορικότητας της πόλης 
µας. Λίγες µόνο µέρες µετά το άνοιγµα των Μουσεί-
ων, µια τέτοια επίσκεψη είναι µια υπέροχη εµπειρία 
για όλους µας 
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Αυτοψία του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού στο εργοτάξιο του αντιπληµµυρικού έργου του ρέµατος της Εσχατιάς 
Την ευκαιρία να διαπιστώσει δια ζώσης 

την πρόοδο των εργασιών της αναδό-
χου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ στο ρέµα της 

Eεσχατιάς είχε πριν λίγες µέρες ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Οι εργασίες που 
έχουν ξεκινήσει πριν περίπου δύο µήνες αφο-
ρούν το µεγάλο έργο αντιπληµµυρικής θωρά-
κισης µε τη διευθέτηση του ρέµατος, σε µια δι-
αδροµή η οποία ξεπερνάει τα 11 χιλιόµετρα 
και µε την ολοκλήρωσή του αναµένεται να 
δώσει οριστικό τέλος σε ένα µεγάλο πρόβλη-
µα για τέσσερις δήµους. Το µεγαλύτερο µέρος 
του – σχεδόν 65% - αφορά τον ∆ήµο Αχαρ-
νών, κάτι που καταδεικνύει τη σηµασία του εµ-
βληµατικού και υπερτοπικού αυτού έργου για 
την πόλη. 

Ο κ. Βρεττός συνοδευόµενος από τον Αντιδή-
µαρχο Τεχνικών υπηρεσιών Νίκο ∆αµάσκο και 
τον διευθυντή Τάσο ∆αµάσκο συναντήθηκε µε 
τον πρόεδρο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ κ. ∆ηµήτρη Κούτρα, 
από τον οποίο ενηµερώθηκε αναλυτικά για τις 
παραµέτρους των εργασιών και το χρονοδιά-

γραµµά τους και ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο. Πρό-
κειται για ένα µεγάλης κλίµακας έργο, που περι-
λαµβάνεται στο πρόγραµµα του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών µε προϋπολογισµό 
36,7 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένεται να ολοκληρω-
θεί έως το τέλος του 2023. 

Το βεληνεκές και η σηµασία του συγκεκριµέ-
νου πρότζεκτ αναδεικνύονται και από το γεγονός 
πως εκτός από αντιπληµµυρική θωράκιση για 

όλη αυτή τη διαδροµή θα δώσει και µια νέα πνοή 
αλλά και µια καινούρια εικόνα στην περιοχή που 
θα διέρχεται. Με τον εγκιβωτισµό του έως τώρα 
ανοιχτού ρέµατος θα δηµιουργηθεί επιφανειακά 
ένας κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος θα αξιοποι-
ηθεί µε τον ιδανικότερο τρόπο. Πρόκειται να δη-
µιουργηθούν χώροι πρασίνου και ψυχαγωγίας, 
πεζόδροµοι για ήπια άθληση και ποδηλατόδρο-
µοι. Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως εκτός από τη 

λύση ενός προβλήµατος δεκαετιών, µε τις εργα-
σίες αυτές θα αλλάξει άρδην η όψη της περιοχής 
και θα δηµιουργηθεί ένας πνεύµονας πρασίνου 
µε καλαισθησία και βασισµένος στη βιώσιµη 
ανάπτυξη. 

«Είχαµε την ευκαιρία να δούµε από κοντά το 
εργοτάξιο και τις πρώτες εργασίες για το σπου-
δαίο αυτό έργο. Ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Κού-
τρα για την αναλυτική ενηµέρωση που µας πα-
ρείχε και την ξενάγηση. Πρόκειται για ένα έργο 
που η πόλη µας περιµένει εδώ και τόσα χρόνια, 
για να δώσει τέλος σε ένα σηµαντικότατο πρό-
βληµα όπως αυτό της αντιπληµµυρικής θωράκι-
σης. Είναι µεγάλη ευκαιρία όµως πως θα συνδυ-
αστεί µε έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της 
πόλης. Σε µια έκταση πάνω από έξι χιλιόµετρα 
εντός των Αχαρνών θα υπάρχει ένας άξονας πρα-
σίνου, αναψυχής και ήπιων δράσεων. Τέτοιου εί-
δους έργα χρειάζονται πολλά για να µπορέσου-
µε να κάνουµε την πόλη µας όπως επιθυµούµε 
και σίγουρα το ξεκίνηµα είναι ιδανικό», σηµείω-
σε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός.        

Εν όψει της αντιπυρικής περιό-
δου 2021 (από την 1η Μάη έως 
31η Οκτώβρη) και σύµφωνα 
µε την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ 
1346/25-4-2012, Τεύχος Β΄) Πυ-
ροσβεστική ∆ιάταξη, ο Αντιδή-
µαρχος Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου   Νίκος  Ξαγοράρης, 
ενηµερώνει τους ιδιοκτήτες, 
νοµείς και επικαρπωτές οικο-
πεδικών και λοιπών ακάλυ-
πτων χώρων του ∆ήµου Αχαρ-
νών, ότι πρέπει να προβαίνουν στην αποψίλωση 
και αποµάκρυνση των ξερών χόρτων ή στην απο-
µάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειµµένων καυ-
στών ή εκρήξιµων υλικών ή αντικειµένων, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και στην άµε-
ση αποµάκρυνσή τους µε ίδια µέσα, προς αποτρο-
πή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας 
επέκτασής της.

