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Με νέο σχεδιασµό από την Ελληνική Αστυνοµία επιδιώκεται
η πάταξη της εγκληµατικότητας στην πόλη  

∆ήµος Αχαρνών: Το «Βαµβακάρειο» 
Ίδρυµα ανοίγει τις πόρτες του!!!

Το 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Erasmus+

ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ το Βαµβακάρειο  το οποίο εντάσσεται στην 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Ιδρύµατος Κέντρο Ατόµων µε Ει-
δικές Ανάγκες  «Αρωγή» ∆ήµου Αχαρνών, θα είναι έτοιµο 
να φιλοξενήσει παιδιά µε ειδικές ανάγκες και έτσι να εκπλη-
ρωθεί ο στόχος για τον οποίο κατασκευάστηκε.  

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραµµα 
Erasmus+ που αφορά σε φοιτητές, 
µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων 
και εκπαιδευτικούς το γνωρίζουµε 
όλοι. Πόσο συχνά, όµως, ακούµε 
για Erasmus+ στο δηµοτικό σχολείο; Κι όµως το 14ο ∆ηµοτικό σχο-
λείο Αχαρνών, συµµετέχει ενεργά σε ένα πλήθος προγραµµάτων 
στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Κοινότητα. 

Το Αρχαίο Θέατρο των 
Αχαρνών αποκαλύφθη-
κε το 2007 και αποτελεί 
εύρηµα διεθνούς σηµα-
σίας αλλά και σπουδαίο 
τεκµήριο του ιστορικού 
παρελθόντος της πόλης 
µας που θα συµβάλλει 
πολλαπλά στην αναβάθµισή της.                                                             

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ: Το Αρχαίο 
Θέατρο των Αχαρνών 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Το 2021 θα είναι η χρονιά των µεγάλων 
αντιπληµµυρικών έργων για τις Αχαρνές  
Ένα από τα πλέον σύνθετα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουν οι Αχαρνές είναι η αντιπληµµυρική θωράκιση. Ένα 
πρόβληµα το οποίο ταλανίζει την πόλη εδώ και δεκαετίες. 
∆ύσκολα µπορεί να θυµηθεί κάποιος πόσες υποσχέσεις 
έχουν δοθεί και πόσες προσπάθειες έχουν γίνει σε αυτή την 
κατεύθυνση. Αποτέλεσµα όµως δεν υπήρξε µέχρι τώρα µε 
αποτέλεσµα όποτε τα καιρικά φαινόµενα είναι πιο έντονα, 
οι δρόµοι να πληµµυρίζουν και τα τηλεοπτικά κανάλια να 
µας επισκέπτονται.  2 ΣΕΛ. 9

Σε καθολικό lockdown οι  Αχαρνές. 
Εντοπίστηκαν 166 ενεργά κρούσµατα!
Την λήψη πρόσθετων περιοριστικών µέτρων στο ∆ήµο 
Αχαρνών ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς στην ενηµέρω-
ση για την πορεία της πανδηµίας στη χώρα. Η Επιτροπή απο-
φάσισε τη λήψη επιπλέον περιοριστικών µέτρων για το ∆ήµο 
Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
καθώς αυτή τη στιγµή εντοπίζονται 166 ενεργά κρούσµατα 
και 242 στενές επαφές σε καραντίνα. Αναµένεται λεπτοµε-
ρής ανακοίνωση για  τα περιοριστικά µέτρα.

Α ποφασιστικά και δραστήρια ξεκίνησε το νέο 
έτος ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός, εστιάζο-
ντας στο θέµα της εγκληµατικότητας. Ένα ζή-

τηµα το οποίο δεν σταµατά να έρχεται συνεχώς στην 
επικαιρότητα µε κάθε αφορµή και αναζητά λύση. Τις 
προηγούµενες µέρες µάλιστα είχε την ευκαιρία να τα 
επικοινωνήσει µέσω συνεντεύξεων που παραχώρη-
σε. Με τον τρόπο αυτό ενηµέρωσε τους δηµότες τό-
σο για τις µέχρι τώρα ενέργειές του, όσο και τις επα-
φές που πραγµατοποίησε σε αυτό τον τοµέα. 

Την περασµένη Τρίτη βρέθηκε στο Υπουργείο, όπου 
είχε την ευκαιρία να συναντηθεί τόσο µε τον Υπουργό 
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη όσο και µε επιτελικά στελέχη. 
Εξέθεσε αναλυτικά για µια ακόµη φορά την κατάσταση, 
επισηµαίνοντας το πρόβληµα, κυρίως όµως τονίζοντας 
πως απαιτεί λύσεις από την πολιτεία, καθώς η πάταξη 
της εγκληµατικότητας δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες 
κανενός δήµου. Παράλληλα όµως κατέθεσε σειρά προ-
τάσεων, οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµε-
τώπιση του προβλήµατος. 

Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η επιδίωξη δηµι-
ουργίας ενός νέου πλάνου, το οποίο θα δηµιουργήσει 
µια οµπρέλα προστασίας πάνω από τις Αχαρνές. Υπεν-
θυµίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο λειτούργησε η Αστυ-
νοµία στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου για πολλούς 
µήνες υπήρχε συνεχής αυστηρή αστυνόµευση που επέ-
φερε τα επιθυµητά αποτελέσµατα, ο ∆ήµαρχος τόνισε 
πως θα πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο και για την πόλη. 

Αυξηµένα µέτρα αστυνόµευσης, µηδενική ανοχή, 
επακριβής χαρτογράφηση της εγκληµατικότητας στην 
περιοχή, ακόµη και αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου 
στον τοµέα της οπλοχρησίας για παράδειγµα είναι µερι-

κά µόνο από τα όσα µπορούν να συµπεριληφθούν στον 
σχεδιασµό. 

Ιδιαίτερη µνεία χρειάζεται να γίνει και στην επιτροπή 
αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας του ∆ήµου, η 
οποία έχει προχωρήσει σε σηµαντικές διαπιστώσεις και 
σε συγκεκριµένες προτάσεις. Αυτό που αποκάλυψε ο 
∆ήµαρχος είναι πως άµεσα πρόκειται να λειτουργήσει 
ένας πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθµός, στον οποίο θα 
καλούν οι δηµότες για θέµατα που αφορούν παραβατι-
κές συµπεριφορές. 

Κάθε σοβαρό περιστατικό θα καταγράφεται και θα 
αποστέλλεται στην αστυνοµία για να επιλαµβάνεται. Με 
τον τρόπο αυτό και µε απόλυτη εχεµύθεια θα δηµιουρ-
γηθεί µια πλήρης εικόνα για την κατάσταση στην πόλη, 
αλλά και µια χαρτογράφηση της εγκληµατικότητας που 
θα βοηθήσει στην αντιµετώπισή της. 

ΑΣΠΙ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΤΟ  ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ  ΒΡΕΤΤΟΥ 
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ΕΚΤΑΚΤΗ  ΕΙ∆ΗΣΗ
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Οι διαχρονικές αξίες, επιστηµόνων, ιατρών, φιλοσόφων, 
καλλιτεχνών, ευεργετών και οι ηθικές αξίες, ζουν εκατοντά-

δες και χιλιάδες χρόνια  γιατί είναι παράγωγα της κοινής ανθρώ-
πινης λογικής και ειλικρινής προσπάθεια για βελτίωση της ζωής 
των ανθρώπων. Οι πιθηκισµοί, την επόµενη µέρα ξεχνιούνται.                          

Έχω µια απορία κουτή ή έξυπνη. Η Ρωσία σήµερα είναι 
µια δηµοκρατία, καλή ή αµφιλεγόµενη. Για να γυρίσει 

πίσω στον κοµµουνισµό, αυτό αποκλείε-
ται. Για τις ΗΠΑ, πια η χρησιµότητα της 
Τουρκίας, στο ΝΑΤΟ, σαν φύλακας κατά 
της εξάπλωσης του Κοµµουνισµού. Ο Πό-
λεµος σήµερα δεν είναι ιδεολογικός, αλλά 
οικονοµικός. Άλλες εποχές, άλλες τακτικές.

«Τις αγορεύειν βούλεται», έλεγαν οι 
αρχαίοι µας πρόγονοι. Ποιος θέλει να 

µιλήσει. Στην αγορά, στην πλατεία του τό-
που µας, πολλοί αγορεύουν. Οι περισσότε-
ροι λένε ανιαρά και τετριµµένα λόγια. Κά-
ποιοι που λένε αλήθειες, δυσκολευόµαστε 
να τους καταλάβουµε, γιατί συνήθως δεν 
µας βολεύουν.

Οι νεόκοποι πολιτικοί. Πρέπει να µά-
θουν κάτι πολύ απλό και φυσιολο-

γικό. ∆εν µπορεί η µουσική να παίζει Κα-
λαµατιανό και εσύ  να χορεύεις Τσάµικο. Αργά ή γρήγορα 
θα σε πετάξουν έξω από τον κύκλο. 

Η εξουσία είναι ερωµένη που όλοι την επιθυµούµε. Όταν 
την φτάσουµε, µας κακοφαίνεται πάρα πολύ να την χά-

σουµε. Όµως τα πάντα ρεί, όλα αλλάζουν και πρέπει να τα απο-
δεχόµαστε.

Φίλε Σουλτάνε Ιορδάνη, εµείς οι Έλληνες, σου λέµε, ότι 
είναι λάθος ένας άνθρωπος, να πατάει σε δύο βάρκες. 

Στο πρώτο φύσηµα, στο πρώτο κύµα, θα πέσει στη θάλασ-
σα και θα πνιγεί. Κουβέντες ειλικρινείς και έντιµες.

Εκείνο που µου αρέσει Χριστούγεννα και Πάσχα, είναι ότι 
όλη η φύση µυρίζει ψητό κρέας κάθε είδους. Μου είναι ευ-

χάριστη γιατί κάθε µέρα θέλω, δεν θέλω πεινάω.
Η ζωή µας είναι ένα όµορφο µυστήριο, ένα όµορφο 
παραµύθι. Ήταν κάποια Χριστούγεννα, που ο Παππούς 

µου, µου έκανε δώρο µια φυσαρµόνικα. Έκτοτε όταν θέλω 
να ακούσω µια µελωδία, βγάζω την φυσαρµόνικα παίζω την 
µελωδία και την απολαµβάνω. Σήµερα Χριστούγεννα, παί-
ζω τα κάλαντα στα εγγόνια µου, µε την φυσαρµόνικα.

Απολαµβάνοντας την οµορφιά των 
απλών πραγµάτων, θα αγγίξετε την 

ευτυχία, που είχατε χτίσει µε την φαντασία 
σας, και ποτέ δεν ήλθε. Τα όνειρα σβήνουν 
µε την πραγµατικότητα.

Η τεχνητή νοηµοσύνη, όπως προ-
φήτευσε και ο Όργουελ, είναι ένα 

µαζικό καπέλωµα. Μας βγάζει από τον 
κόπο να ψάχνουµε για την αλήθεια και 
µας σερβίρει ότι βολεύει στον κάθε εξου-
σιαστή. Αυτή η νοηµο-
σύνη µπορεί να µας εί-
ναι χρήσιµη, αλλά και 
αυτοκαταστροφική. 
Χρειάζεται κρίση και 
προσοχή.
Το Ελληνικό πνεύµα 

έχει µεγάλη διασπορά. Είµαστε ένας 
µικρός, αλλά ευφυής λαός, µε πνευ-

µατικά θεµέλια από τους προγόνους µας, 
δραστήριος, µε τάση την πρόοδο και το αρι-
στείο. Και µόνο ότι, ο διευθύνων σύµβουλος της Φαρµακευτι-
κής Εταιρείας που κάνει το εµβόλιο, για την κατάρα του κορο-
νοϊού, είναι ένας έλληνας γιατρός, πρέπει να µας πείσει και να 
τον εκτιµήσουµε  άπαντες.

Οι άνθρωποι στις  µικρές ή µεγάλες κοινωνίες, είναι 
υποχρεωµένοι να βοηθούν ο ένας τον άλλον, είτε για 

να αντιµετωπίσουν κοινές φυσικές καταστροφές, είτε για να 
υπερασπιστούν την γη τους, από κακόβουλους άρπαγες. Το 
«αγαπάτε αλλήλους», είναι µια απόλυτη βιολογική ανάγκη. 
Εάν βοηθάς κάποιον µε αντάλλαγµα, είναι απλά, τι µπορείς 
να κερδίσεις από αυτόν, πόσο µπορείς να τον εκµεταλλευ-
τείς.

Στην ειρήνη υπάρχουν νόµοι. Στον πό-
λεµο όχι. Ο κανόνας είναι ο  θάνατος 

σου, η ζωή µου. Όµως γιατί να φτάνουµε σε 
αυτό το σηµείο. Είναι καθαρή ηλιθιότητα.

Η πολύ δηµοκρατία, καταντά ασυ-
δοσία. Τι νόηµα ή λογική, έχει ένας 

µαθητής ή φοιτητής, να απειλεί την ζωή 
του δασκάλου ή καθηγητού του. Εάν αυ-
τό δεν είναι φασισµός και αναρχία, κά-
ποιος να µας εξηγήσει τι είναι.

Το κλάµα από την συγκίνηση της 
θαλπωρής της αγάπης, είναι εντε-

λώς διαφορετικό, από το κλάµα του πό-
νου και της λύπης. Άλλο το κλάµα της ψυχής, άλλο το κλά-
µα του σώµατος.

Τα νεαρά άπειρα κοκοράκια, µε θράσος και επιθετικό-
τητα, στο χωριό µου, τα λέµε, ΤΣΟΥΤΣΕΚΙΑ. Και τέτοια 

τσουτσέκια στην πολιτική µας ζωή υπάρχουν πάµπολλα. 
Αφήστε τα ψώνια, άλλο δράµα. 

Ένας µυαλωµένος άνθρωπος, µένει ψύχραιµος, ατάραχος, 
σε  κάθε κατάσταση, οµαλή ή αντίξοη. Αυτό µας το δίνει, 

η γνώση, η οξυδέρκεια και η εµπειρία. Οι εν θερµώ αποφάσεις, 
είναι πάντα λάθος.

Σε κάποιο σίριαλ της τηλεόρασης, µπλέκουν τόσα 
ονόµατα, που µοιάζουν µε τηλεφωνικό κατάλογο. 

∆εν βγάζουµε ούτε υπόθεση, ούτε συµπέρασµα. ∆εν 
γνωρίζουµε εάν είναι µελό ή κωµωδία. Έλεος βρε παιδιά 
µαζευτείτε.

Ο έρωτας είναι µια βιολογική ανάγκη που την επιβάλει η 
µητέρα φύση σε όλα τα έµβια όντα της. Όποιος είναι ανέ-

ραστος, έχει πρόβληµα, το γνωρίζει ή όχι και πρέπει να προσέ-
χει την συµπεριφορά του,  για να µην γίνεται ανεπιθύµητος.

Υπάρχει ένας κλάδος της ψυχολογίας, που λέγεται χα-
ρακτηρολογία. ∆ηλαδή, όταν η γυναίκα µου τσαντίζε-

ται, εγώ βάζω τα γέλια. Και τότε γίνεται, το έλα να δεις. Άντε  
να το εξηγήσεις.

Γυναίκα, για την τιµήν και την αγάπην σου, µα τον θεόν 
«ούλα, χαλάλι σου». Έτσι σκέπτεται ο κάθε απλοϊκός και 

αγνός Έλληνας. Έτσι κρατάµε την οικογένεια µας και δεν χανό-
µαστε.

Όποιος άνθρωπος, µπόρεσε να υποτάξει, να δαµάσει 
τον εγωισµό του, έγινε συµπαθείς αγαπητός και σοφός. 

Η σοφία είναι αθόρυβη και σεµνή.
Ο κάθε άνθρωπος, έχει απόλυτο δικαίωµα, να λατρεύ-
ει, να πιστεύει, όποιον θεό θέλει. Αρκεί να µην είναι µι-

σαλλόδοξος και να σέβεται το δικαίωµα 
των συνανθρώπων του.

∆ιάβασα ένα νόστιµο. Ένας άνδρας 
σηκώνει το κεφάλι του στον ουρα-

νό και λέγει: - Αχ βρε θεέ µου, γιατί έκα-
νες τις κοπέλες τόσο όµορφες. – Για να τις 
ερωτεύεστε. – Καλά και ήταν ανάγκη να 
τις κάνεις τόσο κουτές; - Για να σας ερω-
τεύονται.  Άντε καθάρισε τώρα, εσύ.

Κάποιοι άνθρωποι µιλάνε όχι µε 
φωνή, αλλά γράφοντας τις σκέ-

ψεις τους. Ακούµε και µε τα αυτιά, καταλαβαίνουµε και 
µε τα µάτια.

Οι άνθρωποι απανταχού της γης είναι ίδιοι, στα ένστι-
κτα, στις σκέψεις, στις πράξεις. Κανένα ρόλο δεν παίζει 

το χρώµα ή η φυλή. Έτσι µας έπλασε η µητέρα φύση. Μας 
έδωσε όµως την λογική για να βελτιωθούµε.

Η σηµερινή αξιωµατική αντιπολίτευση,  και η άλλη µε ότι 
σκαρφίζεται, µου θυµίζει την λαϊκή παροιµία. Ότι του φα-

νεί του Λωλοστεφανή…
Αχ βρε γυναίκα, νάξερες πόσο πολύ σου πάει αυτή η 
ποδίτσα στον νεροχύτη. Με τρελαίνεις.

Ο άνδρας είναι από την φύση παρορ-
µητικός. Η γυναίκα είναι απερίσκεπτη. 

Όταν αυτά τα δύο ισορροπήσουν γίνεται 
χωριό. Αλλιώς το διαλύουµε.

Ένα έξυπνο αστείο, µας κάνει και γε-
λάµε αυθόρµητα. Ένα χυδαίο µας 

προκαλεί λύπηση και αηδία.
Ο σνοµπισµός, η περιφρόνηση, γεννά-
ει την υπεροψία. Η υπεροψία γεννάει 

την αντιπάθεια, την αποστροφή.
Ο εγωισµός µας είναι ένα άγριο 
θηρίο. Όποιος κατορθώνει να το 

δαµάσει, γίνεται σώφρων, συνετός και 
συµπαθής.

Ότι πληρώνεις µε βιασύνη, το πληρώνεις διπλά. Με 
λίγη υποµονή, το ίδιο προϊόν θα το πληρώσεις σε πιο 

λογική τιµή.
Μια κοπέλα, καθαρή, φροντισµένη, λυγερή και 
οµορφούλα, περπατά στην πλατεία σεµνά και πη-

γαίνει στην δουλειά της. Και λέει το ραµολί δίπλα µου. Η 
κοπέλα µπράβο της, είναι στην εποχή της αναπαραγω-
γής. Πως το καταλαβαίνει ο µπαγάσας.

Εκτός από ραµολί, δεν έχω υποκείµενα νοσήµατα, πέ-
ραν από λίγο απ’ όλα. Θα πάω µε χαρά να κάνω το εµ-

βόλιο του κορονοϊού, γιατί δεν σκέφτοµαι να αυτοκτονήσω. 
Και ραµολί, δεν παύει η ζωή µας να είναι όµορφη. 

Όταν θυµώνεις, πριν τα βάλεις µε τους συνανθρώ-
πους σου, σκέψου πρώτα, τι πατάτα έκανες εσύ. Θα 

φερθείς πιο ήπια.
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Κωδικός  Εντύπου: 8618 l  Έτος  11ο  

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

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

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

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

Νοµική  Σύµβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  Τηλ. 6937 426761

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

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

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

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

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

IBAN :  GR5702606110000030102111826

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

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

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

Μεγάλωσα µέσα σε 
έναν λαό που ξέρει, 
να χαίρεται, να λυπά-

ται, να µάχεται για την ελευ-
θερία του και να γλεντά.  
∆εν νοµίζω ότι θα ήθελα κά-
τι παραπάνω. Αυτό που έζη-
σα το εκτιµώ και δεν το αλ-
λάζω, γιατί κανείς δεν ξεχνά 
τον τόπο που γεννήθηκε, 
που µεγάλωσε µε την θαλ-
πωρή της οικογένειας. Αυτοί 
είµαστε οι Έλληνες.

Η κόλαση από την πα-
ράδεισο, είναι λίγα 
σκαλοπάτια. Ο παρά-

δεισος είναι ανηφόρα, η κό-
λαση κατηφόρα. Εάν γλι-
στρήσεις και κατηφορίζεις, 
δύσκολα αλλάζεις πορεία. Η 
διαφορά είναι ότι από την 
κορυφή βλέπεις αλλιώς την 
ζωή, από τον πάτο αλλιώς…

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Όσο πιο απλό και σα-
φές είναι ένα νόηµα, µια 
σκέψη, τόσο κατανοητό και   
αληθές είναι. Τα δυσνόητα 
νοήµατα είναι απόκρυψη 
της αλήθειας και το   σκέπα-
σµα της αγνωσίας.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Επιστροφή µαθητών στα ∆ηµοτικά Σχολεία, τα Νηπιαγω-
γεία και τους Παιδικούς Σταθµούς από σήµερα, ∆ευτέρα 11 
Ιανουαρίου 2021. Η επιστροφή στις αίθουσες διδασκαλίας 

πραγµατοποιήθηκε µε την τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλ-
λων και των µέτρων που η Πολιτεία έχει αποφασίσει. Στο ∆ήµο  
Αχαρνών  δεν αναφέρθηκαν προβλήµατα. Τα σχολεία υποδέχθη-
καν  ξανά τους µαθητές και εκπαιδευτικούς στην επανέναρξη της 
δια ζώσης εκπαίδευσης µε ασφάλεια και τήρηση όλων των µέτρων 
προστασίας. Η ευχή όλων  στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, 
καλή χρονιά, καθώς  η επαναλειτουργία των σχολείων αποτελού-
σε όχι µόνο εκπαιδευτική αλλά και κοινωνική ανάγκη.

