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Με την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισµού ο ∆ήµαρχος, 
βάζει µπροστά την προώθηση έργων και δράσεων 

Σε  Lockdown 
ολόκληρη
η Αττική  έως 
τις  28  Φεβρουαρίου 2021 

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ µέτρα στην Αττική, από προχθές  Πέµπτη 
έως τις 28 Φεβρουαρίου, αλλά και ενδεχόµενη βεντάλια περιορι-
σµών στο επόµενο δίµηνο, ανακοίνωσε  το  απόγευµα της Τρίτης  
επισήµως στο διάγγελµά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης ενώ τα πρόσθετα περιοριστικά µέτρα που θα ισχύσουν από 
Πέµπτη  στις 6 το πρωί έως και τις 28 Φεβρουαρίου, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα της Αττικής, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των 
νήσων και της περιοχής της Τροιζηνίας, ανακοίνωσε ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδα-
λιάς. Η απόφαση για τα πρόσθετα περιοριστικά µέτρα βασίστηκε 
σε δύο δεδοµένα: την αύξηση των νοσηλειών στην Αττική, όπου 
οι δοµές υγείας σταδιακά γεµίζουν, και τις µεταλλάξεις του ιού που 
φαίνεται να επιταχύνουν τη µεταδοτικότητά του. 

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΜΑ∆Α 
µηχανικών της περιο-
χής έβαλε µπρος και µέ-
σα από µία συνεκτική 
δουλειά, προτείνει την 
διπλή επέκταση του 
Μετρό µέχρι το Κέντρο 
των Αχαρνών και το 
Ολυµπιακό Χωριό.  

 Πρόταση για διπλή σύνδεση  
του Μενιδίου µε το Μετρό

Εµβολιαστικό Κέντρο από 15 Φεβρουαρίου 
η  Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού
ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ εµβολια-
σµών για ηλικίες 60 - 64 ετών τα 
οποία θα πραγµατοποιούνται στην 
Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χω-
ριού.   Στη συγκεκριµένη ηλικιακή 
οµάδα, θα χορηγείται το εµβόλιο της 
AstraZeneca. Οι πολίτες θα µπορούν 
να κλείσουν το ραντεβού τους για 
τον εµβολιασµό µε τρεις τρόπους. 

Με στοιχεία TAXIS στην ιστοσελίδα 
https://emvolio.gov.gr/ Επιβεβαιώ-
νοντας το προτεινόµενο ραντεβού 
µέσω γραπτού µηνύµατος (SMS) 
στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής 
χρήσης (13034). Για τους πολίτες, 
που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα τε-
χνολογικά µέσα, µε επίσκεψη στα 
ΚΕΠ ή Φαρµακεία.

Έ να σηµαντικό βήµα στο 
δρόµο του εκσυγχρο-
νισµού πραγµατοποιεί 

ο ∆ήµος Αχαρνών µετά την 
υπερψήφιση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο της ίδρυσης Ανα-
πτυξιακού Οργανισµού Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.  Η νοµική 
µορφή του θα είναι Ανώνυµη 
Εταιρεία ειδικού σκοπού και µε 
την ίδρυσή του ο ∆ήµος Αχαρ-
νών συγκαταλέγεται πλέον µε-
ταξύ των δήµων που διαθέ-
τουν µια τέτοια εταιρεία. Μετα-
ξύ αυτών η Αθήνα, η Θεσσαλο-
νίκη, τα Τρίκαλα και αρκετές 
άλλες ακόµη, οι οποίες µάλι-
στα έχουν να επιδείξουν σηµα-
ντικά αποτελέσµατα. 

Οι ανώνυµες αναπτυξιακές 
εταιρείες των ΟΤΑ συµπεριλαµβάνονται στο πλάνο για 
τη Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για νοµικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου, που συστήνονται για την εξυπη-
ρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Πρόκειται ουσια-
στικά για τη µετεξέλιξη των ανώνυµων αναπτυξιακών 
εταιρειών, που λειτουργούσαν τα προηγούµενα 25 χρό-
νια και αποτέλεσαν έναν µοχλό ανάπτυξης. 

Αυτή η νέα µορφή προσπάθησε να εξαλείψει τις αδυ-
ναµίες που είχαν και στρέφει την προσοχή στην ανάπτυ-
ξη µέσω της υλοποίησης προγραµµάτων, δίνοντας πα-
ράλληλα στους δήµους τη δυνατότητα να ξεπεράσουν 
γραφειοκρατικές δυσκολίες και να καλύψουν τα κενά 

που προκύπτουν σε στελεχιακό 
δυναµικό σε πολλούς εξ αυτών. 

Κάθε τέτοιου είδους αναπτυξι-
ακός οργανισµός µπορεί να απο-
λαµβάνει αυτοτέλειας όχι όµως 
και αυτονοµίας, να συµπράττει µε 
άλλους παρόµοιους οργανι-
σµούς για την προώθηση της 
αναπτυξιακής πολιτικής (µε στό-
χο την επιστηµονική, συµβου-
λευτική και τεχνική υποστήριξή 
τους), να προωθεί τη βιώσιµη 
ανάπτυξη, να συµβάλλει στην 
υλοποίηση έργων. Ουσιαστικά 
µπορεί να λειτουργήσει ως ένας 
ξεχωριστός βραχίονας των υπη-
ρεσιών του ∆ήµου µε τεχνική και 
υπηρεσιακή δυνατότητα. 

Μεταξύ πολλών άλλων µπο-
ρεί να προσελκύει επενδύσεις, να 

παρέχει τεχνική υποστήριξη, να στηρίζει την καινοτοµία, 
να συµβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ή 
να διευκολύνει αναπτυξιακές προσπάθειες. 

Κατά τη συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έγινε 
αναφορά στις αξιόλογες υπηρεσίες του ∆ήµου, για τους 
οποίους η αναπτυξιακή µπορεί να αποτελέσει ένα πο-
λύτιµο σύµµαχο και να αποτελέσει το µέσο για έργα µε-
γάλης κλίµακας και την αξιοποίηση όλων των χρηµατο-
δοτικών εργαλείων. 

Όσον αφορά τη στελέχωσή της,  ως εγγύηση  επιτυ-
χίας  στο πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο Πρόεδρος  ανα-
λαµβάνει ο  ∆ήµαρχος   Σπύρος Βρεττός. 

✒ ΣΕΛ. 16

✒ ΣΕΛ. 13

✒ Αναλυτικό ρεπορτάζ  στην σελίδα  7 

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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Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικάΑχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 
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Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

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

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

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

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

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

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

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

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

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

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

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

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

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

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

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

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

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

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

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

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

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

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

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

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

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

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

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

ΑΛΜΑ  ΠΡΟΟ∆ΟΥ  ΚΑΙ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  
Η  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ∆ΗΜΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ

✒ ΣΕΛ. 10
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Σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, ο κυβερνήτης, πέραν από κά-
θε ιδεολογία, πρέπει να φροντίζει να γεφυρώνει την διαφορά 

µεταξύ πλουσίων και φτωχών, για να αποφύγει την σύγκρουση, τον 
εµφύλιο αλληλοσπαραγµό, το χάος. Και οι µη ευνοηµένοι από τη 
φύση, έχουν δικαίωµα στην ζωή.

Στην Ελληνική βουλή, λόγω του δηµοκρατικού πολιτεύµα-
τος µας, µπαίνουν πολλές λινάτσες και ψώνια. Όπως έλεγε 

και ο Αµερικανός πρόεδρος Λίνκολν, δεν 
µπορείς να εξαπατάς πολλούς ανθρώπους, 
πολλές φορές. Η µοίρα τους είναι να πάνε στα 
πουρνάρια και αυτό βεβαίως γίνεται.

Τον δρόµο για την επανεκλογή της Ν.∆. 
στην εξουσία, τον έχει στρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, 

χωρίς να χαµπαριάζει, µε την αλλαγή του εκλο-
γικού νόµου, σε απλή αναλογική. Τόσο κατα-
λαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. 

Ένας  αρχαίος ηγεµόνας έλεγε: Εάν κά-
τι δεν είναι σωστό, µην το κάνεις. Εάν 

δεν είναι αλήθεια, µην το λες. Θα γίνεις ρεζί-
λι στων σκυλιών.

Η ιστορία µας διδάσκει ότι, οι επαναστά-
σεις δεν φέρνουν πάντα την πολυπόθητη 

ελευθερία, αλλά την αλλαγή του ηγέτη ενός 
ολοκληρωτισµού. Ελευθερία φέρνει το σύνταγ-
µα και η τήρηση των νόµων, που φροντίζουν 
για την άµβλυνση της διαφοράς, µεταξύ πλούσιων και φτωχών.(Αντι-
καπιταλισµός). Και το σύνταγµα και οι νόµοι, βελτιώνονται, ανάλογα 
µε τις ανάγκες της κοινωνίας, λόγω της εξέλιξης της επιστήµης και της 
τεχνολογίας. Αυτό είναι ανάγκη της ζωής και θα συµβαίνει πάντα.

Περιµένουµε από τον κύριο Σηµίτη, να συµβουλέψει τους 
επόµενους κυβερνήτες, µε εντιµότητα και γνώση, τι λάθη 

έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, για να έλθει η πατρίδα µας 
στην χρεοκοπία. Θα είναι η τελευταία γενναία πράξη του. 

Πίσω από κάθε ειρηνιστική ή εθνικιστική έξαρση, βρίσκεται η 
αδηφάγος πολεµική βιοµηχανία. Εξ’ ου και το θέλεις ειρήνη, 

έσο έτοιµος για πόλεµο.
Πίσω από την δύναµη και την κυριαρχία µιας χώρας, είναι 
η πολεµική βιοµηχανία της, που δεν  µπορούµε να το απο-

φύγουµε. Οι άνθρωποι δεν είναι άγγελοι όπως φανταζόµαστε. Εί-
ναι πλάσµατα πολύκλοπα και απρόβλεπτα.

Αναρωτιέµαι, γιατί αρκετοί πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, είναι κοι-
νά ψώνια. Μήπως η πολύ µελέτη για αποστήθιση, τους έχει πυ-

ροβολήσει τον εγκέφαλο; Εγώ που τελείωσα την υποχρεωτική εκ-
παίδευση µε καλώς, νοµίζω ότι έχω πιο σωστή, πιο υποφερτή λογι-
κή. Βάλτε την κρίση σας να δουλέψει. Εγώ νοµίζω ότι είναι απλά 

φλούδες. 
Οι συνδικαλιστικοί αγώνες, δεν έχουν 
καµία σχέση, µε γιάφκες αναρχικών, µε 

ναρκεµπόριο ή κουφοντίνες. Μην µπερδεύ-
ετε τις γραβάτες µε τα σώβρακα. Ποτέ οι εργά-
τες δεν θα σταµατήσουν να διαµαρτύρονται, 
για τυχόν αδικίες εις βάρος τους. Άλλο θέµα 
ο εργατοπατερισµός και ο κοµµατισµός. ∆η-
λαδή το καπέλωµα. 

