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Περιλαµβάνει χρηµατοδοτήσεις πολλών εκατοµµυρίων  και ψηφίστηκε 
µε συντριπτική πλειοψηφία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών 

∆ηµιουργείται Έδρα 
Επ ιχε ιρησ ιακών  
Αστυνοµικών ∆ρά-
σεων για ολόκληρη 
τη ∆υτική Αττική. 
Την ενίσχυση του 
αναβαθµισµένου 
επιχειρησιακούσχε-
δίου για την αστυνόµευση και ασφάλεια στην ευρύτερη 
περιοχή της ∆υτικής Αττικής, που εφαρµόζεται ήδη εδώ 
και δύο µήνες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδης από τον ∆ήµο Αχαρνών, 
µαζί µε τον ∆ήµαρχο, Σπύρο Βρεττό.

 Συµπληρώνονται δύο χρόνια 
από την εκλογή  στη θέση του 
∆ηµάρχου του επικεφαλής της 
παράταξης «Αχαρνές Υπερήφα-
νος ∆ήµος»  Σπύρου Βρεττού.  
Από τότε πολλά έχουν αλλάξει. 
Η ∆ηµοτική Αρχή µεγάλωσε. Συ-
νεχίζει  µε νέους συνοδοιπόρους 
στην κοινή προσπάθεια. ∆ιαβάστε  το βαρυσήµαντο  επετειακό άρ-
θρο του ∆ηµάρχου σπ. Βρεττού στην σελίδα  5.

Η ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Άργησε, αλλά τελικά µάλλον 
άξιζε τον κόπο. Ο λόγος για 
την ψήφιση του προϋπολο-

γισµού του ∆ήµου Αχαρνών από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Με τις 
γνωστές ιδιαίτερες συνθήκες που 
κληρονόµησε η διοίκηση του Σπύ-
ρου Βρεττού, αλλά τελικά µε θετικό 
πρόσηµο, καθώς αποδεικνύει πως 
παρά τα προβλήµατα τα οικονοµι-
κά του ∆ήµου βρίσκονται σε τροχιά 
εξυγίανσης. Αυτό άλλωστε δεν εί-
ναι και το ζητούµενο. 

Όσο ο ∆ήµος βρίσκεται υπό καθε-
στώς επιτήρησης, τα πράγµατα είναι 
περιορισµένα. Για να βγει οριστικά 
από αυτή τη στενωπό απαιτούνταν 
συγκεκριµένες ενέργειες, προσεκτική 
διαχείριση και προώθηση αλλαγών 
σύµφωνα µε τις συνθήκες της προ-
γραµµατικής σύµβασης. 

Ο συγκεκριµένος που ψηφίστηκε 
µε συντριπτική πλειοψηφία δείχνει αν 
µη τι άλλο το όραµα του ∆ηµάρχου 
Σπύρου Βρεττού για το αύριο της πό-
λης. Περιλαµβάνει χρηµατοδοτήσεις 
πολλών εκατοµµυρίων τόσο για υπη-
ρεσίες, όσο και για έργα, τα οποία µε 
την ολοκλήρωσή τους θα δώσουν µια 
νέα τελείως διαφορετική εικόνα για 
την πόλη. Ένας προϋπολογισµός που 
φτάνει στην πρόβλεψη των 112 εκα-
τοµµυρίων ευρώ. 

Αντίστοιχα στη θετική κατεύθυνση 

κινείται και το τεχνικό πρόγραµµα, το 
οποίο έχει σύνολο 12 εκατ. Ευρώ. 
Από αυτά το 1,5 εκατ. αφορά συνεχι-
ζόµενα έργα του παρελθόντος και το 
υπόλοιπο προέρχεται από χρηµατο-
δοτήσεις άλλων φορέων (5 εκατ.), 
από ανταποδοτικά (1 εκατ.) και από 
ιδίους πόρους (4,3 εκατ. ευρώ). Αυτό 
το τελευταίο στοιχείο είναι που κατα-
δεικνύει και την επιστροφή του ∆ή-
µου σε µια… κανονικότητα και το στα-
θερό βάδισµα προς την οριστική εξυ-
γίανση. 

Η «Αχαρναϊκή»  προσπάθησε να 
εντοπίσει µερικά χαρακτηριστικά στοι-
χεία του Τεχνικού Προγράµµατος, ού-
τως ώστε οι αναγνώστες µας να σχη-

µατίσουν µια εµπεριστατωµένη άπο-
ψη για το τι περιλαµβάνει σε γενικές 
γραµµές. 

Συνολικά περιλαµβάνονται: 
– 8 έργα που αφορούν την αποχέτευ-
ση συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ
– 10 έργα που αφορούν δρόµους, 
οδοποιΐα, κόµβους συνολικού ύψους 
2,2 εκατ. ευρώ 
– 15 µελέτες που αφορούν σηµαντικά 
έργα για τον ∆ήµο όπως για παράδειγ-
µα η κατασκευή του πάρκου «Μάριος 
Σουλούκος», η ενεργειακή αναβάθµι-
ση σχολείων και κτιρίων, η δηµιουρ-
γία νέων αθλητικών χώρων. 
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΟ∆ΟΥ
ΚΑΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  

✒ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Τιτάνιο το έργο του καθαρισµού σε Θρακοµακεδόνες – Βαρυµπόµπη 
Μια πραγµατικά εντυπωσιακή εικόνα 
αντικρίζουν τις τελευταίες µέρες οι κάτοι-
κοι του Βόρειου τοµέα της πόλης µας. 
Τόσο οι Θρακοµακεδόνες, όσο και η Βα-
ρυµπόµπη έχουν καθαριστεί από κλα-
διά και κηπαία µετά από µια τιτάνια προ-
σπάθεια που ξεκίνησε την προηγούµε-
νη εβδοµάδα. Μέσα σε λίγες µέρες έγινε 
αυτό που άλλα χρόνια δεν γινόταν ολό-
κληρο το καλοκαίρι, καθώς οι δρόµοι 
πλέον είναι πεντακάθαροι και τα βουνά από κλαδιά έχουν 
εξαφανιστεί από κάθε γωνία.  Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 

έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, δι-
απιστώνοντας το µέγεθος του προβλή-
µατος, αλλά και τη σηµασία που δίνει η 
κυβέρνηση στο συγκεκριµένο θέµα 
όπως αποδεικνύεται και από τις συνεχείς 
συσκέψεις. Έτσι οι αρµόδιοι αντιδήµαρ-
χοι Γιώργος Σιδηρόπουλος, Στάθης Το-
παλίδης και Νίκος Ξαγοράρης συντόνι-
σαν την όλη προσπάθεια. Με τη συν-
δροµή υπαλλήλων του ∆ήµου και συ-

νεργείων κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους µέσα σε 
λίγες µέρες και σίγουρα τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. 

O Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στις Αχαρνές 

Ένα µεγάλο 
έργο ανά-
πλασης σχε-
διάζεται για 
να πάρει το 
δρόµο της 
υλοποίησης. Άλλη µια φορά οι Αχαρνές βρίσκονται στο επίκε-
ντρο των εξελίξεων. Αυτή τη φορά ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Giorgos Patoulis, ∆ήµαρχοι και εκπρόσωποι των όµορων δή-
µων µαζί µε πλήθος διευθυντικών στελεχών της ΕΥ∆ΑΠ, επισκέ-
φτηκαν την πόλη µας στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης ανάδει-
ξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου. ✒ ΣΕΛ. 9

∆ύο χρόνια από την εκλογική
νίκη, δύο χρόνια πορείας προς
την αλλαγή και την εξέλιξη 

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-
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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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Η δύναµη του  ∆ηµοκρατικού πολιτεύµατος, είναι ότι, 
όταν ο πολίτης δεν είναι ικανοποιηµένος από µία κυβέρ-

νηση του, έχει απόλυτο το δικαίωµα από το σύνταγµα να την 
αλλάξει. Η ∆ηµοκρατία δεν είναι το τέλειο πολίτευµα, αλλά εί-
ναι το λιγότερο οδυνηρό.

Ο µεσαίωνας διήρκησε χίλια χρόνια. Από το πεντακό-
σια έως το χίλια πεντακόσια  µετά χριστόν. Κάποιος φι-

λόσοφος να ζυγίσει την ζηµιά ή το όφελος, από τον θρη-
σκευτικό σκοταδισµό.

Η ξύλινη γλώσσα των αριστερών κοµµάτων, ελάχιστους 
νέους ανθρώπους συγκινεί. Οι νέοι 

θέλουν έξυπνες και αποδοτικές λύσεις και 
όχι ξεπερασµένες και αποτυχηµένες. Αλί-
µονο στους νέους εάν δεν νοιάζονται για το 
µέλλον για την πρόοδο τους. 

Όποιος πολιτικός χρησιµοποιεί τον 
λαϊκισµό για να ανέβει τα σκαλοπά-

τια της εξουσίας, αργά ή γρήγορα θα πά-
ει στο σπίτι του, ξεχασµένος  και αναθε-
µατισµένος. Εκτιµούµε κάποιον πολιτικό 
που ανάλωσε την ζωή του, για την πρό-
οδο και προκοπή της πατρίδας. Έστω και 
αργά του το αναγνωρίζουµε.

Μπορεί να το παίζουµε αριστεροί, αλ-
λά δεν είµαστε και µαλάκες. Έχουµε 

τους λόγους µας και τον σκοπό µας. Τόσα 
ψώνια και κοµµατάρχες µέσα στην Ελληνι-
κή βουλή, τρώνε χοντρό ψωµί, από το δη-
µόσιο χρήµα, εµείς να µην πάρουµε καµιά µπουκιά; Ο τρόπος 
είναι γνωστός. Μόνιµη αµφισβήτηση και µαύρη αντίδραση.

Ότι µας σερβίρουν από ιδεολογία, θεωρία ή αυταπό-
δεικτο, δεν πρέπει να το καταπίνουµε αµάσητο. Έχου-

µε την λογική µας, τις όποιες γνώσεις, τις εµπειρίες µας την 
κρίση µας και µπορούµε να διακρίνουµε εάν είναι σωστό ή 
λάθος, Άλλωστε η υπόθεση και θεωρία δεν είναι απόδειξη.

Η βάση κάθε οικονοµίας είναι η πρωτογενής παραγωγή, 
είτε αγροτική, είτε βιοµηχανική. Η παροχή υπηρεσιών, 

εξαρτάται από τα πόσα χρήµατα έχει κάθε άνθρωπος στην τσέ-
πη του. Εάν δεν παράγεις για να εξάγεις αλλά µόνο εισάγεις, θα 

είσαι πάντα χρεωµένος.
Η   χρεωκοπία µιας χώρας, δεν προέρχεται από το ότι 
ο λαός δεν εργάζεται για να βγάλει το ψωµί του, αλλά 

γιατί οι πολιτικοί µε διάφορους τρόπους, πλουτίζουν, κλέ-
βοντας τον κόπο του. Ο κηφήνας, αφήνει το σπόρο του και 
µετά οι µέλισσες τον σκοτώνουν. 

Ποιο χρήσιµο είναι να µελετάµε την συµπεριφορά µας, η 
οποία διαµορφώνει την πραγµατικότητα  της ζωής µας, 

από το να διαβάζουµε µυθιστορήµατα, δηλαδή κατασκευές της 
φαντασίας µας, που συνήθως δεν έχουν καµιά σχέση µε την 

πραγµατική ζωή.
Για να φτάσει ένας νεαρός αξιωµα-
τικός, στο τι είναι άµυνα, πως λει-

τουργεί και πως αποδίδει αποτέλεσµα, 
πρέπει να φτάσει στον βαθµό του συ-
νταγµατάρχη, του πλοιάρχου, του σµή-
ναρχου. Όταν κάποιος κυβερνήτης απο-
ψιλώνει το στράτευµα για πολιτικούς λό-
γους, µειώνει πολύ σοβαρά το αξιόµαχο 
και την άµυνα της χώρας του. Αυτό κάνει 
ο έρηµος ο Ερτογάν χωρίς να καταλαβαί-
νει τι πράξη κάνει.

Άλλο πράγµα είναι να είσαι αντισυµ-
βατικός και άλλο αντιδραστικός από 

φύση, δηλαδή, ανάπο-
δος, ζαβός. Αντισυµβα-
τικός σηµαίνει ότι, δεν 
ακολουθώ µεθόδους 

και ιδέες ξεπερασµένες, δοκιµασµένες και 
αποτυχηµένες. Είτε αυτές είναι στην πολιτι-
κή, είτε στις θρησκείες, είτε στην οικονοµία. 
Αντιδραστικός σηµαίνει ότι είµαι αντίθετος 
σε ότι και αν προτείνεις, γιατί δεν θέλω να 
γίνει το δικός σου.

Η παροιµία, φωνάζει ο κλέφτης να 
φοβηθεί ο νοικοκύρης σηµαίνει, 

για να καλύψουµε την ατιµία µας, κατη-
γορούµε τον νοικοκύρη. Όταν δεν έχεις 
κάτι αληθινό να πεις, εξυπνότερο είναι να 
σιωπάς, για να αποδέχεσαι έστω και σιω-
πηρά τα λάθη σου. ∆υστυχώς αυτό δεν 
το γνωρίζει η σηµερινή αντιπολίτευση. Το γνωρίζει όµως ο 
απλοϊκός λαός.

Όταν ευτυχείς και σου είναι όλα ευνοϊκά, κάτι σου λεί-
πει, το ανικανοποίητο. Είναι ο εγωισµός µας, που είναι 

αδηφάγο θηρίο. ∆εν γίνεται να είναι όλα δικά σου. Όλοι οι  
άνθρωποι έχουν κάποιο µερίδιο, κάποιο δικαίωµα στην 
ζωή µας.

Η Αρµονία στην µουσική, είναι η βάση. Η Ισορροπία 
στις αντίθετες ροπές -  τάσεις. Η Όσµωση, αλληλοεπί-

δραση δυνάµεων. Ο διαχωρισµός της  πραγµατικής γνώ-
σης, από την ηµιµάθεια. Η κατανόηση της αδελφοσύνης της 
ανθρωπιάς από την βαρβαρότητα. Η 
όποια βοήθεια στον συνάνθρωπό µας 
που υποφέρει, µας φέρνει πιο  κοντά σε 
µια ειρηνική και ευχάριστη ζωή. Είναι 
όλα, θέµα νοηµοσύνης.

Η χυδαιότητα καταστρέφει ένα λόγο, 
µια όµορφη εικόνα  και προκαλεί αη-

δία. Η υπερβολή ξεφεύγει από την πραγµα-
τικότητα και γίνεται γελοία. Οι ανόητες ερω-
τήσεις προσκαλούν έκπληξη. Ο φανατισµός, 
εκνευρισµό και αποστροφή. Η υποκρισία και 
το ψέµα προκαλούν θυµό. Η ξεροκεφαλιά, 
αγανάκτηση. Είναι όλα µέσα στην ανθρώπι-
νη συµπεριφορά. Έτσι είµαστε και όλοι κρι-
νόµαστε. Η σωφροσύνη και η σεµνότητα δεν έβλαψε κανέναν.

Αρκετοί άνθρωποι, συµπεριφέρονται σαν σκουπίδια, 
τα οποία πάντα είναι ενοχλητικά, χρειάζονται σάρωση 

και πέταµα στον κάδο απορριµµάτων, να τα πάρει το απορ-
ριµµατοφόρο. 

Πολλοί στοµαχόπονοι, ξεκινούν από τα παράσιτα του 
εντέρου µας. ∆ηλαδή γαστρεντερίτιδες. Ο φονιάς των 

παρασίτων του εντέρου, είναι το σκόρδο, δηλαδή σκορ-
δαλιά, τζατζίκι δροσερό και σκόρδο σε όσα φαγητά το δέ-
χονται. ∆οκιµάστε το, µόνο ζηµιά δεν θα σας προκαλέσει.

Το άµυλο στον οργανισµό µας, µετατρέπεται σε 
ζάχαρο και αυτό σε λίπος. Γι αυτό θέλει µέτρο στα 

αµυλώδη, δηµητριακά, ζυµαρικά, ρύζι, πατάτες. Παν 
µέτρον  άριστον. 

Ο ουρανός της πατρίδας  µας, είναι σχεδόν πάντα κα-
θάριος, γαλανός. Όσοι γνωρίζουµε σε τι χώρα παρά-

δεισο ζούµε, δεν επιθυµούµε άλλον παράδεισο. Αρκεί να 
αφήσουµε τον ήλιο να φωτίσει το µυαλό µας.

Ο περιβόητος Χρυσαυγίτης Λαγός, αποδείχθηκε 
κουνελάκι. Στο τέλος θα βάλει και τα κλάµατα. Τέ-

τοιοι λεβέντες ήταν όλοι τους.
Από µικρός λάτρευα την οµορφιά και την σεµνότη-
τα. Μάλλον έχω Ελληνική καταγωγή.
Η όποια; Θρησκεία χτίζεται, απάνω στον φόβο , 
την φαντασία, την απάτη, την πλεονεξία και τον 

εξουσιασµό. 
Μελετώντας τα ανθρώπινα ένστικτα, που διαµορφώ-
νουν την συµπεριφορά µας, βελτιώνουµε την δική 

µας συµπεριφορά και ζούµε πιο φιλήσυχα, πιο ειρηνικά. 
Κοµπλεξικά και ζηλόφθονα αν-
θρωποειδή, καταστρέφουν τον 

κόπο και την περιουσία πολιτικών 
τους αντιπάλων. Αυτές είναι πράξεις 
ναζισµού και όχι άµιλλα για πρόοδο 
και προκοπή. 

Θέλει προσοχή σε αυτά που λέµε 
και πράττουµε. Η υπερβολή προ-

καλεί ανία και εκνευρισµό. Ούκ εν τω 
πολλώ το ευ. Η πολυλογία κουράζει. 
Μηδέν άγαν. Τίποτα µην υπερβάλεις.

Όταν ένας άνθρωπος είναι µεζε-
κλής, παθαίνει αυτό που λέµε. 

Έκανα δίαιτα µια εβδοµάδα και έχασα 
επτά µέρες.

Το γέλιο είναι σαν την λιακάδα, µε-
τά από µια έντονη βροχή. Όµως και 

ο ήλιος και η βροχή µας δίνουν ζωή.
Ότι και να πεις σε µια πέτρα, δεν πρόκειται να σε ακού-
σει, ή να καταλάβει τι της λες. ∆εν γεννήθηκε ο άνθρω-

πος έτσι. Κάποιοι την απολίθωσαν, για δικούς τους σκοπούς, 
δηλαδή την κυριαρχία και την εκµετάλλευση του. 

Ευτυχία για µας τους απλοϊκούς ανθρώπους είναι να 
βλέπεις τα παιδιά σου, να ζουν µε το ταίρι τους, µε 

αγάπη, αλληλοκατανόηση και έφεση προσπάθεια, για 
πρόοδο και προκοπή.

Οι νέοι ανησυχούν γιατί πρέπει να δηµιουργήσουν και 
σωστό είναι. Οι γέροι αναλογίζονται τι να συµβουλέ-

ψουν τους νέους, διότι η ζωή µας σύντο-
µη, έχει τόσες εναλλαγές. Άλλες προς το 
καλύτερο, άλλες προς το χειρότερο. Τί-
ποτε δεν είναι για πάντα σταθερό. Τα πά-
ντα ρει, που σωστά λέγει ο Ηράκλειτος.