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, επιβάλλεται δι-
οικητικό πρόστιµο πενήντα (50) λεπτά ανά τετραγωνι-
κό 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, νοµέων 
και επικαρπωτών η ισόποση 
σχετική δαπάνη του ∆ήµου περί 
καθαρισµού των οικοπέδων 
τους. Για τους οικοπεδικούς χώ-
ρους αρµοδιότητας ∆ασαρχείου 
Πάρνηθας, απαιτείται και η σύµ-
φωνη γνώµη αυτού. (Λ. Θρακο-
µ α κ ε δ ό ν ω ν  1 4 2 ,  τ η λ . 

2102434061-2). Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε 
όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρ-
πωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του 
∆ήµου Αχαρνών, να ανταποκριθούν άµεσα στην υπο-
χρέωση καθαρισµού των οικόπεδων τους, όσες φορές 
απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περι-
όδου, διότι η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί κα-
θήκον όλων µας. Ο ∆ήµος προσβλέπει στη συνεργα-
σία των πολιτών για την ασφάλεια όλων µας, αλλά και 
για την προστασία του Περιβάλλοντος και της δηµοτι-
κής και ιδιωτικής 

Συνάντηση εργασίας του Σπύρου 
Βρεττού για το αντιπληµµυρικό
έργο της Καναπίτσας 
Ένα ακόµη 
σηµαντ ικό 
έργο αναµέ-
νεται να ξεκι-
νήσει άµεσα 
στα όρια του 
∆ήµου Αχαρ-
νών. Ο λόγος 
για το µεγά-
λο αντιπληµ-
µυρικό έργο 
της διευθέτησης του ρέµατος της 
Καναπίτσας. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός είχε συνάντηση ερ-
γασίας µε στελέχη της εταιρείας ΖΙ-
ΤΑΚΑΤ στην οποία ανατέθηκε το 
συγκεκριµένο έργο. Ο κ. Βρεττός εί-
χε την ευκαιρία να ενηµερωθεί σχε-
τικά από τον διευθυντή έργων της 
εταιρείας κ. Κωνσταντίνο ∆ηµητρα-
κόπουλο, ενώ παρόντες στη συνά-
ντηση από την πλευρά του ∆ήµου 
ήταν ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νίκος ∆αµάσκος, ο Γε-
νικός ∆ιευθυντής Νίκος Γεωργακό-
πουλος και ο συνεργάτης ∆ηµή-
τρης Λάππας. 

Το συγκεκριµένο έργο σε συν-
δυασµό µε το ρέµα της Εσχατιάς, 
όπου ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργα-
σίες, αναµένεται να δώσει τέλος σε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των 
Αχαρνών, την αντιπληµµυρική τους θωράκιση. Το ρέµα της Καναπίτσας έχει 
συνολικό µήκος 12,6 χιλιόµετρα και σύµφωνα µε τη σύµβαση θα γίνουν ση-
µαντικές επεµβάσεις στο µεγαλύτερο µέρος του, που όσον αφορά τις Αχαρνές, 
θα ξεκινούν από τον Κόκκινο Μύλο και θα φτάνουν έως τη Λεωφόρο Θρακο-
µακεδόνων. Θα γίνει η διευθέτησή του, ενώ στο µεγαλύτερο τµήµα του προ-
τείνεται ανοιχτή διατοµή.

Το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Υποδοµών και Με-
ταφορών και το αρχικό του κόστος είχε υπολογιστεί στα 23,5 εκατ. ευρώ. Η συ-
γκεκριµένη εταιρεία ήταν αυτή που πρόσφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση και θα 
αναλάβει να το περατώσει εντός χρονοδιαγράµµατος τριών ετών. 

«Μετά την Εσχατιά και η Καναπίτσα ξεκινάει µε την ανάληψη του έργου από 
τη ΖΙΤΑΚΑΤ. Τα δύο αυτά έργα που χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Υπο-
δοµών και Μεταφορών, µε την ολοκλήρωσή τους θα σηµάνουν και το οριστικό 
τέλος ενός εκ των µεγαλύτερων προβληµάτων στο ∆ήµο µας, αυτό της αντιπληµ-
µυρικής θωράκισης. Όλοι µας γνωρίζουµε την ανάγκη µεγάλων έργων, για να 
µπει η πόλη σε τροχιά ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Θεωρώ πως οι διευθετήσεις 
των δύο αυτών ρεµάτων είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Εµείς από την 
πλευρά µας είµαστε εδώ για να κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για τη γρή-
γορη ολοκλήρωσή τους», δήλωσε στο περιθώριο της συνάντησης ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός.   

Καθαρισµός ορθοπεδικών χώρων από ξερά 
χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά

Σε καθηµερινή βάση
οι αποψιλώσεις
και κοπές χόρτων
Κοπές χόρτων, καθαρισµοί και αποψι-
λώσεις σε καθηµερινή βάση από τις 
Υπηρεσίες Πρασίνου, Πολιτικής Προ-
στασίας και Καθαριότητας του ∆ήµου 
Αχαρνών οι οποίες λειτουργούν 
απρόσκοπτα για όλη τη θερινή περίο-
δο.