Ένας σοφός άνθρωπος µας είπε. Εάν βρε-
θείς µε µια όµορφη και πνευµατώδη κοπέ-

λα, σου φαίνεται πολύ λί-
γο, µια στιγµή. Εάν ακου-
µπήσεις το χέρι σου  σε 
καυτό νερό για λίγο, δεν 
θα το ξανακάνεις ποτέ. Αυ-
τό λέγεται έρωτας, γιατί 
ψάχνεις να την ξαναβρείς. 

Πολλοί επώνυµοι, διάσηµοι και βρα-
βευµένοι συµπολίτες µας, ξεκίνησαν 

από ένθερµοι κοµµουνιστές και έληξαν απλά 
φιλελεύθεροι. Είναι γιατί, ποτέ δεν µπόρεσαν 
να υποτάξουν το εγώ τους, στο εµείς. Όλοι 
εµείς, δεν είσαι εσύ, καλέ µου άνθρωπε. Έτσι το έχει ρυθµίσει η 
µητέρα φύση. 

Κρίµα η αµαρτία είναι η τεµπελιά και όχι η αδεξιότητα. Αυτή δι-
ορθώνεται. Η τεµπελιά είναι έµφυτο κουσούρι, που  δεν  θερα-

πεύεται. Είναι ακριβώς σαν τον δύστροπο άνθρωπο, αυτόν που χα-
ρακτηρίζουµε στριµµένο άντερο. 

∆εν θυµάµαι ποιος  το είπε, αλλά είναι, πέρα για πέρα σω-
στό. Το πνεύµα µας είναι παντελώς ελεύθερο και δεν φυλα-

κίζεται. Το στοµάχι µας όµως, εξαρτάται από πολλούς ανθρώ-
πους. Είτε αυτοί είναι χορηγοί, είτε εξουσία, είτε καρεκλοκένταυ-
ροι, είτε εργοδοσία, είτε εκβιαστές και τόσοι άλλοι. Είναι τεράστιο 
το µπλέξιµο και δύσκολο πολύ, να βγεις άθικτος.

Οι µάχες των Ελλήνων κατά των Περσών δυόµιση χιλιάδες χρό-
νια πριν, θεµελίωσαν στην ανθρώπινη συνείδηση, ότι πέραν 

από τις όποιες υποχρεώσεις απέναντι στην όποια εξουσία, έχουµε και 
δικαιώµατα. Νοµοτέλεια, που κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει. 

Πολλές φορές στην ζωή µας, είµαστε υποχρεωµένοι από 
ανάγκη, να ακολουθούµε το ρεύµα, αλλά κανείς δεν µπο-

ρεί να µας υποχρεώσει, να αλλάξουµε τις ηθι-
κές αξίες µας ή τα πιστεύω µας.  Τα φύλλα του 
∆ένδρου µαραίνονται, αλλά η ρίζα του κρα-
τά την αναγέννηση.

Στην  παραγωγή, προτεραιότητα έχουν τα 
τρόφιµα, πρωτογενώς, ή επεξεργασµένα, 

για να µπορούµε να στεκόµαστε όρθιοι.  Κατό-
πιν έρχονται τα βιοµηχανικά  υλικά, που µε την 
πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας, άλ-
λα καταργούνται και άλλα βελτιώνονται.  Αυτά 
τα δύο πρέπει να είναι σε ισορροπία. Η µονοµε-
ρής παραγωγή, φέρνει την φτώχεια και την εκ-
µετάλλευση. Οι κυβερνήτες µας πρέπει να είναι  
ενήµεροι.  Η παροχή υπηρεσιών λειτουργεί µό-
νον  σε καταστάσεις ευπορίας.

Ο κάθε άνθρωπος αρέσκεται να δίνει εντολές και να υπα-
κούουν, ένας ή πολλοί συνάνθρωποί του. Αυτό είναι ένα 

βιολογικό κουσούρι. Το θεωρεί ότι είναι εξουσία του, και το χρη-
σιµοποιεί συχνά µε λάθος τρόπο, άτιµα ανήθικα, για να ικανοποι-
ήσει το αίσθηµα, ότι έχει κάποια εξουσία.

Οι ποιητές γράφουν συνήθως, ουτοπικές φαντασιώσεις. Ζουν 
σε ένα δικό τους κόσµο, που δεν µοιάζει καθόλου µε τον πραγ-

µατικό, τον κόσµο που ζούµε.

Ιδεολόγος είναι ο άνθρωπος που κάνει σούπα τα κόκκινα 
γαρύφαλλα γιατί µοσχοµυρίζουν, ενώ πετάει τις λαχανίδες 

που µυρίζουν άσχηµα.
Στην  ζωή µας, όπως έλεγε ένας παλιός σοφός, η αγάπη είναι ο σκο-
πός και η ζωή µας ένα ταξίδι. Τι νόηµα έχει να ταξιδεύεις µόνος.
Σοφόν το σαφές, έλεγαν οι πρόγονοι µας. Η δηµιουργική 
ασάφεια που προτείνει κάποιος κοµµατάρχης, είναι απλά η 

απάτη. Αυτή όµως δεν λύνει κανένα πρόβληµα, απλά τα χειροτε-
ρεύει. Θέλει ειλικρινή πρόθεση  και τιµιότητα η λύση όποιου προ-
βλήµατος. 

Ο άνθρωπος που δεν µπόρεσε να υποτάξει τον εγωισµό του, 
δεν κατάλαβε ποτέ, γιατί ήταν το πέρασµα του από την ζωή. Η 

λειτουργία της µητέρας φύσης είναι να βελτιώνει τα όντα της όχι να τα 
εκφυλίζει. 

Η ανταµοιβή µετά θάνατον, είναι η δολιότητα όλων των 
θρησκειών. ∆εν κάνουµε ένα καλό, µε φόβο την τιµωρία, 

ή την ανταµοιβή, µετά θάνατο. Ότι δεν θέλεις να σου κάνουν, µην 
το κάνεις στον συνάνθρωπο σου. Αυτό λέγεται ανθρωπιά, µε την 

σωστή έννοια.
Όταν ένας συνάνθρωπος, δεν συµφωνεί, 
ούτε µε το άσπρο, ούτε µε το µαύρο, τότε 

σίγουρα, είναι πυροβοληµένος. ∆ηλαδή κλη-
ρονόµησε τρελό γονίδιο. Κακοτυχία ακούσια, 
που κάτι πρέπει να κάνει για να την ξεπεράσει.

Το µυαλό µας, το πνεύµα µας, είναι 
ελεύθερο πουλί και πετάει όπου αυτό 

θέλει. Όµως το στοµάχι µας εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, για τους οποίους κά-
νουµε αθέλητους συµβιβασµούς. Κανείς µας 
δεν µπορεί να το αρνηθεί αυτό.

Οι κουλτουριάρηδες  προσπαθούν να µας πουν ότι είναι ένα, 
ενώ ξέρουν ότι είναι µηδέν. Φρίκη.
Ο ξερόλας, µπορεί να τσαντίζει τις γυναίκες, αλλά δεν είναι 
βλαβερός εφόσον είναι σωστός. Οι γυναίκες σιωπηρά το 

καταλαβαίνουν, αφού ηρεµίσουν.
∆εν λέµε ποτέ σε έναν συµπολίτη. Ρε µάπα τι λες: Απλά του λέ-
µε, αγαπητέ εδώ διαφωνούµε, αλλά αγνόησε το, µην δίνεις ση-

µασία. Για να αποφύγουµε τα χειρότερα.
Τα γερόντια σοφά µας έλεγαν. Κάνει κρύο παγωνιά, θέλει 
τζάκι και γωνιά. Θέλει δύο να αγαπιώνται και αγκαλίτσα να 

κοιµώνται. Σωστοί.
Οι  φτωχοί άνθρωποι µιλάνε πάντα για τον εαυτό τους µε αρχή 
το εγώ. Οι πλούσιοι σπανίως, γιατί µιλάει το έργο τους.
Η επιτυχία είναι αποτέλεσµα επίπονου και επιθυµητού 
σκοπού. Τα ευχάριστα πράγµατα δεν διαρκούν πολύ. Έτσι 

είναι η ζωή. 
Εκτιµούµε ένα άνθρωπο, µε τη άδολη θέληση του, για αλλη-
λεγγύη και βοήθεια. ∆εν το ξεχνάµε ποτέ.

Από παιδί και από τρελό µαθαίνεις την 
αλήθεια. Από γέροντα µαθαίνεις τα λά-

θη. Με το κρασί, εκφράζεις, όλα όσα σου απα-
γορεύουν να πεις.

Μπιζάρισµα λέµε, να µιλάει ένας υπουργός 
σε ένα κανάλι της T.V. και πίσω να ακούγε-

ται ένας θόρυβος, από κοµπρεσέρ, από αλυσο-
πρίονο, από ένα τρυπάνι. Φρίκη. Ιεροσυλία.

Το Γ΄ Ράϊχ ( Βασίλειο) το έκανε ο Χίτλερ 
και µας έπνιξε στα πτώµατα και στο αί-

µα. Το τέταρτο, το έκαναν οι επόµενοι Καγκε-
λάριοι και µας καταδίκασαν στην φτώχεια. Τέ-
λος πάντων αυτοί οι γερµανοί τα θέλουν όλα 
δικά τους; 

Κακαράντζες λέµε τους ανθρώπους, που µε το αίσθηµα της 
κατωτερότητας (κόµπλεξ), θέλουν να καταλύσουν το κράτος 

µας, να πέσουµε στην αναρχία, την εξάρτηση, την υποδούλωση. 
Ευτυχώς είναι λίγοι, πέραν από τις όποιες ζηµιές προκαλούν, στην 
ιδιωτική, ή δηµόσια ιδιοκτησία. Ο ανθρώπινος µπαξές, έχει από όλα 
τα λουλούδια. 

Όταν πηδάς εµπόδια, λόγω της φόρας, κάπου θα χτυπήσεις. 
Το τραύµα θα φανεί αργότερα. Αυτό παθαίνουν όλοι όσοι 

πιστεύουν, ότι έχουν εξουσία ασύδοτη. 

∆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»

Αναρωτιέµαι, που κολ-
λάει η ελευθερία του λό-
γου και της σκέψης, στα 

Πανεπιστήµια και τα Εκπαιδευ-
τικά  Ιδρύµατα, µε τις  γιάφκες 
των αναρχικών, τους ναρκέ-
µπορους, το ναρκεµπόριο, 
τους εξαρτηµένους, τους µηδε-
νιστές, τους αρνητές της κοινής 
λογικής. Όσοι κοµµατάρχες 
τους υποκινούν, απλά κάµουν 
ζηµιά και συρρικνώνουν το 
κόµµα τους. 