Όταν κάνεις κασκαρίκες, δηλαδή 
ζαβολιές, πρέπει να δέχεσαι και το 

τίµηµα. Αλλιώς θα είναι ατιµία. ∆εν εί-
σαι ο ένας µέσα σε όλους µας.

Μην δηµιουργείς υπόνοιες ή 
υποψίες στον σύντροφός σας, 

στον φίλος σας, στον γνωστό σας. Η 
αλήθεια αργά ή γρήγορα θα έλθει 
στην επιφάνεια. Όσα δεν λένε τα λό-

για, τα λένε οι πράξεις.
Κλαυσίγελος σηµαίνει, να σου πονάει η µέση, να µην 
µπορείς να κουνηθείς από το κρεβάτι και ένα κου-

νούπι να βουίζει στα αυτιά σου και που και που να σε τσι-
µπάει. Βασανιστήριο.

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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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»

• ∆εν καταλύουµε τις 
βασικές ηθικές αρχές, τις 
οικογένειας, της εντιµό-

τητας, της αδελφοσύνης, που 
δηµιουργήθηκαν µε την πείρα 
χιλιάδων ετών, αλλά οι κοινω-
νίες µετασχηµατίζονται, ακο-
λουθώντας την πρόοδο των 
επιστηµών και της τεχνολογίας. 
Εκείνο που δεν θα καταργηθεί, 
είναι η ανθρώπινη επαφή, οι 
ανθρώπινες σχέσεις. ∆εν θα γί-
νουµε απρόσωποι ψηφιακοί 
αριθµοί. 

Ο πόθος, ο φανατισµός, 
η απληστία, η ζηλοφθο-
νία, ο εγωισµός, ο εξου-

σιασµός, η αρπαγή, είναι αν-
θρώπινα κουσούρια, που ορί-
ζουν την συµπεριφορά µας. ∆εν 
µπορούµε να απαλλαγούµε 
από αυτά. Μπορούµε ‘όµως να 
συγκρατηθούµε, να βάλουµε 
µέτρο. Τίποτε µην υπερβάλεις. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

 Οι Ισραηλινοί και οι Πα-
λαιστίνιοι, από τα αρ-

χαία χρόνια, ζουν στην ίδια γε-
ωγραφική περιοχή. Τους χωρί-
ζει η θρησκεία τους, που δηµι-
ουργεί το µίσος και την έχθρα. 
Εάν κάποτε οι Ισλαµιστές κατα-
λάβουν ότι, ο θεός µας είναι ο 
ήλιος και η ζωογόνος γη µας, 
τότε θα αλλάξουν συµπεριφο-
ρά και θα ειρηνεύσουν. Μέχρι 
τότε έχουν να περάσουν πολ-
λά- πολλά χρόνια. 
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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. 
Οι ζωές και το µέλλον µας είναι πλέον στα δικά µας χέρια!

Μεγάλο βήµα για την καταπολέµηση και πάταξη 
της εγκληµατικότητας από τον δήµαρχο Αχαρνών 
Σπύρο Βρεττό.  Η διάθεση του παλιού σχολικού συ-

γκροτήµατος στην περιοχή της Αυλίζας από τον δήµο 
Αχαρνών στην ΕΛ.ΑΣ, ώστε να στεγαστούν αστυνοµικές 
υπηρεσίες είναι υψίστης σηµασίας, τόσο συµβολικής όσο 
και ουσιαστικής . Θα περιλαµβάνει το ενιαίο κέντρο επι-
χειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ για τη ∆. Αττική και άλλες υπηρεσί-
ες που θα αστυνοµεύουν την ευρύτερη περιοχή.

Σίγουρα  είναι ένα µεγάλο βήµα  για τον ∆ήµο µας. 
Έγινε ένα πολύ σηµαντικό και ταυτόχρονα ουσιαστι-
κό βήµα ενάντια στην εγκληµατικότητα που τόσο πο-

λύ βασανίζει την πόλη µας. Το σχολείο φάντασµα για το 
οποίο ξοδεύτηκαν 2 εκατοµµύρια ευρώ και εγκαταλήφθη-
κε µε αποτέλεσµα να γίνει άνδρο παραβατικών και διακίνη-
σης ναρκωτικών, µετατρέπεται µετά από µεγάλο αγώνα σε 
Πολυδύναµο Αστυνοµικό Τµήµα.

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Αχαρ-
νών σας ενηµερώνει ότι το προσεχές χρονικό διά-
στηµα θα εκτελούνται έργα επί των οδών :  Νερα-

τζούλας, Αγίου Κωνσταντίνου & ∆ηµοκρίτου, Κατά µή-
κος Ιεροπηγής από ∆εκελείας έως Α∆ΙΕΞΟ∆Ο εκατέρω-
θεν, Παρακαλούµε για την κατανόηση και προσοχή όλων 
των δηµοτών που διέρχονται από τις συγκεκριµένες 
οδούς.

Το αµέσως επόµενο διάστηµα, όπως είπε ο κ. Γεωρ-
γαντάς στον ΑΝΤ1, οι νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών θα 
µπορούν να εµβολιάζονται κατά του κορονοϊού και 

µε τα εµβόλια της Pfizer και της Moderna, εκτός από το µο-
νοδοσικό της Johnson&Johnson. Τα δε ραντεβού τους θα 
κλείνονται από τις 7 Ιουνίου και µετά. Μέχρι στιγµής και λό-
γω της έλλειψης του µονοδοσικού µε το οποίο ξεκίνησε ο 
εµβολιασµός τους, έχουν εµβολιαστεί περίπου 65.000 αν 
και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πολλοί περισσότεροι.

Πρώτη κατοικία: Τέλος στην προστασία από την 
Τρίτη 1 Ιουνίου οι οφειλέτες θα βρεθούν αντιµέτω-
ποι µε πτώχευση και θα µπορούν να παραµείνουν 

για 12 χρόνια µε ενοίκιο και δυνατότητα επαναγοράς. 
Μόνη προστασία θα είναι το στεγαστικό επίδοµα για τα 
οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά και η µίσθωση της απω-
λεσθείσας κατοικίας από το Φορέα Απόκτησης και Επα-
ναµίσθωσης, µε την προοπτική, µετά την παρέλευση 12 
ετών, να την επαναγοράσουν.

Ευκαιρία να ρυθµίσουν οφειλές στο ∆ηµόσιο, τις 
τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταµεία, τους Οργανι-
σµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τρίτους πι-

στωτές σε έως 240 δόσεις και υπό προϋποθέσεις για εξα-
σφαλισµένα δάνεια φυσικών προσώπων σε έως και 420 
δόσεις, ακόµα και µε κούρεµα χρεών έως και 80%, έχουν 
από την  Τρίτη 1η Ιουνίου επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες και φυσικά πρόσωπα µέσω της εξωδικαστικής 
ρύθµισης χρεών. Στη διαδικασία θα µπορούν να εντα-
χθούν και οφειλές που δεν είναι ακόµη σε καθυστέρηση, 
εφόσον οι οφειλέτες δυσκολεύονται αποδεδειγµένα να 
τις εξοφλήσουν και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπο-
στεί µείωση των εισοδηµάτων τους κατά 20% τουλάχι-
στον.Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση είναι οι οφειλές 
αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να µην οφεί-
λονται σε έναν και µόνο φορέα κατά 90%, αλλά τουλά-
χιστον προς δύο πιστωτές.

Από την 1η Ιουνίου θα µπορούν οι µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής , των 
οποίων η αίτηση για χρηµατοδότηση εγκρίθηκε 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες, να προχωρήσουν στην εκτα-
µίευση της µη  επιστρεπτέας ενίσχυσης που θα τους κα-
ταβληθεί, µέσω του ειδικού προγράµµατος που υλοποι-
εί η Περιφέρεια Αττικής, ύψους 250 εκ. ευρώ µε πόρους 
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Συνολικά , 42.254 µικρές και 
πολύ µικρές επιχειρήσεις υπέβαλλαν αίτηση για ένταξη 
στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα , εκ των οποίων τελικά 
θα εγκριθούν περισσότερες από 9.000.

Άλλη µια επιτυχηµένη εθελοντική αιµοδοσία από την 
Αντικαρκινική Αχαρνών και Φυλής /παράρτηµα Αχαρ-
νών.. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο της κ. Παναγιώτη 

Καζανά, και την αντιπρόεδρο κ. Ελένη Καµπόλη για το σπου-
δαίο τους έργο!! Εµείς σταθερά στο πλευρό τους για τον εθε-
λοντισµό και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο...

Μείωση εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Φυλής: στοί-
χηµα που κερδίζει µε επιµονή και πείσµα ο Χρήστος 
Παππούς. Όταν το 2018 o τότε πρωθυπουργός Αλέ-

ξης Τσίπρας εγκαινίαζε το νέο κτίριο της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια, πολλοί ήταν 
εκείνοι εντός και εκτός αστυνοµίας – µεταξύ των οποίων 
και η ∆ΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ – που είχαν αµφισβητήσει την απο-
τελεσµατικότητα της πρωτοβουλίας. Τρία χρόνια µετά, εί-
ναι µάλλον η ώρα να αντιληφθούµε πως ο Χρήστος Παπ-
πούς κέρδισε το στοίχηµα και οι υπόλοιποι να αναφωνή-
σουµε «mea culpa».

Με καθηµερινές παρεµβάσεις, έργα υποδοµών και 
την σταθερή υδροδότηση των λιµνών το Μητροπο-
λιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» βελτιώνεται συνε-

χώς και αναβαθµίζεται. Με τον συντονισµό του Περιφε-
ρειάρχη Γ. Πατούλη και τη στενή συνεργασία µε τον Φορέα 
∆ιαχείρισης έχει εξασφαλιστεί η συνεχής υδροδότηση των 
λιµνών µε 1.000 κυβικά µέτρα νερού ηµερησίως, ενώ πα-
ράλληλα υλοποιούνται έργα αναβάθµισης,  όπως η στεγά-
νωση της Λιµνοδεξαµενής Νο 5 και του καναλιού που συν-
δέει τις  Λίµνες Νο 5 και Νο 6. Ταυτόχρονα έχουν ολοκλη-
ρωθεί παρεµβάσεις όπως η συντήρηση του κεντρικού  
ανοιχτού θεάτρου.

Μια ουσιώδης συνέντευξη του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός στον Επικοινωνία 94FM για τις ενέρ-
γειες που γίνονται από την πλευρά της ∆ηµοτικής 

Αρχής σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτικής Προστα-
σίας, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα νέο επιχειρησια-
κό κέντρο αστυνοµικών δράσεων καταστολής για την αντι-
µετώπιση της εγκληµατικότητας στις Αχαρνές αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής.  Επίσης ανα-
φέρεται στην ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου σε 
µνηµείο πολιτισµικής κληρονοµιάς, το οποίο θα συνοδεύ-
εται από έργα ανάπλασης και βιώσιµης αστικής ανάπτυξης

Τη στενή συνεργασία που έχει εδώ και έναν χρόνο µε 
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνοµίας εξήρε ο δήµαρχος Αχαρ-

νών, Σπύρος Βρεττός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον 
94.0 και τις ∆ηµοτικές ∆ιαπλοκές. Παράλληλα, ευχαρίστησε 
τον υπουργό για το προσωπικό ενδιαφέρον και βαρύτητα που 
έχει δώσει για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων εγκληµατικό-
τητας της περιοχής, κάτι που αποδείχθηκε και µε την χτεσινή 
του επίσκεψη, οπότ εκαι ανακοίνωσε την ενίσχυση του ανα-
βαθµισµένου επιχειρησιακού σχεδίου για την αστυνόµευση 
και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής

Σε χρόνο ρεκόρ η αποκοµιδή κηπαίων 
σε Θρακοµακεδόνες – Βαρυµπόµπη 
∆εν υπάρχει χρήστης των 
socialmediaπου δεν έχει 
διαπιστώσει τις τελευταίες 
µέρες την ικανοποίηση 
των κατοίκων του 
Βόρειου Τοµέα για την 
αποκοµιδή των κηπαίων. 
Και πως θα µπορούσε 
άλλωστε να είναι 
διαφορετικά, όταν µέσα σε 
λίγες µόνο µέρες 
διοργανώθηκε µια τεράστια 
επιχείρηση που απέδωσε εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα. Με επικεφαλής και συντονιστή τον 
Αντιδήµαρχο Γιώργο Σιδηρόπουλο καθαρίστηκε 
όλος ο Βόρειος Τοµέας στο πλαίσιο των κανόνων 
πυροπροστασίας. Μάλιστα από ότι µάθαµε η 
προσπάθεια αυτή συζητήθηκε και µεταξύ των 
∆ηµάρχων που συγκεντρώθηκαν στην Πολιτική 
Προστασία το περασµένο Σάββατο. Μάλιστα δεν ήταν 
λίγοι αυτοί που ρωτούσαν πως τα κατάφερε ο 
∆ήµαρχος, που µάλιστα είχε και από τις πλέον 
δύσκολες αποστολές λόγω της ιδιαιτερότητας της 
περιοχής. Όσο για τον κ. Σιδηρόπουλο, οι αυτόπτες 
µάρτυρες λένε πως έφτανε στο σηµείο πριν ακόµη 
ξηµερώσει και έφευγε όταν πια έπεφτε η νύχτα. 
Πολύωρη προσπάθεια, η οποία όµως στέφθηκε µε 
επιτυχία, η οποία θα µνηµονεύεται για πολλά χρόνια 
από τους κατοίκους των Θρακοµακεδόνων. 

Καθαρισµοί και αποψιλώσεις σε κάθε γωνιά της πόλης 
Μπορεί τα φώτα να στράφηκαν στο 
Βόρειο Τοµέα, αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει πως οι υπόλοιπες 
περιοχές έµειναν… 
παραπονεµένες. Στάθης 
Τοπαλίδης και Νίκος 
Ξαγοράρης ως Αντιδήµαρχοι 
Καθαριότητας και Πρασίνου 
έδωσαν όλες τους τις δυνάµεις 
για να παραχθεί σηµαντικό έργο 
σε κάθε γωνιά της πόλης. Σε πάρα 
πολλά οικόπεδα, σε κοινόχρηστους 
χώρους, σε δρόµους και παράδροµους, καθηµερινά µπορούσες να εντοπίσεις 
συνεργεία, τα οποία καθάριζαν και έκοβαν χόρτα. Αποτέλεσµα είναι η πόλη µας να 
έχει αλλάξει όψη προς το καλύτερο. Αν µάλιστα κάποιος µπει στη διαδικασία να 
κάνει συγκρίσεις µε το παρελθόν, τότε σίγουρα θα καταλάβει τη διαφορά. 

Για πρώτη φορά θα λειτουργήσει το Κοινωνικό 
Φαρµακείο µετά τις ενέργειες του Γιώργου Πετάκου
Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Πετάκος είναι 
πάντα χαµηλών τόνων. Αυτό όµως δεν σηµαίνει πως δεν γί-
νεται σπουδαίο έργο στη ∆ιεύθυνσή του. Το τελευταίο επί-
τευγµά του είναι η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακεί-
ου, που ξεκίνησε τις προηγούµενες µέρες. Χωρίς τυµπα-
νοκρουσίες και φανφάρες φρόντισε να οργανώσει τη λει-
τουργία µιας δοµής, η οποία είναι απαραίτητη πλέον σε 
κάθε ∆ήµο πόσο µάλλον σε µια πόλη όπως οι Αχαρνές 
µε µεγάλο πληθυσµό και αρκετούς κατοίκους µε χαµηλά 
εισοδήµατα. Το προσεχές διάστηµα θα γίνουν και τα επίση-
µα εγκαίνια της δοµής, η οποία αναµένεται να προσφέρει πο-
λύτιµες υπηρεσίες σε πολλούς συµπολίτες µας. Κάθε τέτοια προ-
σπάθεια πρέπει να αναδεικνύεται και να επιβραβεύεται από όλους µας. 
συγχαρητήρια στον Γιώργο Πετάκο και ευχόµαστε να συνεχίσει την προσπάθειά του 
σε κάθε κατεύθυνση βοήθειας ευπαθών οµάδων. 
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Η έκπτωση της ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κ ατά τον Πλάτωνα ο εκφυλι-
σµός ενός ∆ηµοκρατικού 
συστήµατος σε Ολιγαρχία γί-

νεται µε την µεταφορά εξουσιών 
και δικαιωµάτων από  τον Λαό στην 
άρχουσα τάξη η οποία σταδιακά 
επισυσσωρεύει  ∆ύναµη και εξου-
σία δια των θεσµών και των νόµων, 
τους οποίους αναθεωρεί επωφελεί-
αν της και εις βάρος του ∆ήµου δι-
ευρύνοντας το χάσµα ανάµεσα 
στους πλουσίους και τους φτω-
χούς. Με αυτήν τη διαδικασία η άρ-
χουσα τάξη πλέον λειτουργεί ως 
Ολιγαρχία. Υποστηρίζει αναλυτικό-
τερα ότι στην Ολιγαρχία κυβερ-
νούν οι πλούσιοι  ενώ οι φτωχοί 
δεν έχουν µερίδιο στην εξουσία. Οι 
κρατούντες  ψηφίζουν νόµους για 
την αποζηµίωσή τους και  επιβάλ-
λουν αν χρειάζεται τον νόµο µε τη 
βία µε τα όπλα ή απειλές παραµε-
λώντας την πειθώ και το λογισµό.

Κατά τον Αριστοτέλη στο έργο του 
«Πολιτικά», οι πολίτες χωρίζονται µε 
βάση οικονοµικά κριτήρια σε τάξεις 
γεωργών, τεχνιτών και εµπόρων ενώ 
κοινωνικά χωρίζονται σε φτωχούς, 
πλούσιους και µεσαίους. Από τη σχέ-
ση που έχουν µεταξύ τους οι φτωχοί 
και οι πλούσιοι θα διαµορφωθεί η 
µορφή του πολιτεύµατος. Οι φτωχοί, 
συνήθως είναι περισσότεροι από 
τους πλούσιους. Ανάλογα µε το πώς 
είναι µοιρασµένη η ∆ύναµη και µε το 
πού αυτή συγκεντρώνεται καθορίζε-
ται και το είδος του πολιτεύµατος που 
µπορεί να έχει τρεις µορφές: Μοναρ-
χία ή Βασιλεία (ένας κυβερνά), Αρι-
στοκρατία (λίγοι κυβερνούν) ή ∆ηµο-
κρατία (πολλοί κυβερνούν).  Η προ-
τίµηση του Αριστοτέλη στρέφεται στη 
«Μέση Πολιτεία» δηλαδή σ’ αυτό 
που σήµερα κατανοούµε ως ∆ηµο-
κρατικό πολίτευµα όπου η µεσαία τά-
ξη εξασφαλίζει την ισορροπία ανάµε-
σα στους φτωχούς και τους πλούσι-
ους και κρατά το κέντρο βάρους στη 

µέση στις µεταξύ τους συγκρούσεις.
Ο Αριστοτέλης τάσσεται επίσης µε 

σαφήνεια υπέρ του ∆ηµοκρατικού 
πολιτεύµατος. Θεωρεί ότι η ∆ηµο-
κρατία είναι το µοναδικό σύστηµα το 
οποίο µπορεί να αµβλύνει τις κοινω-
νικές αντιθέσεις και τις οικονοµικές 
ανισότητες σε αντίθεση µε τα υπόλοι-
πα πολιτεύµατα τα οποία δηµιουρ-
γούν µόνιµη κοινωνική ανισορροπία 
και εστίες συγκρούσεων.