Αυτή τη φορά σειρά είχε το Ολυµπι-
ακό Χωριό µε τους καθαρισµούς να συ-
νεχίζονται, ακολουθώντας πιστά τις οδη-
γίες του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός  για µία καθαρή και ανθρώπινη 
πόλη.
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Ευρώπη Κοσµίδη: 
Ευγνωµοσύνη
στον Θ. Μαρτίνο 
Ο κ. Θανάσης Μαρτίνος 
έχει επανειληµµένα απο-
δείξει την ευαισθησία του 
για τους πολίτες της Ανα-
τολικής Αττικής στο πλευ-
ρό των οποίων στέκεται 
µε ουσία αλλά και σεµνό-
τητα. Παράλληλα αξίζουν 
εύσηµα και  στον ∆ήµαρ-
χο Παιανίας, Ισιδώρου 
Μάδη ο οποίος αναγνω-
ρίζει την προσφορά του µεγάλοι ευεργέτη και 
δεν ιδιοποιείται τη βοήθεια που του παρέχει ο κ. 
Μαρτίνος.  Ας δούµε το σχετικό ρεπορτάζ:

Στην προσφορά του Θανάση Μαρτίνου στο 
σύνολο των ∆ήµων της Ανατολικής Αττικής ανα-
φέρθηκε σε συνέντευξή του στην εκποµπή «∆η-
µοσκοπήσεις» του Γιώργου Λαιµού ο δήµαρχος 
Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης. « Αν δεν ήταν αυτός 
ο άνθρωπος δεν θα υπήρχε και νόηµα ύπαρξης 
των δήµων. Είναι τόσο µεγάλη η βοήθεια που δε-
χόµαστε για να µπορέσουµε να κάνουµε κάτι, όχι 
για να διαµορφώσουµε το δικό µας πολιτικό προ-
φίλ, αλλά για να ικανοποιήσουµε χρόνιες ανά-
γκες που οι κοινωνίες µας έχουν» τόνισε ο Ισίδω-
ρος Μάδης ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και 
στην προσφορά της εταιρίας Intrakat στον ∆ήµο. 

Σε  συνάντηση εργασίας  µε 
τον ∆ήµαρχο  Γιάννη  Βούρο
Με τον ∆ήµαρχο Νέας Φιλαδέλφειας και Χαλκη-
δόνας Γιάννη Βούρο και τον Αντιδήµαρχο Τεχνι-
κών υπηρεσιών κ Σωτήρη Κοσκολέτο  την ∆ευτέ-
ρα 17 Μαΐου 2021,   στην  καθιερωµένη συνάντη-

ση εργασίας που θέσπισε πρώτος ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής  Γιώργος Πατούλης,  για την οριζόντια 
συνεργασία µεταξύ Α’ & Β’ Βαθµού Αυτοδιοίκη-
σης , µιλήσαµε για όλα τα τεχνικά ζητήµατα που 
αφορούν τον ∆ήµο µε ατζέντα κυρίως στις κοινω-
νικές δοµές αλλά και στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
που αποτελούν προτεραιότητα της Περιφέρειας 
µε κορυφαίο το γήπεδο της Αγίας Σοφίας. 

Και στο  ∆ήµο Αγίας  Βαρβάρας 
Εδώ  στην Επιτρο-
πή παρακολού-
θησης του έργου : 
« Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η 
Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ω Ν 
Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ω Ν 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑ-
ΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΟΤ 
668, 669 ∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
παρακολούθησης αλλά και ως εντεταλµένη όλων 
των Τεχνικών Έργων που εκτελεί και χρηµατοδο-
τεί η Περιφέρεια Αττικής. Άλλος ένας mini υπαί-
θριος χώρος µε όργανα γυµναστικής παιδικές χα-
ρές , mini football  & basketball εκτελείτε πυρετω-
δώς από τον ανάδοχο του ∆ήµου µε χρηµατοδό-
τηση από την Περιφέρεια Αττικής. Παρά τις οποίες 
δυσκολίες είχαν οι προγραµµατικές που άρον - 
άρον υπεγράφησαν παλαιότερα κουβαλώντας χί-
λια µύρια προβλήµατα για την εκτέλεση τους. 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

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

Ευρώπη Κοσµίδη : Ηλεκτρονική υποβολή των
δηλώσεων φόρου για αγοραπωλησίες ακινήτων
Υποχρεωτική από την 1η 
Ιουνίου η ηλεκτρονική 
υποβολή των δηλώσεων 
φόρου για αγοραπωλησί-
ες ακινήτων. Από τον συµ-
βολαιογράφο ο υπολογι-
σµός του φόρου. ∆είτε 
πώς θα δίνεται η απαλλα-
γή για πρώτη κατοικία. 
Οριστικό τέλος στην ταλαι-
πωρία, το χαρτοβασίλειο 
και τις χρονοβόρες και γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες για τις µεταβιβάσεις ακινήτων 
µπαίνει από την 1η Ιουνίου, καθώς υποχρεωτικά πλέον 
οι δηλώσεις φόρου για αγοραπωλησίες κτισµάτων, οι-
κοπέδων, αγροτεµαχίων και άλλων εδαφικών εκτάσε-
ων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω ΤΑXISnet.