Οι πλούσιοι άνθρωποι, 
ξέρουν τι έχουν. Οι φτω-
χοί, ξέρουν τι θέλουν. 

Όποιος λέγει αυτή την κουβέ-
ντα είναι απλά σωστός. ∆εν 
χρειάζεται εξυπνάδα. Υπάρχει 
όµως ένα ερώτηµα. Γιατί πο-
θούµε τόσο πολύ να γίνουµε 
πλούσιοι; Η απάντηση είναι : 
Για χίλιους λόγους. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Την διασηµότητα ακολου-
θεί το χρήµα. Βασικά ο στόχος 
µας είναι το χρήµα. Για να απο-
κτήσεις όµως διασηµότητα, πρέ-
πει να υποταχτείς, στις θελήσεις 
αυτών που θα σε κάνουν διάση-
µη. Φαύλος κύκλος δηλαδή αδιέ-
ξοδο. Άτιµο µεν, πραγµατικό δε.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Αυστηρά περιοριστικά µέτρα στην Αττική, από προχθές  
Πέµπτη έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, αλλά και ενδεχό-
µενη βεντάλια περιορισµών στο επόµενο δίµηνο, ανακοί-

νωσε  το  απόγευµα της Τρίτης  επισήµως στο διάγγελµά του ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα πρόσθετα περιοριστι-
κά µέτρα που θα ισχύσουν, στην Περιφερειακή Ενότητα της Ατ-
τικής,  ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και ∆ι-
αχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Η απόφαση για τα πρόσθε-
τα περιοριστικά µέτρα βασίστηκε σε δύο δεδοµένα: την αύξηση 
των νοσηλειών στην Αττική, όπου οι δοµές υγείας σταδιακά γε-
µίζουν, και τις µεταλλάξεις του ιού που φαίνεται να επιταχύνουν 
τη µεταδοτικότητά του.  Παράλληλα, τόνισε ότι οι επιθέσεις του 
κορονοϊού µπορεί να εκδηλωθούν αιφνιδιαστικά και µε ρυθ-
µούς εκθετικούς, «σαν τη φωτιά που απλώνεται γρήγορα και κα-
ταστροφικά», ενώ προσέθεσε ότι απέναντι σε ένα φαινόµενο δυ-
ναµικό, επελέγη η τακτική επισκόπηση και η ευέλικτη προσαρ-
µογή των µέτρων, ανάλογα µε την πραγµατική κατάσταση.

Σε πλήρη αναστολής λειτουργίας µπαίνουν όλα τα Σχολεία  
της Αττικής, πλην της ειδικής αγωγής, καθώς το λεκανοπέ-
διο µπαίνει σε αυστηρότερο καθεστώς Iockdown από το 

πρωί της Πέµπτης. Το νέο «lockdown» στα σχολεία θα διαρκέσει 
έως τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές τα µέτρα 
θα επανεξεταστούν στο τέλος της εβδοµάδας.  Υπενθυµίζεται ότι 
στην περίπτωση της Αττικής, µόνο τα Λύκεια λειτουργούσαν µε 
το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης, ενώ τα νηπιαγωγεία, τα δηµο-
τικά και τα Γυµνάσια λειτουργούσαν δια ζώσης µε φυσική παρου-
σία. Τα µαθήµατα πλέον θα γίνονται πλέον διαδικτυακά, ενώ θα 
τεθεί σε λειτουργία και η εκπαιδευτική  τηλεόραση στην ΕΡΤ για 
τους µαθητές του δηµοτικού. Εκτός απροόπτου, τα µαθήµατα θα 
γίνονται το πρωί για τους µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκεί-
ου, ενώ οι µαθητές του δηµοτικού θα παρακολουθούν τα µαθή-
µατα το µεσηµέρι από τις 14:10 έως τις 17.20. Η παρακολούθηση 
των µαθηµάτων θα είναι υποχρεωτική, ενώ οι απουσίες θα κατα-
γράφονται κανονικά. Σηµειώνεται ότι για τους γονείς θα δοθεί 
άδεια ειδικού σκοπού.

Με  απόφαση του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηαναγόρα, σύµ-
φωνα µε την οποία, αναλαµβάνει τα καθήκοντα του Αρ-

χιερατικού Επιτρόπου της Περιφέρειας Άνω Λιοσίων, Ζεφυρί-
ου και Φυλής, ο Αρχιµανδρίτης και Προϊστάµενος του Μητρο-
πολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης Άνω Λι-
οσίων π. Τίτος Χρήστου. Ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς 
ευχήθηκε στον π. Τίτο Χρήστου καλή ποιµαντική θητεία, δίνο-
ντας παράλληλα τη δέσµευση, ο ∆ήµος Φυλής να συνεχίσει, 
την αγαστή συνεργασία των. 

Με ευλάβεια τιµάµε σήµερα τη γιορτή του Αγίου Βλα-
σίου, του Πολιούχου και Προστάτη της Πόλης µας, ανα-
φέρει στο  εορταστικό µήνυµα του 0 ∆ήµαρχος Σπύρος  

Βρεττός. «Ο Άγιος Βλάσιος συνδέεται άρρηκτα µε την ιστορι-
κή πορεία της πόλης µας µέσα στον χρόνο. Στη δύσκολη αυ-
τή περίοδο για τον τόπο µας, που όλοι µας δοκιµαζόµαστε 
σκληρά από την εξάπλωση και τις συνέπειες της πανδηµίας, η 
εορτή του Αγίου Βλασίου ας γίνει σηµείο αναφοράς για οµο-
ψυχία και αλληλεγγύη ώστε ενωµένοι να ξεπεράσουµε τα 
όποια προβλήµατα. Χρόνια Πολλά στις Αχαρνές µας.  Χρόνια 
Πολλά σε όλες και όλους» 

Ο   δηµοτικός σύµβουλος  Οδυσσέας Καµπόλης,   εν 
µέσω   του  αυστηρού lock down στο ∆ήµο Αχαρνών,  
πρότεινε τρία θέµατα  να συζητηθούν, µεταξύ άλλων 

και να ληφθούν αποφάσεις στο  τελευταίο  δηµοτικό συµ-
βούλιο: «Η ενίσχυση της πρωτοβάθµιας περίθαλψης, η στή-
ριξη των επιχειρήσεων και της τοπικής οικονοµίας και η βελ-
τίωση των συγκοινωνιών.  Και όποιος σπεύσει να σχολιάσει 
ότι αυτά είναι θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της 
Κεντρικής ∆ιοίκησης, η απάντηση είναι ότι ένα ενωµένο, απο-
φασισµένο και οργανωµένο στις διεκδικήσεις του δηµοτικό 
συµβούλιο, αν µη τι άλλο, δεν αποτελεί αµελητέα ποσότητα 
για την Κεντρική ∆ιοίκηση».

Την κάλυψη της δεύτερης θέσης άµισθου ειδικού συµβού-
λου του ∆ηµάρχου, µε ανάθεση καθηκόντων σε θέµατα Τε-
χνικών Έργων και Πολεοδοµικών Εφαρµογών στον κ. Λάπ-

πα ∆ηµ. αποφάσισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών. Ο κ. Λάππας θα ασκεί 
καθήκοντα αµιγώς συµβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρµο-
διότητες οποιασδήποτε µορφής. Θα παρέχει συµβουλές και θα 
διατυπώνει γνώµες προς το ∆ήµαρχο και συµβουλευτική υπο-
στήριξη στα διοικητικά όργανα, στις επιτροπές και στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ∆ήµου, στο αντικείµενό του.

Την παραίτησή της υπέβαλε η δηµοτική σύµβουλος ∆ι-
ονυσία Μποµπόνη από την Ειδική Επιστηµονική Οµά-
δα ∆ιαχείρισης COVID για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών του ∆ήµου Αχαρνών. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
µας, η κ. Μποµπόνη υπέβαλε την παραίτησή της καθώς η Επι-
στηµονική Οµάδα απέτυχε να εκπληρώσει µέχρι σήµερα τους 
στόχους για τους οποίους δηµιουργήθηκε λόγω ελλιπούς 
πληροφόρησης από τον ΕΟ∆Υ και την Γεν. Γραµµατεία Πολι-
τικής Προστασίας αλλά και άλλων ειδικών συνθηκών.

Τάξη στο «χάος» του Ελαιώνα µε τη µετεγκατάσταση των 
περίπου 500 πρακτορείων µεταφορών στον Εµπορευµα-
τικό Σιδηροδροµικό Σταθµό και Σταθµό ∆ιαλογής (ΕΣΣΣ-

∆Ι) στο Θριάσιο Πεδίο, γνωστό και ως Θριάσιο ΙΙ, δηµιουργώ-
ντας ένα πλήρες µεταφορικό σύστηµα που θα αυξήσει τη λει-
τουργικότητα των logistics, επιχειρεί η κυβέρνηση. Το έδαφος 
προλείανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης σε διαδικτυακή εκδήλωση των εµπόρων, όπου, 
αφού σηµείωσε ότι η εικόνα της αγοράς µετά τον Covid-19 θα 
είναι διαφορετική, εκτίµησε ότι αυξάνεται η ανάγκη για µεγα-

λύτερα κέντρα logistics και πιο ισχυρές εταιρείες ταχυµεταφο-
ρών.

Την «κατάργηση» των αντικειµενικών αξιών των ακι-
νήτων και την αντικατάστασή τους µε τις εµπορικές αξί-
ες δροµολογεί το υπουργείο Οικονοµικών µε την ενερ-

γοποίηση ενός νέου πληροφοριακού συστήµατος. Μετά την 
άσκηση αναπροσαρµογής των αντικειµενικών αξιών των ακι-
νήτων που τρέχει στο υπουργείο Οικονοµικών και αναµένε-
ται να έχει ολοκληρωθεί Μάρτιο µε Απρίλιο, το οικονοµικό 
επιτελείο σχεδιάζει να στήσει έναν µόνιµο µηχανισµό αυτό-
µατης αναπροσαρµογής των τιµών ζώνης που λαµβάνει υπό-
ψη της η Εφορία για να φορολογεί τα ακίνητα. Το πληροφο-
ριακό σύστηµα θα παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς ακι-
νήτων και όπου εντοπίζει αυξοµειώσεις στις εµπορικές τιµές 
θα παρεµβαίνει αυτόµατα και θα «πειράζει» τις τιµές ζώνης.

