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Ευρώπη  Κοσµίδη : 

Αποδεκτές  οι  Εισηγήσεις  του ∆ηµάρχου  Σπύρου  Βρεττού   
 και  συνεχίζει  τις   διεκδικήσεις  νέων  µέτρων στήριξης.

Επέκταση του ΜΕΤΡΟ στις Αχαρνές,  ζήτησε 
ο Χάρης ∆αµάσκος από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

«Επιταχύνονται οι ρυθµοί ολοκλήρωσης 
της µελέτης για την αντιπληµµυρική 
προστασία της ευρύτερης περιοχής
του παλαιού οικισµού  Αχαρνών»

ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ του Μετρό στις Αχαρνές πρότεινε ο Πρόεδρος της 
ΣΤΑΣΥ και συντοπίτης µας, Χάρης ∆αµάσκος στον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ κ. Νίκο Κουµερτά. 

ΜΕ ΣΕΙΡΑ αποφάσεων της Ολο-
µέλειας του Συµβουλίου της 
Επικρατείας ακυρώθηκε η από-
φαση που είχε ληφθεί µε βάση 
νόµο του 2017 (4499/2017) για 
τη µεταφορά του καζίνο της 
Πάρνηθας στο Μαρούσι Αττι-
κής. Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση µεταφο-
ράς καθώς έκρινε οτι ο νόµος που όριζε τα της µεταφοράς 
υπήρξε φωτογραφικός, δηλαδή ατοµική ρύθµιση κάτι που 
δεν επιτρέπεται από βασικές διατάξεις.

Ακυρώθηκε η µεταφορά του καζίνο 
από την Πάρνηθα στο Μαρούσι

Παράταση Καραντίνας έως τις 08-02-2021, ο ∆ήµος Αχαρνών, µαζί µε ολόκληρη την Αττική

Έναρξη  κατάθεσης  αιτήσεων  για  την  
Απαλλαγή  Τελών  από τις  Επιχειρήσεις 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ κατάθεσης αιτήσε-
ων για την απαλλαγή τελών από 
όσους επιχειρηµατίες επλήγησαν 
από τα µέτρα για τον κορωνοϊό 
ανακοίνωσε ο ∆ήµος Αχαρνών. 
Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός εί-
χε κάνει τη σχετική εισήγηση, η 
οποία εγκρίθηκε και µάλιστα θα 
έχει αναδροµική ισχύ για όλη τη 

διάρκεια της πανδηµίας. Πρόκει-
ται σαφώς για µια κίνηση που θα 
βοηθήσει σηµαντικά τους επαγ-
γελµατίες της πόλης µας, οι 
οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύ-
σκολη κατάσταση και τέτοιες 
ενέργειες τους δίνουν µια πολύ-
τιµη «ανάσα» στην προσπάθεια 
που κάνουν. ✒ ΣΕΛ. 9

Σ ε µια συνεδρίαση που µε-
ταδόθηκε ζωντανά µέσω 
των Μέσων Κοινωνικής 

∆ικτύωσης το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο αποφάσισε να ακολου-
θήσει οµόφωνα το δρόµο που 
άνοιξε ο Σπύρος Βρεττός µε τις 
ενέργειές του το τελευταίο χρο-
νικό διάστηµα στο θέµα της δι-
αχείρισης της πανδηµίας. 

Ήδη από την αρχική του το-
ποθέτηση ο ∆ήµαρχος φρόντισε 
να ενηµερώσει το σώµα λεπτο-
µερώς για όλες τις ενέργειες στις 
οποίες έχει προβεί όχι µόνο τις 
τελευταίες µέρες, αλλά και το 
προηγούµενο δίµηνο, αποδει-
κνύοντας έτσι τόσο την πολύ κα-
λή προεργασία, κυρίως όµως 
την υπευθυνότητα που δείχνει σε 
αυτή τη δύσκολη συγκυρία. 

Αναφέρθηκε στα αιτήµατα που έχει κάνει προς κάθε 
αρµόδιο υπουργείο, τόσο για τη λήψη µέτρων που θα 
ανακουφίσουν όσους πλήττονται από τα µέτρα µε τους 
επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες της πόλης στην πρώ-
τη γραµµή, όσο και για την τήρηση των µέτρων που επι-
βάλλονται από τους αρµόδιους φορείς. 

Εν συνεχεία πρότεινε να εκδοθεί ένα ψήφισµα (το 
οποίο µπορείτε να διαβάσετε στις εσωτερικές σελίδες), 
που πραγµατικά περιλαµβάνει τα πάντα. Χαρακτηριστι-

κό πάντως είναι πως η συντριπτι-
κή πλειονότητα των προτάσεων 
έγινε από τον ∆ήµαρχο και µάλι-
στα πρόκειται για προτάσεις που 
έχουν γίνει ήδη στα αρµόδια 
υπουργεία. 

Εντύπωση πάντως προκάλεσε 
η πρόταση για την επίταξη της Πο-
λυκλινικής για όσο διάστηµα 
χρειάζεται λόγω των µέτρων, κα-
θώς το Κέντρο Υγείας θα επαν-
δρώσει το Εµβολιαστικό Κέντρο. 
Η πρόταση έγινε δεκτή οµόφωνα 
µε τη Λαϊκή συσπείρωση να συ-
µπληρώνει απλά το κόστος να 
επιβαρύνει τον προϋπολογισµό 
και όχι τα ασφαλιστικά ταµεία. 

Το γεγονός είναι πως το ψή-
φισµα πέρασε οµόφωνα και αυ-
τό αν µη τι άλλο είναι στη σωστή 
κατεύθυνση. Ένα τέτοιο κλίµα 

ενότητας είναι απαραίτητο για να ξεπεράσει η πόλη 
µας αυτή τη δύσκολη συγκυρία. 

Άλλωστε αυτή η εξέλιξη είχε διαφανεί και τις προη-
γούµενες µέρες, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του 
∆ηµάρχου µε τους επικεφαλής των παρατάξεων, όπου 
ο Σπύρος Βρεττός ενηµέρωσε για όλες τις ενέργειές του 
σε µια κίνηση υψηλής πολιτικής και αυτοδιοικητικής αξί-
ας, που αποδεικνύει την πρόθεσή του για συνεργασία 
προς όφελος της πόλης. 

✒ ΣΕΛ. 13

✒ ΣΕΛ. 6

✒Αναλυτικά  το  οµόφωνο   ψήφισµα  στην σελ.  8

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

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

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

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

✒ ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

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

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

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

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.
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µ ο τ ι κ ο ύ 
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ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ 
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Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικάΑχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 
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Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

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

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

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

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

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

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 
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Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρακαι τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. του ∆ήµου Αχαρνών. 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

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

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

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

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

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

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

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

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

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

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

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

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

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

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

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

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

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

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

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

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

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

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

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

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

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

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΗΤΑ  ΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

✒ ΣΕΛ. 12
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Ο  Πρόεδρος των ΗΠΑ Τράµπ, αποτελεί ήδη µια µαύρη σε-
λίδα στην ιστορία της χώρας του.  Όποιος δεν ξέρει πως 

έχασε, δεν θα µάθει ποτέ, πώς να κερδίζει. Ο κόσµος έχει κου-
ραστεί από µαταιόδοξους, από άπληστους, από φασίστες.

Ο Ρωσικός λαός το 1918 µε τους µπολσεβίκους ανέτρε-
ψε τον Τσάρο και έφερε στην εξουσία τον Στάλιν. Εβδο-

µήντα χρόνια µετά, ανέτρεψε τον κοµουνισµό και έφερε στην 
εξουσία, ένα νέο Τσάρο, τον Πούτιν. Κά-
ποιος πρέπει να τους εξηγήσει, ότι στην 
∆ηµοκρατία, η  εξουσία δεν είναι ισόβια, 
όπως των Πατριαρχών και των Αρχιεπι-
σκόπων, αλλά εναλλάσσεται, σύµφωνα 
µε την κρίση και την βούληση του λαού.

Κάποιος βουλευτής της Νέας δηµοκρα-
τίας, όταν Αλβανοί έκαψαν µια Ελληνι-

κή σηµαία, για δικούς τους λόγους είπε: «∆ι-
αφωνώ µε ότι λες, αλλά θα υπερασπιστώ 
µέχρι θανάτου, το δικαίωµα σου να το λες»(-
Βολταίρος). Σήµερα ο κύριος αυτός, είναι 
υφυπουργός. Μπέρδεψε το ναύτης, µε το 
καντηλανάφτης. Τα  κανόνια, µε τα µακαρό-
νια. Οι Αλβανοί δεν είπαν, αλλά έκαναν, δη-
λαδή έκαψαν.

Όπως έλεγε και ο Αβέρωφ, παλαιός αρχηγός της Ν.∆. 
Όποιος βγαίνει από το µαντρί τον τρώει ο λύκος. ∆ηλα-

δή από την κοινή λογική. Στο ελληνικό κοινοβούλιο, υπήρ-
χαν και θα υπάρχουν, κοµµατάρχες ψώνια. Όλοι αυτοί, προ-
σπαθούν να αποδείξουν, ότι είναι κάτι διαφορετικό, ενώ 
στην ουσία είναι πυροτεχνήµατα πολύχρωµα, που σβήνουν 
µετά από  µια στιγµιαία λάµψη.

Παιδιά εσείς την αντιπολίτευσης, εάν δεν σταµατήσετε να 
πιπιλίζετε την καραµέλα, ότι η σηµερινή κυβέρνηση δεν εί-

χε και δεν έχει σχέδιο για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και 
της οικονοµίας, που σας έχει στυφίσει και σας έχει πικράνει, το 
στόµα, αλλάξτε τραγούδι, γιατί στις επόµενες εκλογές, σας βλέ-
πω στα πουρνάρια.

Στην πολιτική η επιλογή των συνεργατών, γίνεται µε 
αξιολόγηση την ευφυΐα και τις ικανότητες. Τον έναν, 

τον στηρίζουν οι ικανοί και έξυπνοι συνεργάτες. Είναι ευφυ-
ΐα  του κυβερνήτη, να επιλέξει τους ικανούς και έξυπνους βο-
ηθούς του. 

Όταν ένας άνθρωπος, βρίσκεται σαράντα χρόνια στο κουρ-
µπέτι, δηλαδή στην πιάτσα, όσο άσχετος και να ήταν, κάτι 

έχει µάθει. Αυτό λέγεται, κοινωνική εκπαί-
δευση. 

Αδιέξοδο σηµαίνει φαύλος κύκλος. 
Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, πε-

ριφέρονται στην γραµµή του κύκλου, αλ-
λά δεν γνωρίζουν τον δρόµο για το κέ-
ντρο. Γι’ αυτό απαλλαγµένοι και από κά-
θε ευθύνη, σκορπίζουν λόγια ατελώνι-
στα. Μιλάµε. Για την άλυτη εξίσωση, 
πανδηµία κορονωϊού και οικονοµία. ∆εν 
γίνεται και η πίτα ολό-
κληρη και ο σκύλος 
χορτάτος.

Καλοσύνη. Ένα 
µυρµήγκι τρέχει 

γρήγορα µπροστά από ένα λιοντάρι, που 
χασµουριόταν. Που πας βρε µέρµηγκα, τό-
σο βιαστικός; ∆εν τόµαθες; Τρακάρισε ο 
Ελέφαντας µε τον Ρινόκερο. Και συ που πας; 
Πάω να δώσω αίµα….

Τα χρόνια που ζούµε µας διδά-
σκουν, ότι όλα τα έµβια όντα όταν 

πεινάνε, γίνονται άγρια θηρία. Η πείνα δεν 
έχει λογική δεν έχει έλεος και είναι ο ισχυ-
ρότερος αντίπαλος των ανθρώπων. Να 
θέλεις να εργαστείς για να βγάλεις το ψω-
µί σου και να µην βρίσκεις δουλειά, σε 
τρελαίνει. 

Συχνά ακούω ένα µελωδικό τραγούδι, 
του Μάνου Λοϊζου. Έχει για πάντα την 

ζωή µου σηµαδέψει, δεν θα περάσει ο φασι-
σµός. Εγώ αναρωτιέµαι. Εάν γυρίσεις το 
βρακί σου ανάποδα, δεν αλλάζει χρώµα.

Ο δρόµος για την κόλαση είναι στρωµένος µε πειρα-
σµούς και δολώµατα. Η επιστροφή είναι βασανιστήριο. 
Εάν κάποιος µας ξεγελάσει µια φορά, πρέπει να ντραπεί. 
Εάν µας ξεγελάσει δύο φορές, πρέπει να τα βάλουµε µε τον 

εαυτό µας.
Οι Πόντιοι συµπολίτες µας, είναι άν-
θρωποι εργατικοί, φιλόξενοι και φι-

λότιµοι. Έχουν απλά µια ιδιαιτερότητα. 
Λένε ποντιακά ανέκδοτα.

Άλλο η γκάφα από άγνοια και άλλο η 
γκάφα από βλακεία, όταν δεν καταλα-

βαίνεις τι εννοεί,  τι  λέει ένα ρητό.
Γνωρίζετε κάποιον ροµά, να έχει 
µπέσα, τιµιότητα, ηθική ή φιλότιµο; 

Εγώ όχι. Αυτή είναι η πολιτική του Σουλ-
τάνου γείτονα µας. Χρειάζεται πολύ προ-
σοχή στις σχέσεις µας µε τον νέο Οθωµα-
νό αιθεροβάµονα. Ο Έλληνας, δεν παίρ-
νει τον λόγο του πίσω. Ο Οθωµανός δεν 
έχει τέτοιες αξίες.

Όταν σε ένα αντικείµενο είναι γνωστό και ίσο, το ύψος και 
το µήκος, µένει να εξετάσουµε το πλάτος. Το ίδιο συµβαί-

νει και µε την βλακεία.
Η λέγκο, η λολέγκο, που αγαπά τον Βέγγο, άλλο κανά-
λι βλέπει, άλλο κανάλι βλέπω. Και στα διαλείµµατα, να 

της µιλήσω τρέχω. Βρε τι έχουµε πάθει µε τον κοροναίο. 
Όταν προσπαθούµε να κατακτήσουµε µια κορυφή, δεν 
πρέπει να αγνοούµε, ή να εξαπατούµε τις λαϊκές µάζες. Αυ-

τές είναι το εφαλτήριο που µας ωθούν στο φιλόδοξο σκοπό µας. 
Η πίστη ότι όλοι µαζί αγωνιζόµαστε για ένα καλύτερο αύριο.

Τα γερόντια, µε την πείρα και τα παθήµατα τους, έχουν 
άλλες συχνότητες συνεννόησης. Οι νέοι βέβαια έχουν 

άλλες. Όµως και οι νέοι κάποτε θα γεράσουν. Γηράσκω αεί 
διδασκόµενος, έλεγε ο σοφός παππούς µας, Σόλων.

Τα µέσα που χρησιµοποιούµε για την καθηµερινή µας, 
ζωή, βεβαίως αλλάζουν, µε την πρόοδο της τεχνολογίας 

και της γνώσης. Όµως παραµένουν αναλλοίωτα, η ηθική, η λο-
γική, η εντιµότητα. 

Όλες οι θρησκείες είναι µια αυθαίρετη κυριαρχία επά-
νω µας. Αυτή οφείλεται, στην ευπιστία µας, στον φόβο 

και τις δεισιδαιµονίες µας, λόγω άγνοιας. Τίποτε από όλα αυ-
τά δεν είναι η γνώση, η λογική, η εντιµότητα.

Τα ραµολιµέντα, δεν είναι σωστό, να είναι απαιτητικά. Η µη-
τέρα φύση µας λέγει. Μάγκα, µε σένα αρκετά. Έχουν και 

άλλοι σειρά. Πολύ σωστό.
Όπως έλεγε και ένας παλαιότερος 
σοφός, η ευφυΐα είναι η σύζυγος 

µου, η φαντασία η ερωµένη µου και η 
µνήµη µου, οι αµαρτίες και τα λάθη µου.

Ποτέ να µην υποτιµάς τον εαυτό σου. Να 
λες µέσα σου, εφόσον και εγώ γεννήθη-

κα, η µητέρα φύση, µου έδωσε κάποια ικανό-
τητα. Πρέπει να την διακρίνω για το καλό µου.

Γι’ αυτόν που δεν ξέρει που πηγαίνει, 
δεν υπάρχει σωστός δρόµος. Θα ψάχνει 

πάντα το δρόµο του, µέσα σε λαβύρινθο.
Τα ένστικτα της επικράτησης µε την βία, 
την κυριαρχία, τον φασισµό, είναι έµ-

φυτα µε το ανθρώπινο ον. ∆εν πιστεύω ότι 
θα τα αποβάλλουµε ποτέ. Αυτά κάνουν την 
διαφορά του κακού µε το καλό και µε αυτά 
θα πορευόµαστε πάντα.

Είναι καθαρά υποκρισία και χαρα-
κτηρίζει την νοηµοσύνη όλων αυ-

τών των ανθρώπων, που βγαίνουν στην 
T.V. και µας λένε ότι, η κυβέρνηση, όποιου 
κόµµατος και να είναι, δεν θέλει και δεν  

µπορεί  να µας σώσει από την πανδηµία του κορονοϊού. Παι-
διά και η ηλιθιότητα έχει όρια.

Όταν µένεις αδιάφορος, απαθής σε ένα έγκληµα, σηµαίνει 
ότι σιωπηρά το αποδέχεσαι. Αυτό θέλουν να µας εκφρά-

σουν οι αρνητές της προστατευτικής µάσκας κατά του κορονο-
ϊού. Όµως άλλο είναι να θέλεις να αυτοκτονήσεις  και άλλο να 

βλάψεις τους συνανθρώπους σου.
∆εν ορίζουµε εµείς οι άνθρωποι, την 
όλοι ζωή στον πλανήτη µας, αλλά η 

µητέρα φύση. Όταν εµείς µε τις δραστηρι-
ότητες µας, διαταράσσουµε αυτή την ισορ-
ροπία, τότε πρέπει να περιµένουµε τις κα-
ταστροφικές συνέπειες. Κάποτε όλοι µας 
θα το καταλάβουµε.
 Όταν πληρώνεσαι για να λες ψέµατα, 

µια φορά στην ζωή σου να πεις αλή-
θεια, δεν θα  σε πιστέψει κανείς.

∆ύσκολο είναι να µπορείς να δίνεις. 
Εύκολο είναι να µπορείς να παίρνεις. 

Το να δίνεις είναι ανηφόρα. Το να παίρνεις 
είναι κατηφόρα. Εθίζεσαι στην απάτη και την τεµπελιά.

Στην µαθηµατική γλώσσα, λέµε την φράση, το πόδι της κα-
θέτου και ο πους της καθέτου. ∆ιαπιστώνουµε στην κοινω-

νία µας, ότι αυξάνονται οι πολύποδες, δηλαδή οι διπολικοί. Οι αµ-
φιφυλόφιλοι. Κατακριτέο ή όχι, είναι δουλειά της µητέρας φύσης.

Παρατηρώντας την καθηµερινή συµπεριφορά των συ-
νανθρώπων, µπορείς να βγάλεις χρήσιµα συµπερά-

σµατα, ώστε να αντιµετωπίσεις κάθε κακοτοπιά. Αυτή η συ-
νήθεια δηµιουργεί την φρόνηση, την εµπειρία. 

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

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

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

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

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

Νοµική  Σύµβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  Τηλ. 6937 426761

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

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

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

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

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

IBAN :  GR5702606110000030102111826

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

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

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

∆ύο γείτονες φίλοι, 
στάθηκαν  σε ένα ψη-
λό δέντρο και αναρω-

τιόντουσαν πόσο ψηλό είναι. 
Ένας τρίτος που πέρασε και 
ρώτησε τι θέλουν, τους λέ-
γει: Πολύ απλό. Κόψτε το 
από την ρίζα και µετρήστε το. 
Και απαντά ο ένας στον άλ-
λον. Ρε µάπα, ψάχνουµε για 
το ύψος και όχι για το µήκος.

Ο Χρόνος είναι χρήµα. 
Πραγµατικά σωστό. 
Όµως το δύσκολο εί-

ναι, να βρούµε την πραγµα-
τική κλίση µας. Εδώ χάνου-
µε πολύ χρόνο δηλαδή πο-
λύ χρήµα. Εάν τυχόν βρού-
µε την πραγµατική κλίση 
µας, αυτή θα καλύψει τον 
χαµένο χρόνο.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

 Ένα ανθρωπάκι στον 
αγώνα της επιβίωσης έκανε 
διάφορα πράγµατα. Οι αρχιε-
ρείς οµόφωνα έκριναν και τον 
έστειλαν στην κόλαση. Τα µά-
ζεψε ο άνθρωπος και πήγε κά-
τω. Τι να δει. Φωτιές καζάνια, 
µε πίσσα να κοχλάζει, κα-
πνούς µπόχα. Αµάν σκέφθηκε 
εδώ είναι ζόρικα. Βλέπει σε 
ένα καζάνι  ίσα-ίσα να εξέχει 
ένα κεφάλι. Κοιτάζει, ήταν 
ένας φίλος του. Βρε Μήτσο 
και συ εδώ; Άστα φίλε µου 
υπάρχουν και χειρότερα. ∆η-
λαδή; Ξέρεις που πατάω εγώ; 
Όχι βέβαια. Που πατάς; Στο 
κεφάλι ενός Μητροπολίτη.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Οριστικό: Στο κόκκινο η Αττική -Κλειστά τα Λύκεια, επι-
στροφή στο clickaway .Αύξηση κρουσµάτων παρου-
σίας ο ∆ήµος Αχαρνών,  µε  188  ενεργά κρούσµατα. 

Έτσι  λοιπόν  έχουµε :  Επανέρχεται από αύριο (30/1) στις 6 το 
πρωί ο Χάρτης Μέτρων Υγειονοµικής Ασφάλειας και προστα-
σίας από τη λοίµωξη Covid-19, όπως ενηµέρωσε ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Και στα δύο επί-
πεδα ισχύουν οριζόντια µέτρα για όλη την επικράτεια, που 
αποτελούν τη βάση. Τα µέτρα αυτά είναι τα εξής:
• Χρήση µάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
• 24ωρος περιορισµός κυκλοφορίας µε χρήση SMS στο 
13033 µόνο για έξι (6) λόγους.
• Εργασία µε το ελάχιστο δυνατό προσωπικό (εκ περιτροπής, 
τηλεργασία) σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.
• Τηλε-εκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
• Ανοιχτά τα Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά σχολεία και όλα τα σχο-
λεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθµίδες.