 Στόχος της Α.Α.∆.Ε. είναι το ηλεκτρονικό σύστηµα 
να επεκταθεί και σε κάθε άλλη πράξη µεταβίβασης ακι-
νήτων όπως οι κληρονοµιές, γονικές παροχές και δωρε-
ές ακινήτων.

 Με τη νέα διαδικασία, η δήλωση φόρου µεταβίβα-
σης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) θα συντάσσεται από τον συµβο-
λαιογράφο ανά αγοραστή και ανεξαρτήτως από το πλή-
θος πωλητών ή τον αριθµό προς αγορά ακινήτων, και 
θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική εφαρµογή από τους 
συµβαλλοµένους. Η αξία για τον υπολογισµό του φό-
ρου θα υπολογίζεται από τον συµβολαιογράφο µε τα 
φύλλα υπολογισµού ή το ΑΤΑΚ του ακινήτου αλλά την 
ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της δήλωσης 
και των φύλλων υπολογισµού αξιών θα φέρουν απο-
κλειστικά οι συµβαλλόµενοι.

Μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο της δήλωσης που θα 
διενεργείται από το σύστηµα θα βεβαιώνεται ο τυχόν 
προκύπτων φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφει-
λής (Τ.Ο.) για την καταβολή του. Ο αγοραστής θα πρέπει 

να καταβάλλει τον φόρο 
εφάπαξ µε τη χρήση της 
Τ.Ο.:
• είτε µέσω χρεωστικής ή πι-
στωτικής κάρτας σε ηλε-
κτρονική εφαρµογή που 
υπάρχει στο σύστηµα 
TAXISnet,
• είτε σε οποιοδήποτε υπο-
κατάστηµα τράπεζας ή των 
ΕΛΤΑ,
• είτε µέσω e-banking.

 Η εξόφληση του τυχόν βεβαιωθέντος φόρου θα 
εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλή-
ρωση της µεταβίβασης.

 Οι εξπρές διαδικασίες θα ισχύουν κι όταν υποβάλ-
λεται αίτηση από τον αγοραστή για απαλλαγή από τον 
φόρο µεταβίβασης σε περιπτώσεις πρώτης κατοικίας. Για 
το αν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις απαλλαγής θα 
ελέγχεται ηλεκτρονικά, µε αυτόµατο τρόπο, από το σύ-
στηµα TAXISnet. Ο έλεγχος θα γίνεται µέσω διασταύρω-
σης των στοιχείων που έχουν αναγραφεί στην δήλωση 
φόρου µεταβίβασης µε τα στοιχεία για την περιουσιακή 
κατάσταση του φορολογούµενου, όπως έχουν δηλω-
θεί στα έντυπα Ε9 και έχουν καταχωρηθεί στην εφαρµο-
γή e-περιουσιολόγιο.

 Ο φορολογούµενος θα πρέπει να προσκοµίσει 
στον συµβολαιογράφο πιστοποιητικό οικογενειακής κα-
τάστασης, το οποίο ο συµβολαιογράφος θα αποστέλλει 
ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet µαζί µε τη δήλωση φόρου 
µεταβίβασης. Σηµειώνεται ότι το όριο απαλλαγής για την 
πρώτη κατοικία 200.000 ευρώ αν ο αγοραστής είναι άγα-
µος, 250.000 ευρώ εάν είναι έγγαµος ή έχει συνάψει σύµ-
φωνο συµβίωσης και προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ 
για κάθε εξαρτώµενο τέκνο.

Πηγή: eurocosm 
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Γράφει ο Αντώνης Μυλωνάκης 
Βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Το αίσθηµα της ανασφάλειας και η εγκατά-
λειψη που νοιώθει ο απλός Έλληνας πολί-
της έχει ξεπεράσει κάθε προηγούµενο. Οι 

αριθµοί ταράζουν: 10 ληστείες / ηµέρα, 130 κλο-
πές και διαρρήξεις / ηµέρα, 50 κλοπές ΙΧ / ηµέρα 
και σε διψήφιο νούµερο κινούνται οι παραβάσεις 
περί όπλων και παράνοµων τσιγάρων.

Το πλέον ανησυχητικό όµως είναι οι δολοφονί-
ες, µία ανά εβδοµάδα και οι βιασµοί. Από την άλλη 
πλευρά, το ποσοστό εξιχνιάσεων κυµαίνεται κατά 
µέσο όρο γύρω στο 35-40%. Οι εξιχνιάσεις των υπο-
θέσεων ναρκωτικών είναι, όπως φαίνεται, οι πλέον 
εύκολες για τους έµπειρους αστυνοµικούς της δίω-
ξης ναρκωτικών και των Τ.Α. 

Οι µεγάλες δυσκολίες συναντώνται στις εξιχνιά-
σεις ληστειών (περίπου 23%) και στις κλοπές-διαρ-
ρήξεις (περίπου 10%).

Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των στελεχών 
της ΕΛ.ΑΣ., δυστυχώς η αναπροσαρµογή και η επι-
καιροποίηση των σχεδίων αστυνόµευσης της περι-
οχής µε τη δραµατική και ανεξήγητη µείωση ή από-
συρση των Αστυνοµικών Τµηµάτων και των Τ.Α. 
από πολλές περιοχές απέτυχε παταγωδώς. Με δύο 
επιστολές µου και δύο ερωτήσεις µου σε επίπεδο 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, επεσήµανα εγκαίρως 
την αποτυχία και ερώτησα τον Υπουργό Μιχάλη 
Χρυσοχοίδη το γιατί και µε ποιό τρόπο πρόκειται να 
διορθώσει αυτό το τεράστιο πολιτικό έγκληµα .