Παράλληλα µε τις αλλαγές στις αντικειµενικές αξίες, στο 
υπουργείο Οικονοµικών προωθούν το σχέδιο των ηλε-
κτρονικών µεταβιβάσεων ακινήτων. Σύµφωνα µε τον προ-

γραµµατισµό, µετά το Μάρτιο θα ξεκινήσει να λειτουργεί πιλοτι-
κά η ψηφιακή µεταβίβαση ακινήτων ενώ µέχρι το τέλος τους 2021 
το σύνολο σχεδόν των υποθηκοφυλακείων θα µετεξελιχθούν σε 
κτηµατολογικά γραφεία και θα διευρυνθεί το πλήθος των υπηρε-
σιών του κτηµατολογίου που παρέχονται διαδικτυακά. Επίσης µε 
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης θα προχωρήσει το έρ-
γο της ψηφιοποίησης των αρχείων των υποθηκοφυλακείων. Για 
τις ηλεκτρονικές µεταβιβάσεις ακινήτων ο διοικητής της ΑΑ∆Ε 
Γιώργος Πιτσιλής µιλώντας στο 38ο συνέδριο της ΠΟΜΙ∆Α ανέ-
φερε ότι «προκειµένου να διευκολύνουµε τις µεταβιβάσεις των 
ακινήτων προχωράµε στην ψηφιοποίηση των δηλώσεων φορο-
λογίας φόρου µεταβίβασης ακινήτων».

Με ρύθµιση που θα ενταχθεί σε σχέδιο νόµου το οποίο 
θα κατατεθεί σύντοµα στη Βουλή, το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας θα µεταθέσει κατά ένα έτος 

τις προθεσµίες για την περαίωση δηλώσεων και υποβολή 
σχεδίων – δικαιολογητικών για την τακτοποίηση αυθαιρέ-
των. Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες είναι διαδοχικές και η 
πρώτη από αυτές λήγει, κατόπιν των παρατάσεων που έχουν 
ήδη δοθεί, στις 8.2.2021. Με την προωθούµενη ρύθµιση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι καταληκτικές 
ηµεροµηνίες µετατίθενται εντός του 2022 και ειδικότερα στις 
ηµεροµηνίες 8.2.2022, 8.5.2022 και 8.8.2022.

Η κακοκαιρία «Μήδεια»  θα «χτυπήσει» τη χώρα από το 
µεσηµέρι του Σαββάτου (13/2) από τα κεντρικά και τα βό-
ρεια ενώ βαθµιαία την Κυριακή (14/2) θα επικρατήσει στα-

διακά και στην υπόλοιπη χώρα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
µετεωρολόγου, Γιάννη  Καλλιάνου.. Μεγάλη είναι η πιθανότη-
τα χιονόστρωσης στο κέντρο της Αθήνας, ενώ είναι σίγουρο ότι 
τα βόρεια προάστια της Αττικής θα ντυθούν στα λευκά, υποστή-
ριξε ο µετεωρολόγος. Ο χιονιάς θα έρθει στην πρωτεύουσα αρ-
γά το απόγευµα της Κυριακής, µε τις θερµοκρασίες να κυµαίνο-
νται από 2 – 7 βαθµούς, ωστόσο η ποσότητα του χιονιού που θα 
πέσει θα είναι τέτοια που θα το «στρώσει» γρήγορα σε πολλές 
περιοχές της Αττικής.  Τη ∆ευτέρα τις προµεσηµβρινές ώρες θα 
χιονίσει τα κεντρικά και ενδεχοµένως πιο νότιες περιοχές, ενώ 
χιόνια αναµένονται και την Τρίτη στην Αθήνα.

Κατόπιν συντονισµένων παρεµβάσεων 
µου αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης 
της αναγκαιότητας εκ µέρους της κυ-
βέρνησης είναι γεγονός η σύσταση των 
δύο επιπλέον Πρωτοβάθµιων Υγειονο-
µικών  Επιτροπών στην Ανατολική Ατ-
τική, στον Άγιο Στέφανο και στο Λαύ-
ριο Αττικής. 

Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό 
Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, τον ∆ιοικητή της 
1 ΥΠΕ κ Παναγιώτη Στάθη, την Υποδιοικήτρια της 1ης 
ΥΠΕ κ Γιάννα Νταβώνη και τον ιατρό Αθ Παπαθανα-
σίου που εισηγήθηκε την λύση του προβλήµατος 
που ταλαιπωρούσε εκατοντάδες συµπολίτες µας  .

Μέχρι σήµερα οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής 
εξυπηρετούνταν στο σύνολό τους από την µία και 
µοναδική Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή Κο-
ρωπίου µε αποτέλεσµα η  αναµονή τους να ξεπερνά 

τους 8 µήνες! Με την σύσταση των δύο 
επιπλέον επιτροπών στον Άγιο Στέφανο 
και στο Λαύριο Αττικής διευκολύνεται 
πλέον η καθηµερινότητα των ασφαλισµέ-
νων και των συµπολιτών µας για τη χορή-
γηση πάσης φύσης αναρρωτικών αδειών 
για το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα καθώς 
και για τους υπόλοιπους επαγγελµατι-
κούς  κλάδους  όπως  προβλέπεται από 
τους επιµέρους κανονισµούς των ασφα-

λιστικών ταµείων. 
Τα  εκκρεµούντα αιτήµατα των ασφαλισµένων 

µέχρι σήµερα καθώς και τα νέα
αιτήµατα ασφαλισµένων που θα προκύπτουν κα-

τά τη διάρκεια λειτουργίας των
επιτροπών που εξυπηρετούν πλέον εντός µηνός, 

διευκολύνοντας τη ζωή των εργαζοµένων και των 
επαγγελµατιών της Ανατολικής Αττικής.

Σε  ζωντανή αναµετάδοση  πλέον  τα  
∆ηµοτικά   Συµβούλια του ∆ήµου Αχαρνών 
Ανοιχτές σε όλους τους δηµότες είναι 
πλέον οι συνεδριάσεις των ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Οι δύο πρώτες συνεδριάσεις της νέας 
χρονιάς µεταδόθηκαν ζωντανά και µάλι-
στα µέσω Facebook, µε τον πιο απλό τρό-
πο πρόσβασης δηλαδή. 

Ο πρόεδρος Θέµης Οικονόµου µε την 
πολυετή εµπειρία του στα αυτοδιοικητικά 
δρώµενα συντονίζει µε τον καλύτερο τρό-
πο τα συµβούλια παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω του 
τρόπου µε τον οποίο διεξάγονται οι συνεδριάσεις, δηλαδή της 
τηλεδιάσκεψης.  Είναι σίγουρα µια απόδειξη διαφάνειας από την 
πλευρά της δηµοτικής αρχής, η οποία θέλει κάθε δηµότης να εί-
ναι ενήµερος για τα θέµατα της πόλης. 

Μάλιστα οι ζωντανές µεταδόσεις τυγχάνουν θετικής ανταπό-
κρισης, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από τον αριθµό όσων πα-
ρακολουθούν διαδικτυακά και ο οποίος είναι πολλαπλάσιος 
όσων παρακολουθούσαν τις δια ζώσης συνεδριάσεις. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Βουλευτής  Ν∆ Ανατ. Αττικής) 
ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
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Οι  παρενοχλήσεις  αποτελούν  βαθιά  πολιτικό 
ζήτηµα  γιατί  τρέφουν  παρασιτικές  κοινωνίες 

Μένουµε ασφαλείς και στο ∆ιαδίκτυο - Οδηγίες της  Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για ασφαλή πλοήγηση

Της Παναγιώτα  Μπλέτα
Συγγραφέας - ∆ιανοήτρια

Η σεξουαλική παρενόχληση, κα-
θώς και η κάθε είδους παρενό-
χληση αφορούν όλους τους 

επαγγελµατικούς κλάδους. ∆εν έχουν να 
κάνουν µόνο µε την κακοποίηση απένα-
ντι στις γυναίκες, αλλά απέναντι σε 
όλους τους ανθρώπους που για τον άλ-
φα ή βήτα λόγο, βρίσκονται σε κάποια 
φάση της ζωής τους ευάλωτοι. Έχουν να 
κάνουν µε το δίκαιο και το άδικο και απο-
τελούν βαθιά πολιτικό ζήτηµα.

Με άλλα λόγια, είναι ένα θέµα που αφορά όλους 
µας. Θα πρέπει λοιπόν να παίρνουµε θέση και να απαι-
τούµε το σεβασµό ως τεκµήριο ισότητας και υγιούς αλλη-
λεπίδρασης µε τους γύρω µας. Όχι µόνο όταν οι ίδιοι γι-
νόµαστε θύµατα, αλλά και όταν αντιλαµβανόµαστε θύ-
µατα γύρω µας, να αντιστεκόµαστε, να καταγγέλουµε ευ-
θαρσώς τους θύτες και να υπερασπιζόµαστε αυτούς που 
στη θέση τους µπορείνα βρεθούµε οι ίδιοι στο µέλλον ή 
τα παιδιά µας. 

Κανένα ταλέντο, καµία µόρφωση, καµία ιδιοφυία, κα-
νένας έρωτας, καµία αγάπη, καµία εξουσία, καµία δηµο-
κρατία δεν δίνει το δικαίωµα να συµπεριφερόµαστε στους 
γύρω µας σαν υποτελείς. Γιατί πολύ απλά όλα τα παρα-
πάνω, όταν δεν συµβαδίζουν µε την ενσυναίσθηση, κα-
ταλήγουν επικίνδυνα όπλα στα χέρια του ανθρώπου, που 
µεταφράζονται σε όπλα επικράτησης του ισχυρότερου, 
σε όπλα που ισοπεδώνουν όλες τις κοινωνίες, όλα τα 
όµορφα χωριά που όµορφα καίγονται.

Οι κοινωνίες έχουν νόηµα όταν  χωράνε περισσότε-
ρους ίσους, όχι περισσότερους άνισους, αλλιώς είναι προ-
τιµότερο το χάος, η συντριβή, γιατί γεννάνε σοφότερες γε-
νιές. Είναι παρατηρηµένο ότι, σε όλους τους τοµείς προ-
σωπικό, κοινωνικό, πολιτικό, επαγγελµατικό, σε όλους 
τους χώρους, σε όλους τους κλάδους, άνθρωποι χωρίς 
ενσυναίσθηση, όταν αποκτήσουν εξουσία προσπαθούν 
να υποτάξουν τους άλλους, προκειµένου να καλύψουν 
τα δικά τους κενά είτε σεξουαλικά είτε ψυχολογικά.

Το ζητούµενο είναι όµως, πως αντιµετωπίζουµε αυτά 
τα φαινόµενα.

Οποιοσδήποτεµας φαίνεταιαδύναµος, θεωρούµεστε-
ρεοτυπικάότι, πρέπεινακάνειυποχωρήσειςσχετικάµεταθέ-
λωκαιτιςανάγκεςτου, πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να 
αντέξει, γιατί αυτό θα τον κάνει καλύτερο. Η υποταγή δεν 
θα τον κάνει καλύτερο. Θα τον κάνει χειρότερο και θύτη 
όταν βρει την ευκαιρία. 