Στο το επίπεδο Β’ - αυξηµένου κινδύνου, , που παραµέ-
νει 
ο ∆ήµος Αχαρνών  ισχύουν τα εξής µέτρα:

1 Η απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές αυτές ισχύει από τις 
6 το απόγευµα έως τις 5 το πρωί, πλην της Αττικής που λόγω µη-
τροπολιτικότητας, αυξηµένου πληθυσµού και του δικτύου µα-
ζικών µεταφορών, η απαγόρευση ισχύει από τις 9 το βράδυ έως 
τις 5 το πρωί.
2 Λειτουργούν δια ζώσης µόνο τα Γυµνάσια (τα Λύκεια λειτουρ-
γούν µε τηλε-εκπαίδευση)
3 Στους χώρους λατρείας, επιτρέπονται µέχρι 9 άτοµα κατά την 
τέλεση λειτουργιών.
4 Η λειτουργία καταστηµάτων γίνεται µε την µέθοδο click away 
και ειδικά τα καταστήµατα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα 
κοµµωτήρια, τα καταστήµατα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία 
λειτουργούν µε τη διαδικασία του προκαθορισµένου ραντεβού 
(click in a shop).
«Όπως είχε γίνει γνωστό από το πρωί, στις κόκκινες περιοχές το 
σύνολο της αγοράς θα λειτουργεί µε το click away, ενώ για κα-
ταστήµατα ενδυµάτων, υποδηµάτων και βιβλιοχατροπωλείων 
θα επιτρέπεται η αγορά µε ραντεβού για παραλαβή µέσα από το 

κατάστηµα (click inside). Παραµένει η υποχρέωση αποστολής 
SMS, στο 13033 µε τον αριθµό 2, προκειµένου να κάνουν οι πο-
λίτες τις αγορές τους, µε περιορισµό όπως ίσχυε ως σήµερα, τις 
δύο ώρες. Επιπλέον, τα καταστήµατα θα παραµείνουν κλειστά 
τις Κυριακές προκειµένου να περιοριστεί η µετακίνηση.

Τελικά ο ∆ήµος µας αφού τα άκουσε από τον Χαρδα-
λιά,  διότι δεν συµµορφώθηκε προς τας υποδείξεις 
και αυξήθηκαν τα κρούσµατα,  αντί να τιµωρηθεί πή-

ρε προαγωγή λόγω Αττικής?  Αντί να κλεινόµαστε µέσα 
από τις 6 θα κλεινόµαστε στις 9 και επί πλέον θα πηγαίνου-
µε µε ραντεβού σε κοµµωτήρια και νυχαδικα που ήταν 
κλειστά.  Μπράβο µας! Κατά τα άλλα  να είµαστε καλά! Κι 
αυτό θα περάσει!

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγε-
ρινός, γνωρίζοντας καλά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιά-
ζουν οι περιοχές που περιλαµβάνει ο ∆ήµος Αχαρνών, 

ένας δήµος που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής, και κατανοώντας τα προβλήµατα και τις συνέπειες που 
προκύπτουν από την εφαρµογή του καθεστώτος αυστηρού 
lockdown στην περιοχή, στηρίζει το ∆ήµο στις εύλογες ανησυ-
χίες του και τους προβληµατισµούς που εγείρονται.

Τη στήριξή του στο ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Αχαρνών , σχετικά µε τα µέτρα που προτείνονται 
προς την πολιτεία προς όφελος των επαγγελµατιών και 

των δηµοτών του ∆ήµου για την αντιµετώπιση της επιβολής 
καραντίνας στην πόλη, εξέφρασε ο βουλευτής της Ν∆ στην 
Αν. Αττική, Βασίλης Οικονόµου. Σηµειώνουµε  ότι ο Βασίλης 
Οικονόµου, µοναδικός βουλευτής που  ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσµα του ∆ήµου Αχαρνών, τοποθετήθηκε κατά τη διάρ-
κεια της διαδικτυακής συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου  Αχαρνών σχετικά µε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν 
από τη ∆ηµοτική Αρχή για την αντιµετώπιση των επιπτώσε-
ων της καραντίνας.

Ενηµέρωση από τον συµπολίτη µας   δηµοσιογράφο  Γιάν-
νη Σωτηρόπουλο :  Με την ιδιότητα του δηµοσιογράφου 
των ειδήσεων του STAR και για τις ανάγκες ρεπορτάζ για 

τα επιδηµιολογικά δεδοµένα στο δήµο Αχαρνών, επικοινώνη-
σα µε τη Γραµµατεία του Προέδρου του ΕΟ∆Υ Παναγιώτη Αρ-

κουµανέα και µ’ ενηµέρωσαν για τα αποτελέσµατα των rapid 
test, που έγιναν το διήµερο 21 & 22 Ιανουαρίου 2021 στην πλα-
τεία Καράβου. Συγκεκριµένα την Πέµπτη (21/1) ελήφθησαν 272 
δείγµατα και βρέθηκαν 12 θετικά και την Παρασκευή (22/1) ελή-
φθησαν 324 δείγµατα και βρέθηκαν 15 θετικά. Αθροιστικά τις 
δύο ηµέρες έγιναν 596 δειγµατοληψίες και εντοπίστηκαν 27 θε-
τικά κρούσµατα!

Τα τελευταία αποτελέσµατα προκαλούν έντονη ανησυ-
χία και δείχνουν ξεκάθαρα την κατακόρυφη αύξηση 
των κρουσµάτων και µάλιστα µέσα σε 10 ηµέρες, αφού 

την Τρίτη (12/1) έγιναν drive through rapid test στο ∆ήµο 
Αχαρνών, όπου σύµφωνα µε την ενηµέρωση από τον ΕΟ∆Υ 
ελήφθησαν συνολικά 321 δείγµατα και βρέθηκαν µόλις 4 θε-
τικά. Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε ενηµέρωση από το Υπουρ-
γείο Παιδείας έχουν εντοπιστεί θετικά κρούσµατα σε 5 σχολι-
κές µονάδες Α’ βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών. 
Πιο συγκεκριµένα, το 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, που 
βρίσκεται στην περιοχή της Χαραυγής, θα παραµείνει κλειστό 
έως τις 05/02, εξαιτίας τριών επιβεβαιωµένων κρουσµάτων, 
σε τρία διαφορετικά τµήµατα. Επιπλέον αναστολές τµηµάτων 
έγιναν στο 4ο ∆ηµοτικό Αχαρνών, στο 14ο ∆ηµοτικό Αχαρ-
νών, στο 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών καθώς και στο 20ο 
Νηπιαγωγείο Αχαρνών.

Σε ένα πραγµατικό µπαράζ ενεργειών έχει επιδοθεί τις 
προηγούµενες µέρες ο ∆ήµαρχος Σπύρος  Βρεττός. Ενέρ-
γειες που στοχεύουν σε διπλή κατεύθυνση. Από τη µία να 

γίνει οτιδήποτε είναι εφικτό προκειµένου η κατάσταση της καρα-
ντίνας, να επανεξεταστεί το συντοµότερο δυνατόν και από την 
άλλη να µετριαστούν οι συνέπειες στην επιχειρηµατικότητα της 
πόλης.  Ειδικότερα  ο Σπύρος Βρεττός έχει επικοινωνήσει µε τον 
κ. Χρυσοχοΐδη και την Πολιτική Προστασία για την καλύτερη δυ-
νατή αστυνόµευση. Ακόµη και µε τους υπουργούς Ανάπτυξης, 
Εσωτερικών και Οικονοµικών, καλώντας τους να λάβουν ειδικά 
µέτρα για τις επιχειρήσεις των Αχαρνών.

Την ένταξη της Πολυκλινικής του Ολυµπιακού Χω-
ριού, την ευθύνη λειτουργίας της οποίας έχει η ΑΕΜΥ, 
για όσο διάστηµα διαρκεί το Lockdown ζητά µε ψήφι-

σµά του, το  ∆ηµ. Συµβούλιο Αχαρνών, µετά από πρόταση 
του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού. Παράλληλα, στο ψήφισµά 
του, το ∆.Σ Αχαρνών ζητά την άµεση ενίσχυση µε το αναγκαίο 
ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και την υλικοτε-
χνική υποδοµή ώστε το Κέντρο Υγείας Αχαρνών να συνεχί-
σει την απρόσκοπτη λειτουργία του για όσο χρονικό διάστη-
µα το προσωπικό του θα έχει την ευθύνη επάνδρωσης και 
λειτουργίας των εµβολιαστικών κέντρων. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

«Άλλο η κριτική και άλλο η εκβίαση  
των Αιρετών του τόπου µας»

Γράφει η Μαρία  Χατζηδακη  - Βαβουρανάκη, 
∆ηµοσιογράφος, Εκδότης της Εφηµερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2000-2021» ∆ΗΛΩ-
ΝΕΙ δια της παρούσης, προς πάσαν κατεύθυν-
σιν, τα εξής:  Έχουµε κάθε δικαίωµα να ερευ-
νούµε, να γράφουµε, να κριτικάρουµε, να 
πληροφορούµε τους δηµότες µας. 

ΟΛΟΙ ξέρετε πως είµαστε ΑΜΜΙΣΘΟΙ, ειλικρι-
νείς και ΕΝΤΙΜΟΙ. ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ δεν θα κά-
νουµε ΠΟΤΕ και σε κανέναν, γιατί ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥ-
ΤΗ Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ και η Αντιπολίτευση, είναι 
αντικείµενο της όποιας Θεσµικής Αντιπολίτευσης 
ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, δηλαδή του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ.

∆ΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΟΜΩΣ..  ..εκβιασµούς 
στον οποιοδήποτε ∆ήµαρχο Αχαρνών, Αντιδή-
µαρχο ή µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από 
«Τύπους» που ζητούν ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΕΣ τερά-
στια ποσά για .. προεκλογική «προώθηση». 

Τα θέµατα που αφορούν τις Αχαρνές, είναι θέ-
µατα των Τοπικών Μέσων Ενηµέρωσης και της 
Τοπικής Αρχής, είτε αυτά είναι έντυπα, είτε ηλε-
κτρονικά. Και είναι αρκετά για να σας πληροφο-
ρούν υπεύθυνα και σφαιρικά.

Μην ενδίδετε σε άρθρα που γράφουν «αλε-
ξιπτωτιστές δηµοσιογράφοι» της προεκλογικής 
αρπαχτής  που εµφανίζονται πριν από εκλογές 
στα social, γιατί κάνουν το εξής:  Ζητούν ΟΝΤΩΣ 

τεράστια ποσά και αν δεν τα λάβουν, τότε χρησι-
µοποιώντας πληροφορίες από τα Τοπικά µας Μέ-
σα, δηλαδή τα δικά µας κείµενα, παραλλαγµένα 
κατά το δοκούν, χτυπούν αλύπητα, µεθοδικά -και 
Α∆ΙΚΑ- τους δικούς µας τοπικούς αιρετούς που 
δεν δέχτηκαν να τους «χρυσώσουν» µε συνέπει-
ες ανεξέλεγκτες.

Οι τοπικοί αιρετοί που υφίστανται τέτοιας µε-
ταχείρισης, µπορούν να µας πληροφορούν για 
τον εκβιασµό ΕΥΘΕΩΣ και να είναι βέβαιοι πως 
µπορούµε να σταµατήσουµε την µάστιγα.

Είναι άλλο να ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙΣ, άλλο να ∆ΗΜΟ-
ΣΙΟΓΡΑΦΕΙΣ, άλλο να ζητάς ∆ΙΚΑΙΗ ΑΜΟΙΒΗ από 
τον ∆ήµο της πόλης σου και ΑΛΛΟ να εκβιάζεις.

Άλλο η κριτική και άλλο η εκβίαση των Αιρε-
τών του τόπου µας. Μην το επιτρέπετε, µην τους 
διαβάζετε.  ΜΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ στον «τοίχο» 
σας το εµβόλιµο µίσος τους, αυτών που δήθεν 
«δηµοσιογραφούν» και σας χρησιµοποιούν εν 
αγνοία σας ως όπλα κατά της Τοπικής µας Αυτο-
διοίκησης.

Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» θα προστατεύει εσαεί τους Αι-
ρετούς της πόλης, από την γάγγραινα της αισχρής 
«δηµοσιογραφίας» ενηµερώνοντας στο εξής τους 
αναγνώστες της ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΣ όσους εκβιά-
ζουν µε κάθε τρόπο την Τοπική Αρχή.  ΟΝΟΜΑ-
ΣΤΙΚΩΣ.. . ΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ  ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ -    
https://politikinewsaaa.blogspot.com/.../axa-
2000-2021.html.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ∆ΡΑΣΗ  ΑΧΑΡΝΩΝ

∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ  
ΣΥΝ∆ΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Αγαπητοί συνδηµότες, τις τελευταίες ηµέρες σε σοβαρό ζήτηµα έχει εξε-
λιχθεί το πρόβληµα µετακίνησης πολλών ηλικιωµένων  στα εµβολιαστι-
κά  κέντρα βάζοντας έτσι εµπόδια στον εµβολιασµό τους έναντι της νό-
σου Covid-19.(ιδιαίτερα όσων ηλικιωµένων ζουν µόνοι τους) 

Για τον λόγο αυτό µία µικρή οµάδα συµπολιτών µας, ευαισθητοποιηµέ-
νη στα προβλήµατα της 3ης ηλικίας και ως ελάχιστη συνεισφορά, αποφασί-
σαµε να διευκολύνουµε και να υποστηρίξουµε την διαδικασία, που απαιτεί 
την µετάβαση από και προς τα εµβολιαστικά κέντρα, όσων δεν δύναται να 
µετακινηθούν. 

 Συγκεκριµένα, όσοι δηµότες #Αχαρνών άνω των 60 ετών δεν διαθέτουν 
τρόπους µετάβασης στο κέντρο εµβολιασµού τους, µπορούν έγκαιρα να 
απευθύνονται στην γραµµή επικοινωνίας   στα  Τηλέφωνα 2114081327  & 
6972172793 ώστε να προγραµµατίζεται η µετακίνηση τους µε ιδιωτικά οχή-
µατα που διαθέτουµε.  Ο οδηγός του οχήµατος που θα σας µεταφέρει εκτός 
από την απαραίτητη χρήση µάσκας, θα υποβάλλεται σε rapid test ανά βδο-
µάδα για την µέγιστη δυνατή προστασία.  Για τον εµβολιασµό των κατάκοι-
των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρία µπορείτε να απευθυνθείτε 
στον ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττικής, όπου διαθέτουν ασθενοφόρα και πα-
ρέχουν κατ’ οίκον εµβολιασµό. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την πολύτιµη συνεισφορά τους την 
εταιρία φυτοχωµάτων ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, την επιχείρηση  Αρτοζαχαροπλαστείο 
Αφοι Πανούση  και τους συµπολίτες µου Ανδρέα Καυκά, Λίνα Γκίκα, Χριστία-
να Κελεσίδου, Μαρία Ατζάµπου, Άρης Γιαννούλης, Ευγενία Σούµα Θάνος Χρή-
στου, Επιµενίδης Βαλαβάνης, Γιάννης Κυρίτσης, Έφη Ρουµπέα, Ιωάννα Μαρά-
τση και Γιώργος Κατάρας  που  εθελοντικά συµµετέχουν και βοηθάνε σε αυτή 
την δράση. 

Για  την Εθελοντική  Οµάδα  
Βαγγέλης Κατάρας 
Τηλ.  6972172793
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Ο.Ν.Ε.∆. ΑΧΑΡΝΩΝ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ 
Η  ΟΝΝΕ∆  Αχαρνών - Θρακοµακεδόνων  συγχαίρει  το στέλεχος της και µέλος της, 
Φράγκο  Γεώργιο, για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στο Εκτελεστικό Γρα-
φείο της Ο.Ν.ΝΕ.∆. και του εύχεται καλή δύναµη και καλή επιτυχία στο έργο του ως 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής.
Με εκτίµηση 

Το Συµβούλιο ΟΝΝΕ∆ 
Αχαρνών - Θρακοµακεδόνων

Γιώργος  Φράγγος: Η ένταξη  ενός δραστήριου νέου
στο εκτελεστικό Γραφείο της Ο.Ν.Ε.∆.

Στοχευµένη και όχι τυχαία επιλο-
γή της Νεολαίας της Νέας ∆ηµο-
κρατίας στην Ανατολική Αττική 

αποτέλεσε ο Γιώργος Φράγκος για το 
Εκτελεστικό Γραφείο της Ο.Ν.ΝΕ.∆., ο 
οποίος ορίστηκε Αναπληρωτής Υπεύ-
θυνος Οργανώσεων Αττικής. Ο Γιώρ-
γος είναι  26 ετών, κάτοχος πτυχίου 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,  του 
Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοι-
κονοµικής.  Εργάζεται  στον ιδιωτικό 
τοµέα από τα 18 του χρόνια, ενώ κα-
τόπιν της απόκτησης του Πτυχίου του, 
τα τελευταία τρία χρόνια,  εργάζεται 
στον κλάδο των σπουδών του σε γνω-
στή συστηµική Τράπεζα. 

Το ενδιαφέρον του για την πολιτική αποτέ-
λεσε από την πρώτη στιγµή προτεραιότητα για 
τον ίδιο, καθώς κατά τις σπουδές του έχει διατε-
λέσει υπεύθυνος Πόλης ∆.Α.Π. – Ν.∆.Φ.Κ. Πρέ-
βεζας για τέσσερα χρόνια την περίοδο 2012 – 
2016, ενώ µε το πέρας των σπουδών του και συ-
νεχίζοντας πιστά την διαρκή κοινωνική προσφο-
ρά του µέσω της ενασχόλησης µε τα κοινά, 
εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ο.Ν.ΝΕ.∆. Αχαρνών – 
Θρακοµακεδόνων για την περίοδο 2017-2019. 
Οι δύο αυτές θητείες του σε δύο τελείως διαφο-
ρετικές θέσεις µε διαφορετικές συνθήκες και 

απαιτήσεις, χαρα-
κτηρίστηκαν από 
απόλυτη επιτυχία, 
αφού ο ίδιος ανέ-
πτυξε και υπηρέ-
τησε καθολικά 
τους σκοπούς και 
τις ιδεολογίες της 
Οργάνωσης.

Π ρ ο ω θ ε ί , 
αντιπροσωπεύει 
και εργάζεται για 
µια ΟΝΝΕ∆, η οποία υφίσταται ενεργά µέσα 
στην κοινωνία προς όφελος ολόκληρου του κοι-
νωνικού συνόλου και ειδικότερα των νέων. Στό-
χος του και ταυτόχρονα όραµα του είναι µια σύγ-
χρονη ΟΝΝΕ∆ µε ιδεολογίες και απόψεις που 
συµβαδίζουν µε την εποχή, στηρίζοντας τους νέ-
ους ουσιαστικά, παρέχοντας λύσεις στα ζητήµα-
τα που αντιµετωπίζουν και µη αποτελώντας 
απλά ένα κοµµατικό φερέφωνο.

Εµείς από την µεριά µας να του ευχηθούµε 
καλή επιτυχία στα νέα και απαιτητικά καθήκο-
ντα του, µε µια θητεία αξιόλογη και µε τον ίδιο 
να παράγει έργο προς όφελος της ευρύτερης πε-
ριοχής.

Πηγή : AttikiNews

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.2308/1995, 
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε 
την υπ αριθµόν 121/11/14-1-2021 απόφαση 
του ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολό-
γιο ορίστηκε η 8η Φεβρουαρίου 2021 ως 
ηµεροµηνία έναρξης της Ανάρτησης των 
Προσωρινών Κτηµατολογικών Πινάκων 
και ∆ιαγραµµάτων επί των ακινήτων που 
βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Πε-
ριφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα ανή-
κουν στις προκαποδιστριακές Κοινότητες 
Βαρνάβα, Γραµµατικού, Καλάµου, Καπαν-
δριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Πα-
λατίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαµίνου και 
Ωρωπού. 

Τα Προσωρινά Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµα-
τα και οι Προσωρινοί Κτηµατολογικοί Πίνακες θα 
αναρτηθούν κατά την παραπάνω ηµεροµηνία 
στα Γραφεία Κτηµατογράφησης και θα παραµεί-
νουν αναρτηµένα επί δύο (2) µήνες. Όποιος έχει 
έννοµο συµφέρον µπορεί µέσα σε προθεσµία 
δύο (2) µηνών από την ανωτέρω ηµεροµηνία να 
υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηµατολογικών 
στοιχείων κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο 
αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Για τους 
κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό ∆η-
µόσιο η αντίστοιχη προθεσµία είναι τέσσερις (4) 
µήνες. 

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου 
σφάλµατος η προθεσµία υποβολής είναι µέχρι 
την 18η Σεπτεµβρίου 2021. Μέχρι την ίδια ηµε-

ροµηνία µπορούν να υποβάλλονται και εκπρό-
θεσµες δηλώσεις. 

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
έχουν δικαίωµα σε ακίνητο ή που αποκτούν τέ-
τοιο δικαίωµα κατά την περίοδο συλλογής δη-
λώσεων υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση 
του δικαιώµατός τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.

Το γραφείο µας,  µε εξειδικευµένη γνώση και 
πολυετή πείρα, αναλαµβάνει την σύνταξη δηλώ-
σεων, την υποβολή ενστάσεων, την εκπροσώ-
πηση ενώπιον των επιτροπών ενστάσεων, την 
σύνταξη φακέλου και υποµνηµάτων, την διόρ-
θωση µε δικαστική απόφαση, τον έλεγχο κτηµα-
τολογικών εγγραφών, την υποβολή αίτησης δι-
όρθωσης προδήλου σφάλµατος, µε όλα τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά και την υποβολή τους 
στο κατά τόπο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφη-
σης για κάθε είδους δικαίωµα.

Η εµπρόθεσµη και ορθή δήλωση στο Εθνι-
κό Κτηµατολόγιο παρέχει την διασφάλιση των 
δηλωθέντων δικαιωµάτων έναντι οποιουδήπο-
τε τρίτου και περιορίζει την πιθανότητα λαθών 
κατά την διαδικασία της Ανάρτησης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ   ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

 Η  Γνώµη µας ... 
Ἡ ὑπακοή εἶναι μία εὐρέως  διαδεδομένη  λέξη  στον 
ἐκκλησιαστικό κύκλο. Ἐπειδή ὅμως ὑπάρχει κάποια 
διαστρέβλωση τῆς ἔννοιας, θεωρήσαμε ὑποχρέωση να 
ἀσχοληθοῦμε. 

Κατ’ ἀρχάς ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τήν Καινή Διαθήκη. 
Στην ἀρνητική μορφή μᾶς προτρέπει στήνμή ὑπακοή στή 
σάρκα και στις ἐπιθυμίες. Ἀκολούθως ἀναφέρεται πολλές 
φορές στην ὑπακοήστόν Θεό, στήν Πίστη, στό θέλημα 
τοῦΧριστοῦ, στην Ἀλήθεια, στο Εὐαγγέλιο.

 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ζητᾶ ὑπακοή στούς 
λόγους τῆς ἐπιστολῆς του. Θεσ. Β’. (δηλαδή στόν Λόγο 
τοῦΧριστοῦ).  Δένἀναφέρεται δηλαδή πουθενά για 
ὑπακοή σέ πρόσωπα.

Ὑπάρχουν ὅμως και οἱ κοσμικῆς φύσεως παραινέσεις:  
Στήν Α’ ἐπιστολή του ὁ Ἀπόστολος Πέτρος προτρέπει 
τούς χριστιανούς: «Ὑποτάγητε οὖν πάση  ἀνθρωπίνη 
κτίσει διά τόν Κύριον· εἴτε Βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι  εἴτε 
Ἠγεμόσιν…» ἐνῶ στο Κεφ. Γ’,  ἀναφέρεται στις γυναῖκες 
να ὑποτάσσονται στον ἄνδρα τους, ὅπως ἡ Σάρρα 
ὑπήκουε στον Ἀβραάμ. Οἱ δοῦλοι να ὑπακούουν στούς 
κυρίους τους (αὐτό δεν ὑπάρχει τώρα), και τά τέκνα 
να ὑπακούουν στους γονεῖς τους, ὅταν βεβαίως αὐτοί 
βρίσκονται  ἐν Χριστῶ. 