Καλώς  η επιστροφή, στις αίθουσες, καλώς  και η τήρηση όλων  
των µέτρων κατά της εξάπλωσης της  πανδηµίας  του Covid 19, 
αλλά χρειάζεται προσοχή στην οδηγία να έχουν ανοιχτά πα-

ράθυρα στις αίθουσες και στις ώρες των µαθηµάτων. Γιατί να συµβαί-
νει αυτό, τώρα που είµαστε σε καιρό χιονιά…. Προφυλάσσουµε  τα 
παιδιά από τη διάδοση του  Covid 19, προκαλώντας τα να κρυολογή-
σουν;  Μήπως ξεκινώντας πρώτα από τους διδάσκοντες, τον ∆ιευθυ-
ντή του κάθε Σχολείου, τις Επιτροπές Σχολικών Επιτροπών, να  εφαρ-
µόσουν  τον αερισµό των αιθουσών µε µέτρο ;  Γιατί  αερισµός, σε κα-
µιά περίπτωση δεν σηµαίνει ορθάνοιχτα παράθυρα και κατά την διάρ-
κεια του µαθήµατος. Ας το δει το θέµα   αυτό και η Ένωση Γονέων…. 

Άνοιγµα της αγοράς µε click in shop και click away από τις 
18 Ιανουαρίου. Στο άνοιγµα των εµπορικών καταστηµά-
των, αλλά µε περιορισµούς, προχωρά από τη ∆ευτέρα 18 

Ιανουαρίου η κυβέρνηση, καθώς αυτή τη στιγµή κρίνει ότι και τα 
επιδηµιολογικά δεδοµένα το επιτρέπουν και η αγορά δεν αντέχει 
άλλο. Μοναδική περίπτωση να µην υπάρξει η επαναλειτουργία 
των εµπορικών καταστηµάτων είναι µια ραγδαία επιδείνωση των 
επιδηµιολογικών δεδοµένων τις επόµενες ηµέρες.

Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ την Τρίτη 12 
Ιανουαρίου  2021  προχώρησε  στη διενέργεια drive through 
εξέταση για τον κορωνοϊό µέσω rapid test, στο πάρκινγκ απέ-

ναντι από το ∆ηµαρχιακό Μέγαρο (επί της οδού Μπόσδα). Το κλιµά-
κιο του ΕΟ∆Υ   πραγµατοποίσε  το τεστ µε απόλυτη ασφάλεια εύκο-
λα και γρήγορα χωρίς να χρειαστεί οι επιβάτες να κατέβουν από το 
όχηµά τους. Η ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα θα γίνει µέσω sms στο 
κινητό τηλέφωνο που θα δώσει κάθε δηµότης.

 Έρχονται οι... «µυστικοί επιβάτες» στα ΜΜΜ - Θα καταγρά-
φουν προβλήµατα και παράπονα Μυστικοί… επιβάτες, οι 
οποίοι θα έχουν αρµοδιότητα να καταγράφουν τα κακώς 

κείµενα ή παράπονα χρηστών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ανα-
µένεται να µπουν το επόµενο διάστηµα σε ΟΑΣΑ, Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.
ΣΥ. Σκοπός η βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, οι «µυστικοί επιβάτες» δεν θα 
θυµίζουν ελεγκτές, απλώς θα βρίσκονται σε οχήµατα και συρµούς 
παρατηρώντας τι συµβαίνει εντός τους και σηµειώνοντας όλα όσα 
χρειάζεται να αλλάξουν αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
έτσι ώστε τα ΜΜΜ να βελτιωθούν περαιτέρω.

Τη λειτουργία 21 Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης στην Ατ-
τική στηρίζει η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας τους πόρους 
του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020». Από τις πράξεις συνολικού προ-

ϋπολογισµού 9,84 εκ. € επωφελούνται 131 άτοµα µε αναπηρία ηλι-
κίας άνω των 18 ετών, ένοικοι στις Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίω-
σης. Στις πράξεις που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ατ-
τική 2014-2020» περιλαµβάνονται οι 2 δοµές ΣΥ∆ του Κέντρου «Αρω-
γή» στον ∆ήµο Αχαρνών, π/υ 1,38 εκ. € και η δοµή ΣΥ∆ «Φροντίδα 
5» στα Άνω Λιόσια, π/υ 460 χιλ. €

Στην ανανέωση των συµβάσεων των καθαριστριών σχολι-
κών µονάδων, εντός της εβδοµάδος, πρόκειται να προχω-
ρήσει ο ∆ήµος Αχαρνών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι 

συµβάσεις των σχολικών καθαριστριών και των δύο βαθµίδων, 
είχαν τετράµηνη διάρκεια και έληξαν πριν λίγες ηµέρες. Αµέσως, 
ακολουθήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειµένου να υπο-
γραφούν οι νέες συµβάσεις και να συνεχισθεί έως το τέλος του 
σχολικού έτους η εργασιακή σχέση. Πρόκειται για επιπλέον προ-
σωπικό καθαριότητας σχολικών µονάδων, το οποίο τοποθετήθη-
κε λόγω των αυξηµένων αναγκών που προέκυψαν από την παν-
δηµία.

Από 1/1/2021 καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση του πιστο-
ποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.), σε όσα ακίνητα είτε 
διαφηµίζονται είτε και απλά προβάλλονται στο Internet. Ωστό-

σο, τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή δεν διαθέτουν Π.Ε.Α., και µπο-
ρούν να αναρτηθούν και χωρίς το ενεργειακό πιστοποιητικό και µετά 
την 1/1/2021. Το Π.Ε.Α. (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ενερ-
γειακό πιστοποιητικό) είναι αποτέλεσµα της ενεργειακής επιθεώρησης 

ενός κτιρίου ή ενός µέρος κτιρίου που προκύπτει µε τη µορφή µελέ-
της που εκπονείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές - µηχανικούς 
και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Με νέα εγκύ-
κλιο, ο υπουργός Περιβάλλοντος έδωσε διευκρινιστικές οδηγίες σχε-
τικά µε την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων και το Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης(Π.Ε.Α), µε σκοπό την πληρέστερη ενηµέρω-
ση ιδιοκτητών, µισθωτών – αγοραστών, µεσιτών, διαφηµιστικών επι-
χειρήσεων, τύπου καθώς και της ΑΑ∆Ε.

Το Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης θέτει σε λειτουρ-
γία την εφαρµογή του gov.gr για κινητά τηλέφωνα για iOS 
και Android. Πρόκειται για έναν «ψηφιακό χαρτοφύλακα» 

µε πολλαπλές λειτουργίες, µέσω του οποίου οι πολίτες αποκτούν 
τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν συναλλαγές µε το κράτος αλ-
λά και να αποστέλλουν έγγραφα και πιστοποιητικά από όπου και 
αν βρίσκονται γρήγορα, εύκολα και µε ασφάλεια. Η εφαρµογή του 
gov.gr για κινητά τηλέφωνα ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία µε την 
πλατφόρµα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Η βασική λειτουργία πα-
ραµένει η ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων. Παράλληλα, παρέχο-
νται υπηρεσίες όπως η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής για 
εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις.

Εντός του 2021 νοµοθετείται η εφαρµογή του ηλεκτρονικού 
Περιουσιολογίου, ενώ ειληµµένη απόφαση είναι η πρόβλεψη 
που θα περιέχει, σύµφωνα µε την οποία, ό,τι δεν δηλώνεται, 

θα κατάσχεται. Σύµφωνα µε το πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών 
του συστήµατος του Περιουσιολογίου, βάσει συγκεκριµένων κριτηρί-
ων θα εντοπίζονται οι περιπτώσεις όπου εµφανίζονται αδικαιολόγητες 
αποκλίσεις στην αξία ή και τον αριθµό των περιουσιακών στοιχείων 
από έτος σε έτος, αναντιστοιχίες ανάµεσα στο ύψος του ετησίου εισο-
δήµατος και της αξίας των κατεχοµένων περιουσιακών στοιχείων κ.
λπ. ώστε να είναι στοχευµένοι πιο αποτελεσµατικά οι φορολογικοί 
έλεγχοι. Επίσης θα εντοπίζονται εύκολα περιπτώσεις που η αξία των 
ακινήτων εµφανίζεται µειωµένη, προκειµένου να µειώνονται ανάλο-
γα οι ετήσιες τεκµαρτές δαπάνες και ο ΕΝΦΙΑ.

Σε φαρµακεία, στα ΚΕΠ, µέσω άυλης συνταγογράφησης και 
µέσω της πλατφόρµας emvolio.gov.gr  µπορούν πλέον να 
κλείνουν οι πολίτες τα ραντεβού τους. Τα πρώτα SMS έχουν 

ήδη ξεκινήσει να αποστέλλονται µε αποδέκτες άτοµα 85 ετών και 
άνω, που αποτελούν και την πρώτη οµάδα κατά τη δεύτερη φάση 
των εµβολιασµών οι οποίοι ξεκινούν από 16 Ιανουαρίου. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ο πολίτης θα λαµβάνει έναν κωδικό 
(αριθµός η QR Code) µε τον οποίο θα προσέρχεται στο κέντρο εµ-
βολιασµού.  Πρόκειται για µερικά από τα βασικά στοιχεία της δια-
δικασίας που πρέπει να γνωρίζουν όσοι πρόκειται για εµβολια-
στούν και τα οποία έδωσε αναλυτικά προχθές ο υπουργός Ψηφι-
ακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.
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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 τωρι-
νή περίοδο Καραντίνας ( Νοεµβρίου 2020- Ιανουαρίου 2021), συµµορφούµενη  στην τήρη-
ση των µέτρων  προστασίας από την πανδηµία του COVID 19,  ανέστειλε την  έντυπη  έκδοση  
της  και  προσάρµοσε  την έκδοση της µέσω  ∆ιαδικτύου – ΙΝΤΕΡΝΕΤ  και Μέσων Κοινωνικής 
∆ικτύωσης.   Θα  επανέλθουµε στην κανονικότητα των εκδόσεων, ανανεωµένοι,  αµέσως µε 
την λήξη της Καραντίνας και µε το άνοιγµα των Εκκλησιών. Σας  ευχαριστούµε  από καρδιάς,  
για την κατανόηση σας, την εµπιστοσύνη σας  και για την στήριξη που µας προσφέρετε. 

Εκ της  Αχαρναϊκής

∆ιαφηµιστείτε   και  στηρίξτε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» την µοναδική ∆εκαπενθήµερη  Εφηµερίδα  της  Πόλης µας!  

Η  Τεχνολογία  ως  εργαλείο για ευηµερία  ή  χάος!
Γράφει ο Χρήστος  Ξενοκώστας,  Συγγραφέας, Οικονοµολόγος

Ο Ο διάσηµος Βρετανός φυσικός 
κ α ι  δ ι α ν ο η τ ή ς   S t e p h e n 
Hawking   δεν ήταν µόνο ένας 

λαµπρός επιστήµονας   αλλά ξεχώρι-
ζε και για τους συχνούς κοινωνικούς 
στοχασµούς του.

Έχει δηλώσει λοιπόν απαισιόδοξος για το 
µέλλον του ανθρώπινου είδους αν δεν επανα-
προσδιορίσουµε την αξία του χρήµατος και 
του πλούτου στη σύγχρονη κοινωνία. «Εάν οι 
µηχανές παράγουν ό, τι χρειαζόµαστε το απο-
τέλεσµα θα εξαρτηθεί από το πώς τα πράγµα-
τα είναι κατανεµηµένα. Ο καθένας θα µπορού-
σε να απολαύσει µια πολυτελή ζωή, αν ο 
πλούτος που θα παρήγαγαν οι µηχανές µοιρα-
ζόταν δίκαια ή περισσότεροι άνθρωποι θα κα-
ταλήξουν σε µια οικτρή φτώχεια εάν οι ιδιο-
κτήτες των µηχανών συνασπιστούν επιτυχώς  
εναντίον της αναδιανοµής του πλούτου. Μέ-
χρι στιγµής η τάση φαίνεται να είναι  η τεχνο-

λογία να αυξάνει συνεχώς 
την ανισότητα».

«Το θέµα της αναγκαίας 
και ισότιµης µεταχείρισης 
όλων στην τεχνολογία θα 
έπρεπε  να είναι µόνιµα 
στην πολιτική ατζέντα. Θα 
έπρεπε να απασχολεί πολύ 
περισσότερο το υπάρχον 
πολιτικό σύστηµα που µό-
νιµα απαντάει σε λάθος ερωτήµατα, ερωτήµα-
τα που όλα τους σχετίζονται µε το χθες» είπε ο 
Hawkings. 

Εάν λοιπόν, δεν θέλουµε να επιβεβαιωθεί 
ο  Hawking, ο οποίος  προέβλεψε ότι οι ανισό-
τητες θα ενταθούν στο µέλλον, οδηγώντας σε 
µια «οικονοµική Αποκάλυψη» και την ανθρω-
πότητα στην άκρη του γκρεµού, ας αναστοχα-
στούν όσοι κρατούν τις τύχες µας στα χέρια 
τους για τις καθηµερινές αποφάσεις τους!

Με την υπ’ αριθµ. 165/2020 γνω-
µοδότησή του το Νοµικό Συµβού-
λιο του Κράτους απάντησε σε ερω-
τήµατα σχετικά µε την αποδοχή 
κληρονοµίας µε βάρη από το Ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο.

Ειδικότερα, τα ερωτήµατα που 
έθεσε η Γενική Γραµµατεία Φορολο-
γικής Πολιτικής αφορούσαν α) αν τα 
ποσά που οφείλονται από συµβάσεις 
δανείων για τα οποίο ο κληρονοµού-
µενος Κ.Κ. ήταν εγγυητής, αποτε-
λούν βάρος της κληρονοµιάς και λο-
γίζονται ως παθητικό αυτή και β) σε 
καταφατική περίπτωση, εάν το ελλη-
νικό ∆ηµόσιο, ως εγκατάστατος µε 
δηµόσια διαθήκη κληρονόµος, απο-
δεχόµενο την κληρονοµιά αυτή, ευ-
θύνεται για το σύνολο της οφειλής 
των δανείων ή για µέρος αυτών.

Με τη γνωµοδότησή του το ΝΣΚ 
(Τµήµα Α) απάντησε οµόφωνα πως:

α) Τα ποσά για τα οποία ο κληρο-
νοµούµενος Κ.Κ., ήταν εγγυητής σε 
δανειακές συµβάσεις, είναι χρέος της 

κληρονοµίας, αποτελούν δε βάρος 
αυτής και λογίζονται ως παθητικό 
της,

β) σε περίπτωση αποδοχής της 
κληρονοµίας αυτής από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο ως κληρονόµο, δυνάµει 
δηµόσιας διαθήκης, αυτό ευθύνεται 
έναντι των δανειστών πιστωτικών 
ιδρυµάτων για το σύνολο του βέβαι-
ου και εκκαθαρισµένου χρέους αυ-
τής από τις παραπάνω αιτίες, ως εξ 
απογραφής όµως κληρονόµος ευθύ-
νεται µόνο µε τα περιουσιακά στοι-
χεία της κληρονοµίας και όσο αυτά 
επαρκούν (οµόφωνα).

Αποδοχή κληρονοµίας µε βάρη από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο  (ΝΣΚ 165/2020)

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  -   ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

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

Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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∆ήµος Αχαρνών: Το «Βαµβακάρειο» Ίδρυµα ανοίγει τις πόρτες του!!!

Σπύρος   Βρεττός:  «Το Βαµβακάρειο ήρθε η ώρα, 
µετά από τόσα χρόνια, να αποκτήσει ζωή».

Σ ε λίγο καιρό το Βαµβακάρειο  
το οποίο εντάσσεται στην λει-
τουργία του ∆ηµοτικού Ιδρύ-

µατος Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές 
Ανάγκες  «Αρωγή» ∆ήµου Αχαρ-
νών, θα είναι έτοιµο να φιλοξενήσει 
παιδιά µε ειδικές ανάγκες και έτσι να 
εκπληρωθεί ο στόχος για τον οποίο 
κατασκευάστηκε.  

Η πρόεδρος του Ιδρύµατος κ. Μα-
ρία Μπούκη µε εντολή του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού διεκπε-
ραίωσε όλες τις διαδικασίες για την 
ένταξη του Βαµβακάρειου  σε  Ευρω-
παϊκό πρόγραµµα της περιφέρειας Ατ-
τικής που αφορά στην λειτουργία Στε-
γών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης  
(ΣΥ∆)

Ο ρόλος του Βαµβακάρειου ιδρύ-
µατος, όπως  έχει  ονοµαστεί, είναι να 
λειτουργήσει ως φιλόξενη αγκαλιά για 
άπορα, ορφανά και απροστάτευτα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, διότι αυτά τα 
παιδιά συνήθως καταλήγουν σε ιδρύ-
µατα ακατάλληλα να υποστηρίξουν τις 
ανάγκες τους ή µένουν εγκαταλελειµ-
µένα και κυριολεκτικά στο δρόµο.

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός εξέ-
φρασε την επιθυµία για την άµεση λει-
τουργία του και δήλωσε σχετικά:

«Το Βαµβακάρειο ήρθε η ώρα, µε-
τά από τόσα χρόνια, να αποκτήσει 
ζωή. Να χρησιµοποιηθεί για τον σκο-
πό που δηµιουργήθηκε και έµενε ανα-
ξιοποίητο από το 2013. 

Από την πρώτη στιγµή που αναλά-
βαµε είχαµε βάλει ως στόχο την αξιο-
ποίησή του και µε τις ενέργειες της 
προέδρου που εργάστηκε πολύ, ετοι-
µαζόµαστε τώρα για τη λειτουργία του 
µέσω ενός νέου προγράµµατος.

Πλέον θα µπορέσει η  «Αρωγή» να 
το λειτουργήσει, προσφέροντας συν-
θήκες διαµονής σε παιδιά µε ειδικές 
ικανότητες. Κάθε κοινωνία χαρακτηρί-
ζεται από το τι κάνει γι’ αυτά τα παιδιά 
κι εµείς κάνουµε ό,τι µπορούµε σε αυ-
τή την κατεύθυνση»

Το ∆ηµοτικό Ίδρυµα Κέντρο Ατό-
µων µε Ειδικές Ανάγκες  «Αρωγή» του 
∆ήµου Αχαρνών είναι ΝΠ∆∆ το οποίο 
ιδρύθηκε το 2002 µε αφορµή την συ-

νεργασία του ∆ήµου Αχαρνών µε το 
Φιλανθρωπικό µη κερδοσκοπικό Σω-
µατείο «Αρωγή».

Το φιλανθρωπικό Σωµατείο «Αρω-
γή» σε χώρο που παραχωρήθηκε από 
τον ∆ήµο Αχαρνών κατασκεύασε στην 
περιοχή της Μπόσκιζας  κτίριο για την 
απασχόληση ατόµων µε ειδικές ανά-
γκες που διαµένουν στην περιοχή του 
∆ήµου Αχαρνών.

Η κατασκευή του τελείωσε στο τέ-
λος του 2002 και παραδόθηκε στο ∆ή-
µο Αχαρνών

Το κτίριο «Αντώνης Έλλιοττ», όπως 
ονοµάστηκε, εις µνήµην του ανθρώ-
που που οραµατίστηκε και κατασκεύ-
ασε το εν λόγω κτίριο, λειτουργεί από 
τον ∆εκέµβριο του 2002. 

Εξυπηρετεί 42νέες και νέους µε νο-
ητική υστέρηση και αναπτυξιακές δια-
ταραχές. Λειτουργεί πρωινό  και απο-
γευµατινό τµήµα και η συµµετοχή των 
νέων στα προγράµµατα είναι δωρεάν.

Το πρωινό τµήµα (Κ∆ΑΠ ΜΕΑ) λει-
τουργεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προ-
γράµµατος (ΕΣΠΑ 2014-2020  δράση 
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγ-
γελµατικής Ζωής).

Σε συνέχεια της συνεργασίας του 
∆ήµου µε το Φιλανθρωπικό Σωµατείο 
«Αρωγή» ξεκίνησε το 2010 η κατα-
σκευή ενός νέου κτιρίου µε σκοπό την 
λειτουργία του ως οικοτροφείο για την 
φιλοξενία ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, 
στην περιοχή της Αυλίζας σε οικόπεδο 

που παραχώρησε ο ∆ήµος Αχαρνών. 
Το 2013 το κτίριο πλήρως εξοπλισµέ-
νο παραδόθηκε στο ∆ήµο Αχαρνών. 

Η κατασκευή του κτιρίου ολοκλη-
ρώθηκε από το φιλανθρωπικό σωµα-
τείο «Αρωγή» µέσω δωρεών µε σηµα-
ντικότερη αυτή της οικογένειας Βαµβα-
κάρη από όπου πήρε και το όνοµά του 
το κτίριο.

Σκοπός της ίδρυσης του Βαµβακά-
ρειου είναι η φιλοξενία ατόµων µε ει-

δικές ανάγκες τα οποία  βρίσκονται σε 
ανάγκη και δεν µπορούν να έχουν την 
κατάλληλη φροντίδα από το οικογε-
νειακό τους περιβάλλον. 