Αντέχουµε να κοιταχτούµε στον κα-
θρέπτη και να ανατρέψουµε τον παλιό 
εαυτό µας; Αντέχουµε να ανατρέψουµε τα 
στερεότυπα που υποθάλπουν αυτές τις 
ιδεολογίες, βάζοντας στόχο να φτιάξου-
µε έναν κόσµο καλύτερο, ή συµβιβαζό-
µαστε και µπαλώνουµε το νου µας µε 
ψευδαισθήσεις για το «ωραίο» θέατρο 
που δεν είναι ωραίο, για τον «ωραίο» 
αθλητισµό που δεν είναι ωραίος, για τους 
«ωραίους» πολιτικούς που δεν είναι 
ωραίοι, για τις «ωραίες» επιχειρήσεις που 
δεν είναι ωραίες, για τις «ωραίες» σχέσεις 

που δεν είναι ωραίες και για τόσα άλλα που κατατρώνε τη 
ζωή µας και µαδάνε τις αξίες µας;

Αντέχουµε να κάνουµε την ανατροπή και να φτιάξου-
µε τη ∆ηµοκρατία µας από την αρχή, ή θα την επιδιορθώ-
νουµε αναπαράγοντας θύτες και θύµατα;

Αν αντέχουµε, τότε ας απεγκλωβιστούµε από τις κα-
τεστηµένες ιδεολογίες που παρουσιάζουν τους θύτες ως 
νικητές της ζωής και την ανηµποροσύνη τους να συµβιώ-
σουν αγαθά µε τους άλλους ως γοητευτική υπεροχή και 
να θέλουµε να τους µοιάσουµε και να προετοιµάζουµε 
και τα παιδιά µας να τους µοιάσουνε και µέχρι τότε να τους 
ακολουθούµε σαν πρόβατα!

Αλλάζουµε τον κόσµο, µόνο όταν διδάσκουµε στα 
παιδιά µας την αλήθεια, όχι αυτή που κρύβεται µέσα στο 
µικρό εγώ µας που αδηµονεί να γίνει µεγάλο, αλλά αυτή 
που κάνει τη µικρή αντίδραση να γίνεται µεγάλη. Έτσι τα 
µικρά ποτάµια γίνονται ολόκληρες θάλασσες και το άδι-
κο παύει να βαφτίζεται δίκαιο από τους έχοντες την εξου-
σία να το κάνουν.

Οι ανατροπές πρέπει να είναι ολόκληρες και ισοπε-
δωτικές, προκειµένου να οικοδοµηθούν καινούργιες ιδε-
ολογίες που δεν θα βασίζονται στους νόµους του δυνα-
τού και του αδύναµου, του κυνηγού και του θηράµατος, 
του πλούσιου και του φτωχού, του επιτυχηµένου και του 
αποτυχηµένου, αλλά θα βασίζονται στην εξιδανίκευση 
της προσφοράς απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, απένα-
ντι στον άνθρωπο, απέναντι στα ζώα και συνολικά απένα-
ντι στο περιβάλλον, ως το µόνο νόµο που πρέπει να κα-
θορίζει την επιβίωση µας σε αυτόν τον πλανήτη.

Για να επέλθει η κάθαρση όµως, χρειάζεται να πέσουν 
όλα τα παλιά και καινούργια µεγαλεπήβολα ή µικρεπίβο-
λα κάστρα και να χτιστούν καλύβες, αρκετές να χωρέσουν 
όλο τον κόσµο.

Παναγιώτα  Μπλέτα, Συγγραφέας, ∆ιανοήτρια
E-mail: bletas.p1@gmail.com 

- Facebook/Twitter: Panagiota Bletas 

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ασφα-
λούς Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (9-2-21 
Safer Internet Day), η Εθνική Αρχή Κυβερ-
νοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης υπενθυµίζουν χρήσιµες 
οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας 
και της ιδιωτικότητας του χρήστη κατά την 
περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο:
1. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας λο-
γισµικό antivirus και προστασία firewall και 
διατηρείτε τα ενηµερωµένα.
2. Αποφύγετε τη χρήση αµφιλεγόµενων 
εφαρµογών. Χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντι-
κό λογισµικό και µην κάνετε λήψη εφαρµο-
γών από άγνωστες πηγές.
3. Χρησιµοποιείτε σύνθετους κωδικούς 
πρόσβασης. Χρησιµοποιείτε έναν κωδικό 
πρόσβασης που είναι δύσκολο να µαντέψε-
τε και να περιέχει συνδυασµό αριθµών, κε-
φαλαίων και πεζών γραµµάτων και συµβό-
λων. Το ιδανικό µήκος των κωδικών πρό-

σβασής σας πρέπει να είναι περίπου 10-12 
χαρακτήρες. Αποφύγετε τη χρήση προσω-
πικών δεδοµένων, κοινών λέξεων που γρά-
φονται προς τα πίσω και ακολουθιών χαρα-
κτήρων και αριθµών ως κωδικό πρόσβα-
σης.
4. Χρησιµοποιείτε αυθεντικοποίηση 2 πα-
ραγόντων (2-factor authentication), όπου 
υποστηρίζεται. Η µέθοδος αυτή παρέχει 
δύο επίπεδα µέτρων ασφαλείας, οπότε εάν 
ένας εισβολέας µπορεί να µαντέψει µε ακρί-
βεια τον κωδικό πρόσβασής σας, υπάρχει 
ακόµη ένα επιπλέον µέτρο ασφαλείας για 
να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραβιαστεί ο 
λογαριασµός σας.
5. Λαµβάνετε τακτικά αντίγραφα ασφαλεί-
ας των δεδοµένων σας σε εξωτερικούς 
σκληρούς δίσκους ή στο Cloud για να δια-
τηρήσετε τα δεδοµένα σας αποθηκευµένα 
µε ασφάλεια.
6. Πλοηγηθείτε στο Internet µε ασφάλεια. 

Αποφύγετε ιστοσελίδες που είναι περισσό-
τερο πιθανό να είναι µολυσµένες. Στον 
browser που χρησιµοποιείτε προσέξτε τα 
παρακάτω:
i.  να έχετε εγκατεστηµένη πάντα την τελευ-
ταία έκδοση,
ii. να ρυθµίσετε ώστε να λαµβάνει ενηµε-
ρώσεις αυτόµατα,
iii. να µην επιλέγετε την αποθήκευση των 
κωδικών πρόσβασης στον browser,
iv. να ενισχύσετε τις ρυθµίσεις ιδιωτικότητας 
(privacy settings).
7.  Πλοηγηθείτε µε ιδιαίτερη προσοχή όταν 
συνδέεστε σε δηµόσια Wi-Fi hotspots. Σε 
αυτά οι προσωπικές σας πληροφορίες συ-
χνά µπορούν πιο εύκολα να υποκλαπούν.
8. Βεβαιωθείτε ότι κάθε ιστοσελίδα µέσω 
της οποίας αποστέλλετε προσωπικές πλη-
ροφορίες (κωδικοί πρόσβασης, αριθµό πι-
στωτικής κάρτας κ.α.) λειτουργεί µε το πρω-
τόκολλο https. Αυτό σηµαίνει ότι:

i.  η διεύθυνση αρχίζει µε «https://» και
ii. αριστερά του «https://» υπάρχει ένα µι-
κρό λουκέτο, που δηλώνει ότι η σύνδεση 
είναι ασφαλής και ότι η ιστοσελίδα διαθέτει 
ισχύον πιστοποιητικό (valid certificate). 
9.  Προσέξτε τα παραπλανητικά emails 
(phishing emails). Σε εισερχόµενο email 
που φαίνεται ύποπτο (π.χ. το όνοµα του 
αποστολέα είναι άγνωστο, το περιεχόµενο 
εµφανίζει µία αίσθηση «επείγοντος», το 
email του αποστολέα δεν δείχνει νόµιµο) 
µην ανοίξετε το επισυναπτόµενο αρχείο και 
µην επισκεφθείτε το σύνδεσµο (link) που 
εµφανίζεται στο κείµενο του email, καθώς 
αποτελούν τους συνηθέστερους τρόπους 
να µολυνθεί ο υπολογιστής σας µε κακό-
βουλο λογισµικό.
10. Τέλος, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο εί-
δος των πληροφοριών της προσωπικής και 
επαγγελµατικής σας ζωής που αναρτάτε στα 
κοινωνικά δίκτυα.

Την 8η Φεβρουαρίου 2021 έγινε η Ανάρ-
τηση των Προσωρινών Κτηµατολογικών 
Πινάκων και ∆ιαγραµµάτων επί των ακι-
νήτων που βρίσκονται εντός των ορίων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και συ-
γκεκριµένα ανήκουν στις προκαποδι-
στριακές Κοινότητες Βαρνάβα, Γραµµατι-
κού, Καλάµου, Καπανδριτίου, Μαρκο-
πούλου Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Σκά-
λας Ωρωπού, Συκαµίνου και Ωρωπού. 

Η Ανάρτηση των κτηµατολογικών στοι-
χείων (πινάκων και διαγραµµάτων) είναι 
κορυφαία στιγµή στη διαδικασία σύνταξης 
του Εθνικού Κτηµατολογίου.  Με τον τρό-
πο αυτό, δίνεται σε όλους η δυνατότητα 
ελέγχου, επιβεβαίωσης ή και διόρθωσης 
τυχόν λαθών. 

Είναι απαραίτητο οι πολίτες να συµµε-
τέχουν και σε αυτό το στάδιο της κτηµατο-
γράφησης, γιατί µε τον τρόπο αυτό διασφα-
λίζουν την ορθή καταγραφή των δικαιωµά-
των τους, η οποία θα οδηγήσει στα τελικά 
κτηµατολογικά στοιχεία, δηλαδή στις Αρ-
χικές Εγγραφές του Κτηµατολογίου και στη 
λειτουργία του Κτηµατολογικού Γραφείου.

 Στην Ανάρτηση συµµετέχουν καταρ-
χήν όσοι έχουν υποβάλει ∆ήλωση, όµως 
και οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λό-
γο δεν υπέβαλαν µέχρι τώρα ∆ήλωση 
έχουν µία ακόµη ευκαιρία να καταγράψουν 
το δικαίωµά τους. Όλα τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα σε ακίνητο 
ή που αποκτούν τέτοιο δικαίωµα κατά την 
περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεού-
νται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώµα-
τός τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί 
µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την 
ανωτέρω ηµεροµηνία να υποβάλει αίτηση 

διόρθωσης κτηµατολογικών στοιχείων κα-
τά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρµό-
διο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Για τους 
κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό 
∆ηµόσιο η αντίστοιχη προθεσµία είναι τέσ-
σερις (4) µήνες. 

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προ-
δήλου σφάλµατος η προθεσµία υποβολής 
είναι µέχρι την 18η Σεπτεµβρίου 2021. Μέ-
χρι την ίδια ηµεροµηνία µπορούν να υπο-
βάλλονται και εκπρόθεσµες δηλώσεις. 