Σ’ αὐτήν τήν τελευταία ἀναφορά βασίζεται καί ἡ  
ὑπακοή τῶν μοναχῶν. Αὐτοί οἱ ὑπέροχοι και ἀξιοζήλευτοι 
ἄνθρωποι, ἐπιλέγουν την ἀγγελική πολιτεία και 
ὑπόσχονται (ὀρκίζονται) ἀκτημοσύνη, παρθενία και 
ὑπακοή. Ὁ ἡγούμενος στά κοινοβιακά μοναστήρια εἶναι 
εἰς τύπον Χριστοῦ καί μόνον ἐκεῖ ὑφίσταται αὐτή ἡ 
ἔννοια. Στην ἐνοριακή  ζωή, (στόν κόσμο) ὄχι.

Ἀφορμή λάβαμε ἀπό κάποια ἐκ τῶν ἀμετρήτων 
περιστατικῶν πού ζοῦμε ὅλοι μας. 

α) Ἕνας ἱερέας, ὁ ὁποῖος μετέπειτα  ἔγινε 
πρωτοσύγγελος, μᾶς εἶπε:  Ὑπακοή ἀδελφοί μου στην 
ἐκκλησία. Λέγοντας ἐκκλησία ἐννοοῦσε τον ἐπίσκοπό 
του και τον ἑαυτό του, ἀγνοῶντας ὅτι ἐκκλησία ὅσο 
εἶναι αὐτός, ἴσως περισσότερο εἶναι και οἱ ἄλλοι πιστοί. 
Καί μήπως ὁ ἴδιος καί ὁ ἐπίσκοπός του πρέπει νά κάνουν 
ὑπακοή στο ἐκκλησίασμα; 

β) Ἕνας ἄλλος ἱερέας εἶπε στόν ναό πού λειτουργεῖ, 
ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι δομημένη ἐπάνω στην ὑπακοή. 
Ἐννοῶντας βεβαίως ὑπακοή στον ἴδιο και ὅτι ὄλο το 
ἐκκλησίασμα πρέπει να τον ὑπακούει τυφλά.  Οἱ  δοξασίες 
αὐτές εἶναι ἐκτροπή πρός τίς δυτικές αἰρέσεις, εἰσάγοντας 
το πνεῦμα τῆς ἐξουσίας στην ἐκκλησία, ἀντί για αὐτό τῆς 
διακονίας. 

γ) Μέἀφορμήτήν ΚΥΑ γιάτόφέρειν μάσκα λόγω 
κορωνοϊοῦ, ἕνας ἱερέας εἶπε: «Δέν θέλω στην ἐκκλησία 
μου καρναβάλια». Αὐτότό (μου) «L’ etatc’estmoi», δείχνει 
ὄχι ἁπλῶς ἀπαίτηση ὑπακοῆς, ἀλλάἰδιοκτησίας. Δηλαδή, 
ὑπάρχουν δύο Ἐκκλησίες, ἡ Ἐκκλησία τῶν ἱερέων και 
ἡ Ἐκκλησία τῶν λαϊκῶν, και θά πρέπει ἡ δεύτερη να 
ὑπακούει στήν πρώτη;  

Αὐτό τό«Ἱεροκράτος» το κηρύττουν οι Παπικοί. 
Ἀντιθέτως με την πυραμοειδῆ ἐξουσία τοῦ καισαροπαπικοῦ 
κράτους, στην Ὀρθοδοξία ἡ πυραμίδα εἶναι ἀντεστραμένη: 
«ὁθέλων πρῶτος εἶναι, ἔστω ἔσχατος, ὁδεσπότης, ὡς ὁ 
διάκονος» (διάκονοι εἶναι ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας). 
Ἐπίσης ἡ  ὑπακοή εἶναι κανόναςστήν ἐβραϊκή  Συναγωγή, 
ἀλλά  όχι στην Ὀρθόδοξη Εκκλησία. Ἡ ἐνοριακή ὑπακοή  
παραπέμπει σε ἐξουσία καί κοσμικό φρόνημα. 

Στην ἐκκλησιαστική ζωή ἰσχύει ἡ ἀγάπη, το 
παράδειγμα καί ἡ θυσία. Ἐκεῖ ἡ μόνη ὑπακοή πού 
ὑπάρχει,εἶναι  ἡ ἠθελημένη ὑπακοήπρός ὅν βούλεται. 
Ὑπακοή στόν φίλο του, στήν σύζυγό του, στό παιδί 
του,στον ὑφιστάμενό του, ὅταν κρίνει ὅτι εἶναι προς τό 
συμφέρον τοῦ ἄλλου, ἤ τοῦ ἰδίου, ἤ τοῦ συνόλου. Βεβαίως 
ἐξαίρεση εἶναι ὅταν ὑπάρχε ιδιοικητική σχέση, ὅπου ἐκεῖ 
μπορεῖ να εἶναι ὑποχρεωμένος να ὑπακούει.

Ἐδῶ πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τί σχέση ἔχουν 
οἱ ἰδιότητες γέροντας, ἐξομολόγος καί πνευματικός. 
Γέροντας ἔχει νόημα μόνον στούς μοναχούς οἱ ὁποῖοι 
ζητοῦν την ἄδεια του για τό παραμικρό. Στόν κόσμο 
τέτοια συνήθεια ἀντεδείκνυται. 

Ἐξομολόγος εἶναι ὁ ἱερέας ὁ ὁποῖος τελεῖ τό 
Μυστήριον τῆςΜετανοίας καί πού πρέπει να εἶναι μόνιμος, 
ὅπως ὁ οἰκογενειακός γιατρός. Πνευματικός εἶναι αὐτός ὁ 
ὁποῖος συμβουλεύει και καθοδηγεῖ πνευματικά κάποιον 
και μπορεῖ να μην εἶναι μόνον ἕνας. 

Συνήθως ταυτίζεται ὁ ἐξομολόγος με τόν πνευματικό, 
ἀλλάδένεἶναιἀπαραίτητο. Αὐτός ἤ  αὐτοί οἱ τελευταῖοι 
μπορεῖ να εἶναι ἱερεῖς, μοναχοί ἤ καί λαϊκοί. Κάπου δηλαδή 
πού ἀναπαύεται ὁ πιστός. Ὁ ἐξομολόγος ὅπως καί ὁ 
πνευματικός παραινεῖ, συμβουλεύει, νουθετεῖ, πάντα 
ἀδελφικά και δέν διατάζει. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: 
«Εἶμαι πατήρ σας (πνευματικός), ἐγώ σᾶς ἐγέννησα, 
παρακαλῶ ὑμᾶς…»

Ὅταν λοιπόν ὁ Μέγας Παῦλος παρακαλεῖ, ποιος εἶναι 
αὐτός μέσα στην ἐκκλησία πού θα ἀπαιτήσει ὑπακοή στό 
πρόσωπό του; Παρομοίως ὁ Ἀπόστολος  Πέτρος λέγει: 

«Ἀγαπητοί παρακαλῶ ὑμᾶς, ὡς 
παρεπιδήμους, ἀπέχεσθετῶν 
σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν…».

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ 
᾿Ομολογητής αναφέρει:* «Ἡ 
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας δεν 
καταργεῖ τήν διάκριση, ἀλλά 
καί ἡ διάκριση, στό πλαίσιο κλήρου καίλαοῦδέννοεῖται 
ὡς μία σχέση ἀνωτερότητας καί κατωτερότητας ἤ 
κυριαρχικότητας, ἀλλά διαφοροποίησης τῆς ὀργανικῆς 
ἑνότητας πού εἶναι ὁ κόσμος.

Ὁ ΧρῆστοςΓιανναρᾶς γράφει:** Μέσα 
στήνἘκκλησίαοἱ διαφοροποιημένοι τρόποι συμβολῆςστό 
«κοινόν άθλημα» (ἡ διάκριση καί διαβάθμιση εὐθυνῶν, 
ἡ ἱεραρχική κλιμάκωση δυνατοτήτων, ὑποχρεώσεων,  
ἀρμοδιοτήτων)  λειτουργοῦν ὄχι ὡς ὑπεροχή 
και ἐπιβολή κάποιων «ὑπερτέρων» σέ κάποιους 
«ὑποδεέστερους» (ὅπως πάντοτε στο ἐξουσιαστικό  
φαινόμενο). Λειτουργοῦν οἱ ἱεραρχικές διακρίσεις μόνο 
ὡς λειτουργικές παραλλαγές τοῦ ἴδιου ἀθλήματος 
αὐθυπέρβασης και αὐτο προσφορᾶς. Εἶναι μέγιστη ἡδονή 
για τον ἄνθρωπο ἡ ἄσκηση ἐξουσίας,  ἴσως ὑπέρτερη ἀπό 
κάθε ἄλλη. 

Στην Ἐκκλησία πρέπει νά βασιλεύει ἡ ἀγάπη, 
ἡ ταπεινότητα, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀνοχή, ἡ συγχώρεση, ἡ 
ἀδελφοσύνη. Καί ἡ διακονία ὅλων δέν πρέπει να 
ἐμπεριέχει ἴχνος  ἐξουσίας.

«Ὅστιςθέλειὀπίσω μου ἐλθεῖν». (Μαρκ. Η 34) . Λέγω 
δε Χριστόν Ἰησοῦν διάκονον γεγενῆσθαι. (Ρωμ. ΙΕ 8)
*  Ν. Ματσούκας, Κόσμος...Μάξιμο Ομολογητή, σελ. 224, 
237
** Ἐνάντιαστή θρησκεία, σελ. 74,76.

Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος
∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

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

Φως στο περιεχόµενο του νέου εκλογικού συστήµατος για τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Πώς  θα  γίνουν  οι  ∆ηµοτικές  Εκλογές  στις 13 Οκτωβρίου 2023
Εκλογή ∆ηµάρχου µε 43% από την Α’ 

Κυριακή και bonus εδρών, πλαφόν 3% 
για είσοδο στο Συµβούλιο, κατάργηση 

των τοπικών συµβουλίων, 5ετής θητεία οι 
κυριότερες τροποποιήσεις του εκλογικού νό-
µου της αυτοδιοίκησης. Νέο τοπίο φέρνει η 
κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση, µε την ολική 
ανατροπή των µεταρρυθµίσεων του «Κλει-
σθένη» αλλά και πλευρών του «Καλλικρά-
τη».  

Το Υπουργικό Συµβούλιο της Πέµπτης 28 Ια-
νουαρίου 2021 συζήτησε το προς ψήφιση νοµο-
σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τις αλ-
λαγές να «κλειδώνουν», αφού έχουν λάβει και 
την έγκριση των θεσµικών εκπροσώπων της αυ-
τοδιοίκησης. 

Κυριότερη αλλαγή είναι ασφαλώς η κατάρ-
γηση της απλής αναλογικής: ∆ήµαρχος (και Πε-
ριφερειάρχης) µπορεί να εκλέγεται από την 
πρώτη Κυριακή αν συγκεντρώσει το 43% των 
ψήφων. 

Στην περίπτωση αυτή αλλά και στην περί-
πτωση που λάβει το 50%+1 τη δεύτερη Κυρια-
κή η πλειοψηφήσασα παράταξη  «πριµοδοτεί-
ται» µε τα 3/5 των εδρών και την ανάλογη εκ-
προσώπηση στα δηµοτικά όργανα. Αν ο πρώτος 
συνδυασµός λάβει άνω του 60% των ψήφων, οι 
έδρες κατανέµονται αναλογικά.

Μια νέα διάταξη για τα δεδοµένα της αυτο-
διοίκησης προβλέπει ότι δηµοτικός και περιφε-
ρειακός συνδυασµός πρέπει να λάβει ποσοστό 
άνω του 3% για να λάβει έδρα, όπως ισχύει και 

στο εθνικό κοινοβούλιο. Ακόµη, η δηµοτική 
θητεία γίνεται εκ νέου 5ετής. Οι επόµενες αυτο-
διοικητικές εκλογές προγραµµατίζονται για τις 
13 και 20 Οκτωβρίου 2023 µε τη θητεία να εκτεί-
νεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2029.

Ποιό συγκεκριµένα οι   εννέα αλλαγές που 
θα εφαρµοστούν από τις εκλογές του 2023 είναι 
οι εξής :
-Επανέρχεται η  5ετής θητεία για τους ∆ηµάρ-
χους και Περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον 
Οκτώβριο του 2023.
-Μειώνεται οριακά ο αριθµός των µελών του 

∆ηµοτικού και του Περιφερειακού Συµβουλίου.
-Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται 
στο 43%, 1% µεγαλύτερο από αυτό που ίσχυσε 
στις εκλογές του 2006.
-Εξασφαλίζεται κατά κανόνα τουλάχιστον η 
εκλογή των 3/5 των µελών του Συµβουλίου 
στον νικητή των εκλογών.
-Τίθεται όριο 3% για τη εκλογή ∆ηµοτικού ή Πε-
ριφερειακού Συµβούλου, το οποίο είναι ευθυ-
γραµµισµένο µε το ισχύον στις βουλευτικές 
εκλογές.
-Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή 
των «κοινοτικών Αρχών» η οποία δηµιούργησε 

έναν de facto τρίτο βαθµό αυτοδιοίκησης παρά 
τη ρητή πρόβλεψη του Συντάγµατος.
-Εναρµονίζεται η πλειοψηφία του ∆ηµάρχου στα 
Συµβούλια ∆ηµοτικών Κοινοτήτων µε πληθυ-
σµό µεγαλύτερο των 500 κατοίκων.
-Σε µικρότερες ∆ηµοτικές Κοινότητες ο  εκπρό-
σωπός τους εκλέγεται από ενιαία λίστα υποψη-
φίων και εκτός συνδυασµών.
-Τίθεται καταληκτική ηµεροµηνία η 30η Ιουνίου 
για την κατάρτιση των συνδυασµών, ώστε να 
υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπα-
νών και να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό 
Σώµα οι υποψήφιοι.
Στις προωθούµενες ρυθµίσεις για την µείωση 
των αριθµών των συµβούλων στη δηµοσιότητα 
δόθηκε το παρακάτω :
· Στην Περιφέρεια Αττικής από 101 σε 71 (30% 
µείωση )περιφερειακούς συµβούλους
· Στο ∆ήµο Αθηναίων από 49 σε 41 (20%µείω-
ση) δηµοτικούς συµβούλους, ενώ
· στις υπόλοιπες περιφέρειες και τους δήµους, η 
µείωση του αριθµού των συµβούλων θα γίνει 
αναλογικά µε τον πληθυσµό.

Ως ουσιαστικές αλλαγές περιγράφονται και 
µια σειρά άλλων διαδικαστικών προνοιών του 
νοµοσχεδίου. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του 
ΥΠΕΣ, «τίθεται καταληκτική ηµεροµηνία η 30ή 
Ιουνίου για την κατάρτιση των συνδυασµών 
ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών 
δαπανών και να είναι εγκαίρως στο εκλογικό 
σώµα γνωστοί οι υποψήφιο».

Πηγή: airetos.gr 
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Σ.τ.Ε.: Ακυρώθηκε η µεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι
Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣΤΕ), µε την υπ΄ αριθµ. 
44/2021 απόφασή της, ακύρωσε την 

απόφαση που είχε ληφθεί µε βάση νόµο το 
4499/2017 για τη µεταφορά του καζίνο της 
Πάρνηθας στο Μαρούσι Αττικής.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, µε πρό-
εδρο την Μαίρη Σαρπ  και εισηγήτρια την Όλγα 
Παπαδοπούλου, ακύρωσε την κοινή υπουργι-
κή απόφαση για τον καθορισµό των όρων της 
επένδυσης, που προβλέπεται στον ν. 
4499/2017, για τη µεταφορά του καζίνο Πάρνη-
θας σε άλλη θέση εντός Αττικής (Μαρούσι).

Οι σύµβουλοι Επικρατείας έκριναν κατά 
πλειοψηφία, ότι ο νόµος που όριζε τα της µετα-
φοράς του καζίνο υπήρξε φωτογραφικός, δηλα-
δή ατοµική ρύθµιση κάτι που δεν επιτρέπεται 
από βασικές νοµοθετικές διατάξεις.

Προς το παρόν, η εν λόγω επένδυση µπλο-
κάρει, καθώς η απόφαση της Ολοµέλειας του 
ΣτΕ είναι αµετάκλητη. Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει 
ο ∆ήµος Χαλανδρίου και το καζίνο Λουτρακίου, 
καθώς και κάτοικοι της περιοχής.

Ειδικότερα, µεταξύ των άλλων, η Ολοµέλεια 
του ΣτΕ, έκρινε:

Το Σύνταγµα δεν αποκλείει, κατ’ αρχήν, την 
εισαγωγή µε τυπικό νόµο ρυθµίσεων ατοµικού 
χαρακτήρα, κατ’ απόκλιση από τη συνήθη δια-
δικασία που καθορίζεται στην οικεία νοµοθεσία. 
Τούτο, όµως, ενόψει της συνταγµατικής αρχής 
της διάκρισης των λειτουργιών, είναι επιτρεπτό 
κατ’ εξαίρεση, µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, που 
δικαιολογούν τη θέσπιση ατοµικών ρυθµίσεων 
µε τυπικό νόµο- η συνδροµή δε των ειδικών αυ-
τών συνθηκών πρέπει να προκύπτει από την αι-
τιολογική έκθεση του τυπικού νόµου και τα συ-
νοδευτικά αυτής στοιχεία ή από τις συζητήσεις 

κατά την ψήφιση του νόµου στη Βουλή ή, τέλος, 
από τις συντρέχουσες πραγµατικές περιστάσεις, 
υπό τις οποίες καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη 
επιλογής από τον νοµοθέτη της ως άνω εξαιρε-
τικής διαδικασίας.

Περαιτέρω, η θέσπιση µε τυπικό νόµο ρυθ-
µίσεων ατοµικού χαρακτήρα τελεί υπό την 
προϋπόθεση ότι µε τις εισαγόµενες ρυθµίσεις 
δεν παραβιάζονται συνταγµατικές διατάξεις και 
αρχές, καθώς και οι κανόνες του ∆ικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλοι κανόνες υπερνο-
µοθετικής ισχύος. Τέτοιοι κανόνες είναι, µετα-
ξύ άλλων, οι απορρέοντες από την συνταγµα-
τική αρχή της ισότητας [άρθρο 4 Συντάγµατος] 
και από το δικαίωµα συµµετοχής στην οικονο-
µική ζωή της χώρας, µε την άσκηση επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ανταγω-
νιστικής αγοράς [άρθρο 5 Συντάγµατος], κα-
θώς και η συναφής αρχή της διαφάνειας κατά 
τη θέσπιση ρυθµίσεων που ευνοούν ορισµέ-

να πρόσωπα ή κατηγορίες προσώπων ή περι-
ορίζουν τον ανταγωνισµό, ώστε να δύναται να 
διαγνωσθεί εάν οι ρυθµίσεις αυτές κινούνται 
εντός των συνταγµατικών ορίων.

Με τις διατάξεις των άρθρων 6-10 του ν. 
4499/2017 ο νοµοθέτης επιτρέπει τη µεταφορά 
του λειτουργούντος, δυνάµει των διατάξεων του 
ν. 3139/2013, καζίνο της επιχείρησης ΕΚΠΑ ΑΕ, 
από την Πάρνηθα σε άλλη θέση εντός της Περι-
φέρειας Αττικής, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, 
προσδιορίζει δε τα γενικά χαρακτηριστικά της 
θέσης στην οποία επιτρέπεται η µεταφορά. 

Από τα γενικά χαρακτηριστικά της θέσης 
στην οποία επιτρέπεται η µεταφορά προκύπτει 
ότι η νέα θέση διαφέρει ουσιωδώς από τη θέση 
στην οποία λειτουργεί το καζίνο της ΕΚΠΑ ΑΕ, 
δυνάµει του ν. 3139/2013 και της κυρωθείσης 
µε τον νόµο αυτό σύµβασης. Εισάγεται δε, µε 
την ρύθµιση του ν. 4499/2017, απόκλιση από 
την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών 

λειτουργίας καζίνο, η οποία προβλέπει, διαχρο-
νικώς, τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού 
για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο. 

Πρόκειται, συνεπώς, για ευνοϊκή, υπέρ της 
ΕΚΠΑ ΑΕ, ρύθµιση τυπικού νόµου, η οποία 
έχει ατοµικό χαρακτήρα, καθ’ ο µέρος µε αυτήν 
αίρεται η δεσµεύουσα την ΕΚΠΑ ΑΕ απαγόρευ-
ση µεταφοράς του καζίνο από το ξενοδοχείο 
Mont-Parnes και παρέχεται στην εταιρεία το δι-
καίωµα µεταφοράς σε άλλη θέση, µε τελείως 
διαφορετικά -ποιοτικώς- χαρακτηριστικά. Εξ 
άλλου, δεν προκύπτει ότι συντρέχουν ειδικές 
περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµ-
φέροντος που θα δικαιολογούσαν τη θέσπιση 
µε τον ν. 4499/2017 της ως άνω ατοµικού χα-
ρακτήρα ρύθµισης.

Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, οι διατάξεις 
των άρθρων 6 επ. του ν. 4499/2017, θεσπί-
ζουσες ρύθµιση ατοµικού χαρακτήρα κατ’ 
απόκλιση από την συνταγµατική αρχή της δι-
άκρισης των λειτουργιών, χωρίς να προκύπτει 
ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις ή επιτακτι-
κοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που θα δι-
καιολογούσαν την απόκλιση αυτή, αντίκεινται 
στο Σύνταγµα.

Η µειοψηφία 4 συµβούλων Επικρατείας 
εξέφρασε τη γνώµη ότι µε τις διατάξεις του ν. 
4499/2017 προβλέπεται µεταφορά ήδη αδειο-
δοτηµένης και λειτουργούσας επιχείρησης κα-
ζίνο και όχι ίδρυση νέας, µε συνέπεια να µη 
µπορεί να θεωρηθεί ότι εισάγεται απόκλιση 
από την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδει-
ών λειτουργίας καζίνο. Περαιτέρω, σε κάθε πε-
ρίπτωση, συντρέχουν εν προκειµένω ειδικές 
περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµ-
φέροντος που δικαιολογούν τη µεταφορά.

Πηγή: ΑΠΕ
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Για την εφαρµογή επιπλέον περιοριστικών 
µέτρων για την αντιµετώπιση του κορονο-
ϊού αλλά και τις ενέργειες  που έχουν γίνει 

από την πλευρά του ∆ήµου µίλησε  στο «Π» ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.  Επίσης ο 
κ. Βρεττός αναφέρθηκε στα; Έργα που είναι 
απαραίτητο για το δήµο του, αλλά και στον 
προγραµµατισµό του για το µέλλον.