Τα άτοµα θα διαβιούν  σε ένα προ-
στατευµένο, υποστηρικτικό περιβάλ-
λον µε την παροχή ιατρικής φροντίδας 
και κατάλληλης απασχόλησης, έτσι 
ώστε η διαµονή τους να είναι ευχάρι-
στη. 

Το Βαµβακάρειο  εκτός από τους 
χώρους διαµονής (δωµάτια µονόκλι-
να,δίκλινα) διαθέτει χώρους για εκπαι-
δευτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές 
δραστηριότητες.

Το Βαµβακάρειο τηρώντας όλες τις 
προϋποθέσεις το 2017 έλαβε άδεια 
λειτουργίας για δυο Στέγες Υποστηρι-
ζόµενης ∆ιαβίωσης.

Σήµερα το Βαµβακάρειο µετά την 
ένταξή του σε Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
που αφορά σε Στέγες Υποστηριζόµε-
νης ∆ιαβίωσης  είναι έτοιµο να λει-
τουργήσει και ναπροσφέρει υπηρεσί-
ες σε µια ιδιαίτερη οµάδα συµπολιτών 
µας που τόσο τις έχουν ανάγκη.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Κέντρου Ατόµων 
µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών «Αρωγή»
Το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανά-
γκες ∆ήµου Αχαρνών «Αρωγή» από 
το 2003 µέχρι σήµερα παρέχει υπη-
ρεσίες ειδικής αγωγής σε άτοµα µε 
νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές 
διαταραχές. Το Κέντρο διευρύνο-
ντας την λειτουργία του και έχοντας 
σαν γνώµονα την εξυπηρέτηση των 
συµπολιτών µας που έχουν νοητικές 
δυσκολίες θα ξεκινήσει την λειτουρ-
γία της Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ι-
αβίωσης του Βαµβακάρειου οικοτροφείου.

Εν όψει  λοιπόν της λειτουργίας του Βαµβακάρειου, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για ένταξη ατόµων, άνω των 18 ετών, µε νοητική υστέρηση και 
αναπτυξιακές διαταραχές.

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρ-
νών «Αρωγή», ηλεκτρονικά στο email kdap.arogi@gmail.com. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο  210 2404444.
Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών

Η Πρόεδρος του Κ.Α.Μ.Ε.Α. «ΑΡΩΓΗ»
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ
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∆ήµος Αχαρνών: Προγραµµατισµός ραντεβού για εµβολιασµό 
κατά του κορωνοϊού
Η Εθνική Εκστρατεία Εµβολια-

σµού για την covid-19 ξεκί-
νησε. Το εµβόλιο είναι στα 

χέρια µας. Εγκεκριµένο για την 
ασφάλεια, την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητά του από τους 
αρµόδιους διεθνείς και εθνικούς 
οργανισµούς, τον Παγκόσµιο Ορ-
γανισµό Υγείας, τον EMA (European 
Medicines Agency) και τον FDA (US 
Food and Drug Administration).

Ο εµβολιασµός, δωρεάν για 
όλους, ξεκινά για τους ανθρώπους 
στην πρώτη γραµµή της υγείας, τις ευ-
παθείς οµάδες, για όσους βρίσκονται 
σε κλειστές δοµές / δοµές φροντίδας 
και όσους υπηρετούν σε σηµαντικές 
υπηρεσίες του κράτους.

Στόχος, να εµβολιαστεί το σύνολο 
του πληθυσµού άνω των 18 ετών. Η 
Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών µπο-
ρεί να αλλάξει την προτεραιότητα 
ανάλογα µε τον αριθµό των δόσεων 
που θα είναι διαθέσιµες. ∆ε χρειάζε-
ται να καλέσετε για να εµβολιαστείτε, 
καθώς όλοι θα ενηµερωθούν για το 

ραντεβού τους την κατάλληλη στιγ-
µή. Το εµβόλιο είναι προαιρετικό, αλ-
λά απαραίτητο για να προστατεύσου-
µε τον εαυτό µας και τους συνανθρώ-
πους µας. Και δεν ξεχνάµε. Συνεχίζου-
µε να φοράµε µάσκα και να κρατάµε 
αποστάσεις για όσο χρειαστεί.

Από τον Ιανουάριο 2021, κάθε πο-
λίτης θα µπορεί να προγραµµατίσει το 
ραντεβού του για εµβολιασµό, µε 
τους παρακάτω τρόπους:
• Κατόπιν σύνδεσης µε τα στοιχεία 
TAXIS στην ιστοσελίδα http://
emvolio.gov.gr.
• Επιβεβαιώνοντας το προτεινόµενο 
ραντεβού µέσω γραπτού µηνύµατος 
(SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλει-
στικής χρήσης (13034).
• Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοι-
κειωµένοι µε τα τεχνολογικά µέσα, µε 
επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρµακεία.

Ο πολίτης θα λαµβάνει τον µονα-
δικό κωδικό-αριθµό ραντεβού, κα-
θώς και το QR Code, ανάλογα µε 
τον τρόπο που προγραµµάτισε το 
ραντεβού.

∆ήµος  Αχαρνών:  Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον 
η δυνατότητα της «άυλης συνταγογράφησης»
Σε ισχύ βρίσκεται πλέον 
η δυνατότητα της «άυ-
λης συνταγογράφησης» 
µε στόχο την εξυπηρέτη-
ση των ασφαλισµένων 
δίχως τη φυσική παρου-
σία τους στο γιατρό.

Σύµφωνα µε τις κυ-
βερνητικές οδηγίες, µε την 
άυλη συνταγογράφηση 
φαρµάκων µπορείτε να 
λαµβάνετε ηλεκτρονικά 
τις συνταγές σας από τον 
ιατρό, χωρίς καµία εκτύ-
πωση.

Για να ενεργοποιήσετε 
την άυλη συνταγογράφη-
ση, θα χρειαστείτε:
– τους προσωπικούς σας 
κωδικούς πρόσβασης στο 
Taxisnet,
– τον ΑΜΚΑ τον δικό σας 
ή/και των ασφαλιστικά 
εξαρτώµενων µελών σας, 
τον αριθµό του κινητού 
σας τηλεφώνου ή/και τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονι-
κού σας ταχυδροµείου 
(e-mail), όπου θα σας 
αποσταλούν κωδικοί επι-
βεβαίωσης πριν την ενερ-
γοποίηση.

∆είτε  στην   εικόνα 
αναλυτικά βήµατα για την 
εγγραφή στην άυλη συ-
νταγογράφηση.

∆ήµος  Αχαρνών:
Τηλέφωνα  Επικοινωνίας
Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει τους δηµότες ότι 
στο πλαίσιο εφαρµογής των µέτρων προστασίας 
για την δηµόσια υγεία και του περιορισµού της δι-
άδοσης του Κορονοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση 
των πολιτών θα πραγµατοποιείται : 

Με  email: info@acharnes.gr 
ή τηλεφωνικώς ως ακολούθως :

Χρήσιµα τηλέφωνα του ∆ήµου Αχαρνών 

Τηλεφωνικό κέντρο: 213 2072300-1
Πρωτόκολλο: 213 2072315, 320 
Ληξιαρχείο: 213 2072318
∆ηµοτολόγιο: 213 2072330, 335
Τεχνική Υπηρεσία: 213 2072478
Καθαριότητα: 213 2072388 
Κοινωνική Πολιτική: 213 2123 113-5 
∆ηµοτική Αστυνοµία: 210 2415472
ΚΕΠ Κεντρικό Μενίδι: 213 2060200-210
ΚΕΠ Αγίου ∆ιονυσίου: 210 2476059
ΚΕΠ Αγίας Άννας: 210 2315009
ΚΕΠ Κόκκινου Μύλου: 213 2048480
ΚΕΠ Θρακοµακεδόνων: 213 2140317, 315, 303
ΚΕΠ Ολυµπιακού Χωριού: 210 2447858



Ασπίδα αστυνοµικής προ-
στασίας στην πόλη των 
Αχαρνών πρόκειται να στη-
θεί το επόµενο διάστηµα ως 
απάντηση στα περιστατικά 
εγκληµατικότητας και παρα-
βατικότητας που καταγρά-
φονται στην περιοχή. Μάλι-
στα, από τις αρχές της επόµε-
νης εβδοµάδας θα εφαρµο-
στεί καινούργιο-ενισχυµένο 
σχέδιο αστυνοµικής δράσης.

Οι αποφάσεις, όπως τόνι-
σε ο ∆ήµαρχος  Σπύρος  Βρετ-
τός ς σε συνέντευξή του στο Focus tv, ελήφθησαν κατά τη συνάντηση µε τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Μιχάλη  Χρυσοχοϊδη και υψηλόβαθµα στελέχη της ελληνικής αστυνο-
µίας, στους οποίους µετέφερε την απόγνωση που επικρατεί στους κατοίκους του δήµου και 
ζήτησε επιτακτικά να δοθεί οριστική λύση στο πρόβληµα που µαστίζει την περιοχή. Ο κ. Βρετ-
τός ασκεί συνεχείς πιέσεις και κρατά επαφή µε την ελληνική αστυνοµία και το αρχηγείο για ν 
αυξηθούν τα µέτρα αστυνόµευσης.

Συγκεκριµένα, ο κ. Βρεττός ζήτησε από τον κ. Χρυσοχοϊδη να στηθεί µια οµπρέλα προ-
στασίας στην πόλη, όπως έγινε στα Εξάρχεια, µε ισχυρή 24 ωρη αστυνόµευση η οποία θ΄α-
ποτρέπει παράνοµες και παραβατικές συµπεριφορές. Παράλληλα, θα ληφθεί δέσµη µέτρων 
που θα συνεπικουρούν την προσπάθεια της ΕΛΑΣ. 
• Νέο σχέδιο αστυνόµευσης
Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται σε εφαρµογή από την επόµενη εβδοµάδα αναθεωρηµένο σχέδιο 
αστυνοµικής δράσης σε ολόκληρη την πόλη, µε ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις και περιπο-
λίες διασκορπισµένες σε όλα τα σηµεία. Επιβολή σκληρότερων µέτρων από την ελληνική 
αστυνοµία µε σκοπό την ασφυκτική πίεση προς την παρανοµία.
• Συνεννόηση των συναρµόδιων υπουργείων
Ο κ. Βρεττός εξέφρασε την σταθερή στάση του δήµου ότι για να λυθεί το πρόβληµα χρειά-
ζεται συνεννόηση των συναρµόδιων υπουργείων για τον περιορισµό της εγκληµατικότητας, 
όπως και αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου ώστε οι εγκληµατίες να έρχονται αντιµέτωποι 
µε σκληρότερες ποινές. Χρειάζεται η συνεργασία των υπουργείων εργασίας, υγείας και δι-
καιοσύνης προκειµένου ν΄αλλάξει το τοπίο και ν΄αποµονωθούν συµπεριφορές που δηµι-
ουργούν προβλήµατα και θέτουν σε κίνδυνο τους δηµότες.
• Πενταψήφιος αριθµός
Επιπλέον, τις επόµενες ηµέρες θα στηθεί πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθµός στον δήµο ο 
οποίος θα λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και οποιοσδήποτε δηµότης θα µπορεί να καλεί 
στο τηλεφωνικό κέντρο για να καταθέσει περιστατικά. Στη συνέχεια τα σοβαρά περιστατικά 
θα στέλνονται στην ΕΛΑΣ. «Το κάνουµε γιατί ως δήµος θέλουµε να έχουµε εικόνα του αριθ-
µού των περιστατικών, της σπουδαιότητας κλπ. Θέλουµε να χαρτογραφήσουµε την περιο-
χή και να καταγράφουµε τα αληθινά γεγονότα και όχι αυτά που αναρτώνται στα social media” 
σηµείωσε ο κ. Βρεττός.
• Ηλεκτροφωτισµός
Εντός του 2021 αναµένεται να τοποθετεί εργολάβος και να ξεκινήσει η αντικατάσταση του 
ηλεκτροφωτισµού σε όλο το δίκτυο του δήµου Αχαρνών, µε σκοπό να φωτιστεί όλη η πό-
λη. Η µελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα της Περιφέρειας.
• Επίσκεψη Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Το επόµενο διάστηµα, σύµφωνα µε όσα είπε ο δήµαρχος, θα υπάρξει επίσκεψη του υπουρ-
γού προστασίας του πολίτη στις Αχαρνές κατά την οποία αναµένεται να ανακοινωθούν νέες 
δράσεις και πρωτοβουλίες για την πάταξη της εγκληµατικότητας στην περιοχή. Επίσης, για 
το ίδιο θέµα, ο δήµαρχος έχει ζητήσει ακρόαση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει δείξει 
την ευαισθησία και το ενδιαφέρον του για την περιοχή.

Πηγή : https://doxthi.gr  
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Το 2021 θα είναι η χρονιά των µεγάλων 
αντιπληµµυρικών έργων για τις Αχαρνές

Ένα από τα πλέον σύνθετα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζουν οι Αχαρνές εί-
ναι η αντιπληµµυρική θωράκιση. Ένα 

πρόβληµα το οποίο ταλανίζει την πόλη εδώ 
και δεκαετίες. ∆ύσκολα µπορεί να θυµηθεί 
κάποιος πόσες υποσχέσεις έχουν δοθεί και 
πόσες προσπάθειες έχουν γίνει σε αυτή την 
κατεύθυνση. Αποτέλεσµα όµως δεν υπήρξε 
µέχρι τώρα µε αποτέλεσµα όποτε τα καιρικά 
φαινόµενα είναι πιο έντονα, οι δρόµοι να 
πληµµυρίζουν και τα τηλεοπτικά κανάλια να 
µας επισκέπτονται.  

Ο Σπύρος Βρεττός είχε εκφράσει επανει-
ληµµένα τη βεβαιότητά του πως αυτό θα τε-
λειώσει. Έστω και αν ο ∆ήµος δεν είναι αυτός 
που θα πραγµατοποιήσει τόσο µεγάλα έργα, 
τους προηγούµενους µήνες έκανε όλα όσα 
έπρεπε προκειµένου να υπάρξει άµεσα απο-
τέλεσµα. Με συνεχείς συναντήσεις, πιέσεις 
προς πάσα κατεύθυνση, πολλή δουλειά από 
το προσωπικό και σαφείς κατευθύνσεις προς 
τους αρµόδιους αντιδηµάρχους κατάφερε να 
προωθήσει σηµαντικότατα έργα. 

Έτσι όπως µαθαίνουµε έχουν µπει σε τρο-
χιά υλοποίησης έργα τα οποία µε την ολοκλή-
ρωσή τους θα δώσουν οριστική λύση στο 
πρόβληµα.  Εντός του µήνα αναµένεται να 
υπογραφεί προγραµµατική σύµβαση µε την 
Περιφέρεια για να ξεκινήσει εντός του χρόνου 
το έργο που αφορά την Κολοκοτρώνη. Για το 
έργο της Καναπίτσας αναµένεται εντός του 
Φλεβάρη ο προσυµβατικός έλεγχος. 

Πρόκειται για έργο το οποίο θα αφορά την 

Καραµανλή και το οποίο θα έχει χρονικό ορί-
ζοντα τριών ετών. Μετά από 15 περίπου χρό-
νια έγινε η ανάθεση µελέτης για το έργο της 
∆εκελείας και τους δρόµους βόρεια αυτής, 
οπότε αναµένεται εξέλιξη εντός του Μαρτίου. 
Το πιο άµεσο και πολύ σηµαντικό είναι το έρ-
γο της Εσχατέας, το οποίο αφορά και άλλους 
δήµους, αλλά το µεγαλύτερο ποσοστό του 
αφορά τον ∆ήµο Αχαρνών. 

Μάλιστα εντός των επόµενων µηνών θα 
δηµιουργηθούνεργοτάξια σε χώρους που θα 
παραχωρήσει ο ∆ήµος. Το έργο εκτός του 
εγκιβωτισµού του ρέµατος θα περιλαµβάνει 
και ανάπλαση όλων των περιοχών επιφανει-
ακά µε συνοδά έργα. Όπως αντιλαµβάνεται 
κανείς, και όπως άλλωστε τονίζει και ο ίδιος ο 
∆ήµαρχος, το πρόβληµα δεν θα λυθεί φέτος. 

Πως θα µπορούσε άλλωστε όταν πρόκει-
ται για ζήτηµα δεκαετιών. Με την πραγµατο-
ποίηση αυτών των έργων, τόσο σηµαντικών 
και µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα λό-
γω της χρηµατοδότησής τους, µπορούµε να 
αισιοδοξούµε σε µια οριστική λύση σε ορίζο-
ντα τριετίας.

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΑΓΟΡΑ
 ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  ΣΤΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΜΕΝΙ∆Ι 

Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνέχεια του «Έργου της Ολιστικής Ανάπλασης του 
Ιστορικού Κέντρου» και προκειµένου να βελτιώσει την παντελή έλλειψη κοινό-
χρηστων χώρων, όπως χώροι στάθµευσης και πρασίνου, παιδικές χαρές κ.λ.π., 
που δεν είχαν προβλεφθεί στο Πολεοδοµικό Σχέδιο του 1933 της πόλης των 

Αχαρνών (ΦΕΚ 253/Α/1933), αναζητά προς αγορά οικόπεδα ελεύθερα βαρών 
εντός της κτηµατικής Περιφέρειας του Παλαιού Μενιδίου.

Κατόπιν αυτού, οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να πουλήσουν κάποια ιδιο-
κτησία τους στο ∆ήµο, θα πρέπει, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από 
την ανάρτηση της παρούσης, να καταθέσουν Αίτηση Ενδιαφέροντος στο Πρωτό-
κολλο του ∆ήµου, η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τον τίτλο της ιδιοκτησίας µε συνηµµένο το Πιστοποιητικό µεταγραφής.
β) Απόσπασµα Κτηµατολογίου

γ) Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα σε συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 (προαιρετικό).Στις 21 Ιανουαρίου 2021 στο ΣτΕ η συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης του ∆ήµου Αχαρνών για τη συγχώνευση της ∆ΟΥ
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ και ειδικότερα στις 21 Ιανουα-
ρίου 2021 πρόκειται να συζητηθεί στο Συµβούλιο της επι-
κρατείας (ΣτΕ) η αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου  Αχαρνών  
κατά της απόφασης του ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε  περί της συγ-
χωνεύσεως της ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ µε τη ∆.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΩΝ. Θυµίζουµε ότι ο δήµος είχε προσφύγει στο Ανώ-
τατο δικαστήριο µε σκοπό την ακύρωση της απόφασης 
του διοικητή της ΑΑ∆Ε, Γιώργου Πιτσιλή, που αφορούσε 
την µεταφορά της ∆ΟΥ στους Αγίους Αναργύρους. Παρά 
την εκκρεµότητα και την αντίδραση δήµου και πολιτών η 
συγχώνευση πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεµβρίου. Στην παρούσα φάση το ΣτΕ έρχεται να εξε-
τάσει το αίτηµα του δήµου περί ακύρωσης της απόφασης και επιστροφής στο προϊσχύον νοµικό κα-
θεστώς. Ο δήµος, παρά την συγχώνευση της ∆ΟΥ, δεν παραιτήθηκε των δικαιωµάτων του και συνε-
χίζει να διεκδικεί την παρουσία της υπηρεσίας στα διοικητικά του όρια. 

Ασπίδα  αστυνοµικής  προστασίας πάνω από τις Αχαρνές. 
Αναθεωρηµένο σχέδιο και πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθµός
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ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ : Το Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών 
«Έστιν ουν τραγωδία, µίµησις 

πράξεως σπουδαίας και τελεί-
ας, µέγεθος εχούσης, ηδυσµέ-

νω λόγω, χωρίς εκάστου των ειδών εν τοις 
µορίοις, δρώντων και ου δι` απαγγελίας, 
δι` ελέου και φόβου περαίνουσαν την των 
τοιούτων παθηµάτων κάθαρσιν».  Αριστο-
τέλης, Ποιητική.

Το Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών αποκα-
λύφθηκε το 2007 και αποτελεί εύρηµα διε-
θνούς σηµασίας αλλά και σπουδαίο τεκµή-
ριο του ιστορικού παρελθόντος της πόλης 
µας που θα συµβάλλει πολλαπλά στην ανα-
βάθµισή της. Η ολοκληρωτική αποκάλυψη 
του είναι σηµαντική για την κατανόησή µας 
σχετικά µε την οργάνωση του αρχαίου δή-
µου καθώς η εύρεσή του στη συγκεκριµένη 
θέση δηλώνει και το πολιτικό του κέντρο.
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑ-
ΤΡΟΥ
 Α. ΚΟΙΛΟΝ    Β. ΣΚΗΝΗ    Γ. ΟΡΧΗΣΤΡΑ
1. ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΑ    5. ΣΚΗΝΗ    9. ΠΑΡΟ-
∆ΟΙ
2. ΚΕΡΚΙ∆ΕΣ    6. ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
3. ∆ΙΑΖΩΜΑ    7.  ΠΙΝΑΚΕΣ    10. ΘΥΜΕΛΗ
4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ    8. ΘΥΡΩΜΑΤΑ (ΒΩΜΟΣ ∆Ι-
ΟΝΥΣΟΥ)

Το Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών ήταν 
γνωστό, µέχρι την τυχαία αποκάλυψή του, 
µόνο από επιγραφές του 4ου αι. π.Χ. Σε επι-
γραφή που βρέθηκε σύµφωνα µε πληροφο-
ρία στο λόφο των Σαράντα Μαρτύρων ανα-
φέρεται η µίσθωση του θεάτρου σε ιδιώτες 
για παραστάσεις τραγωδίας ή κωµωδίας. 
Από τα έσοδα των παραστάσεων θα πληρώ-
νονταν οι λατρευτικές ανάγκες του ∆ήµου.