Το γραφείο µας,  µε εξειδικευµένη γνώ-
ση και πολυετή πείρα, αναλαµβάνει την 
σύνταξη δηλώσεων, την υποβολή ενστά-
σεων, την εκπροσώπηση ενώπιον των επι-
τροπών ενστάσεων, την σύνταξη φακέλου 
και υποµνηµάτων, την διόρθωση µε δικα-
στική απόφαση, τον έλεγχο κτηµατολογι-
κών εγγραφών, την υποβολή αίτησης δι-
όρθωσης προδήλου σφάλµατος, µε όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και την υποβο-
λή τους στο κατά τόπο αρµόδιο Γραφείο 
Κτηµατογράφησης για κάθε είδους δικαίω-
µα.

Η εµπρόθεσµη και ορθή δήλωση στο 
Εθνικό Κτηµατολόγιο παρέχει την διασφά-
λιση των δηλωθέντων δικαιωµάτων έναντι 
οποιουδήποτε τρίτου και περιορίζει την πι-
θανότητα λαθών κατά την διαδικασία της 
Ανάρτησης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙ 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
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∆ιαφηµιστείτε   και  στηρίξτε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» την µοναδική ∆εκαπενθήµερη  Εφηµερίδα  της  Πόλης µας!  

Σηµαντική δωρεά στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», από τον Θανάση Μαρτίνο
Ακόµα µια προσφορά στον κρίσιµο τοµέα του συστή-

µατος υγείας της χώρας µας, από τον  κ. Αθανάσιο 
Μαρτίνο.  Ο Έλληνας εφοπλιστής, που είναι και διοι-

κητής του Αγίου Όρους, χρηµατοδότησε τις εργασίες διαµόρ-
φωσης του χώρου υποδοχής του Μεικτού Ψηφιακού Καρδιο-
αγγειογραφικού Συγκροτήµατος στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία».

Το σύστηµα εγκαταστάθηκε µε χρηµατοδότηση της Περιφέ-
ρειας  Αττικής  ύψους  464.000 ευρώ. 

Σε δήλωση του ο κ. Μαρτίνος, που έχει την Ναυτιλιακή Εται-
ρεία Eastern Mediterranean  µε ένα στόλο 81 πλοίων, συνολι-
κής µεταφορικής δυνατότητας 7,4 εκατ. τόνων, δήλωσε: 

«Εύχοµαι το νέο αυτό µηχάνηµα να είναι καλορίζικο. Επίσης, 
θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο που επιτελούν οι ιατροί 
κύριοι  Βαβουρανάκης και Σιάσος και το νοσηλευτικό προσωπι-
κό, αλλά και να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία το 
Υπουργείο Υγείας και την Περιφέρεια Αττικής. Το έργο τους δι-
ευκολύνεται µε τη δωρεά της Περιφέρειας και χαίροµαι που και 
εµείς ως Αιγέας συνδράµαµε σε ότι αφορά το κτιριακό κοµµάτι.

Με τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, ο οποίος είναι και 
προσωπικός µου φίλος, έχουµε εξαιρετική συνεργασία και θέ-
λω να τον ευχαριστήσω για όσα προσφέρει αυτή την περίοδο 
της υγειονοµικής κρίσης στη χώρα.

Θέλω εξίσου να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη Ατ-
τικής και Πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη, για τη δωρεά των 

µηχανηµάτων, µε τον οποίο µε συνδέει βαθιά φιλία και γνω-
ρίζω την ευαισθησία του στα ζητήµατα υγείας».

Ο Θανάσης και η σύζυγός του Μαρίνα Μαρτίνου έχουν προ-
χωρήσει σε δεκάδες δωρεές στον τοµέα της υγείας τα τελευταία 
χρόνια, όπως για παράδειγµα, η αγορά 200.000 τεστ κορονοϊού 
(Covid-19 Ag Rapid Test) και οι νέοι θάλαµοι στη Νοσηλευτική 
Μονάδα 6Α του 401 ΓΣΝΑ, αλλά και η δροµολογηµένη κατα-
σκευή νέου κτηρίου Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του 
Ασκληπιείου. Ενισχύουν όµως µε δωρεές και την Εκκλησία, τον 
αθλητισµό, και οικογένειες της Θράκης µε την χορήγηση επιδό-
µατος για το τρίτο παιδί.

Ο κ. Μαρτίνος τιµήθηκε στα τέλη του 2020 από τα Lloyd’s List 
Awards µε το βραβείο Επιτεύγµατος Ζωής (Live Achievement), 
και το αφιέρωσε στη µητέρα του Αθηνά, η οποία δηµιούργησε 
την ναυτιλιακό όµιλο της οικογένειας που σήµερα είναι ένας από 
τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα, αλλά και στη σύζυγό του Μα-
ρίνα µε την οποία είναι παντρεµένος 49 χρόνια.

https://www.mononews.gr   

∆ήµητρα  Καλογράνη: Τέως  Εκπαιδευτικός, 
µέλος του Λυκείου Ελληνίδων, παράρτηµα Αχαρνών 
«Είµαστε υπερήφανοι σαν Έλληνες που η έννοια 
της προσφοράς και της ευεργεσίες σε Εθνικό επίπε-
δο βρίσκει πολύ συχνά µιµητές. Όλα τα µεγάλα 
Ιδρύµατα που έχουµε φέρνουν τα oνόµατα των 
Εθνικών Ευεργετών µας που είναι αµέτρητοι. Και 
σήµερα όµως, ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι ισχυ-
ροί oικονοµικά που συνεχίζουν αυτή την παράδο-
ση. Ένας αφανής αθορύβως, αλλά πολύ µεγάλος 
Ευεργέτης είναι ο γνωστός σε όλη την Ελλάδα για 
τις δωρεές του εφοπλιστή Θανάσης Μαρτίνος. Ο 
Θεός να τον έχει καλά».

Ντίνα  Τριλίκη:  Πρόεδρος Συλλόγου 
Πελοποννησίων Ελευσίνας, τέως πολιτευτής Ν∆ 
«Σπάνια να ανταµώσεις τέτοιους ανθρώπους στο 
διάβα της ζωής σου. Σπάνιο να αφιερώσει κανείς 
για τον συνάνθρωπο χρήµα, διάθεση, αγάπη. Σπά-
νιο να βρεις τέτοια καρδιά , τέτοια οικογένεια , τέ-
τοια µάννα που µεγάλωσε ανθρώπους σαν τον αξι-
αγάπητο Θανάση Μαρτίνο. Ας έχει υγεία και ευλο-
γία Κυρίου και ας βρει στη ζωή του ευτυχία προσω-
πική και οικογενειακή και να συνεχίσει ως τα πολύ 
βαθιά γηρατειά του µε την ίδια σκέψη, αγάπη, προ-
σφορά για τον διπλανό του, για το κοινωνικό σύ-
νολο . Άξιος και Ευλογηµένος να είσαι».
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Αναστολή λειτουργίας Παιδικών Σταθµών 
∆ήµου Αχαρνών έως 28/2/2021
ΣΥΜΦΩΝΑ µε τον 
Χάρτη Μέτρων Υγει-
ονοµικής Ασφάλειας 
και Προστασίας από 
τ η  λ ο ί µ ω ξ η 
Covid-19 όπως ανα-
κοινώθηκαν από τον 
Υφυπουργό Πολιτι-
κής Προστασίας και 
∆ιαχείρισης Κρίσε-
ων κ.  Νίκο Χαρδα-
λιά, αναστέλλεται 
για προληπτικούς 
λόγους η λειτουργία 
των Παιδικών Σταθ-
µών της ∆ηµοτικής 
Φροντίδας Αχαρ-
νών, από την Πέ-
µπτη 11 Φεβρουαρί-
ου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. 

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 2477900 & 210 2460800 ή 
στο npdd.11@gmail.com

Ο ∆ήµος Αχαρνών  και  ∆ΗΦΑ δίπλα στους δηµότες!
Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆Η-

ΦΑ δίπλα στους δηµότες µε 
το πρόγραµµα «Βοήθεια 

στο Σπίτι» και τα ιατρεία των ΚΑΠΗ
Σε καθεστώς καθολικής απαγόρευ-

σης κυκλοφορίας τίθεται η χώρα, αλ-
λά ο ∆ήµος Αχαρνών φροντίζει ώστε 
να µην µείνουν µόνοι τους και αβοήθη-
τοι όσοι δηµότες έχουν ανάγκη

Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπί-

τι» από την πρώτη στιγµή θα βρεθεί σε 
πλήρη λειτουργία έτσι ώστε να βρί-
σκεται δίπλα σε κάθε δηµότη και να 
εξυπηρετεί κάθε ανάγκη τους. 

Κυρίως δε, να σταθεί δίπλα σε 
όσους ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού, έτσι ώστε να παραµεί-
νουν κατ’ οίκον και ασφαλείς.

Συγκεκριµένα ο ∆ήµος Αχαρνών 
και η ∆ΗΦΑ θέτουν στη διάθεση των 

πολιτών έµπειρους επαγγελµατίες 
υγείας και υπηρεσίες όπως:
• Νοσηλευτική φροντίδα
• Προµήθεια φαρµάκων και ειδών 
πρώτης ανάγκης
• Συµβουλευτική και ψυχολογική 
υποστήριξη
• Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
210-2406630, 210-2477900

Εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων για 
την παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Μετά από έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, υπο-
γεγραµµένο από  τον Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού 
κ. Αυγενάκη,  σας ενηµερώνουµε  ότι:

Στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκη-
σης, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού θέτει  για πρώτη φορά σε λει-
τουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων», το οποίο αποτελεί 
την πρώτη επίσηµη καταγραφή του συνόλου  των αθλητικών ερα-
σιτεχνικών σωµατείων.

Το έγγραφο αυτό προβλέπει ρητά ότι: Αθλητικό σωµατείο που 
δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί 
στο ηλεκτρονικό  µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 
του ν. 4714/2020(Α΄148), δεν µπορεί να χρησιµοποιεί αθλητικές 
εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµ-
µατεία Αθλητισµού Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ι-
καίου. Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται όλα τα αθλητικά 
σωµατεία που θα ζητήσουν παραχώρηση κατά την αθλητική περί-
οδο 2021-2022 από το Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών, θα 
πρέπει να µας έχουν καταθέσει πρώτα την αθλητική αναγνώριση και τον αριθµό του ηλεκτρονικού τους µητρώου 
και κατόπιν να προβούµε στην παραχώρηση αθλητικού χώρου.
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Την ίδρυση Αναπτυξιακού Ορ-
γανισµού Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, µε τη µορφή Ανώνυ-

µης Εταιρείας ειδικού σκοπού, απο-
φάσισε κατά πλειοψηφία το ∆ηµοτι-
κό Συµβούλιο Αχαρνών. Με αυτόν 
τον τρόπο, οι Αχαρνές  µπαίνουν  στο 
«κλαµπ» των ∆ήµων που διαθέτουν 
Αναπτυξιακές εταιρείες µε στόχο την 
προώθηση έργων και δράσεων µε 
γρήγορους ρυθµούς, χωρίς τις αγκυ-
λώσεις και τη γραφειοκρατία του ∆η-
µοσίου.