Οι απαντήσεις του ήταν αλλού για αλλού, προ-
φανώς γιατί δεν µπορούσε να αντικρούσει αυτά που 

του επεσήµαναν. Με οµιλίες µου στην αρµόδια επι-
τροπή και στην ολοµέλεια της βουλής, αλλά και µε 
προτάσεις που του καταθέσαµε σαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥ-
ΣΗ επίσηµα, του εξηγούσαµε µε απλά λόγια το πρό-
βληµα (απόσυρση από περιοχές ζωτικής σηµασίας 
αστυνοµικών τµηµάτων και Τ.Α., µείωση δραστική 
του προσωπικού λόγω λειψανδρίας, αποσπάσεις 
µεγάλης δύναµης σε φύλαξη στόχων χωρίς λόγο 
και αιτία, αποδυνάµωση των Τ.Α. από έµπειρα στε-
λέχη, απουσία της αστυνοµικής παρουσίας στους 
δρόµους και κυρίως στις γειτονιές και η µη σωστή - 
ως και µηδενική - εκπαίδευση των αστυνοµικών και 
του προτείναµε συγκεκριµένες και άµεσα υλοποιή-
σιµες λύσεις.  Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη όµως, του Υπουργείου ∆ι-
καιοσύνης, αλλά και γενικά η αλλοπρόσαλη κυβερ-
νητική πολιτική για τα Σ.Α. και τους ποινικούς Κώδι-
κες, έχουν τεράστια ευθύνη για το τέλµα που βρίσκε-
ται η ασφάλεια της Ανατολικής Αττικής. Η εξυπηρέ-

τηση συµφερόντων και όχι του απλού Έλληνα 
πολίτη, είναι ίδιον της αποτυχηµένης πολιτικής που 
εφάρµοζαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Ν∆.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ο πρόεδρος Κυριάκος Βε-
λόπουλος και εγώ προσωπικά σαν Βουλευτής της 
Ανατολικής Αττικής δίνουµε καθηµερινά έναν τιτά-
νιο πολυµέτωπο αγώνα µέσα και έξω από τη Βουλή 
για να βελτιώσουµε, να συµµαζέψουµε και να αλλά-
ξουµε ό,τι µπορούµε για το καλό του απλού πολίτη, 
του νοικοκύρη, του οικογενειάρχη, των παιδιών και 
των εγγονών µας. Οι προτάσεις µας για την αύξηση 
της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας της 
ΕΛ.ΑΣ. και της µείωσης της εγκληµατικότητας έχουν 
κατατεθεί, αναλυθεί και είναι απλές, πρακτικές, επι-
καιροποιηµένες στις σηµερινές συνθήκες του εγκλή-
µατος και άµεσα υλοποιήσιµες. Η επιµονή µας στην 
ΠΡΟΛΗΨΗ πρωτίστως δυστυχώς δεν βρίσκει κυβερ-
νητικά αυτιά ανοικτά.  Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ είναι µια έννοια 
απλή, κατανοητή και µε µεγάλη αποτελεσµατικότη-

τα όταν εφαρµοσθεί. Τα ειδεχθή εγκλήµατα (βιασµοί 
µικρών παιδιών, γυναικών, βασανισµοί σε γέροντες 
και γριούλες, στυγνές δολοφονίες, ληστείες µετά 
φόνου πρέπει να τιµωρούνται µε την ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ 
ΠΟΙΝΩΝ. 

Η θανατική ποινή για τέτοιου είδους ΕΙ∆ΕΧΘΗ 
εγκλήµατα, µε το νόµο που έφερε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥ-
ΣΗ, πρέπει να συζητηθεί σοβαρά. Όµως και µε ΙΣΟ-
ΒΙΑ είναι δυνατόν να επιδράσει η ΑΠΟΤΡΟΠΗ. Όταν 
όµως λέµε Ισόβια, ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΙΣΟΒΙΑ. Τελεία και 
Παύλα. Ο εγκληµατίας, το κάθαρµα αυτό, ∆ΕΝ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑ∆ΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 
ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΙ.  Μόνο έτσι θα υπάρχει ο φόβος ο 
οποίος θα αποτρέπει τον επίδοξο εγκληµατία να 
εκτελέσει το διαβολικό του αποτρόπαιο και φρικτό 
έγκληµα.

Ο σχεδιασµός του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει Ε∆Ω και ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΛ-
ΛΑΞΕΙ για την Ανατολική Αττική.