Μια δεύτερη επιγραφή βρέθηκε το 1987 
από την αρχαιολόγο κ. Μ. Πλάτωνος σε σω-
στική ανασκαφή πίσω από  την εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή στην οδό Λιοσί-
ων, σε κοντινή απόσταση από το σηµείο εύ-
ρεσης του θεάτρου. Η επιγραφή που σήµε-
ρα βρίσκεται στην αποθήκη της Αρχαιολογι-
κής Συλλογής Αχαρνών, είχε τοποθετηθεί σε 
δεύτερη χρήση ως κάλυµµα αγωγού δηµό-
σιου βαλανείου (λουτρού) ρωµαϊκών χρό-
νων. Στην επιγραφή αναγράφονται δύο τιµη-
τικά ψηφίσµατα τα οποία εισηγήθηκε στο δή-
µο ο ∆ιογένης Ναυκύδου η οποία και θα 
στηνόταν δηµοσία δαπάνη στο ιερό της Αθη-
νάς Ιππίας . Τα ψηφίσµατα παρέχουν σηµα-
ντικά στοιχεία για τον θεσµό του δηµοτικού 
ταµία και την οικονοµική διαχείριση των δή-
µων στα χρόνια του ∆ηµήτριου του Φαλη-
ρέα τις τελευταίες δεκαετίες του 4ου π.Χ. αι-
ώνα.

Το πρώτο ψήφισµα αφορά τη χορήγηση 
των συνηθισµένων τιµών, επαίνου και στε-
φάνου ελιάς, στον επί Πραξιβούλου άρχο-
ντος (315/4 π.Χ) ταµία Φανόµαχο Νικοδή-
µου για την ορθή διαχείριση του δηµοτικού 
ταµείου, το οποίο κυρίως αφορούσε την τέ-
λεση των προβλεπόµενων από το εορτολό-
γιο του δήµου θυσιών και εορτών καθώς και 
τη χορήγηση στους τιµώµενους και στους 
απογόνους τους  «αιώνιας προεδρίας»  
στους ∆ιονυσιακούς αγώνες των Αχαρνέων, 
να κάθονται δηλαδή στα πρώτα έδρανα του 
θεάτρου.

Οι λατρευτικές δαπάνες σύµφωνα µε τη 
πολιτική του ∆ηµήτριου του Φαληρέα που 
κυβέρνησε στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα αντι-
προσώπευαν το σηµαντικότερο κονδύλι των 
τακτικών δαπανών των δήµων και πιθανό-

τατα το βασικό λόγο υπάρξεως του δηµοτι-
κού προϋπολογισµού. Ο ∆ηµήτριος  επίσης 
είχε κατάργησε τα θεωρικά και την ιδιωτική 
χορηγία και επέβαλλε εκτός από την ανάλη-
ψη χρηµατοδότησης της λατρείας από τους 
δήµους και την ανάληψη της δαπάνης αγω-
νοθεσίας.

Στο δεύτερο ψήφισµα τιµώνται µαζί µε 
τον Φανόµαχο, ο δήµαρχος Οινόφιλος Οινο-
φίλου και ο επιµελητής των ∆ιονυσίων Θέ-
ωνος για την επιµέλεια των Κατ’ αγρούς ∆ι-
ονυσίων- µεγάλη γιορτή των αγροτικών δή-
µων την οποία περιγράφει µε πολύ ζωντάνια 
ο Αριστοφάνης  στο έργο του «Αχαρνής» 
που διδάχτηκε στα Λήναια το 425 π.Χ.

Η αποκάλυψή του αρχαίου  θεάτρου των 
επιγραφών το Φεβρουάριο του 2007 σε εκ-
σκαφή θεµελίων τριώροφης οικοδοµής 
στην οδό Σαλαµίνος 21 κοντά στην πλατεία 
Καράβου  και στη διασταύρωση µε την οδό 
Λιοσίων, στο κέντρο του σηµερινού δήµου 
προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. Στην ανασκα-
φή που ακολούθησε υπό την εποπτεία της 
αρχαιολόγου της Β΄ Ε.Π.Κ.Α. Μαρίας Πλάτω-
νος αποκαλύφθηκε τµήµα του κοίλου  και 
της ελαφρά πεταλόσχηµης ορχήστρας. Τα 
εδώλια που αποκαλύφθηκαν σε ηµικυκλι-
κή διάταξη είναι θεµελιωµένα σε φυσικό επι-
κλινές έδαφος και κατασκευασµένα από 
ασβεστόλιθο, ένα ευπαθές και εύθρυπτο 
υλικό. Το µεγαλύτερο τµήµα του, η ορχή-
στρα και η σκηνή βρίσκονται κάτω από το 
οδόστρωµα της οδού Σαλαµίνος, νυν Αρχαί-
ου Θεάτρου.

Η µέχρι τώρα ανασκαφική έρευνα έφερε 
στο φως µέρος της ορχήστρας σε βάθος 2,5 
µέτρα και µέρος του κοίλου : µια ολόκληρη 
κερκίδα µε 11 σειρές εδωλίων από ασβεστο-
λιθικούς δόµους (που σύµφωνα µε τη Μ. 
Πλάτωνος ίσως είχαν µεταφερθεί από τοπι-
κό λατοµείο λίθου) σε ηµικυκλική διάταξη 
στο φυσικό επικλινές έδαφος µε µικρότερο 
πλάτος 5 µέτρα και µεγαλύτερο 22 µέτρα κα-
θώς και µικρότερο τµήµα άλλης, βόρεια της 
πρώτης που συνεχίζεται βορειότερα ίσως 
άθικτη κάτω από παρακείµενο νεότερο κτί-
σµα. Επίσης ανασκάφηκε και το µισό άλλης 
κερκίδας προς τα νότια της πρώτης που φαί-
νεται ότι συνεχίζεται κάτω από το οδόστρω-
µα της οδού Σαλαµίνος νυν Αρχαίου Θεά-
τρου. Πιθανώς, σύµφωνα µε την ανασκα-
φέα,  πάνω στα εδώλια είχε τοποθετηθεί ξύ-
λινη επένδυση, ενώ για µεγαλύτερη άνεση 
τοποθετούνταν κατά τις παραστάσεις µικρά 
υφασµάτινα µαξιλάρια. Επίσης αποκαλύ-
φθηκε τµήµα του αποστραγγιστικού αγω-

γού, για την αποµάκρυνση των όµβριων 
υδάτων, καλυµµένου µε πλάκες που διέτρε-
χε την ορχήστρα µπροστά από τα τιµητικά 
εδώλια της προεδρίας. Με βάση τα έως τώ-
ρα αρχαιολογικά ευρήµατα κυρίως της κε-
ραµικής και τις επιγραφικές µαρτυρίες το θέ-
ατρο σύµφωνα µε την ανασκαφέα του χρο-
νολογείται τον 4ο π.Χ αιώνα ενώ φαίνεται ότι 
λειτουργούσε έως τον 12ο αιώνα µ.Χ. Το θέ-
ατρο των Αχαρνών φιλοξενούσε γύρω 
στους 2.000 θεατές χωρίς να υπολογίζεται το 
επιθέατρό του το οποίο πιθανώς ήταν ξύλι-
νο.

Υποθετική σχεδιαστική αναπαράσταση 
του θεάτρου. Πηγή: http://www.diazoma.
gr

Σύµφωνα µε την Μαρία Πλάτωνος η ση-
µασία της αποκάλυψης του θεάτρου είναι µε-
γάλη καθώς σηµατοδοτεί τη θέση του κέ-
ντρου του αρχαίου δήµου των Αχαρνών µε 
τα δηµόσια οικοδοµήµατα και τα ιερά του ∆ι-
ονύσου, του Άρη και της Αθηνάς, αποδει-
κνύοντας τη σπουδαιότητα του στην αρχαι-
ότητα ως το πολιτικό, οικονοµικό και θρη-
σκευτικό κέντρο γύρω από το οποίο αναπτύ-
χθηκαν οι γειτονικοί δήµοι της βόρειας 
Αττικής.

Οι εργασίες για την ανασκαφή του αρχαί-
ου θεάτρου που εντόπια και ξένα ειδησεο-
γραφικά πρακτορεία  χαρακτήρισαν ως την 
ανακάλυψη του 21ου αιώνα, έχουν δυστυ-
χώς διακοπεί από το 2007 εξαιτίας των απαλ-
λοτριώσεων που εκκρεµούν, των γραφειο-
κρατικών αγκυλώσεων και ίσως της άγνοιας 
των πολιτών λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης 
για τη σηµαντικότητα του µνηµείου στην οι-
κονοµική ανάκαµψη της πόλης, την προβο-
λή της ιστορίας της  και τη συνακόλουθη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της.

Ο ∆ήµος Αχαρνών λόγω της σπουδαιό-
τητας της ανασκαφής, του ζωηρότατου ενδι-
αφέροντος που εκδηλώνουν πολίτες των 
Αχαρνών και εθελοντικοί φορείς όπως το 
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ και το ∆ΙΑΖΩΜΑ για την πλήρη 
αποκάλυψη του θεάτρου και µε δεδοµένη 
την ευαισθησία της τοπικής αυτοδιοίκησης 
για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονο-
µιάς, πιέζει τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ-
ΠΟ να προωθηθούν άµεσα  οι υπουργικές 
αποφάσεις για τις σχετικές απαλλοτριώσεις 
που θα επιτρέψουν την επαφή του κοινού µε 
το εν λόγω µνηµείο. 

Στις 21 Ιουνίου του 2010 το Τµήµα Απαλ/
σεων, Απόκτησης Ακίνητων & Αποζηµιώσε-
ων της ∆/νσης Απαλλοτριώσεων & Ακίνητης 

Περιουσίας του ΥΠΠΟ ενέκρινε τη δαπάνη  
αποζηµίωσης της πρώτης ιδιοκτησίας.   Εκ-
κρεµούν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις 
επί των οδών Σαλαµίνος και Χειλίου παρα-
πλεύρως και βορειοδυτικά του θεάτρου.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µε 
τις αποφάσεις 337/31-05-2007 και 535/31-
07-2007 ενέκρινε τις απαραίτητες κυκλοφο-
ριακές ρυθµίσεις που θα επέτρεπαν την επέ-
κταση της ανασκαφής κάτω από το οδό-
στρωµα της οδού Σαλαµίνος για την ανασκα-
φή του θεάτρου προσφέροντας για τις 
ανασκαφικές εργασίες προσωπικό και υλι-
κοτεχνική υποστήριξη. Ο ∆ήµος δεν προχώ-
ρησε στο κλείσιµο της Σαλαµίνος  για να 
αποφύγει τη µακρόχρονη ταλαιπωρία των 
συµπολιτών µας καθώς οι χρονοφόρες δια-
δικασίες των αναγκαστικών απαλλοτριώσε-
ων των οικοπέδων από το ΥΠΠΟ δεν έχουν 
ολοκληρωθεί.

Το Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας του ∆ήµου Αχαρνών στα πλαίσια 
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς των 
Αχαρνών και την προβολή της τοπικής ιστο-
ρίας σε συνεργασία µε το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ το σχο-
λικού έτος 2016 ξεκίνησε την υλοποίηση  εκ-
παιδευτικού προγράµµατος µε τίτλο : «Ο ∆ι-
καιόπολις µας ταξιδεύει στο µαγευτικό κό-
σµο του αρχαίου θεάτρου« που απευθύνεται 
στις σχολικές βαθµίδες της πρωτοβάθµιας 
και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του 
∆ήµου Αχαρνών µε θέµα το Αρχαίο Θέατρο. 
Ευελπιστούµε ότι το πρόγραµµα θα συµβάλ-
λει στην ευαισθητοποίηση των µαθητών για 
το σηµαντικό αυτό µνηµείο που ήταν στη λή-
θη για 2.500 χρόνια και που για κάποιο λό-
γο αποκαλύφθηκε στα δικά τους χρόνια για 
να το αγκαλιάσουν, να το προστατέψουν και 
να το αναδείξουν. Αυτό τον κρυµµένο θη-
σαυρό θα ανακαλύψουµε µε τα δικά τους 
µάτια  και τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017.

«… ∆ε νοείται προσπάθεια προβολής της 
χώρας, µιας χώρας οποιασδήποτε, προ πα-
ντός της Ελλάδος, χωρίς την προβολή του 
θεάτρου της. Το ένα δεν χωρίζεται από το άλ-
λο. Και για να είµαι ακόµη πιο συγκεκριµέ-
νος, δε νοείται προσπάθεια επικοινωνίας µε 
τον ξένο, χωρίς, από της δικής µας πλευράς, 
να του προσφέρουµε αυτό το αγαθό που λέ-
γεται Θέατρο». Κωνσταντίνος Τσάτσος, Ακα-
δηµαϊκός, Τέως Πρόεδρος της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας

Πηγή: http://www.acharnes.gr. 
Copyright: Υπουργείο Πολιτισµού 

και Αθλητισµού/ Β΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Αρχαίο θέατρο των Αχαρνών Υποθετική σχεδιαστική αναπαράσταση του θεάτρου
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∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ανακοίνωση περί µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για το έργο «Υφιστάµενη ∆ραστηριότητα αναµίξεως, 

συσκευασίας χηµικών προϊόντων και σπρέι, καλλυντικών 
και ειδών υγιεινής» εντός ΒΙΠΑ

Τηλεφωνική γραµµή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
από το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Αχαρνών 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, 
προκειµένου να ενηµερώσει τους πολίτες, 
γνωστοποιεί την αρ. πρωτ. 996545/24-12-
2020 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συµ-
βουλίου της Περιφέρειας Αττικής, προκειµέ-
νου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν 
γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δηµοσιο-
ποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του έργου:
«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΙ-
ΞΕΩΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟ-
ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΡΕΙ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ-
∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ », ΕΝΤΟΣ ΒΙΠΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΤΑΤΟΙΟΥ 119 (ΠΡΩΗΝ 337), ΣΤΟΝ 
∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
σύµφωνα µε το έντυπο ∆11 της ΚΥΑ 
1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014), το οποίο εί-
ναι αναρτηµένο στην  ιστοσελίδα του ∆ή-
µου Αχαρνών (http://www.acharnes.gr/).
 
Τα έντυπα ∆11 πρέπει να σταλούν:
 
Aπό 28/12/2020 έως 09/02/2021 στην ∆/
νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής 
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: 
∆ευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 15:00, τηλ. 
2106984302)  ή στην ∆ιεύθυνση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (Μεσογεί-
ων 239 και Παρίτση, Νέο Ψυχικό)
 Θέση του έργου: Εντός της ΒΙΠΑ, οδός Τα-
τοίου 119 (πρώην 337), στον ∆ήµο Αχαρ-
νών, Π.Ε. Αν. Αττική της Περιφέρειας Αττι-
κής

Φορέας του έργου: «AIR PACK ΕΠΕ»
Αρµόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή: 
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττι-
κής.
Αρµόδια υπηρεσία στην οποία καλείται το 
κοινό να ενηµερωθεί και το ενδιαφερόµενο 
κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του 
περιεχοµένου του φακέλου της Μελέτης:
1) ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Αττικής, Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή 
κοινού: ∆ευτέρα-Παρασκευή, 9:00 π.µ. - 
15:00 µ.µ., τηλ. 2106984302

Ο Αντιδήµαρχος
Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Νικόλαος  Ξαγοράρης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο 
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώρ-
γος Πετάκος και το ∆ιευρυµένο  Κέντρο Κοι-
νότητας ∆ήµου Αχαρνών σας ενηµερώνουν 
ότι στα πλαίσια πρόληψης και µετάδοσης του 
νέου Κορωνιού Covid-19, υπάρχει η δυνατό-
τητα παροχής ψυχολογικών και συµβουλευ-
τικών υπηρεσιών στην υπηρεσία µας, µέσω 
σταθερής  τηλεφωνικής γραµµής του ∆ήµου 

κατόπιν ραντεβού.  
Για ραντεβού και επιπλέον πληροφορίες που 
αφορούν τις ψυχολογικές και συµβουλευτι-
κές υπηρεσίες, µπορείτε:
• να καλείτε κάθε Τρίτη και Πέµπτη από τις 
9.00π.µ. έως και στις 13.00µ.µ στο τηλέφωνο 
213-2123121.
• µέσω του email του ∆ιευρυµένου Κέντρου 
Κοινότητας kentrokoinotitas@acharnes.gr

Τ α Χριστούγεννα είναι κατεξοχήν 
η γιορτή των παιδιών. Ακόµη και 
στις φετινές δύσκολες συνθήκες, 

µια χρονιά µε πολλές ιδιαιτερότητες µε-
ρικά πράγµατα πρέπει να µένουν στα-
θερά. Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών  Σπύρος Βρεττός, και ο Αντι-
δήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής  Γιώρ-
γος Πετάκος , φρόντισαν µέσω της ∆ι-

εύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής να δο-
θούν δώρα στα παιδιά των ωφελούµε-
νων οικογενειών του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, αλλά και σε παιδιά οι-
κογενειών που εντάσσονται σε ευπα-
θείς οµάδες. 

Με απόλυτη τάξη και τηρώντας όλα τα 
προβλεπόµενα µέτρα οι γονείς προσήλθαν 
στα γραφεία της διεύθυνσης, προκειµένου 

να πάρουν δώρα για όλα τα παιδιά ηλικίας 
µέχρι 15 ετών.

«Και τις φετινές γιορτές ο ∆ήµος µας 
προσπαθεί να σταθεί δίπλα σε όλα τα παι-
διά, αλλά και σε κάθε οικογένεια που έχει 
ανάγκη. Ευχόµαστε σε όλους καλή Πρωτο-
χρονιά και µε υγεία και δύναµη το νέο 
έτος», δήλωσε σχετικά ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός.

Ο ∆ήµος Αχαρνών  προσπαθεί να σταθεί δίπλα σε όλα τα παιδιά

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ενηµερώνει πως στο πλαίσιο 
της αντιµετώπισης της πανδηµίας Covid 19 και για την 
ορθή εκτίµηση της επιδηµιολογικής κατάστασης στον 
∆ήµο µας κινητή µονάδα του ΕΟ∆Υ πραγµατοποίησε 
την Τρίτη (12/1) δωρεάν drive through rapid test. Σύµ-
φωνα µε την ενηµέρωση από τον ΕΟ∆Υ ελήφθησαν 
συνολικά 321 δείγµατα και βρέθηκαν 4 θετικά. 

Είναι δεδοµένο πως σε καµία περίπτωση δεν 
υπάρχει εφησυχασµός και η µέριµνα του ∆ήµου για 
την προστασία των δηµοτών είναι συνεχής και αδιά-
λειπτη. ∆εν παραλείπουµε να τηρούµε όλα τα προ-
βλεπόµενα µέτρα και να ακολουθούµε τις οδηγίες των 
αρµόδιων υπηρεσιών.

Παροχή Tablet σε µαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων 
ΣΤΗ ∆ΥΣΚΟΛΗ περίοδο 
που διανύουµε είναι χρέ-
ος µας να παρέχουµε κάθε 
βοήθεια στους µαθητές 
της πόλης µας. Όπως είχα 
δεσµευτεί, παραλάβαµε 
και είµαστε έτοιµοι να δια-
νείµουµε τις επόµενες µέ-
ρες σε µαθητές όλων των 
βαθµίδων που δυσκολεύ-
ονται να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης, ένα µεγάλο αριθµό από τα 500 τάµπλετ  τα οποία εν 
συνεχεία θα χρησιµοποιηθούν από τις σχολικές µονάδες.  Η ∆ιεύθυνση Παιδείας, οι Σχο-
λικές Επιτροπές, ολόκληρος ο  ∆ήµος Αχαρνών κι εγώ προσωπικά, στεκόµαστε πάντα 
στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας µε κάθε τρόπο και κάθε µέσο.

Στα 321 δείγµατα,  έδειξαν  4  θετικά
τα αποτελέσµατα των rapid test στις Αχαρνές  

∆ώρα σε παιδιά µοίρασε η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών 

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ευχαριστήρια ανακοίνωση για προσφορά 
προϊόντων για ευπαθείς οµάδες

O ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑ-
ΚΟΣ και το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής 
της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής ευχα-
ρ ι σ τ ο ύ ν  θ ε ρ µ ά  τ η ν  ε τ α ι ρ ε ί α 
AGROEXPORT ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε. 
έδρα: Σαλαµινίας 43, Αιγάλεω, για την 
προφορά σε φρούτα και λαχανικά και 
συγκεκριµένα:

Πορτοκάλια , Μήλα , Πατάτες, Κρεµ-
µύδια, Μπρόκολο, Μαρούλια, Αγγού-
ρια   τα οποία διενεµήθησαν παραµονές 
Χριστουγέννων σε ευπαθείς οικογένειες 
του ∆ήµου Αχαρνών. Η στήριξη και η συµβολή σας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ευπαθείς 
οικογένειες του ∆ήµου Αχαρνών στη δύσκολη πραγµατικότητα, που βιώνουµε λόγω covid-19 
και το µήνυµα ακόµη πιο ελπιδοφόρο για όλους µας.