Η ίδρυσή της προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήµατα στον ∆ήµο και σίγουρα 
αποτελεί το όχηµα προόδου που θα 
οδηγήσει στη βελτίωση της πόλης και 
στην ανάπτυξή της.

Σκοποί της εταιρείας
Το χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας είναι 
πολυθεµατικό:
l Η επιστηµονική, συµβουλευτική και τε-
χνική υποστήριξη ενδεικτικά του ∆ήµου 
Αχαρνών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του 
∆ηµοσίου τοµέα, φορέων ΟΤΑ, συνεταιρι-
σµών και ενώσεων αυτών, επιστηµονικών 
φορέων, επιµελητηρίων, φορέων συλλο-
γικών κοινωνικών ή οικονοµικών συµφε-
ρόντων, καθώς και χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων, καθώς και η υποστήριξη και 
εφαρµογή της αναπτυξιακής πολιτικής του 
∆ήµου Αχαρνών καθώς και των υπηρεσι-
ών των ανωτέρω κατά την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων τους. 
l Η υποστήριξη και εφαρµογή της αναπτυ-
ξιακής πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών, κα-
θώς και η προώθηση της επιχειρηµατικής, 
οικονοµικής και γενικότερα βιώσιµης ανά-
πτυξής του, συµπεριλαµβανοµένων των 
έργων υποδοµής, καθώς και η ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλ-

λοντος και αναβάθµισης της ποιότητας ζω-
ής του ∆ήµου Αχαρνών.
l Η βελτίωση του αστικού, περιαστικού, 
ηµιαστικού και εξωαστικού περιβάλλο-
ντος, η προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος και η ενεργός προώθηση δράσεων 
ενεργειακής αειφορίας και ανάπτυξης.
l Η βιώσιµη ανάπτυξη -υλοποίηση σχεδί-
ων βιώσιµης αστικής κινητικότητας µέσα 
από συστήµατα µεταφορών χαµηλών ή 
µηδενικών εκποµπών ρύπων, αξιοποίηση 
ΑΠΕ, εφαρµογή αναπτυξιακών σχεδίων 
νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη 
βιοοικονοµία, εναλλακτική διαχείριση βιο-
λογικώναποβλήτων -βιοενέργεια –κυκλι-
κή οικονοµία.
l Η υλοποίηση δράσεων και έργων που 
εντάσσονται στους στόχους βιώσιµης ανά-
πτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ. 
l Η ωρίµανση και η υλοποίηση τεχνικών 
έργων. 
l Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρε-
σιών ψηφιακής σύγκλισης. 

l Η συµµετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα 
προγράµµατα ή η εφαρµογή σχετικών πο-
λιτικών σε διαδηµοτικό ή σε ευρύτερο γε-
ωγραφικό χώρο.
l Η µελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιο-
λόγηση των υφιστάµενων δοµών και προ-
βληµάτων σχετικά µε την οικονοµική και 
τουριστική δραστηριότητα στον ∆ήµο 
Αχαρνών, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή 
αποτελεσµατικών µεθόδων και δράσεων 
για την αναβάθµιση του τουριστικού προϊ-
όντος και τον εµπλουτισµό της τουριστικής 
εµπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού 
πλούτου, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
της πολιτιστικής ταυτότητας του ∆ήµου 
Αχαρνών, την τόνωση της οικονοµικής 
δραστηριότητας και απασχόλησης, την 
προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση 
των υποδοµών καθώς και την ανάπτυξη 
νέων µορφών εναλλακτικού τουρισµού.
l Η ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της 
υγιούς και βιώσιµης επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας, µε σκοπό τη διατήρηση των 

υφισταµένων και τη δηµιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας και µε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην νεανική, νεοφυή, καινοτόµο και εξω-
στρεφή επιχειρηµατικότητα και η προσέλ-
κυση εγκατάστασης επιχειρήσεων φιλικών 
προς τον Πολίτη –Άνθρωπο, τη φύση και 
το περιβάλλον.
l Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δηµι-
ουργία υποδοµών για τη στήριξη της επι-
χειρηµατικότητας και η µελέτη της αγοράς 
για λογαριασµό επιχειρήσεων και φορέων 
της περιοχής.
l Η ανάπτυξη επιστηµονικής δραστηριό-
τητας και συνεργασιών µε εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύµατα, η χρήση εφαρµογών 
καινοτοµίας και νέων Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η 
ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης 
και ψηφιακής σύγκλησης.
l Η συµµετοχή σε προγραµµατικές συµ-
βάσεις σύµφωνα µε τους όρους και περιο-
ρισµούς της ισχύουσας νοµοθεσίας.
l Η σύσταση και διαχείριση Ταµείων Χαρ-
τοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέ-
σων Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών 
θεσµών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς 
οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη 
νόµου. 
l Η επικοινωνία, ενηµέρωση και προβολή 
πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δη-
µοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφό-
ρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινω-
νίας σχετικά.
l Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστι-
κού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και 
η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρί-

ων, σεµιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
l Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχό-
µενος ή αναγκαία συµπληρωµατικός ή 
υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόµη και 
µη ρητώς κατονοµαζόµενος ή εξειδικευό-
µενος στο παρόν, εφόσον συνάδει µε τις δι-
ατάξεις του Ν.4674/2020 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει κάθε φορά και δεν έρχε-
ται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστο-
τε ισχύουσα νόµιµη διάταξη και το 
καταστατικό.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποτε-
λείται από τους (άρθρο 34, παρ.1):
1) Βρεττό Σπυρίδωνα, ∆ήµαρχο Αχαρνών, 
ως Πρόεδρο.
2) Μίχα Ιωάννη, Χηµικό & Πρόεδρο της ∆ευ-
τεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου 
Αχαρνών, ως µέλος.
3) Μπίστα Σωτήριο, εν αποστρατεία Συνταγ-
µατάρχη του Ελληνικού Στρατού, ως εκτελε-
στικό µέλος.
4) Κόνταρη Χρύσανθο, Καθηγητή Φυσικής 
& Πληροφορικής & Αντιδήµαρχο Αναπτυξι-
ακού Προγραµµατισµού ∆ήµου Αχαρνών, 
ως µέλος.
5) Κωνσταντινίδη ∆ηµήτριο, ∆ιπλωµατούχο 
Μηχανικό ΕΜΠ, ως εκτελεστικό µέλος.
6) Ράδη Γεώργιο, Λογιστή, ως µέλος.
7) ∆ουρίδα Χρυσούλα, ∆ηµοτική Σύµβου-
λο, ως µέλος.
8) Παυλίδου Όλγα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, ως 
µέλος.
9) Λαζαρίδου Ιλόνα, Μηχανικό Οικονοµίας 
& ∆ιοίκησης, ως µέλος.

Αναµένεται  η δηµοσίευση  της απόφα-
σης  στο ΦΕΚ, τις επόµενες ηµέρες, καθώς 
και το όνοµα του ∆/ντος Συµβούλου.

Στην ίδρυση Αναπτυξιακής Εταιρείας προχωρά ο ∆ήµος Αχαρνών

Συνεργασία ∆ήµου Αχαρνών και Ε.Ε.Α. για τη στήριξη 
των Επιχειρήσεων µε δωρεάν δηµιουργία  eshop και site
Ο ∆ήµος Αχαρνών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και ανταπο-
κρινόµενος στις σύγχρονες απαιτήσεις του εµπορικού κόσµου προβαίνει σε µία ση-
µαντική συνεργασία µε το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο  Αθηνών. 

Συγκεκριµένα προωθεί τη δωρεάν δηµιουργία διαδικτυακού καταστήµατος µέσω 
του προγράµµατος «Ηλεκτρονικό Εµπόριο για όλους». 

«Στεκόµαστε µε κάθε τρόπο δίπλα στους επαγγελµατίες της πόλης µας, ούτως ώστε 
να τους βοηθήσουµε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Με τη συνεργασία 
του ΕΕΑ δίνουµε τη δυνατότητα στους επαγγελµατίες της πόλης µας να µεταβούν στην 
ψηφιακή εποχή και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους», τόνισε σχετικά ο ∆ή-
µαρχος  Σπύρος  Βρεττός. 

Στο προσεχές διάστηµα θα υπάρξει λεπτοµερής ενηµέρωση από τον αντιδήµαρχο 
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας κ. Κωφός  ∆ηµήτριος. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε:
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2072385 & 213-2072378
Στέλνοντας  email στο: pmarinis@acharnes.gr

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Κατάθεση αιτήσεων για την Απαλλαγή Τελών
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 164/1.12.2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 90ΜΚΩΨ8-
ΤΑΟ) ο ∆ήµος Αχαρνών αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη 
λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 από την κα-
ταβολή των δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, καθώς επίσης και την κατα-
βολή του τέλους 0,5 επί των ακαθάριστων εσόδων.
Οι Επιχειρήσεις που δικαιούνται τις ελαφρύνσεις µπορούν να καταθέσουν αίτηση: 

Ή στο ∆ήµο µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@acharnes.gr
Ή µέσω της πλατφόρµας υποβολής αιτήσεων της ΚΕ∆Ε στη διεύθυνση: https://dt.govapp.gr/ 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται: 

• Εκτύπωση από το taxis όπου φαίνονται οι ενεργοί ΚΑ∆ της επιχείρησης ή Ε3 για το 2019.
• Ε9 (σε περίπτωση ιδιόχρησης) ή µισθωτήριο συµβόλαιο (σε περίπτωση µίσθωσης).
• Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασµού της ∆ΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
• Αίτηση (στα συνοδευτικά αρχεία).

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µέχρι τις 5 Μαρτίου 2021. 



Με αφορµή την αυξηµένη παρουσία της ΕΛ.
ΑΣ στο ∆ήµο Αχαρνών, κρίνεται σκόπιµο 
όπως αναφερθούν οι ενέργειες της ∆ηµοτικής 
Αρχής στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη 
βελτίωση της καθηµερινότητας και τον περι-
ορισµό της εγκληµατικότητας στο ∆ήµο µας.

Τον Φεβρουάριο του 2020, συστήθηκε, µε 
απόφασητου ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού, Επι-
τροπή Αντεγκληµατικής Πολιτικής (αµισθί)  µε 
γνωµοδοτικό, συµβουλευτικό ρόλο προς τον 
∆ήµαρχο για θέµατα αντεγκληµατικής πολιτι-
κής, µε παρεµβατικό χαρακτήρα στην κεντρική 

εξουσία και σκοπό την εξάλειψη της εγκληµατι-
κότητας στο ∆ήµο Αχαρνών.