Η ∆ηµοκρατία δεν µπορεί να µετα-
τραπεί σε Οχλοκρατία εάν τηρούνται 
οι Νόµοι δεν υπονοµεύονται οι απο-
φάσεις και δεν αλλοιώνεται η ∆ηµο-
κρατική λειτουργία. Ο ίδιος ο Αριστο-
τέλης αναφέρει πολύ ορθά: «Και ότι ο 
άνθρωπος είναι από την φύση του πο-
λιτικό ζώον». Αυτό σηµαίνει ότι όλοι 
οι άνθρωποι έχουν εξίσου την δυνα-
τότητα να λαµβάνουν πολιτικές απο-
φάσεις και να µετέχουν στα κοινά. Ορ-
θά αναφέρεται ότι ο άνθρωπος είναι 
φύσιν πολιτικό ζώο διότι η φύση έχει 
προικίσει εξίσου όλους τους ανθρώ-
πους µε τα ίδια Φυσικά δικαιώµατα 
για την επιβίωση και την διαιώνιση και 
η πολιτική είναι ο κοινός κοινωνικός 
χώρος όπου τα αυτοπροσδιορισµένα 
άτοµα δύναται να προασπίζονται αυ-
τά τα Φυσικά δικαιώµατα σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα άτοµα.

Στην Ενωµένη Ευρώπη οι απόψεις 
του Πλάτωνα αποκτούν πάλι επίκαι-
ρο χαρακτήρα αφού µέσα από  τα µε-
γάλα κενά της ∆ηµοκρατικής λει-
τουργίας οι Ολιγαρχικές δυνάµεις µε-
ταφέρουν µεθοδικά πόρους, δικαιο-
δοσία, νόµους  και αρµοδιότητες από  
τους λαούς στην «απρόσωπη» γρα-
φειοκρατία η οποία συνιστά το προ-
πέτασµα της ολιγοπωλιακής Ολιγαρ-
χίας.

Οι Λαοί και οι πολίτες αποξενώ-
νονται από  την διαχείριση των δικών 
τους πόρων και τους επιβάλλονται 
αλλότριες φορολογικές πολιτικές  
µεταφέροντας  βαθµιαία τον πλούτο 
των πολλών στην κατοχή των Ολί-
γων αυξάνοντας γεωµετρικά τις ανι-
σότητες τις αδικίες, τους δείκτες της 
παρανοµίας, της φτώχειας και της 
εξαθλίωσης ενώ η πρακτική του χρη-
µατισµού και της διαφθοράς   βασι-
λεύουν στην άσκηση της οικονοµικής 
και πολιτικής λειτουργίας από την δι-
εφθαρµένη ολιγοπωλιακή επιχειρη-
µατική οικονοµική ελίτ.

Το αναλλοίωτο και διαχρονικό 
πολιτικό διακύβευµα για την Ευρώπη 
συνίσταται στην ∆ίκαιη νοµή του πα-
ραγόµενου πλούτου και η διαχρονι-
κή διαπάλη είναι µεταξύ όσων διεκ-
δικούν ∆ίκαιη κοινωνική κατανοµή 
και εκείνων οι οποίοι επιδιώκουν 
ατοµικά οφέλη εις βάρος της πλειο-
νότητας. Οι ∆ηµοκρατικές ∆υνάµεις, 
διαχρονικά αντιπαλεύονται τις Ολι-
γαρχικές ∆υνάµεις για την διαµοίρα-
ση του παραγόµενου οικονοµικού 
πλούτου και αναδεικνύουν πλέον µε 
λαγαρότητα το διαχρονικό, αέναο και 
ιστορικό διακύβευµα για τον άνθρω-
πο και τις κοινωνίες το οποίο συµπυ-
κνώνεται στο δίληµµα, ∆ηµοκρατικές 
Μεταρρυθµίσεις και Πρόοδος ή στον 
αντίποδα Συντηρητική Αδράνεια η 
οποία οδηγεί στον µαρασµό της ∆η-
µοκρατικής λειτουργίας και την ενί-
σχυση της Ολιγαρχίας. 

Σε λειτουργία ο εξωδικαστικός
µηχανισµός  ρύθµισης χρεών - 
Ρύθµιση έως και 420 δόσεις

ΝΟΜΙΚΑ 
Σας ενηµερώνουν οι νοµικοί
σύµβουλοι της εφηµερίδας µας
Χαρά Τσελαλίδου
& Χρύσα Τσελαλίδου
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Του  Χρήστου  Ξενοκώστα,
Συγγραφέα - Οικονοµολόγου

Ο νέος νόµος (ν.4738/2020) «Ρύθµισης οφειλών 
και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» δίνει τη δυνα-
τότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διευ-

θετήσουν όλες τις οφειλές τους, προς ∆ηµόσιο, ασφα-
λιστικά ταµεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοι-
πούς ιδιώτες πιστωτές. Εφαρµόζεται σε εναρµόνιση µε 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019. Για πρώτη φορά σε 
ρύθµιση θα µπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν 
είναι ακόµη σε καθυστέρηση αλλά οι οφειλέτες δυσκο-
λεύονται να εξοφλήσουν και προϋπόθεση για να τεκ-
µηριωθεί αυτό είναι να έχουν υποστεί µείωση των εισο-
δηµάτων τους κατά 20% τουλάχιστον. Προϋπόθεση 
επίσης για την υποβολή αίτησης ρύθµισης οφειλών στο 
πλαίσιο του εξωδικαστικού µηχανισµού είναι οι οφει-
λές αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να µην 
οφείλονται σε έναν και µόνο φορέα κατά 90%. 

Ετσι ο νόµος θέτει σε τράπεζες και διαχειριστές δανείων 
συγκεκριµένους κανόνες ρύθµισης οφειλών, όπως:
• Ικανότητα αποπληρωµής. ∆ηλαδή, ο οφειλέτης πρέπει 
να πληρώνει βάσει των εισοδηµάτων του καθώς και αυτών 
των εγγυητών του.
• Αρχή της µη χειροτέρευσης θέσης πιστωτή. ∆ηλαδή, κα-
νένας πιστωτής δεν δύναται να λάβει λιγότερα χρήµατα 
από όσα θα λάµβανε σε περίπτωση ρευστοποίησης της πε-
ριουσίας του οφειλέτη και των εγγυητών του.
• Σύµµετρη ικανοποίηση πιστωτών. ∆ηλαδή, τα χρήµατα 
του οφειλέτη πρέπει να µοιραστούν αναλογικά, έτσι ώστε 
να καλύψουν όλους τους πιστωτές (δηµόσιου και χρηµα-
τοπιστωτικού τοµέα). 

Στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών επι-
τρέπεται το «κούρεµα» του χρέους είτε από τις τράπεζες εί-
τε από το ∆ηµόσιο, το οποίο µάλιστα, εφόσον επιτευχθεί 
συµφωνία µε τις τράπεζες, «υποχρεώνεται» να ακολουθή-
σει τη συµφωνία.

Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης για τη ρύθµιση οφει-
λών µε το ∆ηµόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
ανέρχεται σε 50 ευρώ. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η 
προσφερόµενη λύση από τους χρηµατοδοτικούς φορείς 
προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπε-
ται ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης προς χρηµατοδοτικούς 
φορείς που ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά δάνειο µε εξασφά-
λιση και σε 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφά-
λιση. Ο µέγιστος αριθµός δόσεων ρύθµισης αποπληρω-
µής οφειλής προς το ∆ηµόσιο και τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης είναι 240. Επιπλέον, σε περίπτωση που η προ-
σφερόµενη λύση από τους χρηµατοδοτικούς φορείς προ-
κύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, δηλαδή πέραν 
της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας, προβλέπεται µέγιστο 
όριο 420 δόσεων για τα εξασφαλισµένα δάνεια φυσικών 
προσώπων, 240 δόσεων για µη εξασφαλισµένα δάνεια 
φυσικών προσώπων και εξασφαλισµένα δάνεια νοµικών 
προσώπων και 180 δόσεων για µη εξασφαλισµένα δάνεια 
νοµικών προσώπων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ « Η ΚΡΗΤΗ»
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών για την 80η επέτειο 
της  Μάχης  της Κρήτης Την 80η επέτειο της «Μάχης της Κρήτης» τί-
µησε ο  Σύλλογος Κρητών Αχαρνών.  Με µία λιτή τελετή, λόγω 
των περιορισµών της πανδηµίας, τελέστηκε την Κυριακή 23 Μαΐου, 
επιµνηµόσυνη δέηση στο µνηµείο στην Πλατεία Ηρώων στις Αχαρ-
νές. Πρώτος ανέβηκε στο βήµα ο  ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός και έκανε ένα σύντοµο χαιρετισµό.

Αµέσως µετά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών ∆η-
µήτρης Γιαννούλης πήρε τον λόγο: Αιδεσιµότατε, , Κύριε ∆ήµαρχε, 
κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι και στελέχη του ∆ήµου µας, κύριοι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων και µέλη 
του συλλόγου µας, σας καλωσορίζω σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση της 80ης επετείου για την µάχη της Κρή-
της. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήµερα είµαστε εδώ για να τιµήσουµε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους και έγρα-
ψαν  λαµπρές σελίδες στην ιστορία του τόπου µας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον ∆ήµαρχο µας, Σπύρο 
Βρεττό, για την τιµή που µας έκανε να συνδιοργανώσουµε αυτή τη σεµνή τελετή που λόγω της πανδηµίας δεν 
µπορέσαµε να της δώσουµε τη µεγαλοπρέπεια που της αρµόζει.

Θα είµαστε πάντα αρωγοί στον πολιτισµό και  σε ό,τι µας ζητηθεί από τη δηµοτική αρχή.
Ευχαριστούµε επίσης το χορευτικό τµήµα απόδοσης τιµών του συλλόγου µας, το ∆.Σ. και µέλη του Συλλόγου 

Κρητών Αχαρνών, καθώς και τους πρόεδρους και τα µέλη άλλων πολιτιστικών συλλόγων. 
Σας Ευχαριστούµε όλους. 
Ο Πρόεδρος 
∆ηµ.  Γιαννούλης
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Σπύρος Βρεττός : «∆ύο χρόνια από την εκλογική νίκη,  
δύο  χρόνια  πορείας  προς  την  αλλαγή  και  την  εξέλιξη»

Συνδηµότισσες και συνδηµότες, 
Συµπληρώνονται δύο χρόνια από την εκλο-

γή µου στη θέση του ∆ηµάρχου ως επικεφαλής 
της παράταξης «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος». 
Από τότε πολλά έχουν αλλάξει και νοµίζω προς 
το καλύτερο. Η δηµοτική αρχή µεγάλωσε καθώς 
στην πορεία βρέθηκε ο τρόπος να ενωθούµε και 
να συνεχίσουµε µε νέους συνοδοιπόρους στην 
κοινή προσπάθεια. Όλοι µαζί σηκώσαµε τα µα-
νίκια για να αντιµετωπίσουµε τα δεκάδες προ-
βλήµατα της πόλης µας. 

Με ρωτάνε συνήθως ποιο ήταν το πιο δύσκο-
λο ζήτηµα που αντιµετωπίσαµε αυτό το διάστη-
µα. Θα µπορούσα να απαριθµήσω µερικές… δε-
κάδες χωρίς υπερβολή. ∆εν µπορείς όµως να µη 
σταθείς στην πανδηµία, η οποία επηρέασε όλη 
την υφήλιο. Μας ανάγκασε να αλλάξουµε προ-
τεραιότητες, να αντιµετωπίσουµε νέα δεδοµένα, 
να σκεφτούµε µε διαφορετικό τρόπο, να αλλά-
ξουµε την καθηµερινότητά µας. Μας δηµιούργη-
σε πρόβληµα και στη λειτουργία του ∆ήµου και 
τον σχεδιασµό µας. Τώρα όµως σταδιακά επι-
στρέφουµε στην κανονικότητα. Προσπαθήσα-
µε να αξιοποιήσουµε αυτό το χρονικό διάστη-
µα, δίνοντας έµφαση στις γραφειοκρατικές δια-
δικασίες. Και τώρα νοιώθουµε και είµαστε έτοι-
µοι να τρέξουµε µπροστά.

Θα µπορούσα µε αυτή την ευκαιρία να απα-
ριθµήσω τα όσα πετύχαµε. Νοµίζω όµως πως 
δεν είναι η κατάλληλη στιγµή. Τους επόµενους 
µήνες έχουµε πολλά πράγµατα να κάνουµε, άλ-

λα να ξεκινήσουµε και άλλα να τα ολοκληρώ-
σουµε. Θα βρούµε τον χρόνο να αναφερθού-
µε σε όλα αυτά. Και η καταγραφή έρχεται άλ-
λωστε σε δεύτερη µοίρα. Αυτό που έχει σηµα-
σία είναι ο καθένας από εµάς να διαπιστώνει 
την αλλαγή, την  εξέλιξη, την πρόοδο στην κα-
θηµερινότητά του. 

Ευχαριστώ όλους όσους προχωράνε µαζί 
µου σε αυτή την πορεία. Τους Αντιδηµάρχους, 
τους συνεργάτες µου, τους συνδηµότες µου, 
τον καθένα από εσάς που βάζει ένα λιθαράκι 
σε αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζουµε τη σκλη-
ρή δουλειά µε στόχο κάθε πολίτης τούτης εδώ 
της πανέµορφης πόλης να νοιώσει ξανά υπε-
ρήφανος. Και σε αυτό το δρόµο µπορούµε να 
βαδίσουµε όλοι µαζί. 
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ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ταχ. ∆/νση: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Τ.Κ.-Πόλη: 13671 ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλέφωνο: 210 2384333 & 6944425049                                       ΗΜΕΡ: 01/06/2021
E-mail: grammateia@iek-acharn.att.sch.gr                                   Αρ.Πρωτ.: 557

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η απονοµή του Βραβείου Καλύτερης ∆ιαφηµιστικής Καµπάνιας στο ∆ηµόσιο Ι.Ε.Κ. Αχαρνών, στον διαγωνισµό 
«Education Leaders Awards 2021», αποτελεί ιδιαίτερη τιµή και χαρά για ολόκληρη την κοινότητα του ∆.ΙΕΚ µας.

Η υποψηφιότητα «∆.ΙΕΚ Αχαρνών: διαφέρουµε στην έµπνευση-FOLLOW» στηρίχτηκε στην πρωτοτυπία της πα-
ραγωγής, η οποία υλοποιήθηκε µε ελεύθερα διαδικτυακά εργαλεία,

στην επισκεψιµότητα και απήχηση στο κοινό, στην ηθική - µη ανταγωνιστική διάσταση και στα ιδεώδη της συ-
νεργασίας και οµαδικότητας που προέβαλε ως ∆ηµόσιος Εκπαιδευτικός Οργανισµός.

Η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Πρόεδρος του ∆ικτύου για τη Μεταρρύθµιση 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, π. Επίτροπος Ε.Ε. και π. Υπουργός, απένειµε στις 31/5/2021 το Βραβείο στην ∆ιευθύ-
ντρια και τον Υποδιευθυντή του ∆.ΙΕΚ Αχαρνών, εκφράζοντας τον ενθουσιασµό της για τα «θαύµατα τα οποία µπο-
ρούν και πραγµατοποιούνται στα ∆ηµόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα».

Ευχαριστούµε θερµά τα µέλη της κριτικής επιτροπής για την αναγνώριση και παραµένουµε
προσηλωµένοι στη ∆έσµευση Ποιότητας στην Κατάρτιση, όή έµπνευση και δύναµη
δηµιουργίας.

Με τιµή.
Η ∆ΙΕΥΘΝΤΡΙΑ  

ΡΟ∆Ω  ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ 

∆ήµος Αχαρνών: Προκήρυξη Υποτροφιών 
κληροδοτήµατος «Ροδίας Στριφτού»

Προκηρύσσουµε την χορήγηση από το κληροδότηµα «Ροδίας Στριφτού» έξι (6) υποτροφιών για το ακαδη-
µαϊκό έτος 2016-2017, χωρίς διαγωνισµό, µε  επιλογή, µε κριτήριο το βαθµό απολυτηρίου, για φοιτητές Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα. Από τις έξι υποτροφίες, οι τέσσερις (4)  θα δοθούν σε φοιτητές που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι.  
και οι δύο (2) σε φοιτητές που  σπουδάζουν σε  Τ.Ε.Ι.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους των πάσης φύσεως Λυκείων , Ενιαίων, Εσπερινών-Ενιαίων 
και Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων που βρίσκονται εντός του ∆ήµου Αχαρνών και έχουν βαθµό απολυτη-
ρίου άριστα (από 18,1 και άνω).

Κριτήριο επιλογής µεταξύ των υποψηφίων αποτελεί ο βαθµός απολυτηρίου µε την προϋπόθεση ότι έχουν 
γίνει δεκτοί  σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδος.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα προτιµώνται κατά σειρά προτεραιότητας τα παιδιά που προέρχονται από οικο-
γένειες α) µονογονεϊκές  και β) πολύτεκνες.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται µέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών στις σχολές που φοιτούν, 
εκτός αν αποφασισθεί  η συνέχιση της υποτροφίας τους για µεταπτυχιακές σπουδές, γεγονός που θα κριθεί από 
τα οικονοµικά του κληροδοτήµατος.

Η µηνιαία χορηγία ανέρχεται στο ποσό των 400 € ανά µήνα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για  υποτρόφους που 
σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαµήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία.
Η υποτροφία θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών των υποψηφίων, εφόσον η επίδοσή τους 

θα είναι καλή, δηλαδή θα επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του εξαµήνου , διαφορετικά θα διακόπτεται. Όποιος δεν 
λάβει το πτυχίο του µέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας σπουδών , υποχρεούται να επιστρέ-
ψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει λάβει.

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ∆ήµο Αχαρνών ,στη ∆/νση Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών, Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, Κτηµατολογίου & Απαλλοτριώσεων, από 20/05/2021 έως τις 20/06/2021 
και ώρες 09:00 έως 13:00. Υπόδειγµα αίτησης όπως και την υπεύθυνη δήλωση θα την βρείτε στο site του ∆ή-
µου www.acharnes.gr

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
1.Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
2.Αντίγραφο απολυτηρίου  Λυκείου επικυρωµένο (Λύκεια αποκλειστικά που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου 
Αχαρνών)
3.Αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθµητικός βαθµός του απολυ-
τηρίου Λυκείου του υποψηφίου.
4.Απόσπασµα ποινικού µητρώου που έχει εκδοθεί τρεις µήνες το πολύ πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του 
διαγωνισµού.
5.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπου-
δές από την ίδια ή άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από 
υποτροφία η οποία του έχει απονεµηθεί προηγουµένως.
6.Βεβαίωση από το αρµόδιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. περί εισαγωγής του υποψηφίου.

Ο ∆ήµαρχος, Ως διαχειριστής του 
Κληροδοτήµατος «Ροδίας Στριφτού»

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                                                                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                                          ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,
                                                           ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετοχής στα τµήµατα 
µάθησης του Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) ∆ήµου Αχαρνών

          Ενηµερώνουµε κάθε ενδιαφερόµενο/η ότι ο ∆ήµος Αχαρνών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των (διά της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, ∆ιά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) 
και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Αχαρ-
νών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων µε εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής 
και Τοπικής Εµβέλειας.