Ευελπιστούµε στη συνέχιση της καλής συνεργασίας.
Σας ευχόµαστε το Νέο Έτος να φέρει την αγάπη και την ειρήνη σε σας και σε όλο τον κό-

σµο, να σας δίνει ∆ύναµη και Υγεία για να προσφέρετε πάντα απλόχερα την Αγάπη σας.
Με ευγνωµοσύνη και εκτίµηση

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ



Σηµαντικά αναπτυξιακά έργα της Περιφέρειας που  βαίνουν 
σε φάση ολοκλήρωσης, εκκρεµότητες σε θεσµικά ζητήµατα 
που σχετίζονται µε την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 
αλλά και το αυξηµένο επίπεδο ετοιµότητας από πλευράς Πε-
ριφέρειας εν όψει της επικείµενης κακοκαιρίας, βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της συνάντησης εργασίας του Περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γ. Πατούλη µε τον νέο Αν. Υπουργό Εσωτερικών, αρ-
µόδιο για θέµατα Αυτοδιοίκησης, Σ. Πέτσα. Στη συνάντηση 
µετείχε και ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ι. Σε-
λίµης.

Ο κ. Πατούλης υποδέχθηκε στα γραφεία της Περιφέρει-
ας τον κ. Πέτσα και του ευχήθηκε µία καλή και δηµιουργική 
θητεία, επισηµαίνοντας πως η Περιφέρεια Αττικής έχει τη 
βούληση να συνεχίσει να είναι δηµιουργικός συνοδοιπόρος 
µε την κεντρική διοίκηση προς όφελος των πολιτών. «Έχου-
µε κοινό στόχο και όραµα να έχουµε µία καλύτερη χώρα, µία 
καλύτερη Αττική µε βελτιωµένες συνθήκες διαβίωσης των 
πολιτών», τόνισε και πρόσθεσε: «Απαιτούνται µεταρρυθµί-
σεις που θα πάνε την Αυτοδιοίκηση και τη χώρα µπροστά. 
Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα και έχουµε την ιστορική ευθύ-
νη να συνεργαστούµε γόνιµα προς την κοινή κατεύθυνση 
που είναι η αναβάθµιση της καθηµερινότητας των πολιτών. 
∆ίνουµε µάχη µε την πανδηµία, ωστόσο παράλληλα τώρα 
είναι η ευκαιρία για δηµιουργικές επανεκκινήσεις σε κρίσιµα 
ζητήµατα.

Από την πλευρά του ο κ. Πέτσας τόνισε πως κεντρικό 
Κράτος και Αυτοδιοίκηση «είµαστε µία γροθιά για την καλύ-

τερη εξυπηρέτηση των πολιτών» και υπογράµµισε πως το 
στοίχηµα είναι να βελτιώνονται καθηµερινά ζητήµατα πρα-
κτικά, προκειµένου οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πολί-
τη να είναι λειτουργικότερες και αποτελεσµατικότερες. 

Ιδιαίτερα θέλησε να ενηµερωθεί για το επίπεδο ετοιµότη-
τας και τις προληπτικές ενέργειες της Περιφέρειας µε αφορ-
µή την επικείµενη κακοκαιρία, επισηµαίνοντας πως προτε-
ραιότητα είναι η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών. 

Στην ίδια κατεύθυνση ο κ. Πατούλης και αφού υπογράµ-
µισε πως για τη διοίκηση της Περιφέρειας η αποτελεσµατική 

θωράκιση της Αττικής είναι προτεραιότητα, τόνισε πως το επί-
πεδο ετοιµότητας της Περιφέρειας είναι σε πολύ ψηλό επίπε-
δο. «Είµαστε και θα είµαστε σε συνεχή επαγρύπνηση. Με 
εντολή µου οι τεχνικές µας υπηρεσίες έχουν εντατικοποιήσει 
το τελευταίο διάστηµα τις εργασίες καθαρισµού των ρεµά-
των καθώς και τους σχετικούς ελέγχους, ενώ σε όλες τις πε-
ριοχές υψηλής επικινδυνότητας θα βρίσκονται επί τόπου µη-
χανήµατα και συνεργεία µας για την αντιµετώπιση πιθανών 
προβληµάτων και τη διευκόλυνση των πολιτών», ανέφερε. 

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν από τον Περιφερειάρχη και 
ζητήµατα θεσµικής φύσεως που δυσχεραίνουν τη λειτουρ-
γία της Αυτοδιοίκησης και σχετίζονται µε την κινητικότητα, 
την υποστελέχωση προσωπικού, αλλά και την ανάγκη επί-
λυσης του ζητήµατος καταβολής οδοιπορικών σε υπαλλή-
λους της Περιφέρειας που υπηρετούν ελεγκτικούς µηχανι-
σµούς. 

Παράλληλα ο κ. Πατούλης διέτρεξε τα πιο σηµαντικά έρ-
γα που υλοποιεί η Περιφέρεια - αναλυτική παρουσίαση θα 
γίνει σε νέα τεχνική συνάντηση µε τον Αν. Υπουργό, εστιά-
ζοντας στα έργα που σχετίζονται µε την πολιτική προστασία, 
ασφαλτοστρώσεις, αλλά και άλλες παρεµβάσεις που σχετί-
ζονται µε την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 

10 Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Το 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Erasmus+

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Erasmus+ 
που αφορά σε φοιτητές, µαθητές Γυ-
µνασίων και Λυκείων και εκπαιδευ-

τικούς το γνωρίζουµε όλοι. Πόσο συχνά, 
όµως, ακούµε για Erasmus+ στο δηµοτικό 
σχολείο;

Κι όµως το 14ο ∆ηµοτικό σχολείο Αχαρ-
νών, συµµετέχει ενεργά σε ένα πλήθος προ-
γραµµάτων στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Εκ-
παιδευτική Κοινότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διετία 2019 – 
2021 συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Erasmus+ µε τίτλο: TLOWP- Teach and Learn 
Outside the Walls through Playing. Συνεργά-
τες µας είναι σχολεία από την Πολωνία, τη Ρου-
µανία, την Ιταλία και την Τουρκία. Το συναρπα-
στικό  αυτό ευρωπαϊκό µας ταξίδι ξεκίνησε τον 
Νοέµβρη του 2019, πέρσι τέτοιο καιρό στην 
πρώτη συνάντηση εταίρων στην πόλη 
Wierzbno της περιφέρειας Ostrw Wielkopolski 

της Πολωνίας. Στην οµάδα µας συµµετείχαν ο 
∆ιευθυντής κ Κοσµετάτος Παύλος, οι εκπαιδευ-
τικοί Καλογερά Ευτυχία, Ντούλα Ουρανία, Ρά-
πτη Μαρία και Παπαδοπούλου Αναστασία, κα-
θώς και τρεις µαθητές της Στ΄ τάξης του σχολεί-
ου µας, ο Ζ. η Μ. και η Ε.. Οι µαθητές φιλοξενή-
θηκαν για 5 ηµέρες από οικογένειες 
συνοµήλικων µαθητών και ακολούθησαν το 
πρόγραµµα του πολωνικού σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής µας, οι εκ-
παιδευτικοί συµµετείχαµε σε εργαστήρια που 
αναδεικνύουν την αναγκαιότητα να χτίσουµε ευ-
καιρίες µάθησης που θα βγάλουν τα παιδιά από 
την τάξη καθώς και την αξία υιοθέτησης τεχνι-
κών που ενισχύουν τη µάθηση και εκτός αυτής. 
Συζητήσαµε τρόπους διάχυσης του προγράµµα-
τος σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και 
µας δόθηκε η ευκαιρία, επίσης,  να έρθουµε σε 
επαφή µε εκπροσώπους της δηµοτικής αρχής, 
να συνοµιλήσουµε µαζί τους και να ανταλλά-

ξουµε απόψεις σε θέµατα εκπαίδευσης. Όλοι οι 
συµµετέχοντες, εκπαιδευτικοί και µαθητές, περι-
ηγηθήκαµε στις αίθουσες διδασκαλίας, στα σχο-
λικά εργαστήρια και στις αθλητικές εγκαταστά-
σεις του σχολείου υποδοχής και γνωρίσαµε από 
κοντά τις συνθήκες εκπαίδευσης, µάθησης και 
άθλησης στην Πολωνία.

Το πρόγραµµα, εκτός των εκπαιδευτικών 
δράσεων, περιείχε και µία σειρά πολιτιστικών 
επισκέψεων και περιηγήσεων, στην πρωτεύ-
ουσα Odolanw, στο πάρκο Lazienki και την 
πόλη Wroclaw. Ωστόσο, η επίσκεψή µας στη 
Βαρσοβία, στο Επιστηµονικό Κέντρο Κοπέρ-
νικος ( Copernicus Science Centre), ένα Μου-
σείο για µικρούς και µεγάλους, ήταν αυτή 
που µας εντυπωσίασε περισσότερο. Μέσα 
από τα διαδραστικά εκθέµατα µας δόθηκε η 
δυνατότητα να πειραµατιστούµε και να ανα-
καλύψουµε τους νόµους της επιστήµης.

Με τη συµµετοχή του σχολείου µας σε 

αυτό το ταξίδι, µας δόθηκε η ευκαιρία να βι-
ώσουµε, µαθητές και εκπαιδευτικοί,  µια µο-
ναδική εµπειρία σε διαφορετικό, πολυπολι-
τισµικό σχολικό πλαίσιο, εµπλουτίζοντας τις 
γνώσεις µας και σε άλλους τοµείς, πέρα από 
αυτούς του προγράµµατος. Βελτιώσαµε τις 
δεξιότητες γλώσσας, ξεκινήσαµε δυνατές φι-
λίες και δηµιουργήσαµε γέφυρες επικοινωνί-
ας και θετικής αλληλεπίδρασης.

Όλοι οι συµµετέχοντες επιστρέψαν µε τις 
καλύτερες δυνατές εντυπώσεις, γεµάτοι νέες 
πληροφορίες και ιδέες, προσβλέποντας στην 
επόµενη συνάντηση,  η οποία, δυστυχώς, δεν 
γνωρίζουµε ακριβώς πότε θα πραγµατοποι-
ηθεί, λόγω της πανδηµίας covid 19, που απει-
λεί σχεδόν όλη την ανθρωπότητα. 

Ήδη εξασφαλίστηκε  µια παράταση ενός 
έτους µέχρι το Σεπτέµβρη του 2022 και προσ-
δοκούµε, να συνεχίσουµε από εκεί που στα-
µάτησε την περασµένη άνοιξη..

Συνάντηση εργασίας µε τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη,  
ο νέος Αναπληρωτής  Υπουργός Εσωτερικών, Σ. Πέτσας
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Ειδικά διαµορφωµένος υπαίθριος χώρος µε 
όργανα στο Αθλητικό Κέντρο Ολυµπ. Χωριού!
ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ σύστηµα 
16 πιστοποιηµένων οργάνων υπαί-
θριας γυµναστικής στήθηκε σε ειδι-
κά διαµορφωµένο χώρο για να φι-
λοξενήσει αθλούµενους και να δώ-
σει το έναυσµα για περισσότερη 
άθληση στο Αθλητικό Κέντρο Ολυ-
µπιακού Χωριού – Olympic Village 
Sport Center.

Μέσα στις επόµενες ηµέρες θα 
υπάρξει και περαιτέρω αισθητική 
αναβάθµιση του χώρου µε συνθετι-
κό χλοοτάπητα ενώ πραγµατοποιούνται εργασίες για την ασφάλεια και την  αποκατάστα-
ση τεχνικών προβληµάτων. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης της Λειτουργίας των 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού για το καταπληκτικό αποτέλεσµα!

Επιπλέον, υπογράφηκε η συνεργασία της Γ.Γ.Α. µε τη την κατασκευαστική Lamda 
Development µε την οποία η εταιρία ανέλαβε να ξανακάνει λειτουργική την Ολυµπιακών 
διαστάσεων (και πολλαπλών χρήσεων) πισίνα στο Ολυµπιακό Χωριό.

Στο πλαίσιο της αναβάθµισης του Αθλητικού Κέντρου του Ολυµπιακού Χωριού η Γ.Γ.Α.  
αποκατέστησε για τις ανάγκες των αθλητών, τα σκάµµατα άλµατος στο γήπεδο στίβου και 
τώρα πλέον έχουν τοποθετηθεί και καινούργια παγκάκια στους περιβάλλοντες χώρους 
των αθλητικών εγκαταστάσεων για χρήση όχι µόνο από τους αθλούµενους, αλλά και από 
κάθε επισκέπτη που θα βρεθεί στους χώρους αυτούς.

Είναι επίσης σηµαντικό να αναφερθεί ότι η άρτια οργάνωση του Αθλητικό Σωµατείου 
Ολυµπιακού Χωριού ΑΣΟΧ «ΦΟΙΒΟΣ» επιβεβαιώθηκε µε την ολοκλήρωση του οικονο-
µικού και αγωνιστικού ελέγχου και την τελική έγκριση του σωµατείου στη λίστα των εγγε-
γραµµένων φορέων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων της Γενικής Γραµ-
µατείας Αθλητισµού.

Στίβος, Αντισφαίριση, Πετοσφαίριση, και Καλαθοσφαίριση, τα 4 αθλήµατα που καλλι-
εργεί το σωµατείο εγκρίθηκαν στο σύνολό τους!

Το ζωντανότερο κύτταρο του Ολυµπιακού Χωριού -οι αθλητικές του εγκαταστάσεις- 
οµορφαίνουν και µας κάνουν περήφανους που δικαιώνονται οι προσπάθειες που κάνου-
µε τόσα χρόνια για τη συντήρηση τους!

Πηγή : Olympic Village Sport Center  

Μήνυµα στελεχών πρώην ∆ηµοτικής παράταξης ∆ΕΚΑ… 
Το 2021 θα συνεχίσουµε να προωθούµε όλες 
τις παρεµβάσεις που έχουµε θέσει ως στόχους
Φτάσαµε στην τελευταία ηµέρα της πιο δύσκολης χρο-
νιάς που βίωσε η Ελλάδα και ο κόσµος τις τελευταίες δε-
καετίες. Μιας χρονιάς που µας επηρέασε όλους και υπό 
αυτές τις συνθήκες κληθήκαµε να λάβουµε σηµαντικές 
προσωπικές ή συλλογικές αποφάσεις. Την τελευταία 
ηµέρα του χρόνου είναι σχεδόν αυτονόητη η ανάγκη για 
έναν µικρό απολογισµό. Η δηµοτική µας παράταξη ∆Ε-
ΚΑ λίγους µήνες πριν, συνέπραξε µε την παράταξη της 
πλειοψηφίας Υπερήφανος ∆ήµος του ∆ήµου Αχαρνών. 
Η συνεργασία προέκυψε µέσα από πολλά εµπόδια, αλ-
λά έγινε πράξη επειδή στο βάθος του χρόνου διαφαίνε-
ται η δυνατότητα οι Αχαρνές και οι Θρακοµακεδόνες να 
αποκτήσουν υποδοµές και λειτουργίες που θα αυξήσουν 
το επίπεδο ποιότητας ζωής των δηµοτών. Οι συνεργασί-
ες δεν είναι πάντα εύκολες, ούτε διασφαλίζουν πλεύση 
σε ήρεµα πελάγη. 

Σήµερα, µετά από σχεδόν 3 µήνες, έχει ολοκληρωθεί ένας σχεδιασµός που ήδη ξεκίνησε να 
υλοποιείται, για µεγάλες παρεµβάσεις και έργα στα επόµενα χρόνια που θα αλλάξουν τις Αχαρ-
νές. Σε εξέλιξη είναι όµως και ο σχεδιασµός για δράσεις που θα κάνουν τη διοίκηση περισσότερο 
προσιτή στο δηµότη, λειτουργική και θα διασφαλίζει το µέγιστο δυνατό τη διαφάνεια και αµεσό-
τητα των διαδικασιών.

Όλα τα παραπάνω αποτιµούνται σε όφελος δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, που κυρίως θα επι-
τευχθούν από χρηµατοδοτήσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων. Συνεργαζόµαστε, σχεδιάζουµε, 
υλοποιούµε και απαιτούµε όλα αυτά που οι δηµότες θέτουν ως απαίτηση και προϋπόθεση πγια ην 
ποιότητα ζωής τους. Θα χρειαστεί χρόνος για την υλοποίηση, αλλά διαθέτουµε την τεχνογνωσία να 
ανταπεξέλθουµε και ήδη έχουµε πετύχει πολλά.

Παράλληλα, όχι ως αντίδραση, αλλά ως στάση σταθερής πολιτικής πορείας, δεν συντασσό-
µαστε µε ενέργειες µε τις οποίες δεν συµφωνούµε και συµβάλλουµε στη διαµόρφωση αποφάσε-
ων που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και φυσικά της αχαρναϊκής κοινωνίας. Το  2021 θα 
συνεχίσουµε να προωθούµε όλες τις παρεµβάσεις που έχουµε θέσει ως στόχους. Τα βήµατα υλο-
ποίησης είναι πολλά. Με επιµονή και µεθοδικότητα θα επιτύχουµε. Καλή χρονιά!

Τις αλλαγές που θα επιφέρει στα 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά  ιδρύµατα 
της χώρας το διυπουργικό σχέδιο 

νόµου για την ασφάλεια στα πανεπιστή-
µια καθώς και αλλαγές στην εισαγωγή 
στα ΑΕΙ παρουσίασαν το µεσηµέρι της Τε-
τάρτης οι υπουργοί Παιδείας, Νίκη Κερα-
µέως, και Προστασίας του Πολίτη, Μιχά-
λης  Χρυσοχοϊδης. 

«Το νοµοσχέδιο εισάγει αλλαγές που 
στοχεύουν στο να αντιµετωπίσουν χρόνιες 
παθογένειες του συστήµατος και βρίσκονται 
στον πυρήνα των προεκλογικών δεσµεύσε-
ων της Νέας ∆ηµοκρατίας», ανέφερε η 
υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Νί-
κη Κεραµέως κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου.
Ελεγχόµενη είσοδος
Αναλυτικότερα, το νοµοσχέδιο προβλέπει 
την ελεγχόµενη είσοδο και έξοδο στον χώ-
ρο των ΑΕΙ. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, σε 
πανεπιστήµια που π.χ. συνορεύουν µε πάρ-
κα, η ελεγχόµενη είσοδος θα γίνεται στους 
εσωτερικούς χώρους.

Άοπλοι αστυνοµικοί
Για την ΟΠΠΙ, προβλέπονται 1.000 οργανι-
κές θέσεις, που θα κατανέµονται και θα ανα-
κατανέµονται στα ΑΕΙ ανάλογα τις ανάγκες 
τους. Πρόκειται για µία οµάδα µε ειδική εκ-
παίδευση από την ΕΛΑΣ, που θα φέρει ειδι-
κή στολή, θα υπάγεται στην ΕΛΑΣ και θα συ-
νεργάζεται µε τον πρύτανη και τον αντιπρύ-
τανη του εκάστοτε ΑΕΙ. Η οµάδα θα έχει πλή-
ρη αστυνοµικά καθήκοντα, αλλά δεν θα 
φέρει πυροβόλα όπλα.

Πειθαρχικό δίκαιο
Ως προς το πειθαρχικό δίκαιο, το νοµοσχέ-
διο των υπουργείων Παιδείας και Προστα-
σίας του Πολίτη περιλαµβάνει διατάξεις για 
πειθαρχικά παραπτώµατα και πειθαρχικές 
ποινές, ενώ προβλέπεται και η σύσταση 
Πειθαρχικού Συµβουλίου Φοιτητών. Τα 
παραπτώµατα θα αφορούν από το αδιά-
βλητο των εξετάσεων, µέχρι και αξιόποινες 
πράξεις και προβλέπεται ένα πλαίσιο αντί-
στοιχων ποινών.

Αλλαγές στην εισαγωγή
των υποψηφίων
Τρεις βασικές αλλαγές επιφέρει το νοµοσχέ-
διο των υπουργείων Παιδείας και Προστα-
σίας του Πολίτη, όσον αφορά στην εισαγω-

γή των υποψηφίων στην Τριτοβάθµια Εκ-
παίδευση.
Ελάχιστη βάση εισαγωγής
Πρώτη, η καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισα-
γωγής στα πανεπιστηµιακά τµήµατα, όχι µε 
απόλυτο αριθµό (πχ. 10), αλλά ορισµένη 
από το κάθε τµήµα.

Συγκεκριµένα, η βάση εισαγωγής για κά-
θε τµήµα θα προκύπτει, σύµφωνα µε το 
σχέδιο νόµου, από ένα ποσοστό (80%-
120%) του µέσου όρου των µέσων επιδό-
σεων των υποψηφίων κάθε επιστηµονικού 
πεδίου στα µαθήµατα που εξετάστηκαν.

Τα παραπάνω θα ισχύσουν από τις φετι-
νές Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2021. Από 
του χρόνου (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022), 
το υπουργείο προγραµµατίζει, επιπλέον, να 

δώσει στα τµήµατα την δυνατότητα να επι-
λέγουν συντελεστές βαρύτητας για τα εξετα-
ζόµενα µαθήµατα.

Αλλαγές στο µηχανογραφικό
Η δεύτερη αλλαγή αφορά στον περιορι-
σµό του αριθµού των επιλογών του µη-
χανογραφικού και συµπλήρωσή του σε 
δύο φάσεις. Η αλλαγή αυτή, που επίσης 
προγραµµατίζεται -εν τέλει- για τις επό-
µενες Πανελλαδικές (2022) εισάγει 2 φά-
σεις συµπλήρωσης µηχανογραφικού. 
Στην Α φάση, οι υποψήφιοι θα µπορούν 
να συµπληρώσουν συγκεκριµένο αριθ-
µό τµηµάτων στο µηχανογραφικό. Ο 
αριθµός θα προκύπτει από το 10% του 
συνόλου των τµηµάτων για τα ΓΕΛ και το 
20% για τα ΕΠΑΛ. Στη Β φάση, θα συµ-
µετέχουν όσοι δεν έχουν εισαχθεί στην 
πρώτη φάση, χωρίς περιορισµό επιλο-
γών και για τις θέσεις των ΑΕΙ που θα 
έχουν αποµείνει.Παράλληλα, θα υπάρξει 
µηχανογραφικό για την εισαγωγή στα δη-
µόσια ΙΕΚ, µε βάση το απολυτήριο, κάτι 
που θα ισχύσει από φέτος.