 
■ Η πανδηµία του κορονοϊού έχει «χτυπήσει» όλη τη χώ-
ρα. Ποια είναι η κατάσταση στο δήµο Αχαρνών που οδή-
γησαν στην εφαρµογή αυστηρών περιορισµών; Τι µήνυ-
µα θέλετε να στείλετε στους δηµότες; Ποιες πιστεύετε ότι 
θα είναι οι επιπτώσεις του κορονοϊού στις τοπικές κοινω-
νίες και στους ΟΤΑ; 
Έχει περάσει ένας χρόνος από τη στιγµή που όλη η υφήλιος 
άρχισε να πλήττεται από την πανδηµία. Σε αυτή τη φάση που 
βρισκόµαστε τώρα, οι αρµόδιοι φορείς αποφάσισαν την 
εφαρµογή πρόσθετων µέτρων για τον ∆ήµο Αχαρνών. Εµείς 
έχουµε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι µας και εµπίπτει στις 
αρµοδιότητές µας για να είναι όσο πιο σύντοµο το διάστηµα 
αυτό. Έχουµε απευθυνθεί στους δηµότες, ζητώντας την από-
λυτη τήρηση των µέτρων, έχουµε προβεί σε κάθε είδους 
ενέργεια που βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση και περι-
µένουµε σύντοµα να επιστρέψουµε στο ίδιο πλαίσιο µε τους 
υπόλοιπους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής. 

Ξέρετε ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος 
∆ήµος της Αττικής και ως εκ τούτου µια τέτοια απόφαση έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις. Πόσο µάλλον σε µια πόλη που έχει 
ταλαιπωρηθεί πολύ τα προηγούµενα χρόνια και µε έναν 
πληθυσµό που είναι κυρίως άνθρωποι του µεροκάµατου. 
Μετά από τόσους µήνες καταλαβαίνετε πως οι αντοχές 
έχουν λιγοστέψει και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν εί-
ναι µεγάλες. Οι επιπτώσεις εποµένως είναι δίχως άλλο πο-
λύ σηµαντικές και θα φανούν τους επόµενους µήνες. Προς 
το παρόν όµως το αποκλειστικό µέληµα όλων µας πρέπει 
να είναι να βγούµε υγιείς από αυτή την κρίση και να επανέλ-
θουµε γρήγορα στην κανονικότητα. Κι αυτό µπορεί να γίνει 
µε τήρηση των µέτρων, συνέπεια και σοβαρότητα από τον 
καθένα µας. 

  
■ Τι κάνετε ως ∆ήµος για να βρίσκεστε δίπλα στους συ-
µπολίτες σας που έχουν ανάγκη; 
Ήδη από το πρώτο στάδιο της κρίσης οι υπηρεσίες του ∆ή-
µου κινήθηκαν στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης της παν-
δηµίας. Κοινωνική πολιτική πρώτη από όλους, τεχνικές υπη-
ρεσίες, καθαριότητα, Πολιτική Προστασία, ∆ηµοτική Αστυ-
νοµία στην πρώτη γραµµή και από εκεί και πέρα όλες οι 
υπόλοιπες συνέδραµαν σε προσωπικό και µέσα. Γενικά 
όλος µας ο σχεδιασµός ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Κα-
τά περιόδους δε, άλλαζε η βασική προτεραιότητα και προ-
σαρµοζόµασταν ανάλογα µε τις ανάγκες. Ηλικιωµένοι, άπο-
ροι, ευπαθείς οµάδες ούτως ή άλλως είναι πάντα στο µυα-
λό µας και προσπαθούµε να βρίσκουµε τρόπους για να τους 
διευκολύνουµε στην καθηµερινότητά τους. Άλλωστε θεω-
ρώ πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το µεγαλύτερο απο-
κούµπι για κάθε δηµότη. Είναι οι άνθρωποι που γνωρίζει, 
είναι οι άνθρωποι από τους οποίους περιµένει συµπαράστα-
ση. Αυτό δεν το ξεχνάµε ποτέ. 

■ Πώς εξελίσσεται ο σχεδιασµός σας; Ποια έργα έχουν 
υλοποιηθεί και ποια έχετε προγραµµατίσει;
Όπως αντιλαµβάνεστε, ο σχεδιασµός µας ή µάλλον η υλο-
ποίησή του έχει καθυστερήσει αρκετά. Τα προβλήµατα ήταν 
πάρα πολλά και η πανδηµία επέδρασε καταλυτικά στο να 

δώσουµε αλλού προτεραιότητα. Παρόλα αυτά εκµεταλλευ-
τήκαµε το διάστηµα αυτό για να µπορέσουµε να προχωρή-
σουµε τον προγραµµατισµό µας και να είµαστε έτοιµοι για 
την πραγµατοποίηση σηµαντικών έργων. Όπως γνωρίζετε, 
ο ∆ήµος µας πάσχει στον τοµέα των υποδοµών και εκεί 
στρέφουµε το ενδιαφέρον µας. Είµαστε σε αγαστή συνεργα-
σία τόσο µε τα αρµόδια υπουργεία, όσο και µε την Περιφέ-
ρεια και έχουµε εξασφαλίσει χρηµατοδοτήσεις για σπου-
δαία έργα. Αντιπληµµυρικά, αναπλάσεις, αθλητικοί χώροι, 
οδοποιία… σε όλους τους τοµείς έχουµε κάνει πολλή δου-
λειά, τα αποτελέσµατα της οποίας θα αρχίσουν να φαίνονται 
από τους επόµενους µήνες. 

■ Να σταθώ ιδιαίτερα ∆ήµαρχε, στα αντιπληµµυρικά έρ-
γα. Πόσο αναγκαία είναι για το δήµο σας; Πώς θα «θω-
ρακιστεί» η περιοχή; 
Κι εσείς ο ίδιος το ξέρετε πως σε κάθε έντονη βροχόπτωση, 
θα δείτε, τηλεοπτικά ή στο διαδίκτυο, πλάνα από τις Αχαρ-
νές. Συζητάµε για προβλήµατα δεκαετιών, από όταν εγώ κι 
εσείς ήµασταν µικρά παιδιά. Απαιτούνται σηµαντικά έργα 
για να επιλυθεί επιτέλους αυτό το πρόβληµα. Είµαστε λοι-
πόν ευχαριστηµένοι και αισιόδοξοι, γιατί τους επόµενους 
2-3 µήνες θα έχουν ξεκινήσει τα δύο τουλάχιστον από αυ-
τά, ενώ άλλα τρία χρειάζονται µερικούς µήνες επιπλέον. Σε 
συνεργασία πάντα µε τα αρµόδια υπουργεία και την Περι-
φέρεια θεωρούµε πως µε τα χρονοδιαγράµµατα που έχουν 
τεθεί σε δύο τρία χρόνια το µεγαλύτερο µέρος του προβλή-
µατος θα έχει επιλυθεί. Καταλαβαίνω τον κόσµο που αδη-
µονεί, αλλά τολµώ να ζητήσω λίγη υποµονή ακόµη. ∆εν εί-
ναι έργα τα οποία γίνονται από τη µία µέρα στην άλλη. Είναι 
έργα που θα αλλάξουν την πόλη µας ριζικά.  

■ Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει βρεθεί στο επίκεντρο το προη-
γούµενο διάστηµα, για τα ζητήµατα ασφάλειας. Ποια εί-
ναι η κατάσταση σήµερα; Ποιες κινήσεις έχουν γίνει από 

κυβέρνηση και δηµοτική αρχή ώστε να ενισχυθεί το αί-
σθηµα ασφάλειας των πολιτών;  
Είναι ένα από τα βασικότερα θέµατα που ταλαιπωρούν την 
πόλη µας. Νοµίζω πως δεν υπάρχει λόγος να αναφερθού-
µε ξανά στα όσα – πολλά - έχουν γίνει. Η κατάσταση βεβαί-
ως και έχει βελτιωθεί, αλλά έχουµε πολύ δρόµο ακόµη 
µπροστά µας. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι που ενδιαφέρουν 
τους δηµότες, καθώς στην τελευταία µας επίσκεψη στο 
Υπουργείο είχα την ευκαιρία να συζητήσω µε τον κ. Χρυσο-
χοΐδη, που έχει σταθεί δίπλα µας εµπράκτως, αλλά και τους 
επιτελείς τους. Έχω τη διαβεβαίωσή τους ότι σύντοµα θα 
εφαρµοστεί ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο, ούτως ώστε να 
υπάρξει µια «οµπρέλα» προστασίας πάνω από τις Αχαρνές. 
Εγώ προσωπικά ζήτησα εντατικοποίηση των µέτρων, συνε-
χείς ελέγχους ακόµη και αυστηροποίηση της νοµοθεσίας. 
Βέβαια, θα πρέπει να σας πω, πως τα στοιχεία που γνωρί-
ζουµε δείχνουν ότι υπάρχει σαφής βελτίωση. ∆εν θα στα-
µατήσουµε όµως µέχρι την οριστική επίλυση του θέµατος.    

■ Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον ∆ήµαρχο Σπύρο 
Βρεττό, για το 2021 και  µέχρι την ολοκλήρωση αυτής της 
θητείας;
Προσωπικά το µόνο που µε ενδιαφέρει είναι να φανώ συ-
νεπής στα όσα υποσχέθηκα στον κόσµο. ∆εν λογαριάζω αν 
θα είναι σε έξι µήνες ή σε δώδεκα, δεν µε νοιάζει πόσος κό-
πος χρειάζεται γι’ αυτό. Εγώ έχω υποσχεθεί στους δηµότες 
πως θα γίνουν ξανά υπερήφανοι για τον ∆ήµο τους. Πως θα 
είναι υπερήφανοι για την πόλη τους, την οποία θα δουν να 
µπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Αυτός είναι 
ο στόχος µας και παλεύουµε µε όλη τη ∆ηµοτική Αρχή για 
να τον πετύχουµε. Βήµα βήµα, κάθε µέρα, κάθε βδοµάδα 
προχωράµε και θα τα καταφέρουµε.   

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ: Γιώργος  Λαιµός 
- Giorgos laimos@gmail.com          

Σπύρος Βρεττός: Οι  δηµότες θα γίνουν 
ξανά υπερήφανοι για τον ∆ήµο µας

Η  συνέντευξη του ∆ηµάρχου
Αχαρνών  στην Εφηµερίδα
«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», στον
δηµοσιογράφο Γιώργο  Λαιµό 
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ΟΜΟΦΩΝΟ  ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σ τις Αχαρνές σήµερα 26 του µη-
νός Ιανουαρίου του έτους 2021, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα: 18:00, το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών συ-
νήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση µε την 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω 
εφαρµογής ePresence.gov.gr). 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου κ. Ευθύµιος (Θέµης) Οικονό-
µου έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο ο 
οποίος ανέφερε στο Σώµα πως είναι 
αναγκαία η συζήτηση και λήψη απόφα-
σης για Ψήφισµα σχετικό µε την άµεση 
λήψη µέτρων για την ενίσχυση των 
επαγγελµατιών και την προστασία των 
δηµοτών λόγω των πρόσθετων περιο-
ριστικών µέτρων που αφορούν τον Κο-
ρωνοϊο covid 19.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου κ. Ευθύµιος (Θέµης) Οικονό-
µου ζήτησε από το Σώµα κατ' αρχήν την 
έγκρισή του, εάν είναι πράγµατι κατεπεί-
γον και πρέπει να συζητηθεί.

Το Σώµα  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
το κατεπείγον του θέµατος και αποδέχε-
ται την συζήτησή του.

Στην συνέχεια φέρνει για συζήτηση 
στο Σώµα το 1ο εκτός ηµερήσιας διάτα-
ξης αλλά κατεπείγον θέµα και δίνει τον 
λόγο στον ∆ήµαρχο κ. Βρεττό Σπυρί-
δων, ο οποίος ζητά από το Σώµα τη λή-
ψη των ακόλουθων άµεσων µέτρων 
ανακούφισης και προστασίας των πολι-
τών λόγω του Κορωνοϊού Covid-19, µε-
τά τη λήψη επιπλέον περιοριστικών µέ-
τρων λόγω των επιδηµιολογικής κατά-

στασης. Ακολουθεί συζήτηση µε ερωτή-
σεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο 
θέµα.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. πρότει-
νε την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα 
από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις δι-
ατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Τ.Α,/07.06.2010) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, τις προτάσεις του 
κ.∆ηµάρχου, τις τοποθετήσεις των επι-
κεφαλής των παρατάξεων, των ∆ηµοτι-
κών Συµβούλων και τη διαλογική συζή-
τηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. ∆έχεται το κατεπείγον του θέµατος.

Β. Εκδίδει ΨΗΦΙΣΜΑ που αφορά την 
άµεση λήψη µέτρων για την ενίσχυση 
των επαγγελµατιών και την προστασία 
των δηµοτών λόγω των πρόσθετων πε-
ριοριστικών µέτρων Κορωνοϊού COVID 
19 και Ζητά :

Από τον ΕΟ∆Υ και 
την Πολιτική Προστασία Ζητά:
1. Τον καθηµερινό προγραµµατισµό 
και τη διενέργεια rapid test σε περιοχές 
του ∆ήµου µας που ο ΕΟ∆Υ κρίνει ότι 
χρειάζεται επειδή υπάρχει αυξηµένο υι-
ικό φορτίο.
2. Την καθηµερινή µας ενηµέρωση για 
τα νέα κρούσµατα, αλλά και την πορεία 
των ενεργών κρουσµάτων.
3. Την πλήρη χαρτογράφηση των 
κρουσµάτων και την ενηµέρωσή µας γι' 
αυτή,
4. προκειµένου να στρέψουµε την προ-
σοχή µας σε στοχευµένες περιοχές του 
∆ήµου µας.
5. Τη διενέργεια rapid test σε επιχειρή-
σεις µε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων.

Από τα Υπουργεία Οικονοµικών
και Εσωτερικών Ζητά :   
1. Την επιδότηση των ασφαλιστικών ει-
σφορών χωρίς απώλεια συνταξιοδοτι-
κών δικαιωµάτων των πληγέντων.
2. Τη διαγραφή προστίµων και τόκων 
για τα χρέη της ατοµικής ασφάλισης.
3. Την επιδότηση των τιµολογίων για 
ρεύµα, νερό, τηλέφωνο για τις επιχει-
ρήσεις που πλήττονται.
4. Καµία διακοπή παροχών λόγω οφει-
λών που δηµιουργήθηκαν κατά το δι-
άστηµα της πανδηµίας.
5. Απαλλαγή των λογαριασµών από τις 
εισφορές υπέρ τρίτων.
6. Επιδότηση ενοικίου στο µεγαλύτερο 
δυνατό ποσοστό για όσους βρίσκονται 
στην περιοχή µας, όπου ισχύουν περι-
οριστικά µέτρα.
7. Αναστολή όλων των δανειακών 
υποχρεώσεων προς ∆ηµόσιο και Τρά-
πεζες χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
8. Απόδοση της επιστρεπτέας προ-
καταβολής στους επαγγελµατίες της 
πόλης χωρίς περικοπές και πρόβλε-

ψη για «χάρισµα» αυτής.

Από το Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών Ζητά:     
1. Την ενίσχυση των παρακάτω λεωφο-
ρειακών γραµµών µε επιπλέον οχήµα-
τα, ώστε να υπάρχουν συχνότερα δρο-
µολόγια µε λιγότερους επιβάτες: Α10 
και Β10 από και προς Αθήνα ,   740 Αγ. 
Άννα - Ολυµπιακό Χωριό,  7 5 5 
Κόκκινος Μύλος, 724 και 725 Θρακο-
µακεδόνες - Νέα Ιωνία
2. Την ενίσχυση των δροµολογίων των 
προαστιακών γραµµών Αθήνα - Χαλκί-
δα - Αθήνα και Άνω Λιόσια - Αεροδρό-
µιο και αντίστροφα.

Από το Υπουργείο Υγείας Ζητά:
1. Την άµεση ενίσχυση µε το αναγκαίο 
ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτή-
των και την υλικοτεχνική υποδοµή 
ώστε το Κέντρο Υγείας Αχαρνών να συ-
νεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του 
για όσο χρονικό διάστηµα το προσωπι-
κό του θα έχει την ευθύνη επάνδρωσης 
και λειτουργίας των εµβολιαστικών κέ-
ντρων.
2. Την επίταξη της Πολυκλινικής του 
Ολυµπιακού Χωριού, την ευθύνη λει-
τουργίας της οποίας έχει η ΑΕΜΥ, για 
όσο διάστηµα διαρκεί το Lock down. Η 
δαπάνη από την επίταξη αυτή να µην 
επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταµεία, αλ-
λά να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπο-
λογισµό.

Επιπλέον από την Πολιτική Προστα-
σία Ζητά: 
1. Επίσκεψη του Υφυπουργού στον ∆ή-
µο µας για ενηµέρωση των επικεφαλής 
των δηµοτικών παρατάξεων
2. Τον ορισµό ενός εκπροσώπου της 
Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα εί-
ναι αρµόδιος για την καθηµερινή ενηµέ-
ρωση του ∆ήµου.

Από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων Ζητά :
1. Μείωση των µαθητών ανά αίθουσα 
στα 15 άτοµα.
2. Τη δυνατότητα διενέργειας τακτικών 
επαναλαµβανόµενων rapid test στο εκ-
παιδευτικό προσωπικό.

Από την Περιφέρεια Ζητά:
1. Την ένταξη Επιχειρήσεων της πόλης 
µας στα προγράµµατα οικονοµικής ενί-
σχυσης.

Το παρόν θα αποσταλεί σε όλα τα 
αρµόδια Υπουργεία, το Γραφείο Πρω-
θυπουργού, όλους τους βουλευτές της 
Ανατολικής Αττικής και την Περιφέρεια.

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες 
στον κ. ∆ήµαρχο

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α: 
1/2021.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

«Για την άµεση λήψη µέτρων για την ενίσχυση των επαγγελµατιών και την προστασία
των δηµοτών λόγω των πρόσθετων περιοριστικών µέτρων Κορωνοϊού COVID 19».
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Σύσκεψη µε τους επικεφαλής των ∆η-
µοτικών Παρατάξεων συγκάλεσε ο 
δήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 

επ’ αφορµή της απόφασης της Πολιτείας 
για τη λήψη εκτεταµένων µέτρων στις 
Αχαρνές και πραγµατοποιήθηκε σε κλίµα 
συναίνεσης και κοινής αντίληψης. 

Το παρών έδωσαν οι Π. Βαρελάς, Ι. Κασ-
σαβός, Θ. Αφουξενίδης, Β. Τοπαλιανίδης, Ο. 
Καµπόλης, Σ. Ελευθεριάδης, Χ. ∆ουρίδα, 
ενώ απουσίασε µόνο ο κ. Γρηγοριάδης.

Αρχικά ο κ. Σπύρος Βρεττός ενηµέρωσε 
τους επικεφαλής για τα γεγονότα που έχουν 
λάβει χώρα και τις ενέργειες που έχει αναλά-
βει ο ίδιος και η ∆ηµοτική Αρχή τόσο το πε-
ρασµένο χρονικό διάστηµα όσο και τις προ-
ηγούµενες µέρες. Τόνισε πως πρόκειται για 
µια απόφαση που έλαβε το Υπουργείο χω-
ρίς να υπάρχει καµία συµµετοχή του ∆ήµου 
σε αυτήν, ενώ επανέλαβε για µια ακόµη φο-
ρά πως προτεραιότητα όλων παραµένει να 
τηρούνται όλα τα µέτρα αντιµετώπισης της 
διασποράς της νόσου και εφόσον οι υγειο-
νοµικές συνθήκες το επιτρέψουν την επανε-
ξέταση της απόφασης και την άρση των µέ-
τρων µε ασφάλεια.  

Ο ∆ήµαρχος τόνισε χαρακτηριστικά, 
ότι: «Ανεξάρτητα αν συµφωνούµε ή όχι, αν 
µας αρέσουν ή όχι τα επιπλέον περιοριστι-
κά µέτρα είναι υποχρέωση όλων να τα σε-
βαστούµε και να τα τηρήσουµε. Είναι θέµα 
ασφάλειας της δηµόσιας υγείας. Παράλλη-

λα ζητάµε την επανεξέταση της άρσης των 
επιπλέον περιοριστικών µέτρων από την 
πολιτεία, εφόσον τα επιδηµιολογικά δεδο-
µένα το επιτρέπουν, ούτως ώστε το συντο-
µότερο δυνατό, µε ασφάλεια, να επιστρέ-
ψουµε στο ίδιο καθεστώς µε τους άλλους 

∆ήµους της Ανατολικής Αττικής, γιατί οι 
επιχειρήσεις πλήττονται και ο κόσµος τα-
λαιπωρείται», ενώ παράλληλα αναφέρθη-
κε στην ανάγκη της οικονοµικής στήριξης 
του κράτους σε όλους όσους επηρεάζονται 
από τα µέτρα. 

Στη συνέχεια οι επικεφαλής πήραν το λό-
γο και έθεσαν τις δικές τους προτάσεις οι βα-
σικότερες των οποίων συνοψίζονται στα 
εξής:
1. Καθηµερινή ενηµέρωση από την Πολιτική 
Προστασία.
2. Αίτηµα προς τον ΕΟ∆Υ για την πραγµατο-
ποίηση τεστ ακόµη και καθηµερινά.
3. Επανεξέταση των µέτρων ανάλογα και µε 
τα επιδηµιολογικά δεδοµένα.
4. Πραγµατοποίηση συστηµατικών ελέγχων 
από τους αρµόδιους φορείς σε συγκεκριµέ-
νες περιοχές.
5. Οικονοµική ενίσχυση των τοπικών επιχει-
ρήσεων.
6. Ενίσχυση των συγκοινωνιών, για να απο-
φεύγεται ο συνωστισµός.
7. Ενίσχυση των δοµών υγείας της πόλης, 
προκειµένου να συµβάλουν στη διαχείριση 
της πανδηµίας.

Σύσκεψη ∆ηµάρχου Αχαρνών και επικεφαλής 
∆ηµ.  Παρατάξεων µε αφορµή την καραντίνα

ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του ΣΕΒΑ, 
αποτελούµενη από τον πρόεδρο 
Ιάσονα Καπλάνη και µέλη του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου συναντή-
θηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης τα µέλη του Συνδέ-
σµου είχαν την ευκαιρία να ενηµε-
ρώσουν τον ∆ήµαρχο για τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν λό-
γω της πανδηµίας. Από την πλευ-
ρά του ο Σπύρος Βρεττός 
ενηµέρωσε για τις πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει έως τώρα, αλ-
λά και γι’ αυτές που βρίσκονται 
στον προγραµµατισµό του. Ενδει-
κτικά αναφέρθηκε σε επιστολή 
που είχε αποστείλει προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας 
του να προωθήσει ζητήµατα και να 

πάρει µέτρα, τα οποία θα βοηθή-
σουν στη στήριξη των επαγγελµα-
τιών της πόλης. Ταυτόχρονα επα-
νέλαβε τα µέτρα που έχουν ψηφι-
στεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µετά από εισήγησή του και τα 
οποία αφορούσαν πληγείσες επι-

χειρήσεις της πόλης. Τέλος ο ∆ή-
µαρχος αναφέρθηκε στις επόµενες 
κινήσεις που θα κάνει και οι δύο 
πλευρές τόνισαν πως µέσα από τη 
συνεργασία µπορεί να δοθεί ουσι-
αστική βοήθεια στον κλάδο των 
πληττόµενων επιχειρήσεων.     