Στο Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Αχαρνών µπορούν να δηµιουργηθούν τα εξής τµήµατα:
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γ. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
∆. ΓΛΩΣΣΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ζ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες)

Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, 
ηλικίας και µόρφωσης, καθώς και µέλη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα 
τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης µε επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του δια-
βατηρίου του υποψήφιου. 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) µέ-
σω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθη-
ση».

  Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης:
Υπεύθυνοι
Μπούκη Ελεάνα
empouki@acharnes.gr
Τέγου Ελένη  
etegou@acharnes.gr
Τηλ.επικοινωνίας  :2132072470   - ΦΑΞ  2102415431

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα. 2ος όροφος,  Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης.   
∆ιεύθυνση Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. 

Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µπορούν να αποσταλούν µε φαξ ή να υποβάλλονται  καθηµερι-
νά στο  Κ.∆.Β.Μ ∆ήµου Αχαρνών (∆ηµαρχείο) και  ώρες 09:00πµ  έως 14:30µµ

               Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί εξακολουθούν να υφίστανται.
                                                             Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ανακοίνωση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
Ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου Αχαρνών, προκειµένου να ενηµερώσει τους πολί-
τες, γνωστοποιεί την αρ. πρωτ. 365595/11-05-21 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρει-
ας Αττικής, προκειµένου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δηµοσιοποί-
ησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ», ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΡ-
ΝΕΟ, ΠΑΡΝΗΘΑ DR (3006212), ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ,

σύµφωνα µε το έντυπο ∆11 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014), το οποίο είναι αναρτηµένο στην  ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Αχαρνών. 

Τα έντυπα ∆11 πρέπει να σταλούν:
Aπό 13-05-2021 έως 23-06-2021 στη Γραµµατεία του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (email: ssona@

patt.gov.gr ή στο FAX: 213 2063533) ή στη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκε-
ντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Νέο Ψυχικό)

 Θέση του έργου: ΟΡΝΕΟ – ΠΑΡΝΗΘΑ DR (3006212),  στο ∆ήµο Αχαρνών και στην Π.Ε. Αν. Αττικής της Πε-
ριφέρειας Αττικής

Φορέας του έργου: DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.
Αρµόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή: ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκε-

ντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
Αρµόδια υπηρεσία στην οποία καλείται το κοινό να ενηµερωθεί: 
1) ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα-Πα-

ρασκευή, 9:00 π.µ. - 15:00 µ.µ., τηλ. 2106984302 και
2) Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ), http: eprm.ypen.gr, µόνο για εγγεγραµµένους χρήστες.

Ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Νικόλαος Ξαγοράρης

Ανακοίνωση Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Ο Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής κος Γεώργιος Πετάκος, και το τµήµα Κοινωνικής Πο-

λιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «∆οµή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο» ∆ή-
µου Αχαρνών µε κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού προγράµµατος Αττική 2014-2020», σας γνω-
στοποιούν ό,τι  ξεκινά η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων για ένταξη νέων ωφελούµενων στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του ∆ήµου Αχαρνών. Το διάστηµα υποβολής αιτήσεων, ορίστηκε από 26/5/2021 έως και 
30/6/2021 και κατά τις ώρες  9:00- 13:00.

Λόγω του COVID -19 και των µέτρων που εφαρµόζονται για την αποφυγή της διασποράς του, οι αιτήσεις 
θα συµπληρώνονται και θα κατατίθενται µαζί µε όλα  τα πλήρη δικαιολογητικά από τους ίδιους τους ενδιαφε-
ρόµενους κατόπιν ραντεβού, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Αχαρνών επί των οδών Αχαρνέων Ιππέ-
ων & Μεγάλου Βασιλείου, στον Προφήτη Ηλία. Η χρήση µάσκας είναι υποχρεωτική σε όλες τις συναλλαγές µε 
τις υπηρεσίες του ∆ήµου.

Τα έντυπα των δικαιολογητικών και των αιτήσεων µπορείτε να τα προµηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από τη 
σελίδα του ∆ήµου Αχαρνών  στον παρακάτω σύνδεσµο:

http://www.acharnes.gr, είτε από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είτε από το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής κα-
τά το διάστηµα  26/5/2021  έως και 30/6/2021 και τις ώρες 9:00πµ- 13:00. Για πληροφορίες και ραντεβού  µπο-
ρείτε να καλέσετε στο 2102463543.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το νέο πρόγραµµα Συνεργείων Αποκοµιδής 
Ογκωδών από 26 Μαΐου 2021 έως 15 Ιουνίου 2021 

Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών στο πλαίσιο της ενηµέρωσης των δηµοτών και προκειµέ-
νου να τους δώσει το µεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστηµα προγραµµατισµού εργασιών ανακοινώνει το νέο 
πρόγραµµα των συνεργείων αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τις 26 Μαΐου 
έως τις 15 Ιουνίου 2021.

* Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213-2072471. Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 09:00-13:00
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΟ∆ΟΥ 
ΚΑΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Συνέχεια από  την πρώτη σελίδα 

Παράλληλα περιλαµβάνεται η κατα-
σκευή µεγάλων έργων υποδοµής, 
όπως τα αντιπληµµυρικά στην 

Εσχατιά, την Καναπίτσα, τη Λεωφόρο Κα-
ραµανλή, τα Μεγάλα Σχοίνα και το Κε-
ντρικό Μενίδι µε χρηµατοδοτήσεις από 
το Υπουργείο Υποδοµών και την Περιφέ-
ρεια. 

∆ηµιουργία κόµβων, κατασκευή παιδι-
κών χαρών µε διάφορες µορφές χρηµατο-
δότησης ακόµη και µε ιδίους πόρους, δη-
µιουργία χώρων στάθµευσης, εξέλιξη της 
ενεργειακής αποδοτικότητας, ανάπλαση 
της Λεωφόρου Πάρνηθας, είναι µερικά µό-
νο από τα σηµαντικά έργα που εντάχθηκαν 
στο πρόγραµµα. Τέλος ιδιαίτερη µνεία θα 
πρέπει να γίνει στα σχολεία µας, καθώς 
υπάρχουν επιµέρους έργα τα οποία αφο-
ρούν την ενεργειακή αναβάθµιση, την αντι-
κεραυνική προστασία, την πυροπροστασία, 

την επισκευή και συντήρηση των αύλειων 
χώρων, την κατασκευή ραµπών για ΑΜΕΑ. 

Γεωγραφικά µπορεί κανείς να εντοπίσει 
έργα σε περισσότερες από δεκαπέντε περι-
οχές της πόλης από την Αγία Άννα  έως την 
Μπόσκιζα και από την Αµυγδαλέζα µέχρι 
τα Μεγάλα Σχοίνα  και τη Βαρυµπόµπη. 

Όλα αυτά µπορεί να µην είναι αρκε-
τά για να καλυφθεί το κενό που έχει δη-
µιουργηθεί όλα τα προηγούµενα χρόνια 
και να είναι ένας προϋπολογισµός ελεύ-
θερος βαρών του παρελθόντος, είναι 
όµως σηµαντικά στοιχεία που καταµαρ-
τυρούν πως η κατεύθυνση είναι συγκε-
κριµένη και είναι προς τα µπροστά. Αν 
καταφέρει ο Σπύρος Βρεττός να συνεχί-
σει στην ίδια διαδροµή, τότε είναι σίγου-
ρο πως του χρόνου τα πράγµατα θα εί-
ναι ακόµη καλύτερα για την πόλη µας. 
Η ανάπτυξη παραµένει πρώτος στόχος 
και µε τέτοια δεδοµένα µπορούµε να εί-
µαστε αισιόδοξοι. 

Ο ∆ήµος µας έχει µπει πλέον σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτό είναι αποτέλεσµα της εξαι-
ρετικής δουλειάς που γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών.

Έπειτα από πολλά χρόνια βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώνουµε 
µελέτες και να τις καταθέτουµε για χρηµατοδότηση.

Η αλλαγή πλεύσης του τελευταίου ενάµιση χρόνουστη διαχείριση των οικονοµι-
κών, έχει δηµιουργήσει το οικονοµικό απόθεµα που επιτρέπει τις δαπάνες που χρειά-
ζονται για τεχνικά έργα που τόσο λείπουν από την πόλη µας, εξασφαλίζοντας χρηµα-
τοδοτήσεις δεκάδων εκατοµµυρίων.

Παράλληλα, έχουν εξοφληθεί υποχρεώσεις προηγούµενων δεκαετιών άνω των 
15.000.000€ που βάρυναν τα ταµεία του ∆ήµου και δηµιουργούσαν οικονοµικό στραγ-
γαλισµό.

Επιτέλους ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία καθώς πλέον ο ∆ήµος καθίσταται 
φερέγγυος σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά.

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός και όλη η διοίκηση εξακολουθεί να δουλεύει µεθο-
δικά και µε συνέπεια. Έχοντας την ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, µαζί µε όλους 
τους συνεργάτες µου εργαζόµαστε καθηµερινά σε συγκεκριµένη κατεύθυνση. Η ψήφι-
ση του προϋπολογισµού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δείχνει όµως πως η δουλειά αυ-
τή αποφέρει καρπούς, τους οποίους µπορούµε να δρέψουµε άµεσα στην πόλη µας. 
Καρπούς µε τη µορφή της οικονοµικής εξυγίανσης, της αναπτυξιακής προοπτικής, της 
προόδου και της πραγµατοποίησης έργων που έχουν λείψει από την πόλη µας. 

Μιχάλης Βρεττός (Αντιδήµαρχος Οικονοµικών): 
«Σπουδαία δουλειά από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του ∆ήµου Αχαρνών»
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Σε εφαρµογή εκτεταµένο πρόγραµµα προληπτικών 
έργων πυροπροστασίας  µε σύµπραξη ∆ήµων,
Περιφέρειας και Πολιτικής Προστασίας
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός συµµετείχε  στην  

έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής 
Προστασίας, µε αντικείµενο τη συγκεκριµενοποίηση των 

εργασιών προληπτικού χαρακτήρα από πλευράς 11 ∆ήµων της Ατ-
τικής

Η έκτακτη σύσκεψη διεξήχθη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολι-
τικής Προστασίας υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης 
Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέ-
λιο Πέτσα, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, του Αρ-
χηγού της Πυροσβεστικής, 10 ∆ηµάρχων και πολλών υψηλόβαθµων 
αξιωµατούχων, µε αντικείµενο τον προγραµµατισµό ενεργειών προ-
ληπτικού χαρακτήρα από πλευράς των ∆ήµων της Αττικής.

Τη συγκεκριµενοποίηση των εργασιών προληπτικού χαρακτήρα 
από πλευράς των ∆ήµων Αττικής που έχουν κηρυχθεί σε Κατάσταση 
Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, µεταξύ των οποίων και 
οι Αχαρνές αποφάσισαν σε ευρεία, έκτακτη σύσκεψη που πραγµατο-
ποιήθηκε στην Πολιτική προστασία υπό τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστα-
σίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.

Έχουν οριοθετηθεί 18 περιοχές σε 11 δήµους της Αττικής. Σε αυτές 
τις 18 περιοχές, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας αναλαµβά-
νει να καθαρίσει την περίµετρό τους και εποµένως, να τις προστατέψει 
εξωτερικά. Στο εσωτερικό της περιµέτρου αναλαµβάνουν οι ∆ήµοι τον 
καταµερισµό των εργασιών που σχετίζονται µε την προστασία του δά-
σους. Εκεί θα έχουν την έκτακτη χρηµατοδότηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, µε βάση τα τεχνικά δελτία, τα οποία θα υποβάλλουν µέ-
χρι την Τετάρτη. Όποια εργασία δεν µπορούν οι ∆ήµοι να την φέρουν 
εις πέρας, θα αναλάβει η Περιφέρεια – ο Περιφερειάρχης είναι εδώ – ή 
η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, αν υπάρχει µεγαλύτερη 
ανάγκη.

Μετά το πέρας της σύσκεψης ο Υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σηµείωσε: «Καλούµε τους πολίτες, όλους 
όσοι που κατοικούν σε περιαστικά δάση, σε οικισµούς που είναι µέ-
σα σε δάση, να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, να είναι πολύ προσε-
κτικοί τις µέρες που υπάρχει κίνδυνος από ισχυρούς ανέµους – να µην 
δηµιουργούµε περαιτέρω προβλήµατα και έτσι όλοι µαζί το καλοκαί-
ρι αυτό από τη µια πλευρά να περάσουµε πολύ όµορφα και από την 
άλλη να αποφύγουµε τους κινδύνους. Φέτος, έχουµε εξασφαλίσει 

χρηµατοδότηση, άρση γραφειοκρατικών εµποδίων, µε άµεσες δια-
δικασίες, ώστε να γίνουν αυτοί οι καθαρισµοί χωρίς προσκόµµατα 
και βεβαίως, όπως πολύ καλά βλέπετε εδώ, έχουµε εξασφαλίσει µια 
συνεργασία που πιστεύω ότι µέρα µε τη µέρα θα γίνεται στενότερη 
και αποτελεσµατικότερη».

Από πλευράς του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέ-
λιος Πέτσας, ανέφερε: «Σε συνέχεια της σύσκεψης υπό τον Πρωθυ-
πουργό και σε συνέχεια, επίσης, των προηγούµενων συσκέψεων που 
έγιναν εδώ, στην Πολιτική Προστασία, ερχόµαστε σήµερα µαζί µε 
τους ∆ηµάρχους να προχωρήσουµε µε οµαδικό πνεύµα και διάθεση 
συνεργασίας, Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση, στην προσπάθεια µας 
για µια ασφαλή αντιπυρική περίοδο. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι 
έχουµε συγκεκριµένες κατευθύνσεις και συγκεκριµένο πλέον κατα-
µερισµό εργασιών».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, µε τη σειρά του 
τόνισε: «Η Περιφέρεια Αττικής και ο µηχανισµός της Πολιτικής Προ-
στασίας µας, θα συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις του και πέραν του 
θεσµικού πλαισίου των αρµοδιοτήτων µας, στις δράσεις για την θω-
ράκιση και την πρόληψη στους ∆ήµους της Αττικής. Συνεργαζόµαστε 
στενά µε την πολιτική ηγεσία όλων των Υπουργείων, µε τους ∆ήµους 
και τα ∆ασαρχεία προκειµένου να βοηθήσουµε ως Περιφέρεια Αττι-
κής στην αντιπυρική θωράκιση. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό που πραγ-
µατοποιήθηκε η συγκεκριµένη συνάντηση µε τη συµµετοχή και των 

11 ∆ηµάρχων. Ήδη δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες.».
Τέλος, ολοκληρώνοντας τη σύσκεψη, ο Υφυπουργός Πολιτικής 

Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράµµι-
σε: «Είναι η πρώτη φορά, µε τον Νόµο 4662 που ψηφίστηκε πέρυσι, 
που η κυβέρνηση δίνει ξεκάθαρο στίγµα και θέτει την πρόληψη ως 
προτεραιότητα και στοίχηµα. Ήδη σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Εσωτερικών, ήδη σε συνεργασία µε την Περιφέρεια, έχοντας πάντα 
ως επιχειρησιακό µας βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώµα, αλλά και µε 
τα στελέχη µας της Πολιτικής Προστασίας, εκπονούµε ένα πιλοτικό 
πρόγραµµα το οποίο από Οκτώβριο ευελπιστούµε ότι θα αποτελεί 
την απόλυτη παρακαταθήκη στο ζήτηµα των προληπτικών εργασιών 
για όλη την χώρα. Συνεργασία, συνεννόηση, σκληρή δουλειά, λίγα 
λόγια και αποτέλεσµα».

Στη σύσκεψη µετείχαν οι ∆ήµαρχοι των 11 ∆ήµων της Αττικής 
στους οποίους υπάγονται οι εν λόγω 18 περιοχές και συγκεκριµένα 
οι ∆ήµαρχοι Λαυρεωτικής ∆ηµήτρης Λουκάς, Μαρκόπουλου-Με-
σογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Σπάτων-Αρτέµιδος ∆ηµήτρης 
Μάρκου, Ραφήνας-Πικερµίου Ευάγγελος Μπουρνούς, Μαραθώνα 
Στέργιος Τσίρκας, ∆ιονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, Κηφισιάς Γιώρ-
γος Θωµάκος, Ωρωπού Γιώργος Γιασηµάκης, Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός, Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης και Σαλαµίνας Γιώργος Πα-
ναγόπουλος.

Σε καθεστώς ειδικής κινητοποίησης Αχαρνές  και Θρακοµακεδόνες λόγω θερινής περιόδου
Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προ-
στασίας υπάγονται οι Αχαρνές και η περιοχή των 
Θρακοµακεδόνων µαζί µε άλλες 17 περιοχές της 
Αττικής, µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Πο-
λιτικής Προστασίας. Συγκεκριµένα, σε αυτούς τους 
δήµους πρόκειται να δροµολογηθούν έργα που 
αφορούν σε προληπτική αποµάκρυνση βλάστησης 
(εργασίες καθαρισµού) για µείωση του κινδύνου 
εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδίως σε µικτές περιοχές δα-
σών/πόλεων και οικισµών.   

Η απόφαση ελήφθη µετά από συνεχείς και αλ-
λεπάλληλες επιτελικές και επιχειρησιακές συσκέ-
ψεις πραγµατοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδοµάδες 

στην Πολιτική Προστασία, υπό τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον 
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης 
Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, µε συµµετοχή του συνό-
λου της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώ-
µατος, αλλά και ∆ηµάρχων της Αττικής, ενώ πραγ-
µατοποιήθηκε και εναέρια κατόπτευση περιοχών 
της Αττικής, για την καλύτερη προετοιµασία του µη-
χανισµού Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της 
τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.

  Τα έργα και εργασίες που θα δροµολογηθούν 
µε βάση την παρούσα απόφαση αφορούν δασο-
κοµικούς-φυτοτεχνικούς χειρισµούς προληπτικής 

αποµάκρυνσης µέρους της φυσικής βλάστησης 
(εργασίες καθαρισµού) για µείωση του κινδύνου σε 
περιοχές όπως, στη ζώνη µίξης δασών/πόλεων και 
οικισµών για λόγους προστασίας των πολεοδοµι-
κών συγκροτηµάτων από επερχοµένη δασική πυρ-
καγιά, σε περιοχές ιδιαίτερης και  πολύ υψηλής 
προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ), εκατέρωθεν 
(πλευρικά) κατά µήκος του οδικού δικτύου που δι-
έρχεται µέσα από δάση και δασικές εκτάσεις.