Όριο φοίτησης
Τρίτον, εισάγεται χρονικό όριο φοίτησης. Για 
τα 4ετή προγράµµατα σπουδών, το όριο θα 
είναι ν+2. Για τα προγράµµατα σπουδών δι-
άρκειας µεγαλύτερης των 4 ετών, θα είναι 
ν+3. Οι αλλαγές θα ισχύσουν για τους νεο-
εισερχόµενους φοιτητές, ενώ θα υπάρξει 
πρόβλεψη και για εξαιρέσεις (λόγοι εργασί-
ας, σοβαρών θεµάτων υγείας, κτλ).

Πηγή  ΑΠΕ

Αλλάζουν όλα στα πανεπιστήµια: 1.000 αστυνοµικοί στη φύλαξη - Νέος τρόπος εισαγωγής
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Καλή Χρονιά!  Για µια καλύτερη Χρονιά Η  Βασιλόπιτα της ∆ΗΚΕΑ
Την  πρωτοχρονιά-
τικη βασιλόπιτα 
έκοψε και  Πρόε-
δρος  της ∆ΗΚΕΑ  
Γιάννης Νίκας,  για 
τους υπαλλήλους  
και τα τµήµατα, ευ-
χόµενος  Καλή  
Χρονιά, πρώτα µε 
υγεία  και   γρήγο-
ρη επαναφορά  
στις δραστηριότη-
τες.

Νέα Χρονιά µε νέο ξεκίνηµα στην ΑΡΩΓΗ  γεµάτο αισιοδοξία !
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ υποδεχτήκαµε  τα παιδιά 
της Αρωγής.  Ύστερα από τις ηµέρες των διακοπών 
επιστρέψαµε όλοι στις θέσεις µας. Η επιστροφή αυ-
τή συνοδεύτηκε από τις ευχές γονέων, εργαζόµενων 
και παιδιών για µια καλή χρονιά µε υγεία και όρεξη 
να µάθουµε καινούρια πράγµατα, κυρίως όµως να 
ξεπεράσουµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε µε 
την πανδηµία.

Σε αυτή την πρώτη µέρα µοιραστήκαµε τις ανα-
µνήσεις των εορτών, αλλά και τις αναµνήσεις µας 
από τη γιορτή των Χριστουγέννων. Τότε που µε µε-
γάλη µας χαρά είχαµε δίπλα µας το  Κολέγιο Αθη-
νών.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµό-
νων µοίρασε δώρα στα παιδιά µας και την ευχαρι-
στούµε πολύ για την πρωτοβουλία της αυτή, που 
αποδεικνύει την κοινωνική τους ευαισθησία. Τα παι-

διά στη γιορτή είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν µέ-
σω zoom µε µαθητές του κολλεγίου και έστω κι από 
µακριά να µπούµε στο κλίµα των εορτών και να 
ανταλλάξουµε και ευχές. Πριν χωριστούµε για τις δι-
ακοπές, µοιράσαµε δώρα και γλυκά σε όλα τα παι-
διά ανανεώνοντας το ραντεβού µας.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουµε και πάλι τις 

δραστηριότητές µας για το 2021. 
Η πρόεδρος  Μαρία Μπούκη, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το προσωπικό και τα παιδιά της Αρω-
γής εύχονται σε όλους µια καλή, δηµιουργική χρο-
νιά γεµάτη µε υγεία και αισιοδοξία. Μακάρι ο νέος 
χρόνος να µας βρει όλους ξανά αγκαλιασµένους και 
να µοιραστούµε αγάπη και συναισθήµατα.

Στη πανηγυρική Πρωτοχρονιάτι-
κη ∆οξολογία του Ι.Ν. Αγίου 
Βλασίου, παραβρέθηκε  ο ∆ή-

µαρχος  Αχαρνών  Σπύρος Βρεττός, µε 
στελέχη της ∆ηµοτικής Αρχής,  που 
πραγµατοποιήθηκε στο παρεκκλήσι 
του Αγίου Κωνσταντίνου   χοροστα-
τούντος  του Μητροπολίτη µας κ.κ. 
Αθηναγόρα. Με την λήξη της δοξολο-
γίας,  έκοψαν  την παραδοσιακή  βασι-
λόπιτα.  Το φλουρί κέρδισε ο Αντιδή-
µαρχος   Νίκος  ∆αµάσκος. 

Βασιλόπιτα των Σχολικών 
Επιτροπών µε µέτρα 
προστασίας και
θερµές ευχές για το 2021 
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
του Πρόεδρου της 
Πρωτοβάθµιας Σχο-
λικής Επιτροπής 
Μπάµπη Ορφανίδη, 
πραγµατοποιήθηκε 
η καθιερωµένη κο-
πή Βασιλόπιτας στο 
Γραφείο των σχολι-
κών επιτροπών, µε 
όλα τα µέτρα προστασίας. 

Τη βασιλόπιτα για το 2021 έκοψαν µε ευχές για 
ένα νέο ξεκίνηµα και µια καλή σχολική χρονιά, οι 
Πρόεδροι της Πρωτοβάθµιας Μπάµπης Ορφανίδης, 
της ∆ευτεροβάθµιας Γιάννης Μίχας, και το δραστήριο 
µέλος Γιάννης Καλάργαλης ευχόµενοι...

«Χρόνια Πολλά γεµάτα υγεία» αλλά και την υπό-
σχεση ότι: Οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες, τόσο 
των Σχολικών Επιτροπών σε συνεργασία µε τη ∆ηµο-
τική Αρχή - ∆ιευθύνσεις Παιδείας , Πολιτισµού, Αθλη-
τισµού και Νέας Γενιάς, θα συνεχίσουν να είναι µεγά-
λες µε στόχο πάντα, την οµαλή λειτουργία των σχολι-
κών µονάδων.»

Σύλλογος  Θεσσαλών, Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων

Συγχαρητήριο µήνυµα 
Μεγάλη διάκριση για ένα ακόµη µαθητή των εφηβικών τµηµάτων του 
συλλόγου µας σε διαγωνισµό της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας...

Πρόκειται για το Σταµατέλο Σταµατελόπουλο, ο οποίος βρέθηκε µέσα 
στους πρώτους τριάντα της κατάταξης για την 61η ∆ιεθνή Μαθηµατική 
Ολυµπιάδα και συγκεκριµένα στην 24η θέση.  

Για τον Σταµατέλο η ενασχόληση µε τα µαθηµατικά είναι τρόπος ζωής, 
γι’ αυτό και επικέντρωσε τις σπουδές του σε αυτά. Ήδη, από τον περασµένο 
Σεπτέµβριο είναι πρωτοετής φοιτητής στο Μαθηµατικό Τµήµα του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και συνεχίζει ακάθε-
κτος. 
Παιδί πολύτεκνης οικογένειας και µέλος των χορευτικών τµηµάτων του συλλόγου µας .
Ο πάντα σεµνός και λιγοµίλητος  «Σταµατέλος». Πολλά συγχαρητήρια για µια ακόµη φορά ...!!!

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 

Από το Σάββατο 16  Ιανουαρίου 201 ο ∆ήµος Αχαρνών 
για µία εβδοµάδα τίθεται σε καθεστώς αυστηρού 
lockdown, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής 

Προστασίας   Νίκος Χαρδαλιάς 
Η απόφαση πάρθηκε, αφού αξιολογήθηκαν όλα τα διαθέσι-

µα δεδοµένα, µεταξύ των οποίων ο αριθµός κρουσµάτων και το 
επιδηµιολογικό φορτίο, σύµφωνα µε τα οποία η Πολιτεία έκρινε 
σκόπιµο να προχωρήσει στη λήψη µέτρων. Συγκεκριµένα ανακοι-
νώθηκαν 166 ενεργά κρούσµατα και 242 στενές επαφές σε καρα-
ντίνα. Αυτό που απαιτείται από όλους είναι ψυχραιµία και εµπιστο-
σύνη στις εισηγήσεις της επιστηµονικής κοινότητας.
Τα νέα µέτρα που θα ισχύουν είναι τα εξής:
l Επέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευ-
µα έως τις 5 το πρωί. 
l Εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση των µέτρων.
Όσον αφορά στο λιανεµπόριο: 
l Τα σούπερ µάρκετ θα λειτουργούν έως τις 17:30.
l Τα καταστήµατα λιανικής θα λειτουργούν µε τη µέθοδο του click 

away έως τις 17:30.
l Κανονικά θα λειτουργούν τα καταστήµατα µε delivery, µέχρι τις 
17.30.
l Θα πραγµατοποιηθεί κανονικά η λαϊκή αγορά του Σαββάτου 
και για τις υπόλοιπες µέρες θα υπάρξει νεότερη ενηµέρωση.
l Κλειστά θα παραµείνουν τα κοµµωτήρια.

Για την αποσαφήνιση των µέτρων πρόκειται να εκδοθεί το 
σχετικό ΦΕΚ. 

Κατόπιν αυτού ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  Σπύρος  Βρεττός καλεί 
όλους τους δηµότες να τηρήσουν πιστά τα νέα µέτρα που περι-
λαµβάνονται στις οδηγίες που έχουν εκδώσει οι αρµόδιοι φορείς 
και η επιτροπή λοιµωξιολόγων!

«Η κυβέρνηση αποφάσισε την επόµενη εβδοµάδα ο ∆ήµος 
Αχαρνών να τεθεί σε καθεστώς αυστηρότερου lockdown. Απευ-
θύνω έκκληση σε όλες και όλους να τηρήσουν τα προβλεπόµε-
να µέτρα που προτείνονται από τους ειδικούς µε σύνεση και σο-
βαρότητα. Κατά το διάστηµα αυτό ο ∆ήµος θα καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια ούτως ώστε να σταθεί δίπλα στους δηµότες σε οποιο-

δήποτε πρόβληµα αντιµετωπίσουν. Εµείς είµαστε εδώ, θα είµαστε 
συνεχώς δίπλα σας και θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε 
αυτή η δύσκολη κατάσταση να ξεπεραστεί όσο πιο γρήγορα γίνε-
ται χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω προβλήµατα», ανέφερε σχε-
τικά ο Σπύρος Βρεττός. 

Από την πρώτη στιγµή ο ∆ήµαρχος κ. Βρεττός βρίσκεται σε δι-
αρκή επικοινωνία µε όλες τις αρµόδιες αρχές και την Πολιτική 
Προστασία, ενώ έχει δώσει σειρά οδηγιών στις υπηρεσίες του ∆ή-
µου, προκειµένου να συνδράµουν σε οτιδήποτε χρειαστεί.

 Ανακοίνωση του ∆ήµου Αχαρνών για το τοπικό lockdown !
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Ύστερα  από απόφαση της κυβέρνησης, στη 
βάση εισήγησης της επιτροπής των ειδικών, 
για δια ζώσης επαναλειτουργία των Παιδι-
κών Σταθµών, Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών 
και Ειδικών Σχολείων όλων των βαθµίδων 
τη ∆ευτέρα 11-01-2021,άνοιξαν και πάλι οι 
πόρτες των Παιδικών Σταθµών της ∆ηµοτι-
κής Φροντίδας Αχαρνών να υποδεχτούν 
τους µικρούς µαθητές. 

Όπως και το προηγούµενο διάστηµα που ήταν 
ανοιχτά τα σχολεία έτσι και τώρα απαιτείται µήνυµα 
sms στο 13033, από τους κηδεµόνες που συνοδεύ-
ουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Επιλογή 4 στο sms 

13033 . Τα παιδιά πρέπει να φέρουν µαζί την έγγρα-
φη βεβαίωση

Συγκεκριµένα η επαναλειτουργία των Παι-
δικών  Σταθµών σε καθηµερινή βάση για όλα 
τα παιδιά  έγινε  µε την αυστηρή τήρηση όλων 
των µέτρων και των οδηγιών.
• Η χρήση µάσκας για τα παιδιά των βρεφονη-
πιακών είναι προαιρετική.
• Υποχρεωτική είναι η χρήση µη ιατρικής µά-
σκας (ή σε ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώ-
που) από όλους τους εργαζόµενους στους 
σταθµούς.
• ∆ιαχωρισµός των αύλειων δραστηριοτήτων 

κατά τµήµατα.
• Ειδική µέριµνα για τη σίτιση.

Η πρόεδρος της ∆Η.Φ.Α. Αγγελική Ζαχαρι-
άδη, ευχήθηκε σε παιδιά, παιδαγωγούς και γο-
νείς Καλή Χρονιά µε υγεία και κάθε καλό. 

Επίσης αναφέρθηκε στην ταλαιπωρία που 
βιώνουµε όλοι µας λόγω της κατάστασης της 
πανδηµίας COVID -19.

Είπε ότι όλοι είµαστε σε επαγρύπνηση 
κι ετοιµότητα σε ότι χρειαστεί για να είµα-
στε όλοι υγιείς  και ευχήθηκε να  είναι το τε-
λευταίο, όλα να ξεπεραστούν και να επα-
νέρθουµε στην κανονικότητα. 

Έγκριση τροποποίησης επωνυµίας Παιδικών Σταθµών του  Ν. Π. ∆. ∆.  «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ (∆Η.Φ.Α.)

Οµαλά  η  επαναλειτουργία Παιδικών Σταθµών, στο ∆ήµο Αχαρνών 

Η  Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «∆Η.Φ.Α.), Αγγελική Ζαχαριά-
δη,  στα πλαίσια  αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης  των  δέ-
κα Παιδικών Σταθµών, όπως προβλέπεται στην νέα Οργανω-
τική δοµή,  εισηγήθηκε στην συνεδρίαση  του ∆.Σ. στο τέλος 
Νοεµβρίου 2020, να εγκρίνει για  οργανωτικούς και λειτουρ-
γικούς  λόγους  την τροποποίηση επωνυµίας Παιδικών Σταθ-
µών του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτική  Φροντίδα Αχαρνών».  

Το ∆.Σ. , οµόφωνα  εγκρίνει τις νέες επονοµασίες, που 
έχουν ως εξής:
1ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών, «Χαρούµενες Με-
λισσούλες»
επί της οδού Αγ. Τριάδος 39, Κεντρικό Μενίδι.
2ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών. «Τα Μυρµηγκάκια»
επί της οδού Κων/πόλεως & Γρ. Ξενόπουλου, Κόκκινος Μύ-
λος.
3ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών «Τα Καβουράκια»
επί της οδού Μητροµάρα 90, Λαθέα.
4ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών « Το Μαγικό Μανι-
τάρι»

επί της οδού Ατταλείας & Γ. Βαρελά, Αγ. ∆ιονύσιος.
5ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών « Η Ποντικοπαρέα 
»
επί της οδού Λ. Ιωνίας & Ταξιαρχών 20, Χαραυγή.
6ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών « Τα Χρυσόψαρα 
»
επί της οδού Αγ. Πέτρου & Π. Κυριακόπουλου, Αγ. Πέτρος.
7ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών Αγ. Άννας « Τα τρία 
Γουρουνάκια »
επί της οδού Σάµου 84, Αγ. Άννα.
8ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών « Ο Μαγικός Κα-
θρέπτης »
επί της οδού Πλατεία Αριστοτέλους, Θρακοµακεδόνες.
9ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών « Ο Μικρός Πρίγκι-
πας »
επί της οδού Ερεσσού & Σκρέκη 26, Αγριλέζα.
10ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αχαρνών Αγ. Βαρβάρας « 
Η Χιονάτη και οι επτά Νάνοι » επί της οδού Λευκάδος 33, 
Λυκότρυπα.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Με έξι οικονοµικές   ενισχύσεις µι-
σθωτών, αυτοαπασχολούµενων και 
ιδιοκτητών ακινήτων ξεκινάει η νέα 
χρονιά. Από ∆ευτέρα κιόλας, ολο-
κληρώνονται οι προετοιµασίες για 
την 5η φάση της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής, για την καταβολή αποζηµι-
ώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων 
που υπέστησαν κούρεµα ενοικίου 
τον Νοέµβριο, για την καταβολή του 
υπολοίπου δώρου Χριστουγέννων 
αλλά και της αποζηµίωσης ειδικού 
σκοπού στους µισθωτούς που µπή-
καν σε καθεστώς αναστολής. Αναµέ-
νεται η απόφαση για την ενίσχυση 
των 400 ευρώ στους αυτοαπασχο-
λούµενους ενώ δροµολογείται η 
πρώτη πληρωµή των αναδροµικών 
στους κληρονόµους συνταξιούχων. 
Έρχεται η επιστρεπτέα προκαταβολή 
νούµερο 5. 

l Ανακοινώθηκαν οι προθεσµίες υποβο-
λών δηλώσεων και ορθών επαναλήψε-
ων των αναστολών των συµβάσεων ερ-
γασίας από εργοδότες και εργαζόµε-
νους στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡ-
ΓΑΝΗ». Συγκεκριµένα, δίνεται η 
δυνατότητα υποβολής δηλώσεων ανα-
στολών συµβάσεων εργασίας µόνο για 
εργαζόµενους για τους οποίους δεν έχει 
υποβληθεί δήλωση, καθώς και ορθών 
επαναλήψεων για αύξηση και µόνο των 
διαστηµάτων αναστολής των συµβάσε-
ων εργασίας για τους µήνες Οκτώβριο-
Νοέµβριο-∆εκέµβριο 2020. Αναλυτικά 
όλες οι ηµεροµηνίες στη Χρήσιµη Ενη-
µέρωση του ΒΕΑ.

l Εντός της εβδοµάδας αναµένεται να 
κατατεθεί νοµοθετική διάταξη σύµ-
φωνα µε την οποία το υπουργείο Οι-
κονοµικών θα δίνει χρονικό περιθώ-
ριο 75 ηµερών στους εκδότες µετα-
χρονολογηµένων επιταγών για να 
καλύψουν τα ποσά. Υπενθυµίζεται ότι 
η προηγούµενη ρύθµιση έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2020. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, η διάταξη θα δίνει 75 
ηµέρες για τις επιταγές που λήγουν 
µέσα στον Ιανουάριο.

l Περισσότερους από 25.000 φορολογι-
κούς ελέγχους προγραµµατίζει για το 
τρέχον έτος η εφορία υπό την προϋπό-
θεση ότι η οικονοµία θα επιστρέψει σε 
κανονικούς ρυθµούς. Από το σύνολο 
των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, 
τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορο-
λογικά έτη της τελευταίας πενταετίας. 
∆ηλαδή περί τις 16.000 υποθέσεις που 
θα ελεγχθούν θα αφορούν περιπτώσεις 
της τελευταίας πενταετίας (πέραν της πε-
νταετίας οι υποθέσεις παραγράφονται), 
ενώ παράλληλα θα διενεργηθούν από 
τις ελεγκτικός υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι 
σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου.

l Έως το τέλος του µήνα θα αποφασι-
στεί τι θα ισχύσει τελικά µε το µέτρο 
των αποδείξεων, στο πλαίσιο των γε-
νικότερων µέτρων που λαµβάνει η 
κυβέρνηση για στήριξη αγοράς και 
καταναλωτών. Τις επόµενες ηµέρες τα 

στελέχη του υπουργείου Οικονοµι-
κών θα έχουν στη διάθεσή τους τα 
πλήρη στοιχεία από τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές κατά την περίοδο των 
εορτών, οπότε και η αγορά λειτούρ-
γησε µε το σύστηµα click away, προ-
κειµένου να βάλουν τις τελικές «πινε-
λιές» στο καθεστώς των αποδείξεων. 
Tο βασικό σενάριο που βρίσκεται στο 
τραπέζι και έχει κερδίσει έδαφος προ-
βλέπει τη συγκέντρωση ηλεκτρονι-
κών αποδείξεων ίσες µε το 20% του 
δηλωθέντος εισοδήµατος και όχι µε 
το 30% που ισχύει µέχρι σήµερα.

l Αναστέλλεται πλήρως η καταβολή 
ενοικίου τον Ιανουάριο για το λιανε-
µπόριο, την εστίαση, τον πολιτισµό, τον 
αθλητισµό, τα γυµναστήρια, τον τουρι-
σµό, τις µεταφορές, τα κοµµωτήρια, τα 
κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και 
τις επιχειρήσεις που κατά την ερχόµενη 
εβδοµάδα παραµένουν κλειστές µε 
κρατική εντολή. Σύµφωνα µε ανακοί-
νωση του υπουργείου Οικονοµικών, το 
80% του µηνιαίου συµφωνηµένου µι-
σθώµατος, και όχι επί της απώλειας, θα 
αποζηµιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό.