Η παρουσία Αστυνοµικών Τµηµάτων και Τ.Α. σε 
ορισµένες περιοχές είναι απολύτως αναγκαία. Η ενί-
σχυση σε προσωπικό, η επαναφορά όλων των απε-
σπασµένων σε στόχους που δεν είναι αναγκαίοι, κα-
θώς και η υλικοτεχνική υποδοµή µε νέα όπλα, υλι-
κά αυτοπροστασίας του Αστυνοµικού νέας τεχνολο-
γίας, η ενίσχυση του οπλοστασίου του µε TAZER και 
η συνεχής εκπαίδευση είναι θέµατα πρώτης προτε-
ραιότητας που οφείλει η πολιτική και φυσική ηγεσία 
της ΕΛ.ΑΣ. ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ.  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΥΣΗ, το µόνο πατριωτικό κόµµα, έχοντας δύο χρό-
νια τώρα δείγµατα σοβαρότητας και λογικής θα στα-
θεί αρωγός, όπως το κάνει πάντα δίπλα στον Έλλη-
να αστυνοµικό που είναι µέλος και κοµµάτι της Ελ-
ληνικής κοινωνίας του απλού Έλληνα πολίτη. 

Στο «κόκκινο» η εγκληµατικότητα σε µια από τις µεγαλύτερες και πλέον δύσκολες περιφέρειες της χώρας, την Ανατολική Αττική

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ

του επεσήµαναν. Με οµιλίες µου στην αρµόδια επι-
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Με λαµπρότητα, όχι όµως όπως 
παλιά λόγω των περιορισµών 
για την αποφυγή διάδοσης του 

Covid 19, ολοκληρώθηκε ο εορτασµός 
του Πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής. 

Παραµονή του εορτασµού πραγµατο-
ποιήθηκε εσπερινός στα προπύλαια του ΙΝ 
Αγ. Βλασίου, ενώ ανήµερα η Θεία λειτουρ-
γία Χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου 
Μητροπολίτου Ιλίου Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κκ Αθηναγόρα. 

Στον εορτασµό παρευρέθηκε σύσσωµη 
η ∆ηµοτική Αρχή µε επικεφαλής τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό, Αντιδηµάρ-

χους και Προέδρους. Την σεπτή εικόνα 
πλαισίωσαν αγόρια και κορίτσια του Λυκεί-
ου Ελληνίδων Αχαρνών µε παραδοσιακές 
µενιδιάτικες φορεσιές. 

Σε αναγνώριση της  προσφοράς, ανήµε-
ρα της Εορτής, ο Σεβασµιώτατος  Μητροπο-
λίτης,κ.κ. Αθηναγόρας, µαζί µε τον Προϊ-
σταµενον του Ι.Ν. Αγ. Βλασίου πατέρα  ΙΩ-
ΑΝΝΗΝ, αµέσως µετά το πανηγυρικό  τελε-
τουργικό, στο προαύλιο του Ιερού Ναού, 
επισκέφθηκαν  τα  Γραφεία του Λυκείου, 
ευλόγησαν  και έδωσαν τις ευχές των για τη 
συνέχιση   των δραστηριοτήτων  των. 

Υπήρξε  θερµή υποδοχή στο  φιλόξενο  

χώρο του ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ, από 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδι-
κότερα από την Πρόεδρο του κα  Αναστα-
σία Βενετσάνου  και τα παιδιά του Χορευτι-
κού µε τις παραδοσιακές ενδυµασίες τα 
οποία πλαισίωσαν την Ιεραν Εικόνα της Ζω-
οδόχου Πηγής. Από την πλευρά της, η κα  
Βενετσάνου, «Ευχαρίστησε  θερµά ,τον Σε-
βασµιώτατο κ. κ. Αθηναγόρα καθώς και 
τους ιερείς για την τιµή που έκαναν , να επι-
σκεφτούν το Λύκειο των Ελληνίδων και να 
δεχθούν το κέρασµα  για την πανήγυρη του 
τόπου µας.  Η  Ζωοδοχος Πηγή να µας προ-
στατεύει Χρόνια πολλά».

Το Λύκειο Ελληνίδων, παράρτηµα  Αχαρνών, 
απέδωσε τιµές  στον εορτασµό της Ζωοδόχου πηγής
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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

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

Στις  10 Μαΐου 2010, εκλέγεται πρώτος Μητροπολίτης της νε-
οσύστατης Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως, Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης & Ποιµενάρχης µας 

κ.κ. Αθηναγόρας.
Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-

λεως κ. Αθηναγόρας (κατά κόσµον Γεώργιος) ∆ικαιάκος γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1951.

Μετά το πέρας των εγκυκλίων σπουδών του εισήχθη το 1969 στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Μετά τη λήψη του πτυχίου του υπηρέτησε στον Ελληνικό 
Στρατό από τον Ιούλιο του 1974 έως τον Ιανουάριο του 1977.

Ακολούθως χειροθετήθηκε µοναχός (12-2-1977), χειροτονήθη-
κε διάκονος (21-2-1977) από τον µακαριστό Μητροπολίτη Κερκύρας 
και Παξών κυρό Πολύκαρπο και κατέστη µέλος µικράς µοναστικής 
αδελφότητος στον Άγιο Αθανάσιο Αγρού Κερκύρας.

Αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1979 και το ίδιο έτος χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος και έλαβε το οφφίκιο του Αρχιµανδρίτη από τον µακαρι-
στό Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κυρό Νικόδηµο.