Στα έργα συµπεριλαµβάνεται και η άµεση απο-
µάκρυνση των υπολειµµάτων καθαρισµού της 
βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους 
από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικι-

ών και οικοπεδικές εκτάσεις, η συντήρηση και βελ-
τίωση  βατότητας του υφιστάµενου δασικού οδι-
κού δικτύου, η συντήρηση υφιστάµενων αντιπυρι-
κών ζωνών, η συντήρηση των πυροσβεστικών 
υδροστοµίων, όπως επίσης και όποιο άλλο έργο ή 
εργασία κρίνεται αναγκαία και απορρέει ως υπο-
χρέωση από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο των φορέ-
ων που εµπλέκονται σε δράσεις πρόληψης για την 
αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών 
σύµφωνα και µε το Γενικό Σχέδιο της Πολιτικής 
Προστασίας για την Αντιµετώπιση Εκτάκτων Ανα-
γκών εξαιτίας ∆ασικών Πυρκαγιών µε την κωδική 
ονοµασία «ΙΟΛΑΟΣ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΝ ΝΕΟ SITE , ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

• ∆ηµιουργούµε µια θερµοκοιτίδα διαδικασιών και επαγγελµατιών που θα πρωταγωνιστήσει στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση. Οι τεχνολογίες αιχ-
µής, η µικροηλεκτρονική, η νανοηλεκτρονική, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοηµοσύνη και το Internet of Things θα αλλάξουν τη ζωή µας. 
• Το ΠΑΡΟΝ βρίσκεται καθ’ οδόν για να αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτυχηµένου και πρωτοπόρου οργανισµού ασφαλιστικής διαµεσο-
λάβησης
• Η άφιξη του νέου site του ασφαλιστικού γραφείου ΠΑΡΟΝ  έρχεται να σας  λύσει τα χέρια µε ένα  ευρύ φάσµα ψηφιακών δυνατοτήτων .
• Το www.paron.com.gr παρέχει µια πρωτότυπη, εξαιρετικά φιλική και ευχάριστη εµπειρία, ώστε ο επισκέπτης να πλοηγείται µε βάση τις ανάγκες του και 
όχι µόνο µέσω παραδοσιακών τρόπων πλοήγησης (προϊόντα και υπηρεσίες). 
• Επιτρέπει την «έξυπνη» αναγνώριση του επισκέπτη και την περιήγησή του σε ενότητες που τον ενδιαφέρουν.
• Το νέο site είναι µια ουσιαστική αναγνώριση του σηµαντικού έργου που συντελείται από την ∆ιοικητική οµάδα του γραφείου ,για την ανάδειξη ενός σύγ-
χρονου οργανισµού ασφαλιστικής διαµεσολάβησης , µε επίκεντρο τον επισκέπτη σε όλο το εύρος της δράσης της: Ασφαλιστικές εταιρίες ,προϊόντα και 
υπηρεσίες, εµπειρίες , εσωτερικές λειτουργίες, εκπαίδευση και υποδοµές.
• Κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του µία "total support" φιλοσοφία, για να αντλήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Τα πράγµατα πλέον είναι πολύ απλά!
Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΑΡΟΝ :  ∆ηµοκρίτου 23. Αχαρνές . Τ.Κ. 13674. Τηλ. 210 2381111
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Μπροστά σε ένα µεγάλο βήµα για 
την οριστική πάταξη της εγκληµα-
τικότητας βρίσκεται ο ∆ήµος Αχαρ-

νών, όπως διεφάνη από την επίσκεψη του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη στις Αχαρνές την Τετάρτη 
(26/5). Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός υποδέ-
χθηκε τον Υπουργό την Αυλίζα, εκεί όπου 
στο πρώην σχολικό συγκρότηµα της περιο-
χής θα στεγαστούν όλες οι αστυνοµικές υπη-
ρεσίες της περιοχής. Παράλληλα το κτηρια-
κό αυτό συγκρότηµα των 2.438 τ.µ. θα απο-
τελέσει την έδρα των επιχειρησιακών αστυ-
νοµικών δράσεων για ολόκληρη την Αττική. 

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνοδευόµενος από τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας Αντιστρά-
τηγο Μιχαήλ Καραµαλάκη και υψηλόβαθµα 
στελέχη της Αστυνοµίας περιηγήθηκε στους 
χώρους και στις δηλώσεις του ανέφερε:  «Σή-
µερα είναι µια ιδιαίτερη µέρα για µας, ελπίζω 
και σηµαντική για τον ∆ήµο Αχαρνών, διότι 
µας παραδίδεται αυτό το κτήριο το οποίο είναι 

εγκαταλελειµµένο, αλλά εµείς θα το µετατρέ-
ψουµε σε έδρα αστυνοµικών δυνάµεων. Το ΑΤ 
Μενιδίου, το Τµήµα Ασφαλείας Αχαρνών, µια 
σειρά από άλλες αστυνοµικές υπηρεσίες, ενι-
αία κέντρα επιχειρήσεων για ολόκληρη τη ∆υ-
τική Αττική, έτσι ώστε αυτός ο χώρος να αποτε-
λέσει σηµείο αναφοράς της ασφάλειας στη ∆υ-
τική Αττική. Η προσοχή µας είναι διαρκής. Θα 
ολοκληρώσουµε πιστεύω µε τον καλύτερο 
τρόπο τις εργασίες εντός 18 µηνών και θα εγκα-
ταστήσουµε στη συνέχεια τις υπηρεσίες µας. 
Μέχρι τότε θα εξακολουθήσουµε να είµαστε 
διαρκώς στους δρόµους µε επιχειρήσεις, µε 
παρουσία, σε συνεργασίας µε τους φιλήσυ-
χους κατοίκους, έτσι ώστε η κοινωνική ειρήνη 
να εµπεδωθεί και σε αυτή την περιοχή, η οποία 
αντιµετώπισε πάρα πολλά προβλήµατα». 

Από την πλευρά του ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός αναφέρθηκε εν συντοµία στην ιστο-
ρία αυτού του κτηρίου και αφού ευχαρίστη-
σε προσωπικά τον Υπουργό Κ. Χρυσοχοΐδη, 
αλλά και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο-

µίας, καθώς υπάρχει εδώ και πάνω από ένα 
χρόνο αγαστή συνεργασία για την επίλυση 
του προβλήµατος της εγκληµατικότητας, στά-
θηκε στη σηµασία της δηµιουργίας του κέ-
ντρου επιχειρήσεων όχι µόνο για τις Αχαρνές, 
αλλά και για ολόκληρη τη ∆υτική Αττική. 
«Εµείς, κ. Υπουργέ, θέλουµε να σας ευχαρι-
στήσουµε πολύ για αυτό που κάνετε. Έχουµε 
µια εξαιρετική συνεργασία εδώ και ένα χρό-
νο. Ανταποκριθήκατε, αντιληφθήκατε το πρό-
βληµα και σήµερα είµαστε ευτυχείς που βρί-
σκεστε εδώ , γιατί πιστεύουµε πως θα λυθεί 
το ζήτηµα που έχουµε στην πόλη µας, µόλις 
πάρει η Αστυνοµία το κτήριο, καθώς θα αλ-
λάξει όλη η εικόνα της περιοχής. Άρα θεωρώ 
πως είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα, όχι µό-
νο για την περιοχή αλλά και για όλο το ∆ήµο 
Αχαρνών και κατ’ επέκταση  για ολόκληρη τη 
∆υτική Αττική. Πιστεύω πως εδώ στην Αυλί-
ζα - που είναι διαπιστωµένο το πρόβληµα - µε 
αυτή την κίνησή σας και την πρωτοβουλία 
που αναλαµβάνετε θα βοηθήσετε πολύ και 

σας ευχαριστούµε για άλλη µια φορά». 
Σύµφωνα µε τα όσα έγιναν γνωστά το έργο 

αναµένεται να ολοκληρωθεί άµεσα σε ένα δι-
άστηµα δεκαοκτώ µηνών και το συγκρότηµα 
θα στεγάσει εκτός από αστυνοµικές υπηρεσίες 
του ∆ήµου και κάποιες άλλες υπηρεσίες, απο-
τελώντας έτσι την επιχειρησιακή έδρα της ∆υ-
τικής Αττικής. Η µεταστέγασή τους στο εγκατα-
λελειµµένο σχολικό κτήριο, ήταν 

ένα πλάνο για την υλοποίηση του οποίου 
προσπάθησε από την πρώτη στιγµή που ανέ-
λαβε τα ηνία του ∆ήµου ο Σπύρος Βρεττός, 
καθώς ήταν πεπεισµένος πως µπορεί να συµ-
βάλλει αποτελεσµατικά στην καταπολέµηση 
της παραβατικότητας που µαστίζει την περιο-
χή της Αυλίζας. Στο ίδιο µήκος κύµατος ήταν 
και οι προσπάθειες της Αντιεγκληµατικής Επι-
τροπής που έχει συσταθεί από τον ∆ήµο, εκ 
µέρους της οποίας το παρών έδωσαν ο πρόε-
δρός της και Αντιδήµαρχος Στάθης Τοπαλί-
δης, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κουλόγιαννης 
καθώς και µέλη της.

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
στην Αυλίζα για τη δηµιουργία επιχειρησιακής έδρας αστυνοµικών δράσεων 

Επίσκεψη και ξενάγηση στη διαδροµή του Αδριάνειου Υδραγωγείου 
στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράµµατος ανάδειξής του 
Στο επίκεντρο ενός ακόµη πολύ φιλόδοξου 
και εντυπωσιακού σχεδίου βρίσκεται ο ∆ή-
µος Αχαρνών. Πρόκειται για τη διαδικασία 
ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου, 
µέσω ενός στρατηγικού προγράµµατος 
Ολοκληρωµένης Χωρικής Παρέµβασης. Σε 
αυτό το πλαίσιο την Τετάρτη (26/5) ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός παρευρέθηκε σε ξε-
νάγηση σε σηµεία της διαδροµής, η οποία 
διέρχεται από οκτώ δήµους της Αττικής. 
Στην επίσκεψη µε επικεφαλής τον Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΥ∆ΑΠ Χ. Σα-
χίνη, συµµετείχαν ακόµη οι ∆ήµαρχοι Κηφισιάς Γ. Θωµάκος, Μεταµόρφωσης Σ. Σαραούδας, 
οι Αντιδήµαρχοι Χαλανδρίου Ε. Χριστούλη, Αµαρουσίου Γ. Τσιπουράκης και υπηρεσιακά στε-
λέχη των οκτώ δήµων από τους οποίους διέρχεται το Αδριάνειο Υδραγωγείο. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο, που αφορά ένα µοναδικό ιστορικό µνηµείο, καθώς 
λειτουργεί εδώ και 19 αιώνες. Η αξιοποίησή του µπορεί να σηµατοδοτήσει εκτός από την ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την εκµετάλλευση υδάτινων πόρων για µη πόσιµες ανάγκες των 
οκτώ αυτών δήµων. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών φιλοξενεί στην έκτασή του το µεγαλύτερο µέρος του Υδραγωγείου και η ξε-
νάγηση ξεκίνησε από το Ολυµπιακό χωριό και το σηµείο που ενώνονται τα υδραγωγεία που φέρ-
νουν τα ύδατα από τις πηγές της Πάρνηθας. Και η δεύτερη στάση ήταν εντός του ∆ήµου και συγκε-
κριµένα στην κεκλιµένη στοά, όπου αρχίζει η υπογειοποίησή του. Ακολούθησαν στάσεις στην Κη-
φισιά, τη ∆εξαµενή της Μεταµόρφωσης (που λειτουργεί και σήµερα), στους ∆ήµους Ηρακλείου, 
Αµαρουσίου, Χαλανδρίου, Ψυχικού µε κατάληξη τη δεξαµενή στο Κολωνάκι. 

«Η ξενάγηση στη διαδροµή του Αδριάνειου Υδραγωγείου µας έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώ-
σουµε πόσο σηµαντικό ιστορικά και πολιτιστικά είναι το έργο ανάδειξής του. Ένα έργο το οποίο όλοι 
οι συνεργαζόµενοι φορείς, η ΕΥ∆ΑΠ, το Υπουργείο Πολιτισµού, η Περιφέρεια και οι οκτώ δήµοι θέ-
λουµε να προχωρήσει και να αναδειχθεί στην πραγµατική του πολυεπίπεδη σηµασία. Ένα ιστορικό 
µνηµείο, ιδιαίτερης αισθητικής, κορυφαίο δείγµα πολιτισµού και ένα σπουδαίο περιβαλλοντικό κλη-
ροδότηµα 1.900 ετών», ανέφερε σχετικά ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός.

Σε τηλεδιάσκεψη υπό 
τον Πρωθυπουργό 
Κ. Μητσοτάκη 
ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός για την 
αντιπυρική περίοδο 
Σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συµµετείχε τη ∆ευτέ-
ρα (24/5) ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός µαζί µε τον Αντιδήµαρχο Πολιτικής 
Προστασίας Γιώργο Σιδηρόπουλο. Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν τα καίρια ζητή-
µατα της αντιπυρικής περιόδου, της προετοιµασίας όλων των συναρµόδιων φορέων 
µε στόχο την καλύτερη δυνατή πρόληψη και αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆Ε∆∆ΗΕ Αναστάσιος Μάνος, ο ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της Α∆ΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης, ο πρόεδρος της ΠΕ∆Α Γιώρ-
γος Μαρκόπουλος και δέκα ακόµη δήµαρχοι δήµων της Αττικής, στους οποίους υπάγο-
νται 18 περιοχές που έχουν χαρακτηριστικά επικινδυνότητας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης µεταξύ άλλων ανέφερε: «Θέλω να τονίσω 
µόνο ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό πως η Πολιτική Προστασία έχει εντοπίσει 18 περιοχές 
σε 11 ∆ήµους που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας, εκεί δηλαδή που συ-
νυπάρχει αστικός ιστός µε δάσος ή και δασική έκταση. Και χρειάζονται ειδικά επιχειρησια-
κά σχέδια και για τις 18 αυτές περιοχές, τα οποία αντιλαµβάνοµαι ότι έχουν εκπονηθεί».

Από την πλευρά του ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός σχολίασε σχετικά µετά το τέλος της 
τηλεδιάσκεψης: «Είχαµε την ευκαιρία να ενηµερωθούµε για καίρια ζητήµατα στα πλαίσια 
της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου µε στόχο την αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµε-
τώπιση δασικών πυρκαγιών σε ∆ήµους που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο ζήτηµα, όπως και 
οι Αχαρνές. Ο Πρωθυπουργός µας διαβεβαίωσε για την πρόθεσή του να στηρίξει τις προ-
σπάθειες των ∆ήµων µε κάθε µέσο. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε όµως πως όλοι µας πρέπει να 
συνδράµουµε σε αυτή την κατεύθυνση και να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί».
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Εκδηλώσεις  µνήµης  του  ∆ήµου Αχαρνών για  την  Επέτειο  της 
Γενοκτονίας των Ποντίων και τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης 
Με σεµνότητα, όπως επιτάσσουν οι ιδι-

αίτερες συνθήκες που διανύουµε και 
µε αυστηρή τήρηση όλων των µέ-

τρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού, ο 
∆ήµος Αχαρνών τίµησε την Κυριακή 23 Μαΐου 
την επέτειο µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντί-
ων και τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης.

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική 
εγκύκλιο, πραγµατοποιήθηκε αρχικά επιµνηµόσυ-
νη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο 
Ηρώων Ακριτών του Πόντου. Μετά τη σύντοµη οµι-
λία του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού, ακολούθησε 
ο χαιρετισµός του προέδρου της Ευξείνου Λέσχης 
Αχαρνών «Καπετάν Ευκλείδης» Γιάννη Τοπαλίδη, 
ενώ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση 
του Εθνικού ύµνου. Παρόµοιο ήταν και το τελε-
τουργικό στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε 
στο Ηρώον για τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρή-
της. Ο ∆ήµος Αχαρνών τηρώντας απόλυτα τις 
οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.
πρωτ.36882/17-05-2021) όσον αφορά την πραγ-
µατοποίηση εκδηλώσεων µνήµης της γενοκτονί-
ας των Ελλήνων του Πόντου σε όλη τη χώρα, που 
πραγµατοποιούνται την πρώτη Κυριακή µετά την 
19η Μαΐου. Παράλληλα υπήρξε µικρός αριθµός 
προσερχοµένων για λόγους δηµόσιας υγείας και 
αυστηρή τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων.

Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός αναφέρθηκε στην τραγωδία που έζη-
σε ολόκληρος ο Ελληνισµός µε τη Γενοκτονία των 
Ποντίων, αλλά και στο πως οι Πόντιοι µέσα από 
πολλές δυσκολίες έκαναν ένα νέο ξεκίνηµα: «Οι 
Πόντιοι συµπολίτες µας διατηρώντας την παράδο-
σή τους, διατηρώντας τα ήθη και τα έθιµά τους, δι-

ατηρώντας τις αξίες τους, κοσµούν διαχρονικά τις 
Αχαρνές. Όλοι µαζί συνεχίζουµε σε µια πορεία µε 
τη µνήµη µας ζωντανή. Την κρατάµε άσβεστη, τη 
διαδίδουµε, την εµπλουτίζουµε, την αξιοποιούµε, 
τη διανθίζουµε και τη δίνουµε στα παιδιά µας σαν 
ατόφιο χρυσάφι. Και περιµένουµε από την ιστο-

ρία να γράψει το τελευταίο κεφάλαιο. Αυτό της δι-
καίωσης…», τόνισε µεταξύ άλλων.

Στην τελετή για τη Μάχη της Κρήτης ο κ. Βρετ-
τός µίλησε για τη σηµασία της στη στρατιωτική ιστο-
ρία, ενώ στάθηκε στο φρόνηµα των Κρητικών που 
έπεσαν στο πεδίο της µάχης. Μεταξύ άλλων ανέφε-

ρε: «Οι Κρήτες των Αχαρνών έχουν σηκώσει µε µε-
γάλη υπερηφάνεια και υψηλό αίσθηµα ευθύνης το 
βάρος αυτής της κληρονοµιάς. Κάνουν ό,τι περνά-
ει από το χέρι τους για να διατηρηθεί ζωντανή και 
ανεξίτηλη στην καρδιά κάθε νέου, στην καρδιά κά-
θε ελεύθερου Έλληνα».

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών στον Πανηγυρικό Εσπερινό 
του  Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κόκκινο Μύλο
Στον Πανηγυρικό Εσπερινό σήµε-
ρα στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου 
και Ελένης στον Κόκκινο Μύλο, 
χοροστατούντος του Σεβασµιώτα-
του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγό-
ρα, παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός µετά τον 
Πανηγυρικό Εσπερινό ευχήθηκε: 
«Εύχοµαι του χρόνου να έχουµε 
αφήσει πίσω µας οριστικά την 
πανδηµία και να µπορέσουµε να 
γιορτάσουµε, όπως έχουµε συνη-
θίσει όλα τα χρόνια.»

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στα Μεγ. Σχοίνα Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης στην περιοχή 
Μεγάλα Σχοίνα βρέθηκε ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός ο οποίος µετέφερε στην σελί-
δα του στο facebook λίγες εικό-
νες και ένα λιτό µήνυµα: «Μεγά-
λ η  τ ι µ ή  κ α ι  χ α ρ ά  ν α 
επισκεπτόµαστε τις εκκλησίες 
του τόπου µας, από τις οποίες 
αντλούµε δύναµη για να συνεχί-
σουµε τον καθηµερινό αγώνα.  
Χρόνια Πολλά στους εορτάζο-
ντες και στις εορτάζουσες µε 
υγεία και οικογενειακή ευτυχία!»

Στις Αχαρνές η 1η Ιστορική  βόλτα 26 «µυθικών» αυτοκινήτων 

Το πρωί της Κυριακής οι δρόµοι 
των Αχαρνών µέχρι την πλατεία 
του Ολυµπιακού Χωριού οµόρ-
φυναν από την παρουσία 26 ιστο-
ρικών αυτοκινήτων.