l Σύσταση Ταµείου Επιχορηγήσεων 
ύψους 20 εκατ. € µε στόχο τη στήριξη 
των ΜµΕ για την κατοχύρωση των 
σηµάτων και σχεδίων διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Tο Ταµείο επιχορηγήσε-
ων Ideas Powered for Business SME 
Fund, προβλέπει την παροχή κουπο-
νιών διανοητικής ιδιοκτησίας σε µι-
κρές και µεσαίες επιχειρήσεις που 
έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, µε σκοπό να τις βοηθήσει 
να κατοχυρώσουν τα δικαιώµατα δι-
ανοητικής ιδιοκτησίας (∆Ι) τους και 
να αντλήσουν όφελος από αυτά. Το 
νέο πρόγραµµα, το οποίο είναι ανοι-
κτό σε όλες τις µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις της ΕΕ , προσφέρει οικονοµική 
στήριξη υπό τη µορφή επιστροφής 
εξόδων για αιτήσεις εµπορικών ση-
µάτων, σχεδίων και υποδειγµάτων, 
ύψους έως 1 500 EUR ανά επιχείρηση, 
καλύπτοντας το 50% των εξόδων της 
επιχείρησης. Η πρώτη από τις πέντε 
χρονικές περιόδους για την υποβολή 
αιτήσεων που θα υπάρξουν κατά τη 
διάρκεια του 2021, ξεκίνησε  από 11 
Ιανουαρίου 2021.Σηµείο επικοινωνί-
ας στην Ελλάδα, είναι η ∆ιεύθυνση 
Σηµάτων της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου & Προστασίας Καταναλω-
τή, αρµόδια υπάλληλος: κα Ρεβέκκα 
Πετροπουλέα τηλ. 2103893282, 
e-mail: rebpetrop@gge.gr

l Χρονικό περιθώριο περίπου άλλων 
δύο µηνών έχουν χιλιάδες φορολο-
γούµενοι για να επικαλεστούν χρηµατι-
κά ποσά που έλαβαν ως δωρεές ή γο-
νικές παροχές και να καλύψουν τεκµή-
ρια απόκτησης περιουσιακών στοιχεί-
ων, ώστε να γλιτώσουν από την 
πληρωµή επιπλέον φόρων για τα εισο-
δήµατα του 2020. Το χρονικό αυτό πε-

ριθώριο προβλέπει την παράταση 
όλων των προθεσµιών υποβολής δη-
λώσεων φορολογίας δωρεών, γονικών 
παροχών και κληρονοµιών, που έλη-
γαν ή λήγουν εντός των µηνών Νοεµ-
βρίου και ∆εκεµβρίου 2020, µέχρι τις 
26 Φεβρουαρίου 2021.

l Τους πρώτους µήνες του 2021 αναµέ-
νεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω 
από το ζήτηµα των ηλεκτρονικών 
αποδείξεων, καθώς φέτος οι φορολο-
γούµενοι θα πρέπει να συγκεντρώ-
σουν µέσω ηλεκτρονικών συναλλα-
γών το 30% του εισοδήµατος τους 
προκειµένου να µην κληθούν να 
πληρώσουν επιπλέον φόρο.

l Παρατείνεται µέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 
η προθεσµία για την απόσυρση των τα-
µειακών µηχανών, που δεν µπορούν 
να συνδεθούν online µε την ΑΑ∆Ε, κα-
θώς και η προθεσµία για την αναβάθµι-
ση των τεχνικών προδιαγραφών των 
ΦΗΜ, κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσό-
δων, Γιώργου Πιτσιλή.

l Μέχρι και την Κυριακή 31/ 1/ 2021 
µπορούν 1,5 εκατοµµύριο ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµε-
νοι και αγρότες να επιλέξουν την 
ασφαλιστική κατηγορία τους για το 
2021. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα 
υποβολής της σχετικής δήλωσης τέ-
θηκε σε λειτουργιά χθες και είναι δι-
αθέσιµη σε όλους τους ασφαλισµέ-
νους µη µισθωτούς µέσα από την 
ιστοσελίδα του e ΕΦΚΑ.

l Από την  Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και 
έως το τέλος Φεβρουαρίου θα γίνει εκ 
νέου ανάρτηση των αναµορφωµένων 
και διορθωµένων δασικών χαρτών. 
Παράλληλα, επισηµαίνεται πως από τη 
στιγµή που θα βγουν στον αέρα ανά δι-
εύθυνση δασών, οι πολίτες θα έχουν 
περί τις 105 ηµέρες προκειµένου να 
υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους, όπως 
αναφέρει η εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύ-
πος». Με τα νέα δεδοµένα, εκτός του 
ότι θα γίνει εκ νέου ανάρτηση όλων των 
δασικών χαρτών -δηλαδή και των οικι-
στικών πυκνώσεων που είχαν αρχικά 
εξαιρεθεί αλλά και εκείνων που φαίνο-
νταν δασικά χωρίς να είναι-, ενισχύο-
νται οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσε-
ων, αυστηριοποιείται το πλαίσιο ελέγ-
χου, ενώ µέσα σε σύντοµο χρονικό δι-
άστηµα οι υπηρεσίες καλούνται να 
«τρέξουν» τη διαδικασία ώστε το έργο 
να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 
2021.

l Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο 
νοµοσχέδιο για το υπαίθριο  εµπόριο. 
-Αλλάζουν τα κριτήρια µε βάση τα 
οποία θα δίνονται οι άδειες. Πλέον 
όσοι έχουν υψηλή εκπαιδευτική κα-
τάρτιση, δηλαδή έχουν πτυχίο ΑΕΙ, οι 
άνεργοι έως 12 µήνες, οι νέοι αγρό-
τες, οι πολύτεκνοι και τα άτοµα µε 
αναπηρία θα έχουν προβάδισµα στη 
λήψη άδειας λειτουργίας επαγγελµα-
τία στο υπαίθριο εµπόριο. Το νοµο-

σχέδιο θα εισάγει νέες 
έννοιες όπως είναι το 
street food, µια νέα και 

συνεχώς αναπτυσσόµενη επαγγελ-
µατική δραστηριότητα. Οι επαγγελ-
µατίες θα πρέπει να εγγράφονται σε 
ψηφιακό µητρώο και να αναρτούν 
υποχρεωτικά τις τιµές των προϊόντων 
τους στο e-καταναλωτής.

l Τη δυνατότητα να υποβάλλουν χωρι-
στές φορολογικές δηλώσεις έχουν και 
εφέτος οι έγγαµοι φορολογούµενοι. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, εί-
ναι να δηλώσουν το σχετικό αίτηµα 
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ανε-
ξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ΑΑ∆Ε) έως τις 28 Φεβρουαρίου. Σηµει-
ώνεται ότι τόσο στην κοινή φορολογι-
κή δήλωση, όσο και στις χωριστές δη-
λώσεις, ο φόρος βεβαιώνεται ξεχωρι-
στά, δεν πραγµατοποιείται συµψηφι-
σµός  µε ταξύ  των  ποσών που 
προκύπτουν σε κάθε σύζυγο, σε περί-
πτωση επιστροφής φόρου αυτός πι-
στώνεται στο λογαριασµό του κάθε δι-
καιούχου και σε καµία από τις δύο πε-
ριπτώσεις δεν επηρεάζονται ούτε τα επι-
δόµατα ούτε τα εξαρτώµενα τέκνα. 
Αυτό που, κυρίως, διαφοροποιείται εί-
ναι ο τρόπος υπολογισµού των τεκµη-
ρίων και η επίκληση διαθέσιµων εισο-
δηµάτων για την κάλυψή τους.

l Η προοπτική αύξησης των ορίων ηλι-
κίας συνταξιοδότησης, σε υλοποίηση 
των συστάσεων του «µνηµονίου» 
Πισσαρίδη έχει σπείρει πανικό σε χι-
λιάδες ασφαλισµένους, οι οποίοι 
ανησυχούν πως µπορεί να χρεια-
στούν και άλλα πέντε χρόνια για να 
συνταξιοδοτηθούν. Η πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Εργασίας µελε-
τάει ήδη την κατάργηση του µεταβα-
τικού καθεστώτος που ισχύει για το 
διάστηµα 2015-2021, όπως και για τη 
δυνατότητα συνταξιοδότησης είτε 
στα 62 µε 40 έτη είτε στα 67 έτη. Από 
το υπουργείο Εργασίας, δεν έχει δο-
θεί καµία πειστική διαβεβαίωση ότι 
δεν θα γίνει καµία παρέµβαση στα 
όρια ηλικίας του µεταβατικού καθε-
στώτος, αλλά και να δοθεί κάποια 
στιγµή, δεν σηµαίνει, πως θα τηρηθεί.

l Οι ηµεροµηνίες  πληρωµής συντάξεων 
Φεβρουαρίου 2021 ανά Ταµείο:   ∆ευ-
τέρα 25 Ιανουαρίου (για τους συνταξι-
ούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 
3, 5, 7, 9).. Τρίτη 26 Ιανουαρίου (για 
τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ 
τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8). Ο ΟΑΕΕ θα 
καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 
Ιανουαρίου 2021. Ο ΟΓΑ θα καταβάλ-
λει τις συντάξεις την Τετάρτη 27 Ιανου-
αρίου 2021. Το ∆ηµόσιο θα καταβάλ-
λει τις συντάξεις την Πέµπτη 28 Ιανου-
αρίου 2021. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατα-
βάλλουν τις συντάξεις την Πέµπτη 28 
Ιανουαρίου 2021. Τα υπόλοιπα Ταµεία 
του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλ-
λουν τις συντάξεις την Πέµπτη 28 Ια-
νουαρίου 2021.
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Περιφέρεια  Αττικής :  Online αφιέρωµα στο έργο του Γιώργου Παπασιδέρη
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ τιµά τον κορυφαίο εκ-
πρόσωπο του δηµοτικού µας τραγουδιού Γιώρ-
γο Παπασιδέρη µε ένα διαδικτυακό αφιέρωµα 
- πολιτιστική προσφορά προς τη φιλόµουση, 
την εκπαιδευτική και την καλλιτεχνική κοινότη-
τα, που επιµελήθηκε και παρουσιάζει ο καθη-
γητής Εθνοµουσικολογίας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών Λάµπρος Λιάβας.

Το αφιέρωµα, που εντάσσεται στο πλαίσιο 
των ιδιαίτερα επιτυχηµένων διαδικτυακών πο-
λιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, 
θα µεταδοθεί από το κανάλι YouTube της Περι-
φέρειας την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 18.00 
και µετά την πρεµιέρα του θα είναι διαθέσιµο 
ελεύθερα για εκπαιδευτική και καλλιτεχνική 
χρήση απ’ όλους τους ενδιαφερόµενους στην 
Ελλάδα και τη ∆ιασπορά.

Πρόκειται για µία δίωρη συναυλία µε αντι-
προσωπευτική επιλογή από τα σηµαντικότερα 
τραγούδια του Γιώργου Παπασιδέρη, πλαισιω-
µένα από την αναλυτική παρουσίαση και απο-
τίµηση της ζωής και του έργου του, σε κείµενα 
και καλλιτεχνική επιµέλεια του Λάµπρου Λιά-
βα.

∆ιακεκριµένοι µουσικοί και εξαιρετικοί τρα-
γουδιστές καταθέτουν τις δικές τους ερµηνείες, 
µε απόλυτο σεβασµό στην  παραδοσιακή σύν-
θεση της ορχήστρας, στις τεχνικές παιξίµατος 
και στον τρόπο τραγουδιού, ώστε να είναι όσο 
το δυνατόν εγγύτερα στο ύφος και το ήθος του 
κορυφαίου Σαλαµίνιου βάρδου.

Η ορχήστρα αποτελείται από το συγκρότη-
µα του γνωστού δεξιοτέχνη στο κλαρίνο, µου-

σικολόγου και διδάσκοντος στο ΕΚΠΑ Αλέ-
ξανδρου Αρκαδόπουλου, που συνεργάζεται 
µε τους δεξιοτέχνες µουσικούς Βασίλη Αθανα-
σιά (βιολί), Στέλλα Βαλάση (σαντούρι),  Αλέ-
ξανδρο Σωτήρχο (λαούτο) και Μιχάλη Μπα-
κάλη (κρουστά).

Τον «απόηχο» της φωνής του Γ. Παπασιδέ-
ρη µεταφέρουν στη συναυλία ο παλαίµαχος 
Μεγαρίτης τραγουδιστής και παλιός συνεργά-
της του Σπύρος Μπερδελής, ο Σπύρος Μπρέ-
µπος, (που ερµηνεύει, µε τη συνοδεία στο βιο-
λί από τον γιό του Νικόλα, τα αρβανίτικα τρα-
γούδια του Παπασιδέρη), καθώς και οι εξαιρε-
τικοί δηµοτικοί τραγουδιστές Παναγιώτης 
Αγγελακόπουλος, Άρης Ντίνας και Μανώλης 
Καπετανάκης. Επίσης, συµµετέχει ο Κουλου-

ριώτης τραγουδιστής Νότης Θαλασσινός, πρό-
εδρος του «Συλλόγου Φίλων Γ. Παπασιδέρη 
και Μίµη Ανδριανού» της Σαλαµίνας.

Ο Γιώργος Παπασιδέρης γεννήθηκε στη Σα-
λαµίνα το 1902 και αποτελεί µοναδική παρου-
σία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού ως 
ο τραγουδιστής-σύµβολο µιας ολόκληρης επο-
χής, ενός ήθους ξεχωριστού. Από το 1928 (που 
έκανε τις πρώτες του ηχογραφήσεις) και για πε-
ρίπου µισόν αιώνα (µέχρι τον θάνατό του το 
1977), υπηρέτησε τη µουσική µας παράδοση 
µέσα από τις κλασικές-ιστορικές ερµηνείες του 
που καθιέρωσαν µιαν ολόκληρη «σχολή». 

Στη διάρκεια της καριέρας του επισκέφθηκε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας, καταφέρνοντας να δι-
ασώσει από την αφάνεια εκατοντάδες παλιά δη-

µοτικά τραγούδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
κάθε χωριό που επισκεπτόταν τον φιλοξενού-
σαν οι άνθρωποι του τόπου, µε τους οποίους 
συζητούσε και κατέγραφε τα δηµοτικά τους 
τραγούδια τα οποία εν συνεχεία ηχογραφούσε. 

Συνεργάστηκε µε τους σηµαντικότερους 
οργανοπαίκτες της παραδοσιακής µουσικής, 
ενώ παρέµεινε ενεργός και εξαιρετικά παραγω-
γικός µέχρι τις τελευταίες ηµέρες της ζωής του.

Παρόλη την τεράστια επιτυχία του στον χώ-
ρο της δισκογραφίας, ο Παπασιδέρης δεν απο-
κόπηκε ούτε στιγµή από τις ρίζες του. Πάντοτε 
επέστρεφε στον γενέθλιο τόπο του συµµετέχο-
ντας ενεργά µε τους συµπατριώτες του στα το-
πικά πανηγύρια και τις γιορτές και το παρατσού-
κλι ο «Κουλουριώτης» τον συνόδευε σε όλες 
του τις περιπλανήσεις ανά την Ελλάδα.

Γι’ αυτόν τον λόγο και η Περιφέρεια Αττικής 
επέλεξε το συγκεκριµένο αφιέρωµα να µαγνη-
τοσκοπηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σα-
λαµίνα. Επιβεβαιώνοντας ότι το έργο και η µε-
γάλη προσφορά του Γιώργου Παπασιδέρη εξα-
κολουθεί να µας συγκινεί και να µας εµπνέει, 
ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο όπου εί-
ναι σηµαντικό ν’ ανατρέχουµε και ν’ αντλούµε 
δύναµη από πρόσωπα και αξίες που αποτελούν 
σταθερά σηµεία αναφοράς για τη ζωή και την 
τέχνη, για τον ελληνικό πολιτισµό.

Σηµειώνεται ότι στη διάρκεια των προβών 
και της εκδήλωσης τηρήθηκαν αυστηρότατα 
από την Παραγωγή όλα τα απαιτούµενα υγειο-
νοµικά µέτρα, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Αρ-
χής Πολιτικής Προστασίας.



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
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Κοινοβουλευτική Οµάδα
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Υποδοµών
& Μεταφορών και Εσωτερικών

Θέµα: Σχετικά µε την παραχώρηση έκτασης στην περιοχή του 
Ολυµπιακού Χωριού στα ΚΤΕΛ Κορίνθου. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών, µε fast track διαδικασίες, προχώρησε στην πα-
ραχώρηση 11.236,40 τ.µ. (Ο.Τ 3Α) στα ΚΤΕΛ Κορίνθου. Η έκταση βρί-
σκεται δυτικά του Γυµνασίου και Λυκείου του Ολυµπιακού Χωριού 
και θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος στάθµευσης λεωφορείων, για τρία 
(3) έτη.

Η διοίκηση του ∆ήµου Αχαρνών ισχυρίζεται ότι παραχωρεί την 
έκταση προσωρινά, για την εξυπηρέτηση των ΚΤΕΛ Κορίνθου, που λό-
γω της πανδηµίας, λέει ότι έχουν εντάξει µέρος του στόλου τους στις 
γραµµές του ΟΑΣΑ και εξυπηρετούν δροµολόγια στο ∆ήµο Αχαρνών. 
Την ίδια στιγµή βέβαια, δεν υπάρχει καµία ουσιαστική αναβάθµιση του 
συγκοινωνιακού δικτύου στο ∆ήµο Αχαρνών.

Οι κάτοικοι της περιοχής (Ολυµπιακό Χωριό, Θρακοµακεδόνες) εί-
ναι λογικό να ανησυχούν και να αγανακτούν, καθώς χωρίς καµία ενη-
µέρωση, βλέπουν να πραγµατοποιούνται εργασίες και µία τεράστια 
έκταση που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του λαού, να 
µετατρέπεται σε χώρο στάθµευσης. 

Μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν, ότι οι εργασίες 
διαµόρφωσης του χώρου ξεκίνησαν πριν ακόµα παρθεί η οποιαδήπο-
τε απόφαση για την παραχώρησή του. Προκαλεί εύλογα ερωτηµατι-
κά ποιος πραγµατοποίησε αυτές τις εργασίες και µε ποια σχετική άδεια. 

Οι ελεύθεροι χώροι του Ολυµπιακού Χωριού, οι αθλητικές εγκα-
ταστάσεις και τα βοηθητικά κτήρια κατασκευάστηκαν µε χρήµατα των 
εργαζοµένων. Αυτοί οι χώροι πρέπει να αξιοποιηθούν για την αναψυ-
χή, τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των κατοίκων του 
Ολυµπιακού Χωριού, συνολικά του ∆ήµου Αχαρνών και των όµορων 
δήµων.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:
• Πώς είναι δυνατό να ξεκινούν διαδικασίες διαµόρφωσης του χώρου, 
πριν ακόµα την επίσηµη άδεια από τους αρµόδιους φορείς;
• Πώς είναι δυνατόν, ενώ υπάρχει ενηµέρωση για προσωρινή παρα-
χώρηση, αυτή να έχει διάρκεια 3 ετών;
• Τι µέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, για να αξιοποιηθεί η συ-
γκεκριµένη έκταση για τις ανάγκες του λαού της περιοχής σε αναψυ-
χή, άθληση και πολιτισµό, όπως δίκαια απαιτούν οι κάτοικοι της περι-
οχής;

Οι Βουλευτές: Γκιόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος, 
Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Παφίλης Θανάσης

«Αρχελάου Θέατρο» -  «Εν τη ΠΟΛΕΙ» Εθελοντές Αχαρνών Θρακοµακεδόνων!

Την  ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021,  µέσω 
του ∆ιαδικτύου, θα τιµηθούν προσωπικότητες 
του Πολιτισµού του Αθλητισµού και Σύλλογοι 
µε Μεγάλη Κοινωνική Προσφορά !!!,  ως  ακο-
λούθως: 
1. Γρηγόρης Βαλτινός, Ηθοποιός.
2. Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων και Φίλων 
ΑΜΕΑ  «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» ο Πρόεδρος Μα-
νώλης ∆ιαγούµας 
3. Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών - Φυλής ο 
Προέδρος Παναγιώτης Καζανάς 
4. Η Παιδίατρος Αναστασία Μπράχου
5. Σύλλογος ΠΙΣΤΗ  η Πρόεδρος Αναστασία Στα-
µατέα
6. Σύλλογος ΠΙΣΤΗ Μέλος Ευάγγελος Γιαννα-
κουδάκης 
7. Μαρία Μίχα – Επισκήνιον 
8. Ζωγράφος - Αγιογράφος Χρήστος Τσεβάς
9. Ζωγράφος Σπυρίδων Παπανίκας
10. Ηθοποιός Ράνια Παπαδάκου
11. Ηθοποιός  Σταµατίνα Αγγελοπούλου
12. Θεατρική οµάδα «ΤΑ ΜΗΛΑΡΑΚΙΑ» Ανδρι-
ανή Μπαρτζώτα και Νίκος Ξένος 
13. Focus Media Group,  Άγγελος Παγώνας. 
14. Photoimage,  Λάµπης Καλογεράκης 
15. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
16. Πρόεδρος εργαζοµένων Αττικής Οδού Αθλη-
τικού τοµέα Βασίλης Μερεντίτης
17. Πρόεδρος Συνδέσµων Ερασιτεχνών Ποδο-

σφαιριστών Νοµού Λάρισας Παλαίµαχοι Μανώ-
λης Γαραζανάκης 
18. Πρόεδρος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών 
Ισθµιακού Γιάννης Βενετσάνος 
19. Αντιπρόεδρο Ένωσης Συνδέσµων Βετερά-
νων Ποδοσφαιριστών Πειραιά, Σταύρος Μπάκας 
20. Εθελοντή Αιµοδότη Παναγιώτη Κοντραφού-
ρη 
21. Εθελόντρια Πυρασφάλειας Νέλλη Βασιλο-
πούλου
22. Εθελοντές Πυρασφάλειας Νίκος Ματθαίου
23. Εθελόντρια Αχαρνών Θρακοµακεδόνων 
Νταρινα Παντούλα. 
24. Εθελόντρια Αχαρνών Θρακοµακεδόνων Ει-
ρήνη Φιτλερα 
25. Εθελόντρια Αχαρνών Θρακοµακεδόνων Κα-
τερίνα Βούρου 
26. Εθελόντρια Αχαρνών Θρακοµακεδόνων 
Μάρω ∆αµάσκου 
27. Εθελόντρια Αχαρνών Θρακοµακεδόνων Άν-
να Λουτζάκη 

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Μάρω ∆α-
µάσκου , η Γεωργία Σιδηροπούλου και η Σοφία 
Γεωργιάδου
Xορηγοί  επικοινωνίας :  STUDIO PALMOS, 
PHOTOIMAGE GR 
Στηρίζουν : MOLTO CAFE , ORUM κοµµωτήριο 
και CREMA CAFE

Τιµητικές διακρίσεις  2020 -2021
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Ένα από τα παλαιότερα Μενιδιάτικα αστικά επαγ-
γέλµατα ήταν αυτό του πλανόδιου οπωροπώλη. 
Φαινοµενικά χρονολογείται από τα µέσα του 

19ου αιώνα, τότε που η Αθήνα άρχιζε να µεγαλώνει σε 
πληθυσµό και σε έκταση. Στην πραγµατικότητα όµως το 
επάγγελµα αυτό είναι πολύ παλαιότερο, αφού από την 
αρχαιότητα υπήρχε η ανάγκη να φτάνουν τα προϊόντα 
του Μενιδίου φρέσκα - φρέσκα στην Αθήνα, έχοντας δι-
ασχίσει τα µόλις 11 χιλιόµετρα της απόστασης Αχαρνών 
- Αθηνών. 