Η επίµονη προσπάθεια και η συνεργασία µε 
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχαν ως 
αποτέλεσµα την εκπόνηση ενός νέου επιχειρη-
σιακού σχεδίου από την ΕΛ.ΑΣ, που υλοποιεί-
ται ιδιαιτέρως στο ∆ήµο Αχαρνών.

Βασικοί πυλώνες του σχεδίου είναι η λήψη 
µέτρων µόνιµου χαρακτήρα, η συνεχής παρου-
σία δυνάµεων της ΕΛ.ΑΣ, γιατί µόνο η παρου-
σία αυτή εγγυάται την επιτυχία της λύσης του 
προβλήµατος, κυρίως σε περιοχές που αποτε-
λούν ίσως τον µεγαλύτερο θύλακα εγκληµατι-
κότητας στο ∆ήµο Αχαρνών, στα σύνορα ∆ή-
µων µε υψηλούς δείκτες εγκληµατικότητας ιδί-
ως στην  εµπορία ναρκωτικών, οπλοχρησίας 
και συµµορίες ανηλίκων.    

Κατά το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του 
σχεδίου, η καθηµερινή παρουσία αστυνοµικής 
δύναµης και οι επιστάµενοι έλεγχοι που διενερ-
γούνται στην περιοχή, έχουν φέρει ικανοποιη-
τικά αποτελέσµατα και προοπτική να αλλάξουν 
τις συνθήκες της καθηµερινότητας στο ∆ήµο 
Αχαρνών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ενίσχυσης του αι-
σθήµατος ασφάλειας των δηµοτών και της προ-
σπάθειας του ∆ήµου ενάντια στην εγκληµατικό-
τητα, δηµιουργείται τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης 
λειτουργίας µε πενταψήφιο αριθµό κλήσης (δω-
ρεάν, χωρίς χρέωση) για την καταγραφή και 
προώθηση εγκληµατικών και παραβατικών συ-
µπεριφορών που λαµβάνουν χώρα στο ∆ήµο 
Αχαρνών

Παράλληλα, έχουν αναληφθεί πρωτοβου-
λίες για προτάσεις προς το Υπουργείο ∆ικαιο-
σύνης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και το Υπουργείο Υγείας,που αφο-
ρούν σε τροποποιήσεις νοµοθετικών διατάξεων 
σχετικά µε την αυστηροποίηση ποινών για 
εγκληµατικές πράξεις, την καταγραφή και απο-

γραφή ευπαθών οµάδων και την άµεση περί-
θαλψη των τοξικοεξαρτηµένων, αντίστοιχα. 

Αναφορικά µε τις ενέργειες του ∆ήµου σε 
θέµατα καθαριότητας και περιβάλλοντος, ενη-
µερώνουµε ότιβρίσκεται σε εξέλιξησχέδιοπα-
ρεµβάσεων σεακατάλληλα και επικίνδυνακτί-
ρια,µε σκοπό την διασφάλιση της ακεραιότη-
τας και της υγείας των πολιτών, κτίρια που 
πολλές φορές χρησιµοποιούνται ως κατάλυ-
µα τοξικοεξαρτηµένων ή λοιπών παραβατι-
κών στοιχείων. 

Επίσης, έχει ήδη ξεκινήσει σχέδιο εντοπι-
σµού και αποµάκρυνσης των αυτοκινήτων, που 
βρίσκονται σε κατάσταση αχρηστίας και δυσχε-
ραίνουν την κυκλοφοριακήκίνηση, καθώς και 
προγραµµατισµός αποκοµιδής ογκωδών αντι-
κειµένων σε όλες τις περιοχές του ∆ήµου.

Επιπλέον, έχει προγραµµατιστεί η διάνοιξη 
της Μόρνου, η σύνδεσή της µε τη Λεωφόρο ∆η-
µοκρατίας και η διαµόρφωση του χώρου πέριξ, 
ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας, 
κίνησης και ορατότητας.

Το φαινόµενο της εγκληµατικότητας είναι 
πολύπλοκο και σύνθετο. Πιστεύουµε όµως 
ακράδαντα ότι η πολιτική βούληση του Υπουρ-
γείου ΠΡΟ.ΠΟ. σε συνδυασµό µε την επιχειρη-
σιακή εµπειρία της Ελληνικής Αστυνοµίας, τη-
συνεργασία και την κατανόηση όλων µπορούν 
να ενισχύσουν το αίσθηµα ασφάλειας των πο-
λιτών και την εµπιστοσύνη τους προς την Πολι-
τεία στην προσπάθεια για την πάταξη της εγκλη-
µατικότητας.

Η αστυνοµία είναι ένα κοµµάτι της ελληνικής 
κοινωνίας, προέρχεται από αυτήν και απευθύ-
νεται, µέσω των υπηρεσιών της, σε αυτή. Στηδε-
δοµένη δύσκολη για όλους περίοδο της πανδη-
µίας, στηρίζουµε το έργο της ΕΛ.ΑΣ και ευχαρι-
στούµε το ανθρώπινο δυναµικό της που επιχει-
ρεί στο ∆ήµο µας, µε αντίξοες, πολλές φορές, 
συνθήκες.
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Ο  Ετήσιος  Απολογισµός  της  Επιτροπής Αντιεγκληµατικής  Πολιτικής  του ∆ήµου Αχαρνών 

Ανακατασκευή  43 Στάσεων Λεωφορείων  από τη ∆ΗΚΕΑ του ∆ήµου Αχαρνών  
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχεί-

ρηση ∆ήµου Αχαρνών - ∆Η-
ΚΕΑ και ο Πρόεδρος της Γιάν-

νης Νίκας  εξασφάλισαν την ανακατα-
σκευή, συντήρηση και ευπρεπισµό  43 
στάσεων αστικής συγκοινωνίας  εντός 
των ορίων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Οι καινούριες Στάσεις  Λεωφορείων 
θα είναι εναρµονισµένες µε τη σύγχρο-
νη αρχιτεκτονική διαµόρφωση και θα 
συµβάλλουν στην προστασία του επι-
βατικού κοινού που µετακινείται µε τις 
λεωφορειακές γραµµές.  

Πρόκειται για µια ενέργεια η οποία 
εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια του 
∆ήµου Αχαρνών, αλλά και των νοµικών 
προσώπων µε γνώµονα την αναβάθµι-
ση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς 
όλους τους δηµότες. 

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η 
ανακατασκευή των στάσεων, που θα 
προσφέρουν µια νέα εικόνα, µεγαλύτε-
ρη άνεση αλλά και µεγαλύτερη ασφά-
λεια σε όποιον χρησιµοποιεί τις αστικές 
συγκοινωνίες.

 Όταν µάλιστα κάτι τέτοιο πραγµατο-
ποιείται χωρίς κόστος για τον δήµο, αλ-
λά αντίθετα και µε χρηµατικό αντάλλαγ-
µα, τότε σίγουρα πρόκειται για µία κίνη-
ση που όλοι επιδοκιµάζουν. 

Παράλληλα θα πρέπει να αναφέ-
ρουµε πως σύµφωνα µε τις δικές µας 
πληροφορίες αναµένεται να ανακατα-
σκευαστεί ένας σηµαντικός αριθµός στά-

σεων µέσω του προγράµµατος «Φιλό-
δηµος». 

Ο συνδυασµός όλων αυτών ανα-
µένεται να αλλάξει εντελώς την εικό-

να των στάσεων, καθώς ο προγραµ-
µατισµός αφορά όχι µόνο το κέντρο, 
αλλά όλες τις περιοχές του ∆ήµου 
µας.   
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Συνάντηση εργασίας µε τον υπουργό Εσωτε-
ρικών κ. Μάκη Βορίδη είχε ο ∆ήµαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός. Ήταν η πρώτη επίσηµη συνά-

ντηση µετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων 
από τον Υπουργό και ο κ. Βρεττός τον συνεχάρη, 
ευχόµενος καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του. 

Η ατζέντα της συνάντησης περιλάµβανε αρχικά 
το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο αποτε-
λεί ένα µεγάλο χρηµατοδοτικό εργαλείο για κάθε 
∆ήµο. 

Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε η δυνατότητα να 
εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή χρηµατοδότηση. 
Εκτενής συζήτηση έγινε για τον νέο εκλογικό νόµο 
για την Αυτοδιοίκηση, που θα επιφέρει σηµαντικές 

αλλαγές στην κυβερνησιµότητα των ∆ήµων. 
Τέλος ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε και στα αιτήµα-

τα που έχουν υποβληθεί το προηγούµενο διάστηµα 
προς το Υπουργείο για τη στήριξη δηµοτών και 
επαγγελµατιών που επλήγησαν από το τοπικό λοκ 
ντάουν, αλλά και στη γενικότερη κατάσταση που 
έχει διαµορφωθεί στην Αττική λόγω της πανδηµίας.

«Επισκέφθηκα τον υπουργό κ. Βορίδη, ο οποίος 
και ως βουλευτής της Ανατολικής Αττικής είναι από-
λυτα ενήµερος για τα ζητήµατα των Αχαρνών. Η συ-
νεργασία µας ανέκαθεν ήταν αποδοτική και σε αυτή 
την πορεία θα συνεχιστεί, όπως αποδείχτηκε και στη 
σηµερινή µας συνάντηση», δήλωσε µετά το τέλος 
της συνάντησης ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός.

Συνάντηση µε τον υπουργό Εσωτερικών 
Μάκη Βορίδη  είχε  ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ την Κυριακή 7 
Φεβρουαρίου, βρεθήκαµε µε 
τον αρµόδιο αντιδήµαρχο Πρα-
σίνου Νίκο Ξαγοράρη στην Χα-
ραυγή όπου µε την συµµετοχή 
εθελοντών του ∆ήµου Αχαρ-
νών φυτεύτηκαν: 50 ακακίες και 
10 φωτίνιες. Με µικρές παρεµ-
βάσεις στηρίζουµε την αναδό-

µηση του φυσικού µας πλούτου 
και του αστικού πρασίνου της 
πόλης µας. Ταυτόχρονα, προω-
θούµε τον εθελοντισµό και την 
ευαισθητοποίηση των νέων κυ-
ρίως ανθρώπων γύρω από θέ-
µατα προστασίας του περιβάλ-
λοντος, υπογράµµισε ο δήµαρ-
χος  Σπύρος Βρεττός. 

Μία ακόµη απόφαση 
προς όφελος των δηµο-
τών πήρε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αχαρνών 
µετά την εισήγηση του 
∆ηµάρχου Αχαρνών. 

Συγκεκριµένα στην 
τελευταία του συνεδρία-
ση προχώρησε στην ανά-
κληση απόφαση του 
2011, την οποία