Μετά από µια διαδροµή που ξε-
κίνησε από το Καλλιµάρµαρο, οι 
συµµετέχοντες της 1ης ιστορικής 
βόλτας που διοργάνωσε ο σύλλο-
γος Ι∆ΟΡΟ κατέληξαν στην πλατεία 
Ολυµπιονικών για µια πολύ όµορ-
φη τελετή. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών µε χαρά 
συµµετείχε στη διοργάνωση της 
πρώτης αυτής βόλτας, αναδεικνύο-
ντας τη φιλοξενία του, αλλά και την 
πρόθεση στήριξης κάθε προσπά-
θειας στο πλαίσιο της εξωστρέφει-
ας, του αθλητισµού και του πολιτι-
σµού. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός δήλωσε µεταξύ άλλων τα 

εξής:  «Με µεγάλη µας χαρά φιλο-
ξενήσαµε σήµερα στην πόλη µας 
την 1η Ολυµπιακή Περιήγηση Ιστο-
ρικών Οχηµάτων. Θέλω να πω ένα 
µεγάλο µπράβο στην Ολυµπιονίκη 
και πρωτεργάτρια του συλλόγου 
Ι∆ΟΡΟ κ. Όλγα Βασδέκη για την 
προσπάθεια που ξεκίνησε, αλλά 
και όλους όσους συµµετείχαν σε 
αυτή την πρώτη ιστορική βόλτα, 
που µπορεί και πρέπει να έχει συνέ-
χεια. Ευχαριστούµε και συγχαίρου-
µε όλους όσους συνέβαλαν στη δι-
οργάνωση, τον υφυπουργό κ. Λευ-
τέρη Αυγενάκη που και µε αυτή την 
ευκαιρία έδειξε το ενδιαφέρον του 
για την πόλη µας, τους συλλόγους 
και φυσικά τους συµµετέχοντες.  
Με τέτοιες διοργανώσεις οι Αχαρ-
νές κάνουν ένα βήµα για την εξω-
στρέφεια, που τόσο πολύ χρειαζό-
µαστε. Μπράβο σε όλους…» 
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Με πολλές ειδήσεις η συνάντηση 
του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού 
µε τον υφυπουργό Αθλητισµού 
Λευτέρη Αυγενάκη
Η 1η ιστορική 
βόλτα που διορ-
γάνωσε ο νεοσυ-
σταθείς σύλλο-
γος Ι∆ΟΡΟ απο-
τέλεσε τελικά µια 
καλή αφορµή 
και για να βγουν 
ειδήσεις για τον 
∆ήµο Αχαρνών. Ειδήσεις που προήρθαν από τη συνάντηση 
του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού µε τον υφυπουργό Αθλητι-
σµού Λευτέρη Αυγενάκη. Ο υφυπουργός που έφτασε στο ∆η-
µαρχείο απευθείας από το αεροδρόµιο, µετά το ταξίδι του στην 
Κρήτη, συναντήθηκε µε τον ∆ήµαρχο πριν υποδεχθούν και οι 
δύο µαζί τους 26 συµµετέχοντες – οδηγούς των ιστορικών αυ-
τοκινήτων. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης για µια ακόµη φορά διαφά-
νηκε η εξαιρετική σχέση µεταξύ των δύο ανδρών, σχέση την οποία 
άλλωστε αµφότεροι επιβεβαίωσαν στις δηλώσεις τους κατά τη δι-
άρκεια της τελετής που διοργανώθηκε στο Ολυµπιακό Χωριό. Ο 
κ. Αυγενάκης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τα θετικότατα 
αποτελέσµατα της συνεργασίας µε τον ∆ήµο όσον αφορά τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ολ. Χωριό. Μάλιστα τόνισε πως πο-
λύ σύντοµα θα υπάρξουν κι άλλες ενέργειες µε κατεύθυνση την 
αξιοποίηση όλων των εγκαταστάσεων, τις δυνατότητες άθλησης 
των δηµοτών και την ανάδειξη µιας περιοχής που έπρεπε να είχε 
προσεχτεί τα προηγούµενα χρόνια. Από την πλευρά του ο κ. Σπύ-
ρος Βρεττός έκανε λόγο για έναν πραγµατικό φίλο της πόλης, που 
το αποδεικνύει µε κάθε ευκαιρία. Μάλιστα τόνισε πως από την 
πρώτη µεταξύ τους συνάντηση διαπίστωσαν πως υπάρχει κοινός 
βηµατισµός µε γνώµονα την παραγωγή έργου προς όφελος των 
πολιτών, των αθλητών, των παιδιών. 

Σε πλήρη εξέλιξη αναπτυξιακό σχέδιο 
ύψους 40 εκατοµµυρίων ευρώ στον ∆ήµο Αχαρνών

Τους τελευταίους οκτώ µήνες στον ∆ήµο Αχαρνών 
εκπονείται από µηδενική βάση ένα τεράστιο επεν-
δυτικό – αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο ξεπερνάει 

τα 40 εκατοµµύρια ευρώ και αφορά διάφορους τοµείς 
παρέµβασης που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης!

Με αφετηρία τα τρέχοντα και τα αναµενόµενα για προ-
κήρυξη  χρηµατοδοτικά εθνικά και ευρωπαϊκάπρογράµµα-
τα ο∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός βρίσκεται σε στενή συνερ-
γασία µε τον Αντιδήµαρχο Συντονισµού του ∆ηµοτικού Έρ-
γου Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και τονΑντιδήµαρχο 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Χρύσανθο Κόνταρη, οι 
οποίοι έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση, παρακολούθη-
ση και υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου, που όµοιό 
του δεν έχει υπάρξει ποτέ στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαµβάνει την εκπόνηση µε-
λετών, την ωρίµανση και την υλοποίηση έργων σε ένα πο-
λύ ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων: τεχνικά και κατασκευα-

στικά έργα, περιβάλλον και καθαριότητα, ενεργειακή εξοι-
κονόµηση και πράσινη οικονοµία, αναβαθµισµένες ψηφια-
κές υπηρεσίες προς τους πολίτες, κοινωνική πολιτική, κ.λπ.

Βασική στόχευση του υλοποιούµενου σχεδιασµού εί-
ναι η εξασφάλιση άµεσης χρηµατοδότησης όλων των έρ-
γων. Κύρια πηγή χρηµατοδότησης στην παρούσα φάση εί-
ναι το πρόγραµµα Αντώνης Τρίτσης από το οποίο αναµένε-
ται να εξασφαλιστούν περίπου 33,5 εκατοµµύρια ευρώ. Οι 
υπόλοιπες χρηµατοδοτήσεις προέρχονται από το Πράσινο 
Ταµείο, το Πρόγραµµα «Φιλόδηµος» και το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής και από το Ταµείο Ανά-
καµψης.

Για όλες τις προς χρηµατοδότηση δράσεις και τις ενέρ-
γειες που έχουν υλοποιηθεί έως σήµερα θα υπάρξουν τις 
επόµενες ηµέρες αναλυτικές ενηµερώσεις από τον ∆ήµαρ-
χο και τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους στα δηµοτικά όργα-
να και στον τύπο.
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γ. Πατούλη µε τον ∆ιοικητικό 
Ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ ∆. Μελισσανί-

δη και επίβλεψη των έργων που χρηµατο-
δοτούνται και εκτελούνται από την Περι-
φέρεια Αττικής στο γήπεδο και την ευρύ-
τερη περιοχή Με την εντεταλµένη τεχνι-
κών έργων Ευρώπη Κοσµίδη Στο πλαίσιο 
της επίσκεψής του ο Περιφερειάρχης είχε 
συνάντηση µε τον ∆ιοικητικό ηγέτη της 
ΠΑΕ ΑΕΚ ∆. Μελισσανίδη και τον ∆ήµαρ-
χο Ν. Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνας  Γ. Βού-
ρο µε τους οποίους συζήτησε τόσο την πο-
ρεία υλοποίησης των έργων, όσο και για 
µια σειρά από παρεµβάσεις που είναι ανα-
γκαίες να υλοποιηθούν προκειµένου να 
ολοκληρωθούν τα έργα. Παρούσα η εντε-
ταλµένη τεχνικών έργων Αττικής και πρό-
εδρος της επιτροπής παρακολούθησης 
του έργου Ευρώπη Κοσµίδη . Αναφορά 
έγινε και στην επικείµενη προγραµµατική 
σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας και της 
ερασιτεχνικής ΑΕΚ, που έχει προταθεί για 
την προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουρ-
γία του γηπέδου, προϋπολογισµού 

14.274.193,50€. Τόσο ο κ. Μελισσανίδης, 
όσο και ο ∆ήµαρχος Γ. Βούρος εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους και τις ευχαριστίες 
τους απέναντι στον Περιφερειάρχη Γ. Πα-
τούλη και τα τεχνικά στελέχη της Περιφέ-
ρειας Αττικής, καθώς έχουν συµβάλλει 
έµπρακτα προκειµένου να προχωρήσει µε 
γρήγορους ρυθµούς το έργο. 

Προς ολοκλήρωση βαίνει το έργο 
της κατασκευής της πεζογέφυρας 
στον οικισµό Γεννηµατά του ∆ήµου 

Φυλής, το οποίο χρηµατοδοτείται µε πό-
ρους της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 
700.000 ευρώ και εκτελείται από το ∆ήµο 
Φυλής. Το περασµένο Σάββατο τοποθετή-
θηκε ο µεταλλικός φορέας της γέφυρας 
και εξαιτίας των έργων υπήρξε εκτροπή 
της κυκλοφορίας προς και από τη Λεωφό-
ρο Φυλής, µέσω της οδού Βυζαντίου. Τις 
εργασίες επέβλεψαν η Εντεταλµένη Περι-
φερειακή Σύµβουλος Τεχνικών Έργων Ε. 
Κοσµίδη και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος 
του ∆ήµου Φυλής Θ. Σχίζας.

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

Άλλη µια χρόνια απαίτηση των κα-
τοίκων των Μεσογείων γίνεται Πρά-
ξη ! Ειδικότερα των ∆ήµων Κρωπίας 

, Μαρκοπούλου και Σαρωνικού για βελτί-
ωση και συντήρηση των οδικών δικτύων 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής που 
περνούν από τα διοικητικά τους όρια ! Μα-
ζί µου οι αντιδήµαρχοι µε τους οποίους εί-
χαµε εξαιρετική συνεργασία , Μαρκοπού-
λου κ. ∆. Κολιαβασίλης, Κρωπίας κ. Ν. 
Γιαννάκος και Σαρωνικού κ. Β. Μπούτσης.  
Η Αττική αλλάζει και η Ανατολική Αττική 
-πρώτη µου προτεραιότητα πάντα – µέρα 
µε την µέρα βελτιώνεται !

Ξεκινούν άµεσα τα έργα για την αντιπληµµυρική προστασία στον δήµο Νέας 
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, µετά την υπογραφή σύµβασης κατασκευής αντι-
πληµµυρικών έργων από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. Ειδικότε-

ρα η σύµβαση προβλέπει 
την ανάπτυξη παρεµβάσε-
ων  αντιπληµµυρικής προ-
στασίας στον ∆ήµο Νέας 
Φιλαδέλφειας –Χαλκηδό-
νας µε έργα ενίσχυσης του 
υφιστάµενου συλλεκτήρα 
Σ7 (περιοχή Αγία Μαρίνα)».
Το έργο  χρηµατοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «Αττική 2014-
2020» και η σύµβαση µε 
τον ανάδοχο προβλέπει 
ολοκλήρωση του σε διά-
στηµα 18 µηνών. Η Προϋ-
πολογισθείσα δαπάνη είναι  
4.774.000,00 ευρώ συµπε-
ριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό EU 
Digital COVID Certificate : -Ολοκληρώθη-
κε η παρουσίαση του ευρωπαϊκού ψηφια-
κού πιστοποιητικού EU Digital COVID 
Certificate, το οποίο θα διευκολύνει τα τα-
ξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. -Το ψη-
φιακό πιστοποιητικό παρουσίασε ο υπουρ-
γός Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. -«Η 
Ελλάδα είναι έτοιµη. Η επίσηµη εφαρµογή 
(σ.σ.: στην Ευρώπη) θα γίνει την 1η Ιουλί-
ου», είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αρι-
στοτελία Πελώνη. 

l Συντάξεις χηρείας- Αναστέλλονται για 
έναν µήνα οι µειώσεις:  -Αναστέλλονται 
για έναν µήνα οι µειώσεις στις συντάξεις 
χηρείας που προβλέπονται στις διατάξεις 
του άρθρου 12 του Ν. 4387/16 περί επιζώ-
ντων συζύγων, όπως τροποποιήθηκε µε 
τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 
4611/19 της προηγούµενης Κυβέρνησης, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείο 
Εργασίας. -Οι συνταξιούχοι που διαπί-
στωσαν περικοπή στη σύνταξή τους θα 
πρέπει να προσκοµίσουν έως το τέλος 
Ιουνίου 2021 τη σχετική υπεύθυνη δήλω-
ση στο αρµόδιο υποκατάστηµα στο οποίο 
ανήκουν.

l Αυτόµατη καθίσταται η έκδοση προσωρινής 
σύνταξης : -Υποχρεωτική θα είναι εφεξής η 
χορήγηση προσωρινής σύνταξης, χωρίς να 
υποβάλλεται απαραίτητα δήλωση συναίνε-
σης εκ µέρους των υποψήφιων συνταξιού-
χων. -Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ θέτει ως προ-
ϋπόθεση µόνο την υποβολή µε ηλεκτρονι-
κό ή έντυπο τρόπο της αίτησης συνταξιοδό-
τησης. -Με άλλη εγκύκλιο, ο Φορέας 
ξεκαθαρίζει τη χρονική περίοδο καταβολής 
των συντάξεων, αφού πρώτα έχει υποβλη-
θεί πάλι η αίτηση συνταξιοδότησης. -Τονίζε-
ται, όµως, ότι για να χορηγηθεί µια σύνταξη 
δεν αρκεί να υποβληθεί απλώς µια αίτηση, 
αλλά πρέπει να πληρούνται και όλες οι νό-
µιµες προϋποθέσεις (δηλαδή όρια ηλικίας, 
ηµέρες ασφάλισης).

l Αποζηµίωση για κουρεµένα ενοίκια Απρι-
λίου : -Προκαταβολικά, θα λάβουν οι ιδι-
οκτήτες ακινήτων την αποζηµίωση από το 
κράτος για τα «κουρεµένα» έως 100% 
ενοίκια µηνός Απριλίου. -Το υπουργείο 
Οικονοµικών επαναλαµβάνει το «µοντέ-
λο» που εφάρµοσε για τα µειωµένα ενοί-
κια του Μαρτίου, αλλά όσοι εισπράξουν 
τα ποσά που τους αναλογούν θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς 
υπάρχει η πιθανότητα η εφορία να τα ζη-
τήσει πίσω.

l ∆εν επιβάλλονται τεκµήρια σε 1,5 εκατ. φο-
ρολογούµενους : -∆εν χρειάζεται να ανησυ-
χούν για τα τεκµήρια διαβίωσης 1,5 εκατ. 
φορολογούµενοι, καθώς αυτά έχουν ανα-
σταλεί για όσους ασκούν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα που χαρακτηρίστηκε πλητ-
τόµενη ή ανεστάλη µε κρατική εντολή, για 
εργαζοµένους και ναυτικούς που τέθηκαν 
σε αναστολή εργασίας, για όσους εντάχθη-
καν στον µηχανισµό ενίσχυσης “Συν- Εργα-
σία” και για ιδιοκτήτες ακινήτων που έλα-
βαν µειωµένο µίσθωµα εντός του 2020 και 

για το οποίο έχει υποβληθεί έστω µία εγκε-
κριµένη δήλωση COVID 19.

l Ρύθµιση οφειλών για χρέη κατά την διάρ-
κεια της πανδηµίας : -∆ιαφορετικές επιλο-
γές στην εξόφληση των λεγόµενων «κο-
ρονοχρεών» που ξεκινούν από τις 24, τις 
60, τις 120 και φτάνουν έως και τις 240 δό-
σεις θα έχει το κάθε νοικοκυριό ή επιχει-
ρηµατίας, προκειµένου να εξοφλήσει τα 
χρέη που συσσωρεύτηκαν την εποχή της 
πανδηµίας. -Το σχέδιο που έχει θέσει επί 
τάπητος το υπουργείο Οικονοµικών, 
προβλέπει ουσιαστικά «εξατοµικευµέ-
νες» δόσεις.

l Επιδότηση παγίων δαπανών: Ιούνιο οι αιτή-
σεις - Από Ιούλιο οι πιστώσεις : -Πιθανόν την 
άλλη εβδοµάδα αναµένεται να ανοίξει η 
πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε για την υποβολή των 
φετινών φορολογικών δηλώσεων. -Η έναρ-
ξη της συγκεκριµένης διαδικασίας θα συµ-
βάλλει στην υλοποίηση του προγράµµατος 
επιδότησης παγίων δαπανών, συνολικού 
προϋπολογισµού 500 εκατ. ευρώ, το οποίο 
εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει τον Ιούνιο µε την 
υποβολή των δηλώσεων εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος από τους ενδιαφερόµενους.

l Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ : -Φραγή σε όσες µε-
ταβιβάσεις, αλλά και γενικότερα σε συναλ-
λαγές που αφορούν ακίνητα βάζει η ΑΑ-
∆Ε στην περίπτωση που δεν προσκοµιστεί 
το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. -Απόφαση του 
διοικητή της ΑΑ∆Ε κ. Γιώργου Πιτσιλή, κα-
θορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες είναι 
απαραίτητη η προσκόµισή του και οι συ-
ναλλαγές ακινήτων για τις οποίες δεν χρει-
άζεται να υποβληθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. 
-Το συγκεκριµένο πιστοποιητικό επιβεβαι-
ώνει ότι την προηγούµενη 5ετία έχουν 
πληρωθεί όλοι οι φόροι που αναλογούν 
στο συγκεκριµένο ακίνητο (ΕΝΦΙΑ και 
ΦΑΠ) και θα εκδίδεται µόνο ηλεκτρονικά. 

l Νέα ρύθµιση χρεών έως 24 άτοκες δόσεις 
για οφειλές στη διάρκεια της καραντίνας: 
-Νέα ρύθµιση χρεών που δηµιουργήθηκαν 
στη διάρκεια της καραντίνας µε περισσότε-
ρες δόσεις, αλλά και µε ένταξη περισσότε-
ρων ειδών οφειλών επεξεργάζεται το 
υπουργείο Οικονοµικών. -Το οικονοµικό 
επιτελείο εκτιµά ότι η ειδική ρύθµιση των 24 
άτοκων και 48 έντοκων δόσεων για τους 
φόρους που είναι σε αναστολή είσπραξης 
δεν επαρκεί για να καλύψει τις ζηµίες που 
δηµιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 
µέχρι σήµερα και ετοιµάζει νέο πακέτο το 
Οποίο αναµένεται να τεθεί σε διαβούλευση 
µε τους θεσµούς στην 11η αξιολόγηση της 
ελληνικής οικονοµίας. -Το σχέδιο που εξε-
τάζεται προβλέπει άτοκες δόσεις για όσους 
επιλέξουν τις 24 δόσεις.