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ κατάθεσης αιτήσεων 
για την απαλλαγή τελών από όσους 
επιχειρηµατίες επλήγησαν από τα 
µέτρα για τον κορωνοϊό ανακοίνω-
σε ο ∆ήµος Αχαρνών. Ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός είχε κάνει τη σχετι-
κή εισήγηση, η οποία εγκρίθηκε και 
µάλιστα θα έχει αναδροµική ισχύ 
για όλη τη διάρκεια της πανδηµίας. 
Πρόκειται σαφώς για µια κίνηση 
που θα βοηθήσει σηµαντικά τους 
επαγγελµατίες της πόλης µας, οι 
οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκο-
λη κατάσταση και τέτοιες ενέργειες 
τους δίνουν µια πολύτιµη «ανάσα» 

στην προσπάθεια που κάνουν. 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 

164/1.12.2020 Απόφαση ∆ηµοτι-
κ ο ύ  Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ  ( Α ∆ Α : 
90ΜΚΩΨ8-ΤΑΟ) ο ∆ήµος Αχαρ-
νών αποφάσισε την πλήρη απαλ-
λαγή των επιχειρήσεων που διακό-
πτουν τη λειτουργία τους, λόγω 
των µέτρων αποτροπής διασποράς 
του Κορωνοϊού Covid-19 από την 
καταβολή των δηµοτικών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-
σµού, καθώς επίσης και την κατα-
βολή του τέλους 0,5 επί των ακα-
θάριστων εσόδων.

Οι  Επιχειρήσεις που δικαιού-
νται τις ελαφρύνσεις µπορούν να 
καταθέσουν αίτηση: 
–  Ή στο ∆ήµο µας στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση: info@acharnes.gr
– Ή µέσω της πλατφόρµας υποβο-
λής αιτήσεων της ΚΕ∆Ε στη διεύ-
θυνση: https://dt.govapp.gr/ 

Τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά που απαιτούνται: 
– Εκτύπωση από το taxis όπου φαί-
νονται οι ενεργοί ΚΑ∆ της επιχείρη-
σης ή Ε3 για το 2019.
– Ε9 (σε περίπτωση ιδιόχρησης) ή 
µισθωτήριο συµβόλαιο (σε περί-

πτωση µίσθωσης).
– Φωτοτυπία πρόσφατου λογαρια-
σµού της ∆ΕΗ (ή άλλου παρόχου 
ηλεκτρικής ενέργειας).

– Αίτηση (στα συνοδευτικά αρχεία).
 Οι ενδιαφερόµενοι θα µπο-

ρούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους µέχρι τις 5 Μαρτίου 2021. 

Αρµοδιότητα των υπουργείων το κλείσιµο
των Σχολείων για λόγους covid-19 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ενη-
µερώνει τους δηµότες πως 
τόσο η ∆ιεύθυνση Παιδείας, 
όσο και οι σχολικές επιτρο-
πές, αλλά και όλες οι υπηρε-
σίες καθηµερινά βρίσκονται 
σε εγρήγορση προκειµένου 
να καλύψουν οποιοδήποτε 
θέµα προκύπτει στις σχολι-
κές µονάδες του ∆ήµου. 
Σχολαστικοί καθαρισµοί, 
προµήθεια αντισηπτικών και µέσων προστασίας θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για 
τη διαχείριση της κατάστασης ήδη από την περασµένη άνοιξη και την έναρξη της παν-
δηµίας. Παράλληλα υπενθυµίζει πως σύµφωνα µε τις διατάξεις των περ.στ΄ της παρ.2 
και περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα µέ-
τρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού» η αρµοδιότητα για την 
αναστολή λειτουργίας σχολικών µονάδων κάθε τύπου και βαθµίδας ανήκει αποκλει-
στικά στα υπουργεία Παιδείας & Θρησκευµάτων και Υγείας ύστερα από σχετική γνώ-
µη της Εθνικής Επιτροπής ∆ηµόσιας Υγείας.

Σε πολύ καλό κλίµα η συνάντηση αντιπροσωπείας 
του ΣΕΒΑ είχε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 

Έναρξη  κατάθεσης  αιτήσεων  για  
την  Απαλλαγή  Τελών  από τις  Επιχειρήσεις 



10 Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Έτοιµη  η Μελέτη Βιωσιµότητας
του πρώην Βασιλικού Κτήµατος  Τατοϊου 

Τη Μελέτη Βιωσιµότητας του πρώην βασιλικού κτήµατος 
Τατοΐου, παρουσίασε Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021,  
στους δηµοσιογράφους, µέσω διαδικτύου, η υπουργός 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, Λίνα Μενδώνη, µια µέρα µετά την 
παρουσίασή της, µέσω τηλεδιάσκεψης, στον πρωθυπουργό, πα-
ρουσία όλων των αρµόδιων κυβερνητικών, δηµοτικών και κοι-
νωνικών φορέων.

«Θέλουµε το Κτήµα Τατοΐου να καταστεί ελκυστικός χώρος για 
όλες τις ηλικίες κατά τη διάρκεια όλου του έτους, µέσω ανάπτυξης 
βιώσιµων και φιλικών προς το περιβάλλον υποδοµών και δραστη-
ριοτήτων», δήλωσε η κα Μενδώνη, αναφερόµενη στη στρατηγική 
που έδωσε στους µελετητές το ΥΠΠΟΑ, το οποίο έχει αναλάβει από 
τον Αύγουστο του 2019 την εντολή συντονισµού όλου του έργου. 
Σύµφωνα µε τη Μελέτη Βιωσιµότητας, η ανάπτυξη του κτήµατος 
πρέπει να ακολουθεί δύο βασικές αρχές:

Σεβασµό στο περιβάλλον, την ιστορία και την κοινωνία, που ση-
µαίνει διάσωση των κτηρίων, ανάδειξη όλων των ιστορικών και πο-
λιτιστικών στοιχείων του κτήµατος, προστασία, διατήρηση και ανά-
πτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, ισορροπία µεταξύ Πάρνηθας και 
Κτήµατος, προσβασιµότητα και ανάπτυξη χρήσεων για όλους. ∆εύ-
τερη αρχή είναι η οικονοµική βιωσιµότητα. ∆ηλαδή, ισχυρός χαρα-
κτήρας, ταυτότητα και συνοχή δραστηριοτήτων µε στόχο τη δηµι-
ουργία µοναδικών σηµείων αναφοράς που θα λειτουργήσουν ως 
πόλοι έλξης για επισκέπτες, αξιοποίηση του κτήµατος καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους, αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία και 
διαχείριση, δυνατότητα εξασφάλισης πιθανών επιδοτήσεων & δω-
ρεών για τη χρηµατοδότηση κ.α. «Γιατί το µείζον δεν είναι να αποκα-
τασταθεί το Κτήµα. Ας πούµε ότι τα κονδύλια τα οποία απαιτούνται 
βρίσκονται. Το πρόβληµα είναι πώς το ίδιο το Κτήµα θα είναι από 
µόνο του βιώσιµο, πώς η βιωσιµότητά του θα εξασφαλίζεται µε ίδια 
έσοδα και θα δηµιουργούνται θέσεις εργασίας», τόνισε η υπουργός.

Πιο συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν πέντε θεµατικές κατευθύνσεις 
και ισάριθµες οικονοµικές δραστηριότητες. Οι θεµατικές αυτές αφο-
ρούν την Ιστορία και Πολιτισµό, την Υπαίθρια Άθληση και Αναψυ-
χή, την Αγροτική Οικονοµία, την Έρευνα και Γνώση, την Ευεξία και 
Ηρεµία. Αντίστοιχα, οι οικονοµικές δραστηριότητες σχετίζονται µε 
Παροχή υπηρεσιών, Καταστήµατα/πωλήσεις αγαθών, Παραγωγή, 
Φιλοξενία, Ανάπτυξη και εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.

Σύµφωνα µε την παρουσίαση, στη θεµατική Ιστορία και Πολιτι-
σµός, οι δραστηριότητες θα αναπτυχθούν στην ανακτορική κτιρια-
κή ενότητα, δηµιουργώντας έναν πόλο έλξης µε ιστορικό και πολι-
τιστικό περιεχόµενο, σε απόλυτη αρµονία µε το περιβάλλον και την 
ταυτότητα του κτήµατος. «Οι παρεµβάσεις οι οποίες προβλέπονται 
εδώ είναι στην ουσία οι εργασίες τις οποίες έχουν δροµολογήσει, θα 
εκτελέσουν και θα συνεχίζουν να εκτελούν στο µέλλον οι υπηρεσί-
ες του ΥΠΠΟ», είπε η υπουργός. ∆ηλαδή, η ανακτορική ενότητα θα 
αποκατασταθεί και θα αξιοποιηθεί ώστε να είναι προσβάσιµη σε 
όλους τους επισκέπτες.

Επίσης, θα αποκατασταθούν και θα αξιοποιηθούν οι κήποι και 
τα συνοδευτικά κτήρια µε δηµιουργία Μουσείων, ιστορικού καφέ, 
εστιατορίου, εργαστηρίων τέχνης και αξιοποίηση εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων για διοργάνωση εκδηλώσεων. Στη θεµατική 
Υπαίθρια Άθληση και Αναψυχή, οι δραστηριότητες µπορούν να ανα-
πτυχθούν στις µεγάλες δασικές εκτάσεις του κτήµατος, προσφέρο-
ντας µια µοναδική εµπειρία επαφής µε τη φύση, σε πολλά διαφορε-
τικά προφίλ επισκεπτών. Οι παρεµβάσεις οι οποίες προβλέπονται εί-
ναι ένα πολύ µεγάλο µέρος του δάσους να µπορεί να γίνει προσβά-
σιµο στους επισκέπτες µε τη διαµόρφωση µονοπατιών (ποδήλατα, 
ιππασία, περπάτηµα κλπ), µε τις απαραίτητες υποδοµές ασφαλείας 
(πυρασφάλεια, κτλ.).

Εξετάστηκαν, επιπλέον, δραστηριότητες όπως το trekking, η 
γνωριµία µε το δάσος, παρατηρητήρια πανίδας και χλωρίδας, καλο-
καιρινές κατασκηνώσεις, χώροι υπαίθριου αθλητισµού και η δηµι-
ουργία δασικού χωριού. «Όλα αυτά είναι αναστρέψιµα», είπε η 
υπουργός, ενώ ως προς την πρόταση των µελετητών για τη δηµι-
ουργία ενός Γηπέδου Γκολφ µε σχετική ακαδηµία και ξενώνα, η κα 
Μενδώνη πληροφόρησε ότι «αυτό, ήδη χτες, σε πρώτη φάση του-
λάχιστον, αποκλείστηκε. Μια τέτοια δραστηριότητα απαιτεί ιδιαίτε-
ρες µελέτες, ιδιαίτερα το Γκολφ που είναι πάρα πολύ απαιτητικό σε 
νερό και ξέρουµε ότι η Αττική σε πάρα πολλές στιγµές αντιµετωπίζει 
πλέον προβλήµατα λειψυδρίας».

Στη θεµατική Αγροτική Οικονοµία, µπορούν να αναπτυχθούν 

δραστηριότητες στις διαθέσιµες εκτάσεις/κτίρια του κτήµατος στην πε-
ριοχή του «Χωριού», αναβιώνοντας τις αγροτικές και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες και προσδίδοντας ειδικό χαρακτήρα στο κτήµα. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα έχουν κυρίως χαρακτήρα επιδεικτικό - 
αγροτουριστικό και θα αποτελέσουν έναν επιπρόσθετο πόλο έλξης 
για τους επισκέπτες. Όσον αφορά τις παρεµβάσεις, θα αξιοποιηθεί µε-
γάλο µέρος των υφιστάµενων κτηρίων, όπως συνέβαινε και στο πα-
ρελθόν για τις διάφορες αγροτικές /κτηνοτροφικές δραστηριότητες 
(οινοποιείο, ελαιώνας, αρωµατικά φυτά, κλπ.), ενώ εξετάζεται η πι-
θανότητα δηµιουργίας ξενώνα αγροτουρισµού, εστιατορίου µε τοπι-
κά προϊόντα, αλλά και πιθανή εκτεταµένη αγροτική εκµετάλλευση.

Στη θεµατική Έρευνα και Γνώση, οι δραστηριότητες µπορούν να 
αναπτυχθούν σε υφιστάµενα κτήρια ή σε νέα δόµηση, σε συναφείς 
µε το αντικείµενο του κτήµατος τοµείς (αγροτικά, περιβαλλοντικά, 
κτλ.), προσδίδοντας "µονιµότητα" στη χρήση του κτήµατος. «Η νέα 
δόµηση θα είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Σε καµία περίπτωση δεν 
θα ξεπερνά σε όλο το Κτήµα τα 3.000 τ.µ., προκειµένου να υποστη-
ριχθούν βασικές λειτουργίες των υφισταµένων κτηρίων», διευκρίνι-
σε η κ. Μενδώνη. Επίσης, προτείνεται να οργανωθούν υπηρεσίες εκ-
παίδευσης, καθώς και η φιλοξενία ερευνητικών & start up δραστη-
ριοτήτων σε συναφή αντικείµενα µε τον χαρακτήρα του κτήµατος.

Τέλος, οι δραστηριότητες που αφορούν στην Ευεξία και στην 
Ηρεµία ολοκληρώνουν την εµπειρία του επισκέπτη µε πιο σύνθετες 
παρεµβάσεις, κυρίως σε υποστηρικτικά κτίρια της ανακτορικής ενό-
τητας που συµβάλουν στη βιωσιµότητα και ταιριάζουν µε τον συνο-
λικό χαρακτήρα. Οι παρεµβάσεις θα αφορούν σε υφιστάµενα κτή-
ρια της υποστηρικτικής ενότητας ανακτόρων αλλά και νέα δόµηση 
ανάλογα µε την κλιµάκωση των σεναρίων. Θα αναπτυχθούν χώροι 
ευεξίας (spa), ξενώνας πολυτελείας σε ιστορικού χαρακτήρα κτίρια, 
χώροι εκδηλώσεων, κατάστηµα καλλυντικών προϊόντων του κτή-
µατος καθώς και γαστρονοµικό εστιατόριο.

Η µελέτη είναι χορηγία του Ιδρύµατος Αθανασίου Λασκαρίδη. 
Ως προς το χρονοδιάγραµµα, η υπουργός είπε ότι το επόµενο βήµα 
είναι να ξεκινήσει αµέσως η διαδικασία συγκρότησης της Εταιρείας 
Ειδικού Σκοπού (που θα εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης). «Στόχος είναι το µάξιµουµ δυνατό των µελετών να έχουν ωρι-
µάσει ως τον Αύγουστο του 2022 προκειµένου να είναι εξασφαλι-
σµένη από εκεί και πέρα η χρηµατοδότησή τους. Αυτό δεν αφορά 
σε πολύ µεγάλο βαθµό το µέρος του Ιστορικού Πυρήνα που είναι 
αρµοδιότητα του ΥΠΠΟΑ και είναι ένα άλλο κεφάλαιο», σηµείωσε 
η υπουργός.

Το κτήµα Τατοΐου, έκτασης περίπου 42.000 στρ., εντός της οποί-
ας περιλαµβάνονται ο ιστορικός πυρήνας περίπου 1.600 στρ., απο-
τελεί αναπόσπαστο τµήµα του Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας. ∆ι-
αθέτει πολλά είδη κωνοφόρων και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, µε ξε-
νικά και ενδηµικά είδη χλωρίδας, καθώς και σπάνια, απειλούµενα 
είδη πανίδας. Εντός του υπάρχουν συνολικά 55 κτήρια (κτηριακό 
απόθεµα περίπου 15.000 τ.µ.), από τα οποία τα 27 είναι κηρυγµένα 
µνηµεία από το 2003.

Από : https://www.naftemporiki.gr 

Εντυπωσιακά τα όσα είπε στην παρουσίαση  η Υπουργός Πολιτισµού Λίνα  Μενδώνη
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∆ήµος Αχαρνών: Το πρόγραµµα
αποκοµιδής ογκωδών  αντικειµένων
από   27 Ιανουαρίου - 13 Φεβρουαρίου 2021
Ο ∆ήµος 
Αχαρνών στο 
πλαίσιο της 
καλύτερης 
ενηµέρωσης 
των ∆ηµοτών 
δηµοσιοποιεί 
το νέο πρό-
γραµµα απο-
κοµιδής 
ογκωδών 
αντικειµένων.  
Επτά  ηµέρες 
την εβδοµά-
δα τα συνερ-
γεία του ∆ή-
µου µας θα 
δίνουν για 
άλλη µία φο-
ρά τον δικό 
τους αγώνα 
µε γνώµονα 
την εξασφάλι-
ση ενός βιώ-
σιµου και υγι-
ούς περιβάλ-
λοντος. Το 
πρόγραµµα 
δηµοσιοποιείται ώστε οι δηµότες να είναι σε θέση να προγραµµατίσουν τις εργασίες 
τους, για να µη µένουν µεγάλου µεγέθους αντικείµενα εκτεθειµένα για µέρες. 

Ο Σπ. Βρεττός επισκέφθηκε σχολεία 
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ χθες ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, σε σχολικές µονάδες 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε διαφορετικές περι-
οχές της πόλης. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός συνοδευόµενος από τον Πρόεδρο της 
Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Χαράλαµπο 
Ορφανίδη, επισκέφθηκαν δηµοτικά σχολεία των 
Αχαρνών και µίλησαν µε τους ∆ιευθυντές και τους 
Καθηγητές των µονάδων για τα έργα που ήδη 
έχουν γίνει και τα οποία επιθεώρησε ο ίδιος ο ∆ή-
µαρχος. 

Ο ∆ήµαρχος ενηµερώθηκε για τα προβλήµατα 
που υπάρχουν ακόµα σε ελλείψεις, έργα ανάπλα-
σης, συντήρησης και φύλαξης των σχολικών µο-
νάδων ώστε κάθε πρόβληµα να αντιµετωπιστεί άµεσα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου. Ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός τόνισε: «Η µεγαλύτερη πρόκληση για όλους µας, είναι να δη-
µιουργούµε καθηµερινά τις συνθήκες που θα επιτρέπουν στα παιδιά, να συνεχίσουν να είναι παι-
διά. Συνεχίζουµε προς αυτή την κατεύθυνση».

Την ευκαιρία να επισκεφθεί για µια 
ακόµη φορά το Εθνικό Κέντρο Αι-
µοδοσίας, το οποίο εδρεύει στον 

∆ήµο Αχαρνών είχε ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός. Αφορµή αποτέλεσε η εθελοντι-
κή αιµοδοσία που οργάνωσαν οι εργαζό-
µενοι του Κέντρου, στέλνοντας το δικό 
τους µήνυµα λόγω του περιορισµού των 
αποθεµάτων αίµατος.

Ο ∆ήµαρχος συναντήθηκε µε τον πρόε-
δρο του ΕΚΕΑ κ. Παναγιώτη Κατσίβελα και 
ενηµερώθηκε για τα δεδοµένα της περιό-
δου που διανύουµε, ενώ εξήρε για µια ακό-
µη φορά το έργο του Κέντρου.

 «Στη συνάντηση µε τον πρόεδρο του 
ΕΚΕΑ κ. Κατσίβελα αποφασίσαµε να διορ-
γανώσουµε από κοινού µια µεγάλη αιµοδο-
σία στον ∆ήµο Αχαρνών. ∆ήµος και ΕΚΕΑ 
θα συνεργαστούν µε σκοπό σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία να ευαισθητοποιήσουµε 

όσο το δυνατόν περισσότερους συνδηµότες 
µας. Η αιµοδοσία είναι η πιο απλή πράξη 
αλληλεγγύης, που ο καθένας µπορεί µε λί-
γα λεπτά από τον χρόνο του προσφέρει χεί-
ρα βοηθείας στον συνάνθρωπό του», ανέ-
φερε στο περιθώριο της συνάντησης ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός, που επεσήµανε την 
εξαιρετική συνεργασία µεταξύ των δύο 
πλευρών. Παράλληλα ευχαρίστησε και 
τους εργαζόµενους του ∆ήµου που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµα και έσπευσαν να δώ-
σουν αίµα. 

Την οργάνωση των αιµοδοσίας θα ανα-
λάβει η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Γιώργος Πε-
τάκος, ο οποίος έδωσε το παρών στη συνά-
ντηση. Αναµένεται δε να πραγµατοποιηθεί 
εντός του επόµενου µήνα, καθώς η πανδη-
µία έχει επηρεάσει και τη ροή εθελοντών αι-
µοδοτών.

Στην αιµοδοσία των εργαζοµένων του ΕΚΕΑ ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 

Οι παρεµβάσεις  καθαριότητας   συνεχίζονται    
Εκτεταµένες εργασίες αποψίλωσης, κα-
θαρισµού και απολύµανσης σε ευαί-
σθητες περιοχές στην Αυλίζα πραγµατο-
ποίησαν ειδικά συνεργία του ∆ήµου 
Αχαρνών. Οι συγκεκριµένες και στοχευ-
µένες εργασίες πραγµατοποιήθηκαν 
ύστερα από πάρα πολλά χρόνια εγκατά-
λειψης των περιοχών αυτών και µε την 
συνεργασία της ΕΛΑΣ.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών «Αρωγή»
Το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών «Αρωγή» από το 2003 µέχρι σήµερα πα-
ρέχει υπηρεσίες ειδικής αγωγής σε άτοµα µε νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές. Το 
Κέντρο διευρύνοντας την λειτουργία του και έχοντας σαν γνώµονα την εξυπηρέτηση των συµπολι-
τών µας που έχουν νοητικές δυσκολίες θα ξεκινήσει την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόµενης 
∆ιαβίωσης του Βαµβακάρειου οικοτροφείου. Εν όψει  λοιπόν της λειτουργίας του Βαµβακάρειου, 
γίνονται δεκτές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη ατόµων, άνω των 18 ετών, µε νοητι-
κή υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Ατόµων µε 
Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών «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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Συγγραφείς :  Σπυρίδων Καραβίας,  ∆ιευθυντής  
5ου Γυµνασίου Αχαρνών,
Φώτιος  Μυλωνάς , ∆ιδάσκαλος 

Με µεγάλη χαρά και µεγάλη ικανοποίηση 
έφτασε η έκδοση του βιβλίου µας, το οποίο ετοι-
µάζαµε µε µεγάλο κόπο, αλλά και ενθουσιασµό 
εδώ και αρκετό καιρό.

Πιστεύουµε ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα χρήσι-
µο βοήθηµα για εκπαιδευτικούς και γονείς, οι οποί-
οι αναζητούν τρόπους να κάνουν τη µεταξύ τους 
συνεργασία περισσότερο εποικοδοµητική.