Οι Μενιδιάτες µανάβηδες ξεκινούσαν µε το ξηµέρωµα και 
πολύ πρωί έφταναν στις γειτονιές της Αθήνας µε τα υποζύγιά 
τους, συνήθως κατάφορτα γαϊδουράκια και ορισµένες φο-
ρές µε σούστες. Το δροµολόγιο τους ήταν προκαθορισµένο, 
καθώς επίσης και οι γειτονιές της Αθήνας στις οποίες θα πω-
λούσαν τα προϊόντα τους. Επειδή οι γειτονιές τότε λεγόντου-
σαν "Μαχαλάδες", το επάγγελµα αυτό ονοµάστηκε "Μαχα-
λάς". Έτσι έµειναν οι εκφράσεις "κάνω µαχαλά" ή "αύριο θα 
πάω για µαχαλά". "Τα κοφίνια" των Μενιδιατών και οι στε-
νόµακρες οβάλ ξύλινες "κλούβες" ήταν γεµάτα µε κάθε λο-
γής φρέσκα ζαρζαβατικά και φρούτα: µελιτζάνες, κολοκύθια, 
πιπεριές, ντοµάτες, κρεµµύδια, σκόρδα, αγγούρια, φασολά-
κια, κουκιά, πατάτες -όταν υπήρχαν-, άγρια και καλλιεργη-
µένα χόρτα, ελιές, σύκα, σταφύλια, ρόδια και γενικά όλα τα 
εποχιακά προϊόντα του αγρού και των χωραφιών. 

Απαραίτητο σύνεργο του πλανόδιου µανάβη ήταν το 
καντάρι, για το ζύγισµα των προϊόντων. Σε κάθε γειτονιά 
της Αθήνας οι Μενιδιάτες είχαν την πελατεία τους, αφού 
µε τον καιρό είχαν γνωριστεί µε τις νοικοκυρές και είχαν 
κερδίσει την εµπιστοσύνη τους. Ο κάθε πλανόδιος συνή-
θως πήγαινε στην ίδια γειτονιά και πριν το µεσηµέρι είχε 
ήδη ξεπουλήσει. 

Ορισµένες φορές οι οπωροπώλες εκτελούσαν παραγγε-
λίες των νοικοκυριών και για άλλα φαγώσιµα είδη τα οποία 
αφθονούσαν στο Μενίδι: αυγά, γάλα, µέλι, βότανα, πουλε-
ρικά, σαλιγκάρια, στάρι, αλεύρι, λάδι, τυριά, βούτυρο. 

Το επάγγελµα του Μαχαλά το έκαναν περιστασιακά ή 
για µεγάλη διάρκεια δεκάδες ή εκατοντάδες Μενιδιάτες δη-
µιουργώντας ένα εκτεταµένο δίκτυο τροφοδοσίας σε κάθε 
καινούργια συνοικία της Αθήνας. Τα µικρά Μενιδιατόπου-
λα µέσω αυτού του επαγγέλµατος εξοικειωνόντουσαν µε 
το εµπόριο και το οικονοµικό αλισβερίσι, ενώ ταυτόχρονα 
αποκτούσαν έντονη κοινωνικότητα. Μάλιστα λόγω των 
γνωριµιών ανεπτύχθησαν πολλές φορές και αισθήµατα ή 
τελεσφόρησαν αρκετά συνοικέσια. Παραπλήσια επαγγέλ-
µατα του µαχαλά και του δρόµου ήταν τα επαγγέλµατα του 
νερουλά, του παγοπώλη,του γαλατά, του καρβουνιάρη, 
του λαδέµπορου, του βουτυρά και του αυγουλά. Το επάγ-
γελµα άνθισε περίπου µέχρι το 1960, εποχή κατά την οποία 
αναπτύχθηκαν τα συνοικιακά µανάβικα. 

Στα αρχεία της Ι.Λ.Ε.Α. βρίσκονται αρκετές φωτογραφί-
ες συµπατριωτών µας, κυρίως από τις δεκαετίες του 1920 
και του 1930. Η σηµερινή φωτογραφία που βλέπουµε είναι 
του 1928 σε κάποια γειτονιά της Αθήνας, εικονίζονται ο 
Γιώργος Νίκας και ο ∆ηµήτρης Λαυρέντης σχεδόν παιδιά 
ενδεχοµένως στην πρώτη εφηβεία. Φορούν και οι δύο τρα-
γιάσκες και λευκά πουκάµισα. Προφανώς, το παντελόνι του 
Γιώργου είναι δανεικό από κάποιον µεγαλύτερο αφού πλέ-
ει στη µέση του και µετ' βίας συγκρατιέται από την σφιχτο-
δεµένη ζώνη. Και τα δύο παιδιά φωτογραφίζονται σοβαρά 
κρατώντας από το καπίστρι τα αγαπηµένα τους γαϊδουρά-
κια. Τα γαϊδουράκια που ήταν πολύτιµοι σύντροφοί τους 
στα κρύα, στις βροχές και στο λιοπύρι. 

Η φωτογραφία είναι δηµοσιευµένη στο Επετειακό Λεύ-
κωµα της Ι.Λ.Ε.Α το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από 
το Μουσείο, τηλ. επικοινωνίας 210 24 62 701.

Πηγή :  ΙΛΕΑ

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών 

Μενιδιάτες µανάβηδες στους µαχαλάδες της Αθήνας
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Με πολυετή πείρα

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
σε µαθητές

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

τηλ.: 210 8072584 - 694 4384094
ΤΙΜΕΣ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

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

Κορονοϊός - Εµβόλιο: ∆είτε στο emvolio.gov.gr αν έχετε προτεραιότητα 
Από  την ∆ευτέρα, 11 Ιανουαρίου, 

είναι σε λειτουργία η ειδική πλατ-
φόρµα emvolio.gov.gr στην 

οποία οι πολίτες θα κλείνουν τα ραντε-
βού τους για το εµβόλιο κατά του κορο-
νοϊού. Σηµειώνεται ότι τις 20 Ιανουαρίου 
ξεκινά η δεύτερη φάση εµβολιασµού των 
πολιτών άνω των 85 ετών, σύµφωνα µε 
την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Εµβολιασµών.

Ο πολίτης θα µπορεί να ελέγξει αν ανή-
κει σε κάποιες από τις οµάδες προτεραιότη-
τας µε τους εξής τρόπους:

Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοµατε-
πώνυµό του στην ιστοσελίδα http://
emvolio.gov.gr και τη web/mobile εφαρµο-
γή. Αποστέλλοντας γραπτό µήνυµα (SMS) 
στον 5-ψήφιοκωδικό αποκλειστικής χρήσης 
(13034).

∆είτε αν ανήκετε στην πληθυσµιακή 
οµάδα που µπορεί να εµβολιαστεί την τρέ-
χουσα περίοδο µε βάση τον ΑΜΚΑ σε συν-
δυασµό µε τον ΑΦΜ σας και κλείστε το ρα-
ντεβού σας. Μπορείτε να ελέγξετε αν ανή-
κετε στις οµάδες που έχουν προτεραιότητα 
στον εµβολιασµό, εισάγοντας εδώ τον ΑΜ-
ΚΑ σας και τον ΑΦΜ ή το Επώνυµό σας. 
Εναλλακτικά, µπορείτε να στείλετε sms στο 
13034

Προγραµµατισµός ραντεβού: 
Εάν είναι εγγεγραµµένος στην άυλη συντα-

γογράφηση θα του έρχεται αυτόµατα µήνυ-
µα και το µόνο που χρειάζεται να κάνει είναι 
να επιβεβαιώσει το ραντεβού:

Κατόπιν σύνδεσης µε στοιχεία TAXIS 
στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr.

Επιβεβαιώνοντας το προτεινόµενο ρα-
ντεβού µέσω γραπτού µηνύµατος (SMS) 
στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρή-
σης 13034.

Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειω-
µένοι µε τα τεχνολογικά µέσα, µε επίσκεψη 
στα ΚΕΠ ή φαρµακεία.

Ο πολίτης θα λαµβάνει τον µοναδικό 
κωδικό-αριθµό ραντεβού, καθώς και το QR 
Code, ανάλογα µε τον τρόπο που προγραµ-
µάτισε το ραντεβού. Σηµειώνεται ότι µέσω 
της εφαρµογής των ραντεβού προγραµµα-

τίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εµ-
βολιασµός.

Υπενθύµιση ραντεβού εµβολιασµού  
Τρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του 
ραντεβού, ο πολίτης θα λαµβάνει email και 
SMS υπενθύµισης για την ηµέρα και ώρα 
ραντεβού µαζί µε link για το website που 
έχει κατάλληλες γενικές οδηγίες προετοιµα-
σίας (π.χ. να µην έχει πυρετό, να έχει µαζί 
του τον κωδικό κλπ.), αλλά και ειδικές οδη-
γίες ανάλογα µε το εµβόλιο που θα χρησι-
µοποιηθεί.

∆ιενέργεια εµβολιασµού
Ο πολίτης δίνει τον κωδικό-αριθµό ραντε-
βού ή το QR Code και το ταυτοποιητικό 

στοιχείο (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.), στο 
προσωπικό των Κέντρων Εµβολιασµού. Το 
προσωπικό, αξιοποιώντας την εφαρµογή 
ραντεβού στα tablets, θα σαρώνει το QR 
Code ή θα αναζητά µε βάση τον κωδικό-
αριθµό το ραντεβού και θα το επιβεβαιώνει.

Στη συνέχεια, θα απαντάται το απαιτού-
µενο ερωτηµατολόγιο πριν από τον εµβο-
λιασµό, το οποίο θα περιλαµβάνει τόσο γε-
νικές ερωτήσεις, όσο και συγκεκριµένες 
ανάλογα µε το εµβόλιο που πρόκειται να 
χορηγηθεί. Βάσει των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις, και αφού ο ιατρός αξιολογήσει 
την κλινική εικόνα, παίρνει την απόφαση αν 
θα προχωρήσει στον εµβολιασµό και θα δι-
ενεργήσει συνταγογράφηση.

Επίσης, το Εµβολιαστικό Κέντρο κατα-
χωρεί στην ηλεκτρονική εφαρµογή τα στοι-
χεία της συσκευασίας των εµβολίων, που 
χρησιµοποιήθηκε για τον εµβολιασµό του 
πολίτη. Με το τρόπο αυτό, ενισχύεται η δι-
αδικασία της ιχνηλασιµότητας και της φαρ-
µακοεπαγρύπνησης. 

Τέλος, η εφαρµογή ενηµερώνει τον για-
τρό για την ηµεροµηνία και ώρα της επανά-
ληψης του εµβολίου.

Στην επίσηµη ιστοσελίδα emvolio.gov.
gr/vaccinationtracker µπορεί κάποιος να 
βλέπει τα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο 
και να γνωρίζει την εξέλιξη του σχεδίου 
«Ελευθερία» για τους εµβολιασµούς κατά 
του κορονοϊού στην Ελλάδα.  
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Θερμές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο έτος 2021
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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

ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
● Λειτουργεί όλο το 24ωρο, στις Αχαρνές και εκτός
από κηδείες αναλαµβάνει στολισµούς, µνηµόσυνα, µεταφορές,
αποτεφρώσεις και εκµισθώσεις νεκροφόρων οχηµάτων.

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ (Σαλαµίνος) 23- ΑΧΑΡΝΕΣ .T.K. 13674 ● Τηλ: 6981 068 099 ● E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

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
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Ορθόδοξα  κελεύσµατα….
Κύριε Ιησού Χριστέ
ελέησον µε τον αµαρτωλόν
Ευχή: Tην προσευχήν του Aγίου Όρους ποιός δεν την 
γνωρίζει; Αποτελείται από µίαν φράσιν µικράν, από µετρη-
µένας τας λέξεις.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον µε τον αµαρτωλόν.
Mε την βοεράν κραυγήν «Kύριε», δοξολογούµεν τον Θε-

όν, την ένδοξον µεγαλειότητά Tου, τον βασιλέα του Iσραήλ, 
τον δηµιουργόν της ορατής και αοράτου κτίσεως, όν φρίττου-
σι τα Σεραφείµ και τα Xερουβείµ.

Mε την γλυκυτάτην επίκλησιν και πρόσκλησιν «Iησού», 
µαρτυρούµεν, ότι είναι παρών ο Xριστός, ο σωτήρ ηµών, και 
ευγνωµόνως τον ευχαριστούµεν, διότι µας ητοίµασε ζωήν αι-
ώνιον.

Mε την τρίτην λέξιν «Xριστέ», θεολογούµεν, οµολογού-
ντες ότι ο Xριστός είναι αυτός ο Yιός του Θεού και Θεός. ∆εν 
µας έσωσε κάποιος άνθρωπος, ούτε άγγελος, αλλά ο Iησούς 
Xριστός, ο αληθινός Θεός.

Eν συνεχεία, µε την ενδόµυχον αίτησιν «ελέησόν µε», 
προσκυνούµεν και παρακαλούµεν να γίνη ίλεως ο Θεός, εκ-
πληρών τα σωτήρια αιτήµατά µας, τους πόθους και τας ανά-
γκας των καρδιών µας.

Kαι εκείνο το «µε», τί εύρος έχει! ∆εν είναι µόνον ο εαυ-
τός µου – είναι άπαντες οι πολιτογραφηθέντες εις το κράτος 
του Xριστού, εις την αγίαν Eκκλησίαν, είναι όλοι αυτοί που 
αποτελούν µέλος του ιδικού µου σώµατος.

Kαι, τέλος, διά να είναι πληρεστάτη η προσευχή µας, κα-
τακλείοµεν µε την λέξιν «τόν αµαρτωλόν», εξοµολογούµενοι 
– πάντες γάρ αµαρτωλοί εσµεν – καθώς εξωµολογούντο και 
όλοι οι Άγιοι και εγίνοντο διά ταύτης της φωνής υιοί φωτός 
και ηµέρας.

Eξ αυτών αντιλαµβανόµεθα, ότι η ευχή εµπεριέχει δοξο-
λογίαν, ευχαριστίαν, θεολογίαν, παράκλησιν και εξοµολόγη-
σιν.

Aρχιµ. Aιµιλιανού Kαθηγουµένου I. M. Σίµωνος Πέτρας

Τι και ποιες είναι οι Ιερές Ακολουθίες
Οι   Ιερές ακολουθίες είναι οι λατρευτικές τελετές της Εκκλησίας που περιλαµβάνουν 
προσευχές, ψαλµούς, ικεσίες, αγιογραφικά αναγνώσµατα και ύµνους.

Τέτοιες είναι:
Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ: Ακολουθία που τελείται σε διάφορες ανάγκες. Αγιάζουµε τους ανθρώ-
πους, τα σπίτια µας, τα καταστήµατά µας, τα χωράφια µας, τα ζώα µας και ό,τι άλλο.
Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ: Ευλογία των βασικών καρπών της γης, του σιταριού, του κρασιού και 
του λαδιού. Τελείται τις µεγάλες γιορτές κυρίως στον εσπερινό σε ανάµνηση της ευλο-
γίας των πέντε άρτων από το Χριστό στην έρηµο.
Η ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Ακολουθία που γίνεται τις βραδινές ώρες και κρατάει µέχρι τις πρωινές.
Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Ακολουθία που ψάλλεται σε διάφορες περιστάσεις κυρίως υπέρ υγεί-
ας και αναφέρεται συνήθως στην Υπεραγία Θεοτόκο.
Η ΚΗ∆ΕΙΑ: Ακολουθία που γίνεται όταν κοιµηθεί κάποιος χριστιανός προ της ταφής 
του.
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ: Ακολουθία κατά την οποία η Εκκλησία εύχεται υπέρ αναπαύσεως 
και συγχωρήσεως των κεκοιµηµένων χριστιανών στις 40 ηµέρες από τον θάνατο, στο 
χρόνο κ.λ.π.
Πηγή :  Από  Newsroom

Γιατί κόβουµε Βασιλόπιτα; – Τι συµβολίζει;
Βασιλόπιτα: Στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, όταν το Βυζάντιο κήρυξε 
τον πόλεµο στην Περσία, ο Ιουλιανός πέρασε µε τον στρατό του από την Καισα-
ρεία.

Τότε διέταξε να φορολογήσουν όλη την επαρχία και τα χρήµατα αυτά θα τα έπαιρ-
νε επιστρέφοντας για την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, οι κάτοικοι αναγκάσθηκαν να δώ-
σουν ό,τι είχε ο καθένας χρυσαφικά νοµίσµατα κ.λπ. Όµως ο Ιουλιανός σκοτώθηκε 
άδοξα σε µια µάχη στον πόλεµο µε τους Πέρσες, έτσι δεν ξαναπέρασε ποτέ από την 
Καισάρεια. Τότε ο Άγιος Βασίλης έδωσε εντολή και από τα µαζεµένα χρυσαφικά τα µι-
σά να δοθούν στους φτωχούς, ένα µικρό µέρος κράτησε για τις ανάγκες των ιδρυµά-
των της Βασιλειάδος, και τα υπόλοιπα τα µοίρασε στους κατοίκους µε ένα πρωτότυπο 
τρόπο: έδωσε εντολή να ζυµώσουν ψωµιά και σε κάθε ψωµί, έβαλε από ένα νόµισµα 
ή χρυσαφικό µέσα, κατόπιν τα µοίρασε στα σπίτια, έτσι τρώγοντας οι κάτοικοι τα ψω-
µιά όλο και κάτι έβρισκαν µέσα.

Έτσι, γεννήθηκε το έθιµο της πίτας που ονοµάσθηκε βασιλόπιτα.
Πηγή : Newsroom
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο ΠΑΡΚΙΝ  στεγα-
σµένα επί της οδού Αγίας Τριάδος, πλησί-
ον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου. Τηλ. 6977 
939871.  4∆260.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  οικία ισόγειος 80 τ.µ. στο 
Κεντρικό Μενίδι. Τλ.  6973 049965. 
4∆258
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστάσεις 
αναλαµβάνει την φροντίδα ηλικιωµένων 
και οικιακές εργασίες. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6979076037 κα Αθανασία 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι µεγάλο, 
στον τρίτο όροφο, διαµπερές, µε διπλό  
Γκαράζ, στο Κεντρικό Μενίδι.. Τηλ. 6982 
934290. 4∆258.    
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παρα-

δίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 
739. 10∆261
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ, σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 ευ-
ρώ. Τηλ. 6976 433192. 5∆255.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µα-
θητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου – Λυκείου. 
Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 8∆261.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

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

Κυριακή, 17 Ιανουάριος 2021 ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕ-
ΝΗ Πάρνηθος 121    210.2465660

∆ευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Αριστοτελους 165. 
2102403449

Τρίτη, 19 Ιανουάριος 2021 ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑ-
ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ.Αθηνών 23. 2102465432

Τετάρτη, 20 Ιανουάριος 2021 ● ΠΑΓΩΝΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ Πλ.Αγ.Νικολάου 8. 2102467156

Πέµπτη, 21 Ιανουάριος 2021 ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Αριστοτέλους 309. 2102448558, 6972633576

Παρασκευή, 22 Ιανουάριος 2021 ● ΜΑΥΡΟ-
ΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ        Λ.∆ηµοκρατίας 222. 
2102312615
Σάββατο, 23 Ιανουάριος 2021 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑ-
ΚΗ ΦΑΙΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 
2102434055
Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2021 ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙ-
ΝΑ Πάρνηθος 140.   2102462102
∆ευτέρα, 25 Ιανουάριος 2021 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. 2102469800
Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021 ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83.        2102468376

Τετάρτη, 27 Ιανουάριος 2021 ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕ-
ΝΗ ∆εκελείας 70.    2102445844
Πέµπτη, 28 Ιανουάριος 2021 ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ.∆ηµοκρατίας 272. 2102310318
Παρασκευή, 29 Ιανουάριος 2021 ● ΠΙΝΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Λ.Ιωνίας 46 Χαραυγή. 
2102440400-800
Σάββατο, 30 Ιανουάριος 2021 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΑ Ελ.Βενιζέλου 59. 2102448143
Κυριακή, 31 Ιανουάριος 2021 ● ΠΕΡΑΚΗ 
ΑΣΗΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 
2102430183

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 17/1/2021 ΕΩΣ 31/1/2021

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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