∆ιορίσθηκε Ιεροκήρυκας στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λε-
βαδείας, στην οποία και υπηρέτησε µέχρι της εκλογής στον Αρχιεπι-
σκοπικό Θρόνο του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λε-
βαδείας κ. Ιερωνύµου (7-2-2008), οπότε και µετατέθηκε στην Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή Αθηνών. ∆ιορίσθηκε Ιεροκήρυκας της Α’ και Β’ Αρχιερα-
τικής περιφέρειας της Αρχιεπισκοπής, εφηµέριος στον Ιερό Ναό Αγίας 
Μαρίνας Θησείου και ∆ιευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Μα-
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύ-
µου. Είναι Αντιπρόεδρος του νεοσύστατου Ιδρύµατος Ποιµαντικής 
Επιµορφώσεως της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της διακονίας του στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών 
και Λεβαδείας διετέλεσε ηγουµενοσύµβουλος στην Ιερά Μονή Σαγ-

µατά, υπεύθυνος νεότητος της επαρχίας Θηβών και των κατασκηνώ-
σεων της Ιεράς Μητροπόλεως και συντονιστής συνάξεων των Ιερο-
σπουδαστών της Ιεράς Μητροπόλεως. Επίσης, είχε την ευθύνη των 
σεµιναρίων ποιµαντικών και ιεροκηρυκτικών µαθηµάτων για τους 
κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, του Γραφείου Τύπου και της λει-
τουργίας του Συνεδριακού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ευ-
αγγελίστρια Αλιάρτου. ∆ιετέλεσε δε µέλος της Ειδικής Συνοδικής Επι-
τροπής για το ∆ιάλογο Εκκλησίας και Κοινωνίας.

Κατά τα έτη 1984-1985 παρακολούθησε στο Λονδίνο µεταπτυχι-
ακά µαθήµατα στην Ποιµαντική.

Συµµετείχε σε σεµινάρια ψυχολογίας (1992) και ψυχιατρικής 
(2002), καθώς και ποιµαντικής και συνεργάσθηκε µε το Πάντειο Πα-
νεπιστήµιο για την διοργάνωση περιβαλλοντικών συνεδρίων, ενώ 
συµµετείχε ως οµιλητής σε περιβαλλοντικά συνέδρια, σε σεµινάρια 
µεταπτυχιακών φοιτητών και σε νεανικές συνάξεις.Το 1998 παρακο-
λούθησε διετή κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών στη Θεολογική Σχο-
λή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο Τµήµα Χρι-
στιανικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας, από όπου έλαβε (2002) µε Άρι-
στα το µεταπτυχιακό του δίπλωµα, ενώ το θέµα της εργασίας του ήταν 
«Η ποιµαντική των χηρευουσών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσό-
στοµο και τη σύγχρονη Ψυχολογία».

 Το 2009 κατέθεσε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης προς κρίση τη διατριβή του µε θέµα «Ψυ-
χική εξάντληση και ‘αποξένωση’ του κληρικού» η οποία το 2010 ενε-
κρίθη µε άριστα.

Μετέφρασε από την αγγλική το έργο του Μέγιεντορφ «Ορθόδο-
ξος Γάµος» και επιµελήθηκε τη µετάφραση από τα αγγλικά του βιβλί-
ου του Σµέµαν «Ευχαριστία». Επιµελήθηκε επίσης συλλογή διηγη-
µάτων µε τον τίτλο «Χαρµολύπη» και συµµετείχε στο συλλογικό τό-
µο «2000 χρόνια µετά» των εκδόσεων Ακρίτας.

Είναι: 1. Πρόεδρος της ∆ιοικούσης Επιτροπής της Ανωτάτης Εκ-

κλησιαστικής Ακαδηµίας Αθηνών (Α.Ε.Α.Α.). 2. Πρόεδρος της ∆ιοι-
κούσης Επιτροπής του Κέντρου Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων 
και Μεταναστών – Οικουµενικό πρόγραµµα προσφύγων της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος. 3. Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Ειδικών Ποιµα-
ντικών θεµάτων. 4. Μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής παρακο-
λουθήσεως Ευρωπαϊκών θεµάτων. 5. Αναπληρωµατικό µέλος της 
Επιτροπής ∆ιορθόδοξων και ∆ιαχτιστιανικών σχέσεων και 6. Ανα-
πληρωµατικό Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Επικοινωνιακής 
Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.   Γνωρίζει άπται-
στα αγγλικά και ιταλικά.

Είς Πολλά Έτη ∆έσποτα !!!

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...
11 Χρόνια Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως, ο Σεβασµιώτατος κ.κ. Αθηναγόρας
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Να  προτιµάτε  για  
δηµοσίευση της Αγ-
γελίας του  Θρη-
σκευτικού σας Γά-
µου, την Τοπική µας 
∆εκαπενθήµερη 
Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡ-
ΝΑΪΚΗ».  Με την 
πράξη αυτή, στηρί-
ζεις  την έκδοση  της  
και  γίνεσαι  ΜΕΤΟ-
ΧΟΣ  στην διατήρη-
ση  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  ΧΥΤΗΡΗΣ   ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ   του    ΑΝΤΩΝΙΟΥ   
και της   ΒΙΟΛΕΤΑΣ  το γένος   ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ   
που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  ΚΑΣΣΑΒΟΥ  ΕΛΕ-
ΝΗ   του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και  της  ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  το  
γένος   ΤΣΟΥΛΟΥ,  που   γεννήθηκε    στην  ΝΕΑ  
ΤΡΙΓΛΙΑ  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ  και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γάµο 
που  θα γίνει στην  ΝΕΑ  ΚΗΦΙΣΙΑ  – 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  ΠΟΤΟΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   του ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΥ   και της  ΣΒΕΤΛΑΝΑ το Γένος  ΠΟΤΟΥΡΙ-
∆ΟΥ, που  γεννήθηκε   στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και η  ARYTYUNYAN KARINA του  
ANDRONIK και της  ELINA το γένος  
ARYTYUNOVA που γεννήθηκε    στη 
STAVRUPOLI RUSSIAN   και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκειται  να παντρευ-
τούν  και ο  Γάµος τους   θα γίνει  στην Ι.Μ. ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ  στην  ΦΥΛΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