Ενσωµατώνοντας στοιχεία από την πρόσφατη 

εµπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω 
του COVID-19 και χρησιµοποιώντας τη θεωρία των 
διαπραγµατευτικών τεχνικών και τακτικών, όπως 
αυτή µπορεί να εφαρµοστεί στην εκπαιδευτική 
πρακτική, δείχνει τον δρόµο επίλυσης πιθανών 
προβληµάτων στη σχολική καθηµερινότητα.

Είναι µία πρόταση που απεικονίζει τη λογική 
από την οποία θα έπρεπε να διέπεται η κοινή εργα-
σία εκπαιδευτικών και γονιών µε στόχο πάντα τα 
καλύτερα αποτελέσµατα για τους µικρούς και µε-
γάλους µαθητές των ελληνικών σχολείων. 

Χρησιµοποιεί επιστηµονικά δεδοµένα από την 
διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και 

δική µας έρευνα που  πραγµατοποιήθηκε σε εκπαι-
δευτικούς και γονείς µαθητών σχολείων της Νίκαι-
ας του Πειραιά. 

∆ένει µαζί τις θεωρίες της διαπραγµάτευσης και 
της γονικής εµπλοκής και καταλήγει σε προτάσεις 
για το σήµερα και το αύριο της εκπαίδευσης.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Verde 
Publications, τόσο σε φυσική µορφή, όσο και ως 
e-book στον σύνδεσµο:    https://verdepublications.
gr/.../%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce.../

Ελπίζουµε να το βρείτε ενδιαφέρον, ευανάγνω-
στο και χρήσιµο.

Σπύρος Καραβίας και Φώτης Μυλωνάς.

ΛΥΚΕΙΟ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 
Παράρτηµα  ΑΧΑΡΝΩΝ 
Έτος  ίδρυσης  1978

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 
16ου ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   

Ένα  βιβλίο   χρήσιµο βοήθηµα για Εκπαιδευτικούς  και Γονείς

Η ανταπόκριση στο κάλε-
σµα του Λυκείου των Ελ-
ληνίδων ήταν συγκινητική 
!! Ευχαριστούµε θερµά 
όλους όσους πρόσφεραν ! 
Όλα τα µέλη του ∆.Σ έδω-
σαν δυναµικό πάρον µε 
επικεφαλής την Πρόεδρο 
Σίτσα Βενετσιάνου καθώς 
και τις σύνεφορους  Μαρία 
Βαρελά και Μαρία Παπα-
δάκη Τη δράση αυτή την 
αφιερώνουµε στη µνήµη της Νίκης Κολυβα Γενικής Γραµµατέως του Λυκεί-
ου µας µε πολυετή δράση και προσφορά και µε στενούς πνευµατικούς δε-
σµούς µε Τη µοναστικοί πολιτεία του Σινά µε την οποία µας είχε συνδέσει

Σήµερα Πέµπτη 14/01/2021 τοποθετήθηκε σύ-
στηµα συναγερµού στο 16ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αχαρνών υλοποιώντας πολύ παλαιότερα ανεκ-
πλήρωτα αιτήµατα µας. ∆εν υπάρχουν λόγια για 
να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη και τις ευχαρι-
στίες µας  αρχικά στον ∆ήµαρχο του δήµου Αχαρ-
νών κ.  Σπύρο Βρεττό και επίσης στον Πρόεδρο της 
Σχολικής Επιτροπής κ. Ορφανίδη  Χαράλαµπο, 
που ενέκριναν το αίτηµα µας άµεσα και µε τη συ-
νεργασία τους επιτεύχθηκε ένα τόσο σηµαντικό έρ-
γο για το σχολείο µας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ζωγραφικής στην είσοδο του 16ου ∆ηµοτι-
κού σχολείου Αχαρνών, όπως µας είχε υποσχεθεί ο πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής του 
∆ήµου Αχαρνών κ. Ορφανίδης Χαράλαµπος. Τον ευχαριστούµε θερµά για τις άοκνες προσπάθει-
ες που κάνει να ευπρεπίσει το σχολείο µας και να βελτιώσει την γενική και εξωτερική του εικόνα!

   Με εκτίµηση
Η ∆ιευθύντρια και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του 16ου ∆Σ Αχαρνών

Ευρώπη  Κοσµίδη : «Επιταχύνονται οι ρυθµοί ολοκλήρωσης
της µελέτης για την αντιπληµµυρική προστασία της
ευρύτερης περιοχής του παλαιού οικισµού  Αχαρνών και την
κατασκευή δεξαµενών ανάσχεσης, ύψους 134.000 ευρώ».
Με γοργούς ρυθ-
µούς προχωρά η 
ολοκλήρωση της 
µελέτης για την αντι-
πληµµυρική προ-
στασία της ευρύτε-
ρης περιοχής του 
παλαιού οικισµού 
Αχαρνών.

Με εντολή του 
Περιφερειάρχη Αττι-
κής Γ. Πατούλη και 
υπό το συντονισµό της εντεταλµένης περιφερεια-
κής συµβούλου τεχνικών έργων Ε. Κοσµίδη, επι-
ταχύνονται οι ρυθµοί ολοκλήρωσης της µελέτης 
για την αντιπληµµυρική προστασία της ευρύτερης 
περιοχής του παλαιού οικισµού Αχαρνών και την 
κατασκευή δεξαµενών ανάσχεσης, ύψους 134.000 
ευρώ. Σε  συνάντηση που είχε ο κ. Πατούλης µε τον 
εκπρόσωπο του µελετητικού σχήµατος, παρουσία 
της κας Κοσµίδη, επισήµανε πως τα έργα αντιπληµ-
µυρικής προστασίας αποτελούν ύψιστη προτεραι-
ότητα για τη διοίκηση της Περιφέρειας, καθώς πρό-
κειται για ζητήµατα που σχετίζονται µε την προστα-
σία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο ζήτησε επιτάχυνση των ρυθµών, 
όσο είναι δυνατόν και καµία χρονοτριβή στα χρο-

νοδιαγράµµατα που 
έχουν οριστεί.

Η µελέτη αφορά 
την κατασκευή δικτύ-
ου οµβρίων και χυ-
τών αγωγών σε ένα 
µεγάλο µέρος του 
κεντρικού τοµέα της 
πόλης, καθώς και την 
κατασκευή δεξαµε-
νών ανάσχεσης πριν 
την τελική εκβολή 

των συλλεκτήρων στο ρέµα Εσχατιάς. 
Ταυτόχρονα η δεύτερη µελέτη που αφορά την 

συµπλήρωση της αντιπληµµυρικής προστασίας 
της υπόλοιπης περιοχής του παλαιού Μενιδίου µε 
την κατασκευή δικτύου οµβρίων και χυτών αγω-
γών, καθώς και την κατασκευή δεξαµενών ανάσχε-
σης πριν την τελική εκβολή των συλλεκτήρων στο 
ρέµα Εσχατιάς, είναι σε φάση δηµοπράτησης.

Ο κ. Πατούλης επισήµανε σχετικά: «Παράλλη-
λα µε τη µάχη που δίνουµε για την καλύτερη δια-
χείριση της πανδηµίας, εστιάζουµε και στην έγκαι-
ρη ολοκλήρωση παρεµβάσεων που θα θωρακί-
σουν καλύτερα την Αττική µας από έκτακτα φυσι-
κά φαινόµενα.».

Πηγή:  Περιφέρεια Αττικής 18-11-2020

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙ∆Α  ΑΧΑΡΝΩΝ 
Μοριακά  rapid test Covid-19 
σε όλους τους 
εργαζόµενους 
της ∆Η.Φ.Α 
από τον Ε.Ο.∆.Υ.
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ της Προέδρου 
της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών 
κας Αγγελικής Ζαχαριάδη, την Πέµπτη 
4 Φεβρουαρίου 2021, ο Εθνικός Ορ-
γανισµός ∆ηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.∆.Υ.) 
θα πραγµατοποιήσει Μοριακά 
Covid-19 τεστ σε όλους τους εργαζό-
µενους στη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρ-
νών στο κτήριο της ∆ιοίκησης (Αγίας 
Τριάδος 39, Αχαρνές).

H πραγµατοποίηση των Μοριακών 
Covid-19 τεστ στους εργαζόµενους της 
∆Η.Φ.Α. έχει σαν στόχο τον περιορι-
σµό της διάδοσης του Κορωνοϊού 
στην κοινότητα και ιδιαίτερα στις ευαί-
σθητες κοινωνικές, προσχολικές και 
αθλητικές δοµές που εποπτεύει η ∆η-
µοτική Φροντίδα Αχαρνών (Παιδικοί 
Σταθµοί, Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωµένων -ΚΗΦΗ, Πρόγραµµα “Βοήθεια στο σπίτι”, Κέντρα Ανοιχτής Προστα-
σίας Ηλικιωµένων – ΚΑΠΗ).
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Έξι  νέες  δωρεές  από  ΑΙΓΕΑΣ  ΑΜΚΕ και  ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ. στα 
σχολεία Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης του ∆ήµου  Αχαρνών 

∆ύο  Κέντρα Εµβολιασµού 
στις Αχαρνές 

∆ΥΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ εµβολιασµού 
που θα λειτουργήσουν στις Αχαρνές σύµ-
φωνα µε έγκυρες πληροφορίες. Το σκεπτι-
κό είναι να µην υπάρξουν αλλαγές- τουλά-
χιστον στην παρούσα συγκυρία- στη λει-
τουργία του Κέντρου Υγείας που συστεγάζε-
ται µε την Πολυκλινική του Ολ. Χωριού. 
Συγκεκριµένα, το πρώτο εξ αυτών θα λει-
τουργήσει στο υφιστάµενο Κέντρο Υγείας 
στην Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού, 
δηλαδή θα παραµείνει στον ίδιο χώρο και 
θα ενισχυθεί προκειµένου να καλύψει τις αυ-
ξηµένες ανάγκες της περιοχής. Το δεύτερο 
εµβολιαστικό κέντρο θα λειτουργήσει, σύµ-
φωνα πάντα µε τις ίδιες πηγές, στο παλαιό 
κτίριο του ΙΚΑ στην Λεωφόρο Κύµης. 

Επτά νέες  δωρεές,   έτυχαν αποδοχής από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  του Ν.Π.∆.∆. 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, στην τελευταία  συνεδρίαση 
του,  προσφορές των  Εταιρειών «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜ-
ΚΕ», του Εθνικού Ευεργέτη κ. Αθανάσιου Μαρ-
τίνου,  ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ και Εταιρεία ΜΕΓΑ.

Σύµφωνα µε την  Πρόσκληση  Ηµερήσια διάτα-
ξης, σύγκλισης  του ∆.Σ, που υπογράφει , ο Πρόε-
δρος κ. Χαράλαµπος Ορφανίδης, πρόκειτα για τις 
εξής δωρεές: 
1. Αποδοχή δωρεάς από ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ στο 5ο ∆η-
µοτικό Αχαρνών. (Ο Πρόεδρος εισηγείται το 8ο θέ-
µα που αφορά δωρεά της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ προς το 5ο 
∆ηµοτικό Αχαρνών και αφορά: ∆ύο (2) διαδραστι-
κούς πίνακες, οχτώ (8) βιντεοπροβολείς, δώδεκα 
(12) Η/Υ, ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα.
2. Αποδοχή δωρεάς από ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ προς το 14ο 
∆ηµοτικό Αχαρνών (Ο Πρόεδρος εισηγείται το 100 
θέµα που αφορά δωρεά τεσσάρων (4) διαδραστικών 
πινάκων και τεσσάρων (4) βιντεοπροβολέων για το 
14ο ∆ηµοτικό Αχαρνών).
3. Αποδοχή δωρεάς από ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ προς το 6ο 
Νηπιαγωγείο Αχαρνών. (Ο Πρόεδρος εισηγείται το 

11ο θέµα, την δωρεά της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ στο 6ο Ν/Γ 
Αχαρνών και αφορά εργασίες κατασκευής και πιστο-
ποίησης νέας παιδικής χαράς στο προαύλιο της σχο-
λικής µονάδας συνολικού κόστους 29.000€ και σε 
κάθε περίπτωση όσο ορίσει η δωρήτρια).
4. Αποδοχή δωρεάς από ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ προς το 30ο 
Ν/Γ Αχαρνών. (Ο Πρόεδρος εισηγείται  το 12ο θέµα, 
την δωρεά της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ στο 30ο Ν/Γ Αχαρνών 
και αφορά τα έξοδα κατασκευής και πιστοποίησης 
νέας παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο, τον ελαι-
οχρωµατισµό των εξωτερικών κουφωµάτων και της 
περίφραξης µετά των κιγκλιδωµάτων αυτής. Το συ-
νολικό κόστος των παραπάνω θα ανέλθει µέχρι του 

ποσού των 35.500€ και σε κάθε περίπτωση όσο ορί-
σει η δωρήτρια).
5. Αποδοχή χορηγίας της εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ 
προς το 19ο Ν/Γ Αχαρνών και αφορά ένα (1) φορη-
τό υπολογιστή (laptop). (Ο Πρόεδρος εισηγείται το 
16ο θέµα που αφορά δωρεά ενός φορητού υπολο-
γιστή (laptop) απ’ την εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ στο 19ο 
Ν/Γ Αχαρνών.
6. Αποδοχή δωρεάς υπολογιστών από εταιρεία 
SKROUTZ στο 2ο ∆ηµοτικό Αχαρνών. (Ο Πρόεδρος 
εισηγείται το 6ο θέµα που αφορά δωρεά δέκα (10) 
Η/Υ από εταιρεία SKROUTZ όπου ο καθένας διαθέτει 
case, monitor, keyboard, mouse).
7. Αποδοχή δωρεάς ποσού 300€ από εταιρεία ΜΕ-
ΓΑ στο 21ο ∆ηµοτικό. (Ο Πρόεδρος εισηγείται το 9ο 
θέµα που αφορά δωρεά ποσού 300€ απ’ την εται-
ρεία ΜΕΓΑ για αγορά γραφείων Η/Υ)

Οι   σηµαντικές  αυτές δωρεές  έρχονται να βοη-
θήσουν εκπαιδευτικούς και µαθητές στην διεξαγω-
γή των µαθηµάτων τους. Να σηµειωθεί πως των ευ-
χαριστηρίων  του ∆.Σ. της Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, συνοδεύονται και από τις  ευχές  των 
Συλλόγων διδασκόντων,  Γονέων και Κηδεµόνων 
και της Ένωσης Γονέων 

Επέκταση του ΜΕΤΡΟ στις Αχαρνές,  ζήτησε  ο Χάρης ∆αµάσκος από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ στις Αχαρνές πρότεινε ο 
Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ και συντοπίτης µας, Χάρης ∆αµά-
σκος στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
κ. Νίκο Κουµερτά. Με ανάρτησή του στη σελίδα του στο 
facebook, o Xάρης ∆αµάσκος τονίζει τα εξής: «Επισκέ-
φτηκα  τον  καλό φίλο Νίκο Κούρετα , ∆ιευθύνοντα Σύµ-
βουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στα πλαίσια της συνεργασί-
ας ΣΤΑΣΥ και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Ενηµερώθηκα εκτενώς 
για την πορεία του σχεδιασµού και των έργων επέκτα-

σης της Γραµµής 2, µε τρεις νέους σταθµούς από Ανθού-
πολη ως Αγ. Νικόλαο, της νέας Γραµµής 4 και συζητή-
σαµε θέµατα που αφορούν τις δύο εταιρείες. Συζητήσα-
µε επίσης την πιθανότητα της περαιτέρω επέκτασης της 
Γραµµής 2 βορειότερα του Αγ. Νικολάου που έχει ήδη 
ανακοινωθεί, µέχρι τις Άχαρες. Ο κ. Κουρέτας υποσχέ-
θηκε να διερευνήσει την δυνατότητα ένταξης του ∆ήµου 
Αχαρνών στον στρατηγικό σχεδιασµό των επεκτάσεων 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ».
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές µε 
κρατική εντολή µέχρι και τις 11 Ιανου-
αρίου, δεν χρειάζεται να πληρώσουν 
ενοίκιο για τους µήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο, παρά το γεγονός ότι από 
τότε ορισµένοι κλάδοι, όπως το λιανε-
µπόριο, λειτουργούν κανονικά. Μειω-
µένο κατά 40% θα είναι το µίσθωµα 
που θα καταβάλουν οι πληττόµενες 
επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόµενοι 
που είναι σε αναστολή.

l Έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 µπορούν οι 
εργοδότες-επιχειρήσεις και οι µισθωτοί 
εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα να δη-
λώσουν στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
«Εργάνη» τις αναστολές των συµβάσεων 
εργασίας για τον µήνα Ιανουάριο, προκει-
µένου να λάβει το προσωπικό το επίδοµα 
των 534 ευρώ. Οι  δικαιούχοι του επιδό-
µατος αναµένεται να πληρωθούν στο 
πρώτο 15ήµερο του Φεβρουαρίου.

l Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική 
πύλη της ΑΑ∆Ε για την υποβολή ∆η-
λώσεων Ε9 των φορολογουµένων για 
το έτος 2022, δηλαδή για µεταβολές 
Περιουσιακής Κατάστασης που πραγ-
µατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
2020 και µετά.

l Μόλις 18.585 προσλήψεις έχουν γίνει 
µέσω του προγράµµατος επιδότησης 
100% των ασφαλιστικών εισφορών για 
την δηµιουργία 100.000 νέων θέσεων 
εργασίας, που ξεκίνησε να τρέχει την 1η 
Οκτωβρίου. Σύµφωνα µε στοιχεία του 
υπουργείου Εργασίας έως τις 15 Ιανουα-
ρίου, το ενδιαφέρον των εργοδοτών πα-
ρέµεινε χαµηλό λόγω του δεύτερου κύ-
µατος της πανδηµίας και του «παγώµα-
τος» της αγοράς. 

l Από την 1η Ιανουαρίου έχει ενεργοποι-
ηθεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, 
που έχει στόχο την καταπολέµηση της 
αυθαίρετης δόµησης και την προστασία 
της ιδιοκτησίας. Μέχρι τις 31 Ιανουαρί-
ου το νέο σύστηµα λειτουργεί σε προ-
αιρετική βάση, παράλληλα µε την ισχύ-
ουσα σήµερα διαδικασία.

l Εντός της επόµενης εβδοµάδας αναµένε-
ται να οριστικοποιηθούν τα κριτήρια για 
την λήψη του επιδόµατος των 400 ευρώ 
σε περίπου 150.000 επιστήµονες, προκει-
µένου να ανοίξει η πλατφόρµα για την 
υποβολή αιτήσεων. Το επίδοµα θα κατα-
βληθεί στους δικαιούχους τον Φεβρουά-
ριο, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να ανοίξει η πλατφόρµα έως 
το τέλος του µήνα.

l Μέχρι τις 30 Απριλίου έχουν δικαίωµα 
να ρυθµίσουν τις οφειλές τους χιλιάδες 
δανειολήπτες που είχαν λάβει δάνεια 
µε κρατική εγγύηση, έως το 2012. Η 
ρύθµιση αφορά επιχειρηµατικά δάνεια 
και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς 
και δάνεια από καταπτώσεις της Ελλη-
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην 
«Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας 
και Ανάπτυξης ΑΕ») ή του «Ταµείου Εγ-
γυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και λό-
γω της οικονοµικής κρίσης είχαν στα-

µατήσει να καταβάλουν τις δόσεις του 
δανείου τους. Όσα δάνεια είχαν την εγ-
γύηση του ελληνικού δηµοσίου και εί-
χαν καταστεί ληξιπρόθεσµα στα πιστω-
τικά ιδρύµατα έως τις 7 Οκτωβρίου του 
2019, θα µπορούν να ενταχθούν σε 
ρύθµιση έως και 120 δόσεων.

l Το ενδεχόµενο να µην καταβάλουν ενοί-
κιο ούτε τον Μάρτιο όσες επιχειρήσεις πα-
ραµένουν κλειστές µε κρατική εντολή φέ-
ρεται να εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο. 
Στην ουσία το Υπουργείο Οικονοµικών 
εξετάζει το σενάριο επέκτασης του µέτρου 
για τα ενοίκια, µε πλήρη απαλλαγή από 
την καταβολή του µισθώµατος για τις 
κλειστές επιχειρήσεις και αποζηµίωση 
80% στους ιδιοκτήτες.

l Νέα ∆ράση Χρηµατοδότησης Επιχειρή-
σεων Πολιτισµού στο ∆ήµο Αθηναίων. 
Η δράση προϋπολογισµού 7,7 εκ € 
χρηµατοδοτεί Μικροµεσαίες επιχειρή-
σεις µε έδρα στο ∆ήµο της Αθήνας. ΚΥ-
ΡΙΑ δραστηριότητα στο χώρο του πολι-
τισµού & των τεχνών (τέχνες, θεάµατα, 
διοργάνωση εκδηλώσεων) που έχουν 
συσταθεί πριν την 01/01/2019 µε κεφά-
λαιο κίνησης από 5.000 € ως 200.000 € 
προκειµένου να καλύψουν λειτουργι-
κές τους δαπάνες. Υποβολές αιτήσεων: 
28-01-2021 ως 28-02-2021

l Με την πίστωση από το κράτος στους λο-
γαριασµούς των δικαιούχων του πετρε-
λαίου θέρµανσης, της επιστρεπτέας προ-
καταβολής, των ιδιοκτητών ακινήτων και 
επιχειρηµατικών δανείων µε ποσά που 
προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ κλείνει ο Ια-
νουάριος.

l Κατά 52.875 άτοµα αυξήθηκαν οι εγγε-
γραµµένοι άνεργοι το ∆εκέµβριο του 
2020 έναντι του περασµένου ∆εκεµβρί-
ου. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία 
του ΟΑΕ∆ οι άνεργοι ανέρχονται σε 
1.181.296 από 1.128.421 τον αντίστοιχο 
µήνα τoυ 2020 (+4,69%). Αλλά και από 
το Νοέµβριο του 2020 οι άνεργοι αυξή-
θηκαν κατά 28.000. Ειδικότερα, οι άνερ-
γοι µε κριτήριο την αναζήτηση εργασί-
ας ανέρχονται σε 1.133.432 άτοµα ενώ 
οι άνεργοι µη αναζητούντες εργασία σε 
47.864. Από αυτούς το 49,46% είναι µα-
κροχρόνια άνεργοι.

l Ένας  στους 2 καταναλωτές θα συνεχίσει 
τις ηλεκτρονικές αγορές και µετά το άνοιγ-
µα των φυσικών καταστηµάτων. Τη σηµα-
ντική αλλαγή που επήλθε στις αγοραστι-
κές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού 
και την µεγάλη επίδραση της κρίσης του 
COVID-19 στην αγορά της λιανικής στην 
Ελλάδα καταδεικνύει πανελλήνια έρευνα 
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων & Λιανικής 
Πωλήσεως Ελλάδος σε συνεργασία µε το 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
(ELTRUN) του Οικονοµικού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών. Στην έρευνα συµµετείχαν 
918 χρήστες του διαδικτύου µέσω online 
ερωτηµατολογίου. Σύµφωνα µε τα απο-
τελέσµατα της έρευνας, ποσοστό 49% 
δηλώνει ότι θα συνεχίζει να αγοράζει µέ-
σω διαδικτύου ακόµα και µετά το άνοιγ-
µα των φυσικών καταστηµάτων.