l Ακατάσχετη η οικονοµική ενίσχυση επα-
νεκκίνησης : -Αφορολόγητα, ακατάσχετα 
και ανεκχώρητα είναι τα ποσά που χορη-
γεί το κράτος σε επαγγελµατίες για να κα-
λύψουν το «πρώτα τους έξοδα» κατά την 
επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους. 
- Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατα-
τέθηκε στην Βουλή, ενώ οι δικαιούχοι 
δεν είναι υποχρεωµένοι να προσκοµί-
σουν αποδεικτικό φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµ-

µετοχή τους στις δράσεις και την είσπρα-
ξη της ενίσχυσης.

l ∆εύτερη ευκαιρία για ρύθµιση χρεών έως 
240 δόσεις : -∆εύτερη ευκαιρία σε όσους 
οφειλέτες θέλουν να ρυθµίσουν τα χρέη 
τους µε το ∆ηµόσιο και τις τράπεζες µε µία 
ενιαία δόση επιχειρεί να δώσει η νέα ρύθµι-
ση για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, στο 
πλαίσιο του νέου νόµου για τον Πτωχευτι-
κό Κώδικα. -Οι οφειλέτες που δεν θέλουν 
να πτωχεύσουν και να χάσουν το σύνολο 
της περιουσίας τους θα έχουν το δικαίωµα 
να εντάξουν όλα τα χρέη τους σε έως και 
240 δόσεις προκειµένου να αποφύγουν κα-
τασχέσεις και πλειστηριασµούς. -Η ειδική 
πλατφόρµα για τον εξωδικαστικό µηχανι-
σµό αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία από 
την 1η Ιουνίου.

l Από τα τέλη Μαΐου η υποβολή αιτήσεων 
στην πλατφόρµα «my business support»: 
-Ακόµη ένα µέτρο στήριξης, συνολικού 
προϋπολογισµού 500 εκατ. ευρώ, µπαί-
νει από το επόµενο 10ήµερο σε φάση 
υλοποίησης. -Με ηλεκτρονική αίτηση 
που θα υποβληθεί στην πλατφόρµα «my 
business support» επαγγελµατίες που 
απασχολούν προσωπικό και υπέστησαν 
ζηµιές το 2020 λόγω µεγάλης µείωσης 
εσόδων -άνω του 30% κατά τη διάρκεια 
της περσινής χρονιάς- θα κληθούν να εκ-
δηλώσουν αρχικό ενδιαφέρον για τη 
συµµετοχή στο λεγόµενο πρόγραµµα 
«επιδότησης παγίων δαπανών». -Οι εκ-
δηλώσεις ενδιαφέροντος θα υποβλη-
θούν µέχρι το τέλος Μαΐου και για ολό-
κληρο το πρώτο 15νθήµερο του Ιουνίου. 

l Σε εφαρµογή τα ηλεκτρονικά βιβλία : -Υπο-
χρεωτικά µπαίνουν στη ζωή των επιχειρήσε-
ων τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 1η Ιουλί-
ου 2021, οπότε και τα δεδοµένα αυτών θα 
πρέπει να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατ-
φόρµα myDATA. Έως και την υποβολή πά-
ντως της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµα-
τος φορολογικού έτους 2021 οι επιχειρήσεις 
έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν όλα 
τα δεδοµένα τους µε ακρίβεια σε σχέση µε 
τα δεδοµένα των βιβλίων τους και του Ε3.

l Ολοκληρώνεται η Επιστρεπτέα Προκατα-
βολή 7 - Έρχονται ενισχύσεις ειδικού σκο-
πού -Πέφτει οριστικά η αυλαία για τις Επι-
στρεπτέες Προκαταβολές. -Σήµερα είναι η 
τελευταία µέρα υποβολής των αιτήσεων 
για τον 7ο κύκλο, και σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες δεν προβλέπεται να δοθεί πα-
ράταση. -Με την Επιστρεπτέα 7 κλείνει η 
πρακτική ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε 
αυτό τον τρόπο. -Ήδη, πάνω από 580.000 
επιχειρήσεις και επαγγελµατίες έχουν 
υποβάλει αίτηση στο MyBusinessSupport.

l Εισφορά αλληλεγγύης- Επανεξέταση σε 
τουλάχιστον 1 χρόνο για δηµόσιους υπαλ-
λήλους και συνταξιούχους : - Οι αυξηµένες 
δαπάνες, λόγω της πανδηµίας, και οι απώ-
λειες στα έσοδα µεταθέτουν πιθανότατα για 
το 2023 τις όποιες αποφάσεις για µόνιµα µέ-
τρα ελάφρυνσης των φορολογουµένων, 
όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης, µε επέκταση τόσο στους δηµόσιους 
υπαλλήλους όσο και στους συνταξιούχους. 
-Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου 

Οικονοµικών, ο στόχος 
είναι και το 2022 να 
ισχύσει η κατάργηση της 

εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τοµέα 
όπως έχει ήδη εξαγγείλει ο πρωθυπουργός.

l Μείωση της προκαταβολής φόρου εισο-
δήµατος για τις ατοµικές επιχειρήσεις, 
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους 
αγρότες, τις εταιρείες και τα λοιπά νοµικά 
πρόσωπα, πλην τραπεζών, τη µείωση του 
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νο-
µικών προσώπων κατά δύο ποσοστιαίες 
µονάδες, καθώς και τη συνέχιση για άλ-
λον έναν χρόνο (για το φορολογικό έτος 
2021 όσον αφορά τα εισοδήµατα από µη 
µισθωτές πηγές και για το φορολογικό 
έτος 2022 για τα εισοδήµατα από µισθούς 
του ιδιωτικού τοµέα) του µέτρου της µη 
επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης, προβλέπει τροπολογία που κατέθε-
σε  στη Βουλή ο ΥΠΟΙΚ Σταϊκούρας.

l Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά θα γίνονται όλες 
οι αγοραπωλησίες ακινήτων, χωρίς επισκέ-
ψεις στην εφορία και γραφειοκρατία, από 
την 1η Ιουνίου. Οι δηλώσεις φόρου µεταβί-
βασης ακινήτων για τη σύνταξη συµβολαι-
ογραφικού εγγράφου πώλησης, τα οποία 
βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το 
σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού 
αξίας ακινήτων, υποβάλλονται ηλεκτρονι-
κά, όπως και οι δηλώσεις για τη µαταίωση 
του συµβολαιογραφικού εγγράφου. Μέχρι 
το τέλος του έτους θα υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα και οι υπόλοιπες 
δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου, ήτοι γο-
νικές παροχές και δωρεές.

l Πάγιες δαπάνες: Έως 17 Ιουνίου η υποβο-
λή των αιτήσεων : -Ξεκινά η πρώτη φάση 
της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρο-
ν ι κ ή  π λ α τ φ ό ρ µ α  τ η ς  Α Α ∆ Ε 
«myBusinessSupport» για το πρόγραµµα 
επιδότησης παγίων δαπανών. -Σύµφωνα 
µε την υπουργική απόφαση, δύο είναι τα 
βασικά βήµατα που πρέπει να κάνουν οι 
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εντα-
χθούν στο πρόγραµµα: -να υποβάλουν, 
µέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, την αίτηση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρ-
µα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων (ΑΑ∆Ε). -να συµπληρώσουν το 
έντυπο Ε3, το οποίο θα µπορεί να οριστι-
κοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και 
η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδή-
µατος φυσικών και νοµικών προσώπων.

l Παρατείνεται η καταβολή δόσεων για το µή-
να Μάιο σε ρυθµισµένες οφειλές προς τα 
ασφαλιστικά ταµεία : -Παράταση για άλλον 
ένα µήνα δίνεται στην καταβολή των δόσε-
ων ενεργών ρυθµίσεων ασφαλιστικών ει-
σφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο 
πλαίσιο των µέτρων για την αντιµετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού 
COVID -19, σύµφωνα µε σχετική Κοινή 
Υπουργική Απόφαση. -Η προθεσµία κατα-
βολής των δόσεων ενεργών ρυθµίσεων 
ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 
31.05.2021, καθώς και η προθεσµία όλων 
των επόµενων µηνιαίων δόσεων της κάθε 
ρύθµισης, παρατείνεται κατά έναν (1) µήνα. 
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Το Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική 
Φροντίδα Αχαρνών, 
ξεκίνησε από την Τρίτη 1η 

Ιουνίου 2021, τη λειτουργία των 
Προγραµµάτων «Άθληση για 
Όλους».

Η υλοποίηση των 
προγραµµάτων θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα 
υγειονοµικά πρωτόκολλα που 
εκδίδονται για την καταπολέµηση 
της διασποράς της πανδηµίας 
covid-19.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες 
µπορούν να βρουν αιτήσεις 
συµµετοχής στην ιστοσελίδα του 
νοµικού προσώπου www.difa.gr 
και στο γραφείο αθλητικών 
δραστηριοτήτων στο κλειστό 
γυµναστήριο «Μπάµπης 
Χολίδης».
Για την εγγραφή σας απαιτείται η 
προσκόµιση:
• Ιατρικής βεβαίωσης ικανότητας 
άθλησης
• (1) µίας φωτογραφίας
• Λογαριασµού ∆ΕΚΟ και 
• Self  Test τελευταίας εβδοµάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες 
και εγγραφές οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στο 
τηλέφωνο: 2167005271 
(υπεύθυνος κ. Λαζαρίδης).

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ (∆Η.Φ.Α.)

Έναρξη Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους»
από  την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Ι.Λ.Ε.Α. συµµετέχει επισήµως στη ∆ράση Εθνικής Εµβέλειας "21" για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Ήδη παρελήφθη η πιστοποίηση και το ειδικό σήµα της επίσηµης συµµετοχής 
της Ι.Λ.Ε.Α. στους εορτασµούς και αναρτήθηκε έξω από το Ιστορικό και Λαογρα-
φικό Μουσείο. 

Μέχρι στιγµής έχουν δηλώσει τη συµµετοχή τους στη συγκεκριµένη δράση 
άλλα 262 Μουσεία σε όλη την Επικράτεια.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
13674, Κεντρική Πλατεία Αχαρνών - Τηλ. - Fax: 210 2462 701

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, η Ι.Λ.Ε.Α. θα επισκεφτεί την επετειακή περιοδική έκθεση του 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης µε θέµα «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισµός».  Τα αντικείµενα που εκτίθενται προέρχονται από την προσωπική 
συλλογή των Εθνικών ευεργετών Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου.  Ο Αθανάσιος Μαρτίνος είναι Επίτιµο Μέλος και µεγάλος δωρητής της 

Ι.Λ.Ε.Α.  Η επίσκεψη µας θα γίνει σε δύο οµάδες των 8 ατόµων η κάθε µια, λόγω των περιοριστικών µέτρων για τον covid-19.  Η επίσκεψη διαρ-
κεί περίπου µια ώρα, το εισιτήριο είναι 5€ θα καταβληθεί στο ταµείο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και σε αυτό συµπεριλαµβάνεται η ξε-
νάγηση από την αρχαιολόγο του Μουσείου κυρία Μαριέττα Κυπριωτάκη.  Όλοι οι συµµετέχοντες θα µεταβούµε στην έκθεση µε δικό µας µε-
ταφορικό µέσο.  Για δηλώσεις συµµετοχής στο Μουσείο της Ι.Λ.Ε.Α. καθηµερινές 9:00 µε 14:00 στο τηλέφωνο 2102462701. Λόγω του πολύ 

περιορισµένου αριθµού των ατόµων που έχουµε στην διάθεσή µας θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 24 62 701 
email: ileamousio1982@gmail.com, site: www.ilea.gr 
Αχαρνές, 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς: Τα Μέλη  της Ιστορικής & 
Λαογραφικής  Εταιρείας Αχαρνών 
Καλούνται τα µέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών την Τε-

τάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 20:00 µ.µ. στον ΕΟΣ Αχαρνών, οδός Φιλαδελ-
φε’ιας 126, σε ετήσια Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κα-
ταστατικού, µε τα εξής θέµατα: 

1. Απολογισµός πεπραγµένων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού έτους 2020. 
3. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής. 
4. Απαλλαγή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
5. Προϋπολογισµός 2021. 
6. Τροποποίηση καταστατικού 

εναρµόνιση στην κείµενη νοµοθεσία περί Σωµατείων και Μουσείων 
εκσυγχρονισµός άρθρων του καταστατικού 
πρόβλεψη τύχης περιουσίας του Σωµατείου σε περίπτωση λύσης του. 
Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 

16/6/2021 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, µε τα ίδια θέµατα και µε όσους εί-
ναι παρόντες και ταµειακώς τακτοποιηµένοι. 

Για το ∆.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α. 
Ο Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραµµατέας 
Γεώργιος Φυτάς                                            Μαργαρίτα Κλαδιά

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Κεντρική Πλατεία Αχαρνών   
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 24 62 701   
email: ileamousio1982@gmail.com,  site: www.ilea.gr   
Αχαρνές, 26/05/2021                   Αρ. Πρωτ.: 18

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Προς: Τα µέλη της Ιστορικής &Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών 

Αγαπητά Μέλη της Ι.Λ.Ε.Α.,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ι.Λ.Ε.Α. θα ήθελε να σας υπενθυµίσει ότι για να 

συµµετέχετε στην προσεχή  Γενική Συνέλευση της Ι.Λ.Ε.Α.  (9 Ιουνίου & 16 
Ιουνίου - σε περίπτωση µη απαρτίας στη πρώτη ηµεροµηνία) θα πρέπει να τα-
κτοποιήσετε τις οικονοµικές σας οφειλές.

Σας ενηµερώνουµε ότι µπορείτε να προσέρχεστε στο Μουσείο καθηµερινές 9:00 
µε 14:00 και να επικοινωνείτε µαζί µας στο τηλέφωνο 210 24 62 701.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

Με εκτίµηση, 

Για το ∆.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος            Η Γεν. Γραµµατέας
Γεώργιος Φυτάς         Μαργαρίτα Κλαδιά



17Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

«Καλοκαίρι στην πόλη 2021»: Καλοκαιρινό  Camp από τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών
Το καλοκαίρι έχει ήδη φτάσει και αν αναρωτιέστε 

πως θα απασχολήσετε τα παιδιά µε δηµιουργι-
κούς τρόπους παραµένοντας στην πόλη, σας 

παρουσιάζουµε την καλύτερη πρόταση.
Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (Ν.Π.∆.∆.), είναι αυ-

τή που θα σας δώσει τη λύση. Οργανώνουµε λοιπόν και 
φέτος το καλοκαιρινό µας Camp «Καλοκαίρι στην πόλη 
2021».

Για άλλη µια χρονιά η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών, 
όπως εδώ και πολλά χρόνια διοργανώνει το καλοκαιρι-
νό πρόγραµµα Camp «Καλοκαίρι στην πόλη» το οποίο 
θα φιλοξενήσει τα παιδιά σας ηλικίας από 6 έως 12 χρο-
νών, ώστε να περάσουν ευχάριστα και δηµιουργικά το 
χρόνο τους, από 28-06 2021 µέχρι και 30-07-2021.

Το πρόγραµµα θα εξελιχθεί σε 3 περιόδους:
• 1η Περίοδος από 28-06-2021έως 09-07-2021 µε κόστος 
80 ευρώ ανά παιδί.
• 2η Περίοδος από 12-07-2021έως 23-07-2021 µε κόστος 
80 ευρώ ανά παιδί.
• 3η Περίοδος από 26-07-2021έως 30-07-2021 µε κόστος 
40 ευρώ ανά παιδί.
Τα παιδιά σας θα συµµετέχουν σε ένα πολυθεµατικό, εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει:
• Μουσική προπαιδεία κ.λ.π. και χορό (παραδοσιακούς 
χορούς Αττικής και από κάθε περιοχή της Ελλάδος ) ,από 
εξειδικευµένο προσωπικό.
• Ζωγραφική µε θέµατα για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 χρο-
νών.

• Αθλοπαιδιές (τένις , βόλεϊ, µπάσκετ , ποδόσφαιρο…) 
από πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής της ∆ηµο-
τικής Φροντίδας Αχαρνών.

Επίσης το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει επισκέψεις 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σε µουσεία (Ακρόπολης , 
Πολεµικής Αεροπορίας, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μου-
σείο, Κυκλαδικής Τέχνης και Μέγαρο Παλαιάς Βουλής) 
συνοδευόµενα από υπεύθυνους συνοδούς Κ.Φ.Α., κα-

θώς και θαλάσσια µπάνια στην παραλία Σχοινιά σε ορι-
οθετηµένο χώρο και πάντα µε επίβλεψη (εκµάθηση κο-
λύµβησης).

∆ηλώσεις ενδιαφέροντος µέχρι 18-06-2021 στο τηλ.: 
210 2477900

Υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Έλενα Νοµικού
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισµέ-

νων θέσεων.



THE HAPPY SUMMER CAMP 
by #Aodias Καλώς ήρθατε στο καλοκαίρι! 
Το THE HAPPY SUMMER CAMP για 7η συνεχή 

χρονιά ετοιµάζεται, να δεχτεί τους µικρούς του 
φίλους για να περάσουν µαζί ένα υπέροχο δη-

µιουργικό καλοκαίρι!  Βρισκόµαστε σ’ ένα όµορφο, κα-
θαρό, καταπράσινο χώρο στη Βαρυµπόµπη, µε εύκολη 
πρόσβαση από τα υπόλοιπα Β. Προάστια (Κηφισιά, Ν. 
Ερυθραία ). 

Στόχος τόσο των διοργανωτών, όσο και των έµπει-
ρων παιδαγωγών που το στελεχώνουν, είναι τα παιδιά 
να ψυχαγωγηθούν αλλά να έρθουν σε επαφή µε την σω-
µατική δραστηριότητα και καλλιτεχνικές δηµιουργίες, 
που θα τους χαρίσουν την δυνατότητα να αναπτύξουν 
πνεύµα συνεργασίας, επικοινωνίας και δηµιουργικότη-
τας.  Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί ακολουθώντας 
πιστά τους κανόνες υγιεινής σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
δηµόσιων φορέων υγείας.  Η ασφάλεια των παιδιών εί-
ναι το βασικό µας µέληµα και το πρόγραµµα καθώς και 
όλες οι δραστηριότητες θα προσαρµοστούν στα νέα δε-
δοµένα.  Αυτό σηµαίνει πως θα διεξάγονται σε ανοιχτό 
χώρο, µε ολιγοµελή τµήµατα κρατώντας τις απαραίτητες 
αποστάσεις. 

Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται βιωµατικές εκδρο-
µές & θαλάσσια µπάνια, εικαστικό-δηµιουργικό εργα-
στήρι, µουσικοκινητική αγωγή, γλωσσικά παιχνίδια, θε-
ατρικό εργαστήρι, Τοξοβολία, Χόκεϊ επί χόρτου, Tae-
Kwon-Do, Κολύµβηση, Ενόργανη γυµναστική, Ξιφα-
σκία, Βόλεϊ, Fun & Fit for Kids.  Η 1η περίοδος ξεκινά στις 28 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουλίου, µπορούν 
να λάβουν µέρος παιδιά από 5-13 ετών.  Μία αξέχαστη εµπειρία και ένα υπέροχο καλοκαίρι θα καταγραφούν στη 
µνήµη των παιδιών, η οποία είναι ο γραφιάς της ψυχής, όπως είχε πει ο Αριστοτέλης.
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Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποι-
ήθηκε το Σάββατο 29 Μάη το Μα-
θητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Με-

νίδι στην πλατεία Αγίου Βλάση µε σύνθη-
µα «∆ίνουµε τρόπο στην οργή - Ανάσα ο 
αγώνας για να νικήσει η ζωή».

Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ ξεκίνησε µε 
χαιρετισµό από µαθήτρια. Χαιρετισµό απηύ-
θυνε µέλος της Ένωσης Γονέων και Κηδεµό-
νων Αχαρνών. Το πρόγραµµα συνεχίστηκε 
µε το παιχνίδι «Τσακ - Μπαµ» από την οµά-
δα «Κόκκινο Αερόστατο» του Στεκιού Πολι-
τισµού και Νεανικής ∆ηµιουργίας της ΚΝΕ 
στο Μενίδι, όπου το κοινό συµµετείχε στην 
παντοµίµα που έπαιξαν οι µικροί µας φίλοι.

Ακολούθησε παρουσίαση του εικαστι-
κού δρώµενου µε τίτλο «∆εν φιµώνεται η τέ-
χνη» από την εικαστική οµάδα του Στεκιού 
Πολιτισµού και Νεανικής ∆ηµιουργίας της 
ΚΝΕ στο Μενίδι που έστειλε ένα δυνατό µή-
νυµα απέναντι στην καταστολή, τη χειραγώ-
γηση, αλλά και τη λογοκρισία στην Τέχνη 
που εφαρµόζει η κυβέρνηση µε τον τροµο-
νόµο της ΕΕ.

Ξεχωριστή θέση στο Μαθητικό Φεστιβάλ 
είχε η δράση αλληλεγγύης στον Παλαιστινι-
ακό λαό που δέχεται το τελευταίο διάστηµα 
τους δολοφονικούς βοµβαρδισµούς του Ισ-
ραήλ. Οι µαθητές ύψωσαν πανό και φώνα-
ξαν συνθήµατα συµπαράστασης στο λαό της 
Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε το θεατρικό 
δρώµενο µε τίτλο «Σήµερα αυτοσχεδιάζου-
µε!» που παρουσίασε η θεατρική οµάδα του 
Στεκιού Πολιτισµού και Νεανικής ∆ηµιουρ-
γίας της ΚΝΕ στο Μενίδι. 

Οι εκδηλώσεις του Μαθητικού Φεστιβάλ 
έκλεισαν µε DJ set από τον Drugitiz. 

Στο χώρο του Φεστιβάλ υπήρχαν έκθεση 

βιβλίου της «Σύγχρονης Εποχής», έκθεση µε 
τίτλο «Το δίκιο των µαθητών νίκησε! Ο αγώ-
νας συνεχίζεται!», χώρος ενηµέρωσης από 
το ΕΣΥΝ (Παράρτηµα Μενιδίου - Φυλής). 

Οι Μαθητικές Οργανώσεις Μενιδίου της 
ΚΝΕ δηµοσιοποίησαν ανακοίνωση για την 
επιτυχία του Μαθητικού Φεστιβάλ καταγγέ-
λοντας την αποτυχηµένη προσπάθεια φασι-
στοειδών να επιτεθούν στην εκδήλωση: 

«Το Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Με-
νίδι έγινε και φέτος µε επιτυχία, και όσους 
τους ενοχλεί …ξυδάκι! 

Οι Μαθητικές Οργανώσεις της ΚΝΕ στο 
Μενίδι χαιρετίζουµε τους δεκάδες συµµα-
θητές µας που συµµετείχαν στην εκδήλωση 
του Μαθητικού Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Με-
νίδι. 

Χαιρετίζουµε όλους όσοι συνέβαλαν 
στην πραγµατοποίηση της εκδήλωσης και 

ιδιαίτερα χαιρετίζουµε τις οµάδες του Στε-
κιού Πολιτισµού και Νεανικής ∆ηµιουργίας 
της ΚΝΕ στο Μενίδι, που µε τη δηµιουργία 
τους και την προσφορά τους είχαν αποφα-
σιστική συµβολή στο περιεχόµενο του φετι-
νού Μαθητικού µας Φεστιβάλ. 

Καταγγέλλουµε την προσπάθεια ολιγο-
µελών φασιστικών οµάδων που επιχείρησαν 
να επιτεθούν στην εκδήλωσή µας και πήραν 
την αποφασιστική απάντηση από τους συµ-
µαθητές µας που παρευρίσκονταν στο Μα-
θητικό Φεστιβάλ. Επίσης θα θέλαµε να ευχα-
ριστήσουµε τους δεκάδες ανθρώπους που 
βρίσκονταν εκείνη τη στιγµή στην πλατεία και 
υπερασπίστηκαν το Μαθητικό Φεστιβάλ, 
από τους θρασύδειλους που τράπηκαν, εν 
τέλει σε φυγή. 

Το ξέρουµε ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ 
της ΚΝΕ τους ενοχλεί, γιατί θέλουν τη νεο-

λαία σιωπηλή, να µην αγωνίζεται και να µη 
διεκδικεί όπως άλλωστε τη θέλει και το σύ-
στηµα που τους θρέφει. Αυτό δεν θα το πε-
τύχουν ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα. Τους 
προτείνουµε ξυδάκι! 

Συνεχίζουµε να ονειρευόµαστε και να 
αγωνιζόµαστε, δυναµώνουµε τη διεκδίκηση 
για όλα αυτά που µας ανήκουν, δίνουµε τρό-
πο στην οργή που δίκαια µας προκαλεί το 
άδικο σύστηµά τους. 

Καλούµε όλους τους µαθητές της περιο-
χής να συµµετάσχουν το επόµενο διάστηµα 
στη δραστηριότητα που θα ανοίξει η ΚΝΕ 
στην περιοχή µε πολύµορφες δράσεις µπρο-
στά στην 26η Ιούνη, την Παγκόσµια Ηµέρα 
Κατά των Ναρκωτικών καθώς και στο 30ό 
Αντιιµπεριαλιστικό ∆ιήµερο της ΚΝΕ στη Μυ-
τιλήνη στις 9 - 10 - 11 Ιουλίου».

Πηγή: https://www.902.gr/
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Με µεγάλη επιτυχία το Μαθητικό Φεστιβάλ
της ΚΝΕ στην πλατεία του Μενιδίου 

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
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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

Ο Ελληνισµός, στις 29 Μαΐου 1453, αποχαιρετά την Κων-
σταντινούπολη. Οι Οθωµανοί, φυλή Τουρκοµάνων από 
την ασιατική στέπα, έπειτα από αλλεπάλληλες επιθέσεις 

επιτυγχάνουν το «ακατόρθωτο».
29 Μαΐου 1453, ηµέρα Τρίτη: Η πολιορκία της Πόλης κρά-

τησε δυο µήνες (από 23 Μαρτίου έως 29 Μαΐου 1453) και 
έδωσε τη χαριστική βολή στους Έλληνες Ορθοδόξους στην 
Ανατολή. Ο Μεχµέτ Β΄ (γιατί αυτό είναι το πραγµατικό όνοµα 
του σουλτάνου ο οποίος µετέπειτα έλαβε το προσωνύµιο του 
Πολιορκητή από τον προφήτη…) οδήγησε 200.000 στρατό 
απέναντι σε 8.000 Έλληνες που έµειναν να υπερασπίζονται 
την Κωνσταντινούπολη, µαταίως. Ο Σουλτάνος θα επιµείνει 
στην διατήρηση του πρώτου Πατριαρχείου, µάλιστα επανα-
φέρει το Γεννάδιο Σχολάριο από την Αδριανούπολη όπου ως 
αιχµάλωτος είχε µεταφερθεί και καθιστά το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως ως το µακροβιότερο θεσµό παγκοσµίως.   

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος έµεινε µέχρι τελευταία 
στιγµή να πολεµάει για την υπεράσπιση των τειχών, όµως 
επειδή το πτώµα του δεν βρέθηκε ποτέ, η µνήµη του τελευ-
ταίου βυζαντινού αυτοκράτορα έγινε η θρυλική µορφή της 
λαϊκής µούσας. Το τουρκικό σαρίκι µέσα στη Βασιλεύουσα 
πυροδοτεί τη λογοτεχνική παραγωγή των Θρήνων, ένα είδος 
της δηµοτικής ποίησης που µας απασχολούν στην Ελλάδα 
ως η νεότερη παραγωγή τραγουδιών στον Νέο Ελληνισµό.
Τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς
Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ 
ἐπουράνια,
σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι,
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες,
κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ διάκος.
Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης,

κι ἀπ᾿ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ 
κολόνες.
Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ νά ῾βγει ὁ βασιλέας,
φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ᾿ ἀρχαγγέλου στόμα:
«Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ᾿ Ἅγια,
παπάδες πᾶρτε τὰ ἱερὰ καὶ σεῖς κεριὰ σβηστῆτε,
γιατί ῾ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει.
Μόν᾿ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιά, νὰ ῾ρθοῦν τρία 
καράβια,
τό ῾να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ τ᾿ ἄλλο τὸ βαγγέλιο,
τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια Τράπεζά μας,
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν».
Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες.
«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ πολυδακρύζῃς,
πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θά ῾ναι».

Το Bezant, το βυζαντινό χρυσό νόµισµα µετά την οθωµα-
νική άλωση εξακολούθησε να είναι σε χρήση, µέγιστη από-
δειξη της οικονοµικής ισχύος των Βυζαντινών. Εάν η Α΄ Άλω-
ση το 1204 από τους Φράγκους Σταυροφόρους είναι το πιο 
επονείδιστο σηµείο του Χριστιανισµού, η τουρκική Β΄ Άλω-
ση της Κωνσταντινούπολης είναι το σηµαντικότερο τραγικό 
γεγονός του ελληνορθόδοξου κόσµου και το ανυπέρβλητο 
συµβάν της Αναγέννησης για την Ανατολή και για τη ∆ύση. 
Η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Παλαιολό-
γους το 1261 ανοίγει την αυλαία για την τελευταία πράξη του 
ελληνισµού στην Ανατολή. Οι Τούρκοι είχαν αποµονώσει 
τους Βυζαντινούς στρατιωτικά από τα τέλη του 14ου αιώνα 
όταν κατέλαβαν την Αδριανούπολη (1368) και ίδρυσαν εκεί 
την πρωτεύουσα του ήδη αχανούς οθωµανικού κράτους.  Ο 
ιερός πόλεµος των µουσουλµάνων σφίγγει το τείχος της Ρού-

µελης απέναντι από το Βόσπορο και για έναν αιώνα οι Βυζα-
ντινοί έγιναν µάρτυρες του ιερού πολέµου του Μωάµεθ.  

Ο Μέγας Κωνσταντίνος στις 11 Μαΐου 330 µ.Χ. για λόγους 
γεωπολιτικής στρατηγικής και ελέγχου των ανατολικών πλη-
θυσµών µετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωµαϊκής Αυτοκρα-
τορίας από τη Ρώµη στην ιταλική χερσόνησο στην αρχαία 
αποικία των Μεγαρέων, το Βυζάντιο. Η Νέα Ρώµη έκτοτε δι-
ασώζει τον πολιτισµό της ύστερης αρχαιότητας και αναπτύσ-
σει δικό της πολιτισµό, τον αποκαλούµενο Μεσαιωνικό Βυ-
ζαντινό Πολιτισµό. Η µακραίωνη ιστορία χιλίων και πλέον 
ετών, που σηµατοδοτεί η Νέα Ρώµη, µετέπειτα η βυζαντινή 
Κωνσταντινούπολη µε ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης και προό-
δου απότοµα τερµατίζει το 1453 και αυτό είναι αµετάκλητο.    

Ο Βυζαντινός Πολιτισµός κληροδοτείται στη ∆ύση από 
τους πρόσφυγες προς τα µεγάλα νησιά του λατινοκρατούµε-
νου ελληνισµού όπως η Κύπρος, η Ρόδος, τα Επτάνησα και 
η Κρήτη όπου γονιµοποίησε την τέχνη και τα γράµµατα. Με-
γάλος αριθµός προσφύγων βρήκε καταφύγιο στη Βενετία και 
η Βασιλεύουσα ως η διασηµότερη πόλη του τότε γνωστού 
κόσµου µε τους 50.000 κατοίκους δεν λησµονήθηκε ποτέ. Η 
συνείδηση των ανθρώπων θέλει την Κωνσταντινούπολη ως 
λίκνο των ελληνορθόδοξων πληθυσµών και αυτό δεν αλ-
λάζει εύκολα σε παγκόσµιο επίπεδο.

https://www.ethnos.gr/istoria - Γεωργία Τσατσάνη 

Ορθόδοξα  κελεύσµατα...
Επετειακό:  29 Μαΐου 1453: «Εάλω η Πόλις»
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Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας
του  Θρησκευτικού σας Γάµου, την Τοπική µας ∆εκα-

πενθήµερη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». 
Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  της  

και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  
του  τόπου µας.  Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα  

στο  697 2426684  ή στείλτε τα στοιχεία 
της Αγγελίας  στα  mail :  nioras@gmail.com   

και  acharnaiki@gmail.com

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ   του    ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
και της  ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ  το γένος   ΤΖΟΜΙΑ∆Η    
που  γεννήθηκε  στο  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και  κατοι-
κεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η  ΤΕΛΙΑΝΙ-
∆Η    ΚΑΛΛΙΟΠΗ   του  ΑΛΕΞΙΟΥ  και  της  ΕΛΕ-
ΝΗΣ   το  γένος   ΚΟΤΣΕΤΚΟΒΑ,  που   γεννήθη-
κε    στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  
– ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γάµο που  
θα γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του   ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΥ και  της  ΠΑΡΘΕΝΑΣ,  το  γένος   ΣΑΒΒΙ-
∆ΟΥ  που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και   η   ΠΑΠΑ∆Ο-
ΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και 
της  ΠΑΡΘΕΝΑΣ, το γένος  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ,  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να παντρευτούν  
και ο γάµος θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥ   και της   ΕΛΕΝΗΣ  το γένος    ΠΟΥ-
ΡΟΥΤΣΙ∆Η   που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ   και  
κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ    ΙΩΑΝΝΑ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  
της  ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  το  γένος   ΤΙΡΙΑΚΙ∆Η,  που   
γεννήθηκε    στην  ΑΘΗΝΑ και κατοικεί  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε 
γάµο που  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του  ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και  της  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ,  το  γένος   ΘΕ-
Ο∆ΩΡΟΥ που γεννήθηκε  στην  ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και   η  ΣΤΕΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  του  ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗ  και της  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, το γένος  ΤΖΕΠΗ,  
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν  
και ο γάµος θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΒΡΕΤΤΟΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   του   ΙΩΑΝΝΗ  και της   
ΑΣΠΑΣΙΑΣ  το γένος    ΙΩΑΝΝΟΥ    που  γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και  η   ΧΑΜΑΟΥΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
και  της  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  το  γένος  ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΥ,  που   
γεννήθηκε    στην ΛΑΤΑΚΕΙΑ – ΣΥΡΙΑΣ  και κατοικεί  
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε 
γάµο που  θα γίνει στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία  στην  
ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ – ∆ήµου ∆ιονύσου – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ  και της  ΒΑΡΒΑΡΑΣ  το γένος    ΣΟΡΩΤΟΥ   
που  γεννήθηκε  στην  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ   
και  κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η   ΖΑ-
ΓΚΑ   ΣΟΦΙΑ  του ΣΤΕΛΙΟΥ   και  της  ΕΙΡΗΝΗΣ   το  
γένος  ΚΟΣΥΦΑΚΗ,  που   γεννήθηκε    στο ΠΕΡ∆Ι-
ΚΑΚΗ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  και κατοικεί  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    πρόκειται να έλθουν σε γά-
µο που  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΑΪΝΑΒΑΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ  του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ -   
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   και  της  ΜΑΡΙΑΣ  το  γένος   
ΑΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   που γεννήθηκε  στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ   και   η  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ του  
ΠΑΥΛΟΥ  και της  ΣΟΦΙΑΣ, το γένος   ΣΑΣΑ-
ΡΟΒΑ   που γεννήθηκε στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
πρόκειται να παντρευτούν  και ο γάµος θα γί-
νει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΑΛΕΥΡΑΣ   ΦΩΤΙΟΣ     του   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   
και  της  ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ,  το  γένος   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η  
που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και   η  ΤΟΥΛΑΤΟΥ   ΓΕ-
ΡΑΣΙΜΙΑ  του  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ   και της  ΕΥΘΥΜΙΑΣ, 
το γένος  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, που γεννήθηκε στο 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ, και κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,   πρόκειται να παντρευτούν  
και ο γάµος 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.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Αγαπητοί  φίλοι,  αναγνώστες

 Όπως   γνωρίζεται,  η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», η µοναδική  ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της πόλης µας,  
τόσο κατά την  πρώτη περίοδο της  Καραντίνας  (Μαρτίου – Μαΐου 2020) , όσο και στην τωρινή 
περίοδο Καραντίνας (Νοεµβρίου 2020-  Απριλίου 2021), συµµορφούµενη  στην τήρηση των 
µέτρων  προστασίας από την πανδηµία του COVID 19,  ανέστειλε την  έντυπη  έκδοση  της  και  
προσάρµοσε  την έκδοση της µέσω  ∆ιαδικτύου – ΙΝΤΕΡΝΕΤ  και Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύω-

σης.   Ήδη  από  τις  23  Μαΐου 202, επανήλθαµε στην κανονικότητα των εκδόσεων, ανανεωµέ-
νοι και µε όλες τις ειδήσεις της πόλης µας.  Σας  ευχαριστούµε  από καρδιάς,  για την κατανό-

ηση σας, την εµπιστοσύνη σας  και για την στήριξη που µας προσφέρετε. 
Εκ της  Αχαρναϊκής
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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.

Σάββατο, 5 Ιούνιος 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Αριστοτέλους  165.  
2102403449

Κυριακή, 6 Ιούνιος 2021 ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ. Αθηνών 23.  2102465432

∆ευτέρα, 7 Ιούνιος 2021 ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Πλ. Αγ. Νικολάου 8.  2102467156

Τρίτη, 8 Ιούνιος 2021 ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ Αριστοτέ-
λους 309.  2102448558, 6972633576

Τετάρτη, 9 Ιούνιος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 
Λ. ∆ηµοκρατίας 222.  2102312615

Πέµπτη, 10 Ιούνιος 2021 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ 
Λ.Θρακοµακεδόνων 154.  2102434055

Παρασκευή, 11 Ιούνιος 2021 ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 
Πάρνηθος 140.    2102462102

Σάββατο, 12 Ιούνιος 2021 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥ-
ΑΝ Κύπρου 76.  2102469800

Κυριακή, 13 Ιούνιος 2021 ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Πάρ-
νηθος 83.         2102468376

∆ευτέρα, 14 Ιούνιος 2021 ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ∆ε-
κελείας 70.    2102445844

Τρίτη, 15 Ιούνιος 2021 ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ  ΣΤΕΦΑ-

ΝΟΣ  Λ. ∆ηµοκρατίας 272.  2102310318

Τετάρτη, 16 Ιούνιος 2021 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ ΡΩ-
ΞΑΝΗ   ∆εκελείας 75.   2102442742

Πέµπτη, 17 Ιούνιος 2021 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Ελ.Βενιζέλου 59.  2102448143

Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2021 ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙ-
ΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες.  2102430183

Σάββατο, 19 Ιούνιος 2021 ● ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132.  2102462255 

Κυριακή, 20 Ιούνιος 2021 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙ-
ΟΣ Λ. Καραµανλή 38-40. 2102446460

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 5/6/2021 ΕΩΣ 20/6/2021

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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