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∆Η    ΚΑΛ-
ΛΙΟΠΗ   του  ΑΛΕΞΙΟΥ  και  της  ΕΛΕΝΗΣ   το  γέ-
νος   ΚΟΤΣΕΤΚΟΒΑ,  που   γεννήθηκε    στην  
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    
πρόκειται να έλθουν σε γάµο που  θα γίνει στην  
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥ   και της   ΕΛΕΝΗΣ  το γένος    ΠΟΥΡΟΥΤ-
ΣΙ∆Η   που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ   και  κα-
τοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΟΥ    ΙΩΑΝΝΑ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  της  
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  το  γένος   ΤΙΡΙΑΚΙ∆Η,  που   γεν-
νήθηκε    στην  ΑΘΗΝΑ και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γάµο 
που  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΒΙ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  του   ΙΩΑΝΝΗ  
και  της  ΕΛΕΝΗΣ,  το  γένος   ΣΑΒΟΥ-
ΛΙ∆ΟΥ  που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   
και   η  ΚΟΥΚΟΥΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
- ΙΟΥΣΤΙΝΑ του  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και της  
ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ, το γένος ΠΑΠΠΑ , που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, πρόκειται να 
παντρευτούν  και ο γάµος θα γίνει 
στην Ιερά Μονή ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ, 
στην ΦΥΛΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΦΡΑΓΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ  και της  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γένος    ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ  
που  γεννήθηκε  στο  ΚΙΛΚΙΣ   και  κατοικεί  στο 
ΚΙΛΚΙΣ   και  η   ΒΑΛΕΤΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ  το  γένος   
ΓΚΙΚΑ,  που   γεννήθηκε    στην  ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκει-
ται να έλθουν σε γάµο που  θα γίνει στην ΝΕΑ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΑΥΡΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του   ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  και  της  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ,  το  γένος   ∆ΗΜΗΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και   η  ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ-
∆Η  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  του  ΘΟ∆ΩΡΟΥ  και της  ΛΑΡΙΣΑΣ, το γένος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ, πρόκειται να παντρευτούν  και ο γάµος 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 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ   και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γάµο που  
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΣΑΒΙΝΟΒ  ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ΑΝ∆ΡΕΑ  και της  
ΑΝΤΖΕΛΙΚΑΣ  το γένος    ΣΥΡΙΝΙ∆ΟΥ   που  γεν-
νήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί  στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ    
ΧΡΙΣΤΙΝΑ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  της  ΠΑΝΑΪΛΑΣ  το  
γένος   ΠΑΠΑΖΙ∆ΟΥ,  που   γεννήθηκε    στην  
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  – 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   
γεννήθηκε    στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοικεί  
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε 
γάµο που  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  του ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥ και της ΑΝΝΑΣ  το γένος ΠΑΝΙ∆ΗΣ, 
που γεννήθηκε ΝΙΚΑΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και   κατοι-
κεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΟΛΓΑ 
ΤΣΑΝΙΚΙ∆Η  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΠΑΡΘΕ-
ΝΑΣ γένος ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ που γεννήθηκε 
στον ΧΟΛΑΡΓΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  κατοικεί ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γάµο 
που  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

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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∆Ι∆ΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ  Οικόπεδο 340 
τ.µ. στο Κεντρικό Μενίδι , επί της οδού ∆ηµο-
σθένους.  Τηλ.  6972 837565.  5∆274
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
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, 23 Μάιος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.∆ηµοκρατίας 222. 2102312615

∆ευτέρα, 24 Μάιος 2021 ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Λαθέας 56. 2102477556

Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. 2102464914

Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 41. 2108087990

Πέµπτη, 27 Μάιος 2021 ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ.Τριάδος 35. 2102464226

Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ● ΚΑΡΑΓΙΑΝ-

ΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 4. 2102466690
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. 
2102468746
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕ-
ΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. 
2102406400
∆ευτέρα, 31 Μάιος 2021 ● ΓΚΙΟΚΑ ΕΥ∆Ο-
ΞΙΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 127.  2102430587
Τρίτη,  01  Ιουνίου 2021 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΗΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171
Πέµπτη,  03 Ιουνίου 2021 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ      Φιλαδελφείας 64. 2102467050
Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2021 ● ΚΟΧΥΛΑ 
ΞΕΝΗ Πάρνηθος 121.    2102465660
Σάββατο, 05 Ιουνίου 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Αριστοτελους 165. 
2102403449
Κυριακή, 06 Ιουνίου 2021 ● ΧΑΜΠΗΛΟ-
ΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ.Αθηνών 23. 
2102465432

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 23/5/2021 ΕΩΣ 6/6/2021

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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