l Σε λειτουργία παραµένει, στον διαδι-
κτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.
gov.gr), η ηλεκτρονική πλατφόρµα, µέ-
σω της οποίας οι ασφαλισµένοι ελεύθε-
ροι επαγγελµατίες, αυτοτελώς απασχο-
λούµενοι και αγρότες µπορούν να επι-
λέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κα-
τηγορία, στην οποία επιθυµούν να 
καταταχθούν για το νέο έτος 2021. Η 
προθεσµία υποβολής της αίτησης – δή-
λωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγο-
ρίας έως την 31/1/2021.

l Ξεκίνησε  η υποβολή των αιτήσεων στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ supportemployees.services.
gov.gr για τις δηλώσεις αναστολών συµ-
βάσεων εργασίας των εργαζοµένων µη-
νός Ιανουαρίου. Οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 
τις 31 Ιανουαρίου.

l Νέο πρόγραµµα επιδότησης τόκων επι-
χειρηµατικών δανείων -στα πρότυπα 
του µοντέλου που είχε υιοθετηθεί από 
τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο- 
«ενεργοποιεί» το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης. Η επιδότηση θα αφορά σε ενήµερα 
επιχειρηµατικά δάνεια και θα «καλύ-
πτει» τους τόκους που τους αντιστοι-
χούν για τον τρίµηνο Ιανουάριος- Φε-
βρουάριος- Μάρτιος. Αµέσως µετά, τη 
σκυτάλη θα την πάρει το υπουργείο Οι-
κονοµικών που από τον Απρίλιο και για 
διάστηµα εννέα µηνών θα καλύπτει ως 
και το 90% της δόσης των δανείων 
επαγγελµατιών και επιχειρήσεων!

l Οδηγό µε χρήσιµες πληροφορίες για το 
πώς θα θέσουν οι ιδιοκτήτες οχηµάτων 
τα αυτοκίνητα τους σε ακινησία µέσω 
της πλατφόρµας myCAR, αλλά και τι 
πρέπει να κάνει στην περίπτωση που 
έχει ήδη καταθέσει τις πινακίδες στην 
εφορία και θέλει να προχωρήσει σε άρ-
ση αυτής εξέδωσε η ΑΑ∆Ε. Υπενθυµίζε-
ται ότι φέτος, λόγω της πανδηµίας οι ιδι-
οκτήτες δεν χρειάζεται να πάνε στις εφο-
ρίες για να καταθέσουν τις πινακίδες των 
οχηµάτων τους.

l «Άλµα» στην ψηφιακή εποχή µε τη 
χ ρ ή σ η  ε ι δ ι κ ώ ν  ε φ α ρ µ ο γ ώ ν - 
applications µέσω κινητών τηλεφώ-
νων ετοιµάζεται να κάνει η εφορία. Η 
ΑΑ∆Ε πατάει «γκάζι» σύµφωνα µε την 
εφηµερίδα «Βήµα της Κυριακής», προ-
κειµένου οι εφορίες να περάσουν µια 
και καλή στην ψηφιακή εποχή. Βασικός 
σκοπός του σχεδίου του υπουργού Οι-
κονοµικών, Χρήστου Σταϊκούρα και 
του επικεφαλής της ΑΑ∆Ε, Γιώργου Πι-
τσιλή, είναι:  1.  Να συνδεθούν εντός 
του έτους τα POS όλης της αγοράς µε 
την ΑΑ∆Ε για να περιοριστεί η απώλεια 
ΦΠΑ. 2. Επιχειρήσεις, λογιστές, φορο-
τεχνικοί και φορολογούµενοι να µην 
χρειάζεται να επισκέπτονται την εφορία 
για τις συναλλαγές τους και όλα να γί-
νονται µέσα από τυποποιηµένες πλατ-
φόρµες, όπως είναι το σύστηµα 
myData για τα λογιστικά βιβλία και τυ-
ποποιηµένα «προϊόντα»

l Από την Τρίτη 19 Ιανουαρίου και έως τις 
31 Ιανουαρίου θα µπορούν εργοδότες 

και εργαζόµενοι να υπο-
βάλλουν τις αναστολές 
των συµβάσεων εργασίας 

για τον µήνα Ιανουάριο, ώστε να λάβουν 
οι εργαζόµενοι το επίδοµα των 534 ευρώ. 
Παράλληλα, σηµειώνεται ότι οι δικαιού-
χοι αναµένεται να πληρωθούν τα 534 ευ-
ρώ για τον Ιανουάριο µέσα στο πρώτο 
15ήµερο του Φεβρουαρίου. Όπως και 
στις προηγούµενες αναστολές, για κάθε 
ηµέρα αναστολής η αποζηµίωση ειδικού 
σκοπού είναι 17,8 ευρώ.

l Στα 107,5 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξι-
πρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο 
το Νοέµβριο του 2020, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 0,82% συγκριτικά µε τον 
προηγούµενο µήνα Οκτώβριο. Τον 
Νοέµβριο επίσης, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της ΑΑ∆Ε, ο αριθµός των οφειλε-
τών µειώθηκε στους 4.278.506 από 
4.366.874 τον Οκτώβριο. Αναλυτικότε-
ρα, το 11µηνο Ιανουάριος-Νοέµβριος 
2020, το νέο συνολικό ληξιπρόθεσµο 
υπόλοιπο προς το ∆ηµόσιο µειώθηκε 
στα 5,786 δισ. Ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις 
νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές που αφο-
ρούν µόνο φορολογικές υποχρεώ-
σεις, το 11µηνο µειώθηκαν στα 5,020 
δισ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 
2019 είχαν φτάσει τα 6,467 δισ. ευρώ 
(µείωση κατά 22,37 %). 

l Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου µπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση οι δικαιούχοι 
στο νέο πρόγραµµα ανέργων του ΟΑ-
Ε∆. Σύµφωνα µε όσα έχουν ανακοινω-
θεί θα δοθούν επιταγές κατάρτισης, 
ύψους 2.250 ευρώ η κάθε µία σε 
10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών. 
Το πρόγραµµα παρέχει στους δικαιού-
χους οικονοµική ενίσχυση µέσω εκ-
παιδευτικού επιδόµατος συνολικού 
ύψους 2.520 ευρώ µέσα από επιταγή 
εισόδου για νέους, ενώ περιλαµβάνει 
τόσο πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτι-
σης όσο και απόκτηση επαγγελµατικής 
εµπειρίας σε τεχνικά επαγγέλµατα και 
κλάδους αιχµής.

l Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία 
ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών ει-
σφορών (κύριας, επικουρικής ασφά-
λισης και εφάπαξ παροχών) για το µή-
να ∆εκέµβριο. Περίπου 1,5 εκατοµµύ-
ριο επαγγελµατίες, αυτοαπασχολού-
µενοι και αγρότες θα πρέπει να 
καταβάλουν τις εισφορές του έως την 
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου για να θεω-
ρείται εµπρόθεσµη.

l Σε εφαρµογή τίθεται από 1η Φεβρουαρί-
ου η Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου  και 
Αυτοτελούς ∆ιηρηµένης Ιδιοκτησίας. 
Πρόκειται για µια ηλεκτρονική εφαρµο-
γή, έναν ηλεκτρονικό φάκελο που έχει 
σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας 
κατάστασης του κτιρίου ή της αυτοτελούς 
διηρηµένης ιδιοκτησίας και των αδειών 
τους µε σκοπό την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο των µεταβολών τους κατά τη 
διάρκεια του χρόνου ζωής τους.
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Σ.Ε.Β.Α.: Πορεία διαµαρτυρίας και Συγκέντρωση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών  
Με σύνθηµα « ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ CLICK ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ» µέλη 
του ΣΕΒΑ – (Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Βιοτεχνών & Εµπόρων 
Αχαρνών), πραγµατοποίησαν Πορεία διαµαρτυρίας και Συγκέ-
ντρωση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών την Πέµπτη 21 Ιανουαρίου 
2021. 

Ζητούν άµεσα να παρθούν ουσιαστικά µέτρα στήριξης ώστε να 
αποφύγουν το οριστικό κλείσιµο των επιχειρήσεών τους και την 
απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ
l Απαλλαγή από δηµοτικά τέλη για 6 µήνες, όλων των επαγγελµα-
τιών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απαλλαγή από τα ενοίκια όσων 
µισθώνουν δηµοτικές ή κρατικές εγκαταστάσεις και παραµένουν 
κλειστοί µε κρατική απόφαση.
l Να δοθεί σε όλους τους επαγγελµατίες και τις πληττόµενες επιχει-
ρήσεις επίδοµα ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε µήνα 
εφαρµογής περιοριστικών µέτρων.
l Ο τρέχων κύκλος της «επιστρεπτέας προκαταβολής» να µετατρα-
πεί σε µη επιστρεπτέος για όσους έχουν ετήσιο εισόδηµα κάτω από 
12.000 ευρώ. Άρση των περιορισµών στα κριτήρια, ώστε να εντα-
χθούν όλοι όσοι έχουν πραγµατικά ανάγκη στήριξης.
l Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για όσο διάστηµα κρα-
τούν τα µέτρα περιορισµού, χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαι-
ωµάτων. ∆ιαγραφή τόκων και προστίµων για τα χρέη ατοµικής 
ασφάλισης, κατάργηση της εισφοράς υγείας και των χρεών που προ-
κύπτουν από αυτή. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος.
l Φθηνότερα τιµολόγια για ρεύµα, νερό, τηλέφωνο για τις επιχει-
ρήσεις που πλήττονται χωρίς επιπρόσθετα χαράτσια που δεν αφο-
ρούν τη κατανάλωση. Καµία διακοπή παροχής στα παραπάνω λό-
γω χρεών που συσσωρεύτηκαν εν µέσω της πανδηµίας.
l Επιδότηση ενοικίου στο 100% για όσους επαγγελµατίες βρίσκο-
νται σε αναστολή λειτουργίας.
l Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων, δόσεων και ρυθ-
µίσεων στην εφορία και στις τράπεζες, χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

l Αναστολή κάθε είδους µέτρων αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέ-
σεων, πλειστηριασµών κλπ. Απόσυρση του Νέου Πτωχευτικού Κώ-
δικα, απαγόρευση πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, κατάργηση 
του ΕΝΦΙΑ.
l Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, από το οι-
κονοµικό έτος 2019, ως τη µόνη αποδεκτή λύση που µπορεί να πε-
ριορίσει σε ένα βαθµό τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών και 
να εξασφαλίσει τη στοιχειώδη λειτουργία των µικροεπιχειρήσεών 
µας.

Στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών συγκεντρώθηκαν και µέλη του Συλ-
λόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης «Ο Σωκράτης» 
ζητώντας την επαναπρόσληψη των καθαριστριών στα σχολεία.

Με σύνθηµα « ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ CLICK ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ» µέλη 
του ΣΕΒΑ – (Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Βιοτεχνών & Εµπόρων 
Αχαρνών), πραγµατοποίησαν Πορεία διαµαρτυρίας και Συγκέντρω-
ση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. Ζητούν άµεσα να παρθούν ουσιαστι-
κά µέτρα στήριξης ώστε να αποφύγουν το οριστικό κλείσιµο των επι-
χειρήσεών τους και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.

«Ο κοµµωτής που 
συρρικνώνει... τα σπίτια του» 
Εν µέσω της καραντί-
νας και την δυσκολι-
ών που περάνε όλα 
τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις, φως στο 
τούνελ βρήκε ο συ-
ντοπίτης µας επαγ-
γελµατίας Κρητικός 
Κωνσταντίνος στην 
εναλλακτική τέχνη. 

Σε ένα µικρό εργα-
στήρι που δηµιούργη-
σε στο σπίτι του από 
της 6 το πρωί µέχρι αρ-
γά το βράδυ δηµιουργεί µαζί µε τον Μενιδιάτη καλλι-
τέχνη του γύψου Θανάση ∆ηµητρέση δηµιουργίες 
πρωτόγνωρες.  Ένας τρόπος εναλλακτικός και διέξο-
δο για της δύσκολες εποχές που ζούµε. Και αποδει-
κνύει πως ο άνθρωπος ακόµα και στης πιο δύσκολες 
στιγµές έχει τον τρόπο να απασχολήσει µε φαντασία 
τον ελεύθερο χρόνο του, σε καινούργιες διεξόδους.



Το Μενίδι από την αρχαιότητα µέχρι την Επανάστα-
ση του 1821 επικοινωνούσε µε την Αθήνα µέσω 
πανάρχαιων µονοπατιών και δρόµων. Μέσω πα-

νάρχαιων µονοπατιών και δρόµων που δηµιουργούσαν 
ένα εκτεταµένο δίκτυο συγκοινωνίας, επικοινωνίας και 
µεταφορών των εµπορευµάτων από τον µεγαλύτερο 
∆ήµο της Αττικής που ήταν οι Αχαρνές, προς την Αθήνα 
και τα πέριξ. Το πανάρχαιο αυτό δίκτυο περιελάµβανε 
την στράτα της Πάρνηθας, την στράτα της Φυλής, την 
στράτα του Θριάσιου πεδίου, την στράτα της ∆εκέλειας, 
την στράτα της Κηφισιάς, την στράτα του Καµατερού και 
την στράτα Φουβάγιας δηλαδή των Κουκουβάουνων 
(Φουβάγια δηλαδή κουκουβάγια ονοµαζόταν προεπα-
ναστατικά οι Κουκουβάουνες, η σηµερινή Μεταµόρφω-
ση). 

Παρακλάδια αυτού του οδικού δικτύου έφταναν σε όλες 
τις εξοχικές τοποθεσίες των Αχαρνών αλλά και οδηγούσαν 
στους µεγαλύτερους οδικούς κλάδους που συνέδεαν την 
Αθήνα, τις Αχαρνές, την Πάρνηθα, τον Κηφισό και τα πρό-
σβορα µε την υπόλοιπη Ελλάδα, αναφέρονταν σε δικαιο-
πραξίες, οριοθετούσαν ιδιοκτησίες, αµφισβητούσαν και έθε-
ταν στο κοινωνικό περιθώριο τους καταπατητές και µε λίγα 
λόγια αποτελούσαν ουσιαστικό µέρος του εθιµικού δικαίου 
των παρακείµενων ιδιοκτησιών. 

Οι προαιώνιοι δρόµοι υπήρχαν σε χρήση από την αρχαία 
Ελλάδα και συνέχισαν να είναι σε χρήση κατά τους Ρωµαϊ-
κούς, Βυζαντινούς και Μεσαιωνικούς χρόνους. Ακόµα και οι 
Τούρκοι σεβάστηκαν τους δρόµους αυτούς και µε αυτούς 

τους δρόµους οριοθετούσαν σε όλο το διάστηµα της Τουρ-
κοκρατίας τις ιδιοκτησίες τους σε σχέση µε τους υπόλοιπους 
συνορίτες που κυρίως ήταν Μενιδιάτες ή Αθηναίοι. 

Οι δρόµοι αυτοί αποτέλεσαν διαχρονικά τοπόσηµα. Τα 
τοπόσηµα αυτά τα σεβάστηκαν όχι µόνο οι δυνάστες της Ατ-
τικής αλλά και οι κάτοικοί της.

Πάνω σε αυτούς τους δρόµους και σε αυτά τα µονοπάτια 
ανοίχτηκαν οι σηµερινοί δρόµοι. Τα παλιά ∆ερβένια έδωσαν 
την θέση τους στα µεγάλα οδικά δίκτυα. Οι έφιπποι ∆ερβε-
ντζήδες έδωσαν την θέση τους στους υπαλλήλους των διο-
δίων αλλά και στους αστυνοµικούς της Τροχαίας. 

Οι σκληροί, άπονοι και συνήθως φυλακόβιοι φύλακες 
των µεγάλων τσιφλικιών, των µεγάλων Μοναστηριών του 
Μενιδίου αλλά και ολόκληρης της Αττικής επίσης σεβάστη-
καν αυτούς τους δρόµους και αυτά τα µονοπάτια, παρά τις 
περίπλοκες σχέσεις που είχαν αναπτύξει µε τους εργοδότες 
τους, δηλαδή µε τα Ηγουµενοσυµβούλια των Μοναστηριών 
και των Μετοχίων. 

Στις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες το ενδιαφέρον 
του κράτους για το Μενίδι ήταν ανύπαρκτο, οι Μενιδιάτες 
προέβαιναν µόνοι τους, µε εθελοντική εργασία, στη διάνοι-
ξη των δρόµων. Η απόγνωση, τους οδηγούσε αναγκαστικά 
στο να παίρνουν µόνοι τους τις τύχες του χωριού τους στα χέ-
ρια τους και να δικαιοπρακτούν σύµφωνα µε το αρχέγονο 
εθιµικό δίκαιο. 

Η φωτογραφία που βλέπουµε είναι ένα προπολεµικό 
ντοκουµέντο της εποχής του Μεσοπολέµου. Τουλάχιστον 
120 Μενιδιάτες δούλεψαν εκ περιτροπής και µε βάρδιες, για 

να διανοίξουν τη σηµερινή οδό ∆εκελείας, έναν δρόµο που 
συνέδεε τις Αχαρνές µε την Κηφισιά, τα ανάκτορα του Τατο-
ΐου και την σηµερινή εθνική οδό. Η εργασία ήταν εθελοντι-
κή, τελούσε υπό την αιγίδα του ∆ήµου και διαρκούσε από 
την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου. Τα εργαλεία της επο-
χής ήταν οι αξίνες, οι κασµάδες, οι λοστοί και τα φτυάρια. 

Μεταξύ των εικονιζόµενων είναι ο Γιώργος Μπούκης (Κο-
κορέτσης), ο Θεοφάνης Αλεπούς, ο Γιώργος Ι. Τσάµης, ο ∆η-
µήτρης Καράµπελας (µετέπειτα αγροφύλακας) και ο Πανα-
γιώτης Βαρελάς. Όλοι φωτογραφίζονται µε τα εργαλεία της 
δουλειάς τους. Αξιοσηµείωτη είναι η ενδυµατολογική ποικι-
λότητα: Μενιδιάτικες πουκαµίσες, λευκά πουκάµισα, ντρίλι-
να παντελόνια, τραγιάσκες και ρεπούµπλικες, αστικά σακά-
κια και γιλέκα.

Στην Ι.Λ.Ε.Α. θυµόµαστε και τιµούµε τους προγόνους µας. 
Κάποιος δεν πρέπει να το κάνει και αυτό; 

Η φωτογραφία είναι δηµοσιευµένη στο Επετειακό Λεύ-
κωµα της Ι.Λ.Ε.Α. το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από 
το Μουσείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2462701.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Όταν οι Μενιδιάτες άνοιγαν δρόµους…
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Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 13€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε

τις Ευχές σας, 

τις εορτές σας, 

Αρραβώνες, Γάµους, 

Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: 

Θαλασσινά,

νηστίσιµα, 
Ψαρόσουπα, 

Κρεατικά.
Ανοιχτά

από
το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

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

Μεγάλη εξόρµηση για τα νέα µέτρα 
στο ∆ήµο από την κυβέρνηση 
Συνεχίζεται η εξόρµηση 
των Κοµµατικών Οργα-
νώσεων του ΚΚΕ στο 
Μενίδι µε την ανακοί-
νωση για τα νέα µέτρα 
που πήρε η κυβέρνηση 
στον ∆ήµο Αχαρνών. 
Την Τετάρτη 20 Γενάρη 
κλιµάκιο του Κόµµατος 
µε επικεφαλής τον Βασί-
λη Τοπαλλιανίδη, δη-
µοτικό σύµβουλο και 
επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στον ∆ήµο Αχαρνών, περιό-
δευσε στους µικρούς επαγγελµατίες και εµπόρους του Μενιδίου. 

Ο Β. Τοπαλλιανίδης ενηµέρωσε τους επαγγελµατίες για τις πρωτοβου-
λίες που έχει πάρει το ΚΚΕ για την άµεση στήριξη του εισοδήµατός τους, 
ενώ τους ενηµέρωσε ότι η «Λαϊκή Συσπείρωση» δύο φορές κατέθεσε ψή-
φισµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για άµεσα µέτρα στήριξής τους, µε τη δη-
µοτική αρχή Αχαρνών να αρνείται να τα θέσει σε συζήτηση και ψηφοφο-
ρία. 

Μεγάλη αγωνία εκφράστηκε από τους επαγγελµατίες της περιοχής και 
µε τις εξελίξεις στο µοναδικό Κέντρο Υγείας της περιοχής όπου 18 µέλη του 
ιατρικού προσωπικού θα αξιοποιηθούν για τον εµβολιασµό, µε αποτέλε-
σµα βασικές ειδικότητες (όπως καρδιολόγος, παθολόγος κλπ.) να µένουν 
ουσιαστικά ακάλυπτες. 

Τέλος, ο Β. Τοπαλλιανίδης κάλεσε τους µικρούς επαγγελµατίες να ορ-
γανωθούν στον Σύλλογό τους και να διεκδικήσουν µαζί µε τους εργαζόµε-
νους της περιοχής όλα αυτά που σήµερα είναι αναγκαία για την προστασία 
της υγείας και του εισοδήµατός τους. 

Στις 18/1/2021 
πραγµατοποιή-
σαµε συνάντηση 
µε το ∆ήµαρχο 
ώστε να ενηµε-
ρωθούµε για την 
κατάσταση που 
έχει διαµορφωθεί 
και το lockdown 
που επιβλήθηκε 
στο ∆ήµο Αχαρ-
νών.

Ζητήσαµε από 
τη δηµοτική αρχή 
να αφήσει στην άκρη τις βολικές θεωρίες συνω-
µοσίας και τις ψευδείς ειδήσεις που διακινούνται 
από συγκεκριµένες οµάδες. Είναι λογικό η ∆η-
µοτική Αρχή και η Κυβέρνηση να τις αξιοποιούν 
γιατί στην ουσία τους αθωώνουν. 

Η επιβαρυµένη επιδηµιολογική κατάσταση 
στο ∆ήµο µας δεν είναι ανεξήγητο φαινόµενο, 
ούτε προέκυψε ξαφνικά. Η ∆ηµοτική Αρχή, η Πε-
ριφέρεια , η Κεντρική Κυβέρνηση έχουν µεγάλη 
ευθύνη για την κατάσταση που βιώνουµε σήµε-
ρα. ∆εν έλαβαν τα αναγκαία προληπτικά µέτρα 
ειδικά στους χώρους δουλειάς για την προστα-
σία των εργαζοµένων. ∆εν έλαβαν µέτρα για να 
µην στοιβάζεται ο κόσµος στα ΜΜΜ. ∆εν έλα-
βαν µέτρα για το ασφαλές άνοιγµα των σχολεί-
ων, τα παιδιά µας συνωστίζονται σε τάξεις προ-
κάτ, τα σχολεία άνοιξαν χωρίς καθαρίστριες.

Η δηµοτική 
αρχή πρέπει να 
απαιτήσει από την 
κεντρική κυβέρ-
νηση τη λήψη 
έκτακτων µέτρων 
ειδικά στους χώ-
ρους δουλειάς , 
στα µεγάλα εργο-
στάσια και τις επι-
χειρήσεις της πε-
ριοχής µας. Να 
ενισχυθούν οι 
ελεγκτικοί µηχα-

νισµοί για την τήρηση αυτών των µέτρων, να 
µπει φρένο στην ασυδοσία της εργοδοσίας.

Αποδυναµώνεται η παροχή υπηρεσιών πρω-
τοβάθµιας υγείας αφού το µοναδικό κέντρο υγεί-
ας της περιοχής µετατρέπεται σε κέντρο εµβολι-
ασµού. Η Πολυκλινική που φτιάχτηκε και εξο-
πλίστηκε µε χρήµατα των εργαζοµένων πρέπει 
να ενταχθεί στο ΕΣΥ µαζί µε το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό της.

Τα όποια περιοριστικά µέτρα, αν δεν συνο-
δεύονται µε θωράκιση του δηµοσίου συστήµα-
τος υγείας, εκτεταµένα δωρεάν και επαναλαµβα-
νόµενα τεστ, αυξηµένα µέτρα προστασίας σε κρί-
σιµους χώρους του ∆ήµου µας θα αποδεικνύο-
νται ανεπαρκή κι αναποτελεσµατικά.

Βασίλης Τοπαλλιανίδης
Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Αχαρνών

Στηρίζουµε  Λαίκή Συσπείρωση Αχαρνών 

Επίσκεψη στο  4ο ∆ηµ. Σχολείο Αχαρνών 
Αντιπροσωπία του ΚΚΕ , µε επικεφαλής τη ∆η-
µοτική Σύµβουλο µε τη Λαϊκή Συσπείρωση 
στο ∆ήµο Αχαρνών Παναγιώτα Αγγελοπού-
λου, επισκέφθηκε το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αχαρνών όπου την Παρασκευή  22  Ιανουαρί-
ου 2021 εντοπίστηκαν κρούσµατα COVID19.

Η απαράδεκτη αντιµετώπιση Κυβέρνησης 
και ∆ηµοτικής Αρχής της κατάστασης που έχει 
διαµορφωθεί στο 4ο ∆ηµοτικό σχολείο Αχαρ-
νών µετά τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα που 

εµφανίστηκαν, δικαιολογηµένα προκαλούν 
αναστάτωση σε γονείς και εκπαιδευτικούς. ∆εν 
υπάρχει καµία ενηµέρωση από τις αρµόδιες 
κρατικές υπηρεσίες και το ∆ήµο. Ζητάµε να γί-
νει απολύµανση του σχολείου άµεσα.

- Να σταλεί τώρα κλιµάκιο του ΕΟ∆Υ για να 
προχωρήσει στα απαραίτητα διαγνωστικά τεστ 
σε εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς και σε ευ-
ρεία ιχνηλάτηση των επαφών . - Να µειωθούν 
οι µαθητές σε 15 ανά τµήµα
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Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προα-
γωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ∆ήµου 
Αχαρνών «∆ιέξοδος» στο πλαίσιο του Προγράµ-

µατος Υποστήριξης της Οικογένειας, ολοκλήρωσε επιτυ-
χώς Οµάδα Γονέων για γονείς παιδιών ∆/βάθµιας Εκπαί-
δευσης.

Η οµάδα αποτέλεσε συνέχεια οµάδας που ξεκίνησε την 
λειτουργία της µε φυσική παρουσία των συµµετεχόντων, 
πριν την επιβολή της καραντίνας, το Μάρτιο του 2020. Οι 
συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν εξ’ αποστάσεως, προσαρ-
µοσµένες πλήρως στην πραγµατικότητα που επέβαλλαν οι 
νέες συνθήκες του καθεστώτος πανδηµίας.

Τα θέµατα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στην βέλτι-
στη επικοινωνία µέσα στην οικογένεια, στην ενεργητική 
ακρόαση, στην αντίληψη του εαυτού και της επιρροής των 
σηµαντικών άλλων, στην ενσυναίσθηση, στην προσωπικό-
τητα του εφήβου, στην επικοινωνία µε το σχολικό πλαίσιο 
και γενικότερα στα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι γονείς 
στην αλληλεπίδραση µε τα έφηβα παιδιά τους.

Η οµάδα, παρόλη την αδυναµία βιωµατικής προσέγγι-
σης των θεµατικών του σεµιναρίου, λόγω της απουσίας του 
δια ζώσης συγχρωτισµού των µελών της, ανέπτυξε την δυ-
ναµική µιας ιδιαίτερης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, συνερ-
γασίας, και µοιράσµατος, έστω και διαδικτυακή.

Στην αξιολόγηση του Σεµιναρίου εκφράστηκαν µε θερ-
µά λόγια για την δυνατότητα που τους παρείχε η δοµή να 
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα και να αξιοποιήσουν τη νέα 
γνώση και τις δεξιότητες στις οποίες εκπαιδεύτηκαν:

«Γνώρισα και µοιράστηκα εµπειρίες µε καινούριους αν-
θρώπους που είχαν τις ίδιες και διαφορετικές ανησυχίες από 
τις δικές µου,

«Ο διαδικτυακός τρόπος µε βοήθησε να συµµετέχω χω-
ρίς να ταλαιπωρηθώ µε µετακινήσεις.»

«Όταν τα παιδιά µου µαλώνουν ,έχω την ψυχραιµία να 
τους ακούσω ,να µην βγάζω βιαστικά συµπεράσµατα. Να 
ακούω τα παράπονα και τις επιθυµίες τους, αλλά να εκφρά-
ζω κι εγώ το δικό µου συναίσθηµα, γιατί έχω κι εγώ το δι-
καίωµα ,να το νιώθω..»

«Ευχαριστώ πολύ που κινήσατε αυτή τη διαδικασία µέ-
σα στην καραντίνα και καταφέραµε αυτή την πίεση που 
έχουµε δεχτεί να την διαχειριστούµε και να µην την εκτονώ-
νουµε µέσα στα µέλη της οικογένειάς µας..»

«Όλα τα µέλη της οµάδας δεθήκαµε χωρίς να το κατα-
λάβουµε , υπήρχε µεταξύ µας κατανόηση και µπορέσαµε 
και επεξεργαστήκαµε το κάθε θέµα µε απόλυτο σεβασµό.»

«Ελπίζουµε σύντοµα να γίνει µια νέα οµάδα γονέων αυ-
τή τη φορά για την ενεργητική ακρόαση , µε περισσότερες 
πληροφορίες και τους τρόπους διαχείρισης µας και να είµα-
στε το συγκεκριµένο τιµ.»

«Ο κ. Τριανταφύλλου ήταν εξαιρετικός ως συντονιστής. 
Καλός ακροατής και συνοµιλητής. Οι συµβουλές του και 
όλα όσα µας είπε, πολλές φορές ήταν ακριβώς αυτό που θέ-
λαµε να ακούσουµε.»

«Το σεµινάριο ανακίνησε την ανάγκη περαιτέρω εκπαί-
δευσης / 

υποστήριξης µου σε θέµατα που αφορούν: την εφηβεία,
την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης , την ενηµέρωση για τη 

χρήση ουσιών -εθισµό, τη µελέτη κ επίτευξη των στόχων.
«Μου άρεσε το υλικό που µας έστελνε ο συντονιστής 

και οι ασκήσεις που κάναµε»
«Ευχαριστώ πολύ το Κέντρο «∆ιέξοδος» και κατ’επέκτα-

ση τον κ. Παναγιώτη, που µου έδωσαν την ευκαιρία να συµ-
µετέχω σε αυτό το σεµινάριο και να βάλουν το λιθαράκι 
τους, να γίνω (όσο είναι δυνατόν) ή τουλάχιστον να προ-
σπαθήσω, ένας καλύτερος γονέας! Καλές γιορτές σε όλους 
µε υγεία και αγάπη!»

Την οµάδα γονέων συντόνισε το επιστηµονικό στέλεχος 
του Κέντρου Πρόληψης Τριανταφύλλου Παναγιώτης Κοι-
νωνιολόγος – Εγκληµατολόγος.

H Επιστηµονικά Υπεύθυνη  
Γιάννα Ιωάννου

Ο Πρόεδρος 
Βρεττός Σπυρίδων

∆ήµαρχος Αχαρνών
H Αναπλ. Πρόεδρος 

  Μπούκη Μαρία

Κέντρο  Πρόληψης Αχαρνων «∆ιέξοδος»
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραµµα «Οµάδα Γονέων» 
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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

Αγιογραφή�ατα...
∆ηµιούργηµα του Θεού ο άνθρωπος...
Ὁ ἄνθρωπος  εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ 
καί εἶναι ἡ περίληψη ὅλης τῆς κτιστῆς δη-
μιουργίας. Ὁ Θεός πρῶτα δημιούργησε 
τόν νοητό κόσμο, δηλαδή τούς ἀγγέλους, 
ἔπειτα τόν αἰσθητό κόσμο καί τέλος τόν 
ἄνθρωπο, πού ἀποτελεῖται ἀπό τό νοερό 
καί αἰσθητό στοιχεῖο. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι τό ὡραιότερο δημιούργημα τοῦ Θε-
οῦ.

Ὁ Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει τόν 
ἄνθρωπο: «Μέγα ἄνθρωπον» «οὐράνιον φυ-
τόν» «κεκελευσμένον Θεόν».

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει γιά 
τόν ἄνθρωπο: «Μικρός εἰμι καί μέγας, ταπει-
νός καί ὑψηλός, θνητός καί ἀθάνατος, ἐπίγει-
ος καί οὐράνιος»«ζῶον (ὅν πού ἔχει ζωή) 
ἐνταῦθα οἰκονομούμενον καί ἀλλαχοῦ μεθι-
στάμενον καί πέρας τοῦ μυστηρίου τῇ πρός 
Θεόν νεύσει θεούμενον» 

Ὁ ἄνθρωπος οἰκονομεῖται ἐδῶ στήν γῆ, 
ἀλλά ὁ προορισμός του εἶναι γιά ἀλλοῦ, νά 
φθάση στόν οὐρανό, πράγμα πού εἶναι μυ-
στήριο, καί τό τέλος αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου εἶναι 
νά γίνη θεούμενος μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Στήν σημερινή κοινωνία ὑπάρχει πολύ με-
γάλη ἐξάρτηση ἀπό εἰδήσεις, τηλεόραση, 
internet/Facebook, ταινίες κλπ. Πῶς θά μπο-

ρούσαμε νά θεραπευθοῦμε ἀπό αὐτές τίς 
ἐξαρτήσεις;

Δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος ἀπό «πολυτέλεια 
τῆς φύσεως» ἔγινε δοῦλος τῆς φύσεως, ταυτί-
σθηκε μέ τήν φύση καί δέν ἀναζητᾶ τόν δημι-
ουργό του. Ἔχει δημιουργηθεῖ μέ ὑψηλές 
προδιαγραφές καί ἐκεῖνος ἀσχολεῖται μέ πολύ 
κατώτερα πράγματα, μέ τά πάθη καί τήν καθη-
μερινότητά του. Βεβαίως, δέν ἀρνούμαστε τά 
καθημερινά, ἀλλά δέν μπορεῖ νά περιορίζεται 
ὁ ἄνθρωπος σέ αὐτά, ἀφοῦ ἔχει δημιουργηθῆ 
μέ ὑψηλές προδιαγραφές.

Πάντως, οἱ εἰδικοί κοινωνιολόγοι ἔχουν ση-
μειώσει ὅτι σήμερα βρισκόμαστε στήν μεταμο-
ντέρνα ἐποχή, στήν ὁποία κυριαρχοῦν τέσσε-
ρεις καταστάσεις. Ἡ πρώτη εἶναι «ὁ κοινωνι-
κός κορεσμός», πού σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
δέν θέλει νά περιορίση τίς σχέσεις του στό πε-
ριβάλλον πού τόν περιβάλλει. Ἡ δεύτερη εἶναι 
«ὁ πολλαπλασιασμός τῶν σχέσεων», πού θέ-
λει νά αὐξάνη τίς σχέσεις του καί γι’ αὐτό συ-
νεχῶς μετακινεῖται καί ἀλλάζει διαρκῶς τρό-
πους ζωῆς. 

Ἡ τρίτη κατάσταση εἶναι «ὁ ἐποικισμός τοῦ 
ἑαυτοῦ», δηλαδή ὁ ἄνθρωπος γεμίζει τόν ἑαυ-
τό του, οἰκοδομεῖ μέσα στόν ἑαυτό του πολλα-
πλές καί αὐτόματες δυνατότητες. Καί ἡ τέταρ-

τη κατάσταση εἶναι «ἡ πολυφέρνεια», δηλαδή 
ὁ ἄνθρωπος διασπᾶται σέ πολλαπλές ἀμφιέ-
σεις, ἐμφανίζεται μέ πολλά «προσωπεῖα».

Ἔτσι, σήμερα, ἐκτός ἀπό τίς σωματικές 
ἐξαρτήσεις, ὑπάρχουν πολλές ψυχολογικές, 
ὑπαρξιακές καί ἰδεολογικές ἐξαρτήσεις.

Ἡ θεραπεία ἀπό ὅλα αὐτά τά προβλήμα-
τα εἶναι νά φροντίζουμε γιά τήν πνευματική 
μας ὁλοκλήρωση. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τήν 
παιδεία, τήν γνώση, τά ὑγιῆ πρότυπα, τήν 
ἐργασία στό βάθος τῆς ψυχῆς, τήν νοηματο-
δότηση τοῦ βίου. Σέ αὐτό βοηθᾶ ἡ ὀρθόδοξη 
νηπτική παράδοση, πού ἐλευθερώνει τόν 
ἄνθρωπο ἀπό κάθε ἐξάρτηση καί τοῦ δίνει 
πληρότητα ζωῆς.

Ἐάν δέν γνωρίζουμε αὐτήν τήν νηπτική μέ-
θοδο τῆς Ἐκκλησίας, δέν μποροῦμε νά κατα-
λάβουμε τήν θεϊκή μας καταγωγή. Εἶναι δυνα-
τόν ἕνας ἐπιστήμονας νά γνωρίζη τήν ἐπιστή-
μη του χωρίς νά γνωρίζη τήν μέθοδο μέ τήν 
ὁποία ἀποκτᾶ τήν ἀνθρώπινη γνώση; Πῶς 
εἶναι δυνατόν ὁ Χριστιανός νά μήν γνωρίζη τήν 
μέθοδο τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ὁποία γίνεται 
ἐλεύθερος καί ἀπαλλάσσεται ἀπό κάθε ἐξάρ-
τηση;(parembasis.gr).

Μποροῦμε νά ὑποτιμοῦμε τόν ἑαυτό μας 
καί νά χάνουμε τόν μεγάλο προορισμό μας;

Σύγγραµµα
του Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου
Καπιτωλιάδος Ησύχιου  
Σεβασµιώτα-
τος Μητροπο-
λίτης Καπιτω-
λιάδος κύριος 
Ησύχιος. Ο 
κατά κόσµον 
Ηλίας Κοντο-
γιάννης γεννή-
θηκε στις 
Αχαρνές (Με-
νίδι) Αττικής το 1944. Το 1958 
µετέβη στα Ιεροσόλυµα. Στις 18 
∆εκεµβρίου 1961 εκάρη µονα-
χός. ∆ιάκονος χειροτονήθηκε 
στις 19 ∆εκεµβρίου 1961 και 
Πρεσβύτερος το 1964. Το 1967 
έλαβε το οφίκιο του Αρχιµανδρί-
τη. Το 1975 αποφοίτησε από τη 
Νοµική Σχολή Αθηνών. Υπηρέ-
τησε ως Πατριαρχικός Επίτροπος 
στην Μητρόπολη Πτολεµαΐδος 
από το 1981 µέχρι το 1984. Στις 
26 Μαρτίου 1984 χειροτονήθηκε 
Επίσκοπος Αβήλων. ∆ιετέλεσε 
Πατριαρχικός Επίτροπος στο Ίρ-
µπετ της Ιορδανίας από το 1984 
µέχρι το 1991. Στις 10 Νοεµβρί-
ου 1991 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος 
Καπιτωλιάδος. Το 1994 προήχθη 
σε Μητροπολίτη.
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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

ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ: 

«Έφυγε» ο Παν. Κουβάς
Σε πένθος βυθίστηκε ο ιστορικός Αχαρναϊκός, αφού 

έφυγε από την ζωή ο αντιπρόεδρος της οµάδας Πανα-
γιώτης Κουβάς, σε ηλικία 55 ετών χτυπηµένος από την 

επάρατη νόσο. Ο εκλιπών είχε αφιερώσει µεγάλο µέρος 
της καθηµερινότητάς του στον ιστορικό Αχαρναϊκό, κυ-
ρίως τη τελευταία χρονιά που η οµάδα ήταν στη Γ΄ Εθνι-
κή. Ήταν ένας ευγενικός, χαµηλών τόνων παράγοντας, ο 
οποίος ενίσχυσε σηµαντικά και οικονοµικά την οµάδα, 
στηρίζοντας κυρίως τις ακαδηµίες του συλλόγου αλλά 

και τους ποδοσφαιριστές του Αχαρναϊκού.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την   ΚΥΡΙΑΚΗ     07  Φεβρουαρίου   2021 και 
ώρα 9.00 π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό   
Κοιµήσεως  Θεοτόκου - Αχαρνές  υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής του  πολυαγαπηµένου µας Πατέρα, Παππού, 
Αδελφού  και  Θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΓΚΟΥΜΑ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  ∆ώρα και Νίκος, Γιάννα και Αναστάσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:  Σωτήρης  και Γεωργία,

Ελένη και Γεώργιος, Βαγγέλης 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
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ΚΟΙΝΣΕΠ Λύχνος
Άνθη – Φυτά – Στολισμοί

Εθνικής Αντσιστάσεως 40- Αχαρνές                                Τηλ. 6987 464085
(∆ίπλα στο παλαιό  Κοιµητήριο)                       koinseplyxnos@gmail.com

Ορθόδοξα  κελεύσµατα….
Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 31-1-2021
Και εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ.  Καὶ 
ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, 
καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν 
πλούσιος,  καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν 
τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, 
ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.  καὶ προδραμὼν 
ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα 
ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι.  
καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ 
᾿Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· 
Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ 
ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν 
χαίρων. Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον 
λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ 
εἰσῆλθε καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος 
εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ιδοὺ τὰ ἡμίση 
τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς 
πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, 

ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Εἶπε δὲ πρὸς 
αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ 
οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς 
υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν.  Ήλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο 
Κυριακής ΙΕ´ Λουκά
 Μπήκε κατόπιν στην Ιεριχώ και περνούσε 
μέσα απ’ αυτήν.  Εκεί, λοιπόν, εμφανίστηκε 
κάποιος, που ονομαζόταν Ζακχαίος ο 
οποίος ήταν προϊστάμενος των τελωνών 
και ήταν πλούσιος  και προσπαθούσε να δει 
ποιος είναι ο Ιησούς, αλλά δεν μπορούσε 
εξαιτίας του πλήθους, γιατί ήταν κοντός 
στο ανάστημα. Τους προσπέρασε τότε 
τρέχοντας μπροστά κι ανέβηκε σε μια 
συκομουριά για να τον δει, επειδή από 
εκείνο το δρόμο θα περνούσε ο Ιησούς. 
Μόλις, λοιπόν, έφτασε ο Ιησούς στο μέρος 

εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και 
του είπε: Ζακχαίε, βιάσου να κατέβεις, γιατί 
σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου.
Βιαστικά, τότε, κατέβηκε και τον 
υποδέχτηκε με χαρά.  Όλοι οι άλλοι, όμως, 
όταν το είδαν αυτό, γόγγυζαν λέγοντας 
πως σ’ ενός αμαρτωλού το σπίτι μπήκε να 
μείνει. Σηκώθηκε όρθιος τότε ο Ζακχαίος 
και είπε στον Κύριο: Κύριε, να! Από 
τώρα τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα 
προσφέρω στους φτωχούς. Κι αν από 
κάποιον πήρα κάτι με τρόπο εκβιαστικό, 
του το επιστρέφω στο τετραπλάσιο.  Τότε 
ο Ιησούς του είπε: Σήμερα συντελέστηκε 
σωτηρία στο σπίτι αυτό, καθότι γιος του 
Αβραάμ είναι κι αυτός. Γιατί ο Γιος του 
Ανθρώπου ήρθε ν’ αναζητήσει και να σώσει 
το χαμένο.

Πηγή : Proseuxi.gr 

Βαριά  απώλεια  για  το  Ζεφύρι
«Έφυγε», αιφνίδια, από τη ζωή, το βράδυ της ∆ευτέ-
ρας 25 Ιανουαρίου 2021, ο πρώην ∆ήµαρχος Ζεφυρί-
ου Απόστολος Ζέρβας. Τις τελευταίες µέρες νοσηλεύ-
τηκε, λόγω καρδιακού προβλήµατος, στο νοσοκο-
µείο, αλλά είχε επιστρέψει στο σπίτι του, όπου ανάρ-
ρωνε. 

∆ιετέλεσε ∆ήµαρχος Ζεφυρίου τις τετραετίες 1991-
1994 και 1999-2002 και Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµ-

βουλίου τη τετραετία 2007-2010.
Συνέγραψε τα βιβλία «Σε βρήκα Κώστα Ζέρβα» 

(2009), «Αράχωβα το χωριό µας» (2010), «Ό,τι θυµιέ-
µαι» (2011) και την ιστορική έκδοση του ∆ήµου Φυλής 
«Ζεφύρι- Νεότερη διαδροµή 1950-2010» (2019).

∆ιακρίθηκε για το ήθος, την ευρυµάθεια και τη αγά-
πη του για τη ζωή. Άφησε στη ζωή τη σύζυγό του Γεωρ-
γία Ρούπα και το γιο του Μηνά. 
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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, 31 Ιανουάριος 2021 ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙ-
ΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 2102430183

∆ευτέρα, 1 Φεβρουάριος 2021 ● ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132. 2102462255 

Τρίτη, 2 Φεβρουάριος 2021 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑ-
ΤΙΟΣ       Λ.Καραµανλή 38-40. 2102446460

Τετάρτη, 3 Φεβρουάριος 2021 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆Ι-
ΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 2102477442

Πέµπτη, 4 Φεβρουάριος 2021 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Πάρνηθος 118. 2102403004

Παρασκευή, 5 Φεβρουάριος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε 

ΕΙΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Σάββατο, 6 Φεβρουάριος 2021 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ         Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737

Κυριακή, 7 Φεβρουάριος 2021 ● ΣΑΜΠΑΝΗ 
ΗΛΙΑΝΑ Αγ. Τριαδος 75. 2102442655

∆ευτέρα, 8 Φεβρουάριος 2021 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117. 
2102430204

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος 2021 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.∆ιονυσίου 82. 2102444771

Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2021 ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. 2102462194
Πέµπτη, 11 Φεβρουάριος 2021 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711
Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2021 ● ΡΟΥΜΠΕ-
ΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 
2102477292
Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2021 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792
Κυριακή, 14 Φεβρουάριος 2021 ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 2102404494

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 31/1/2021 ΕΩΣ 14/2/2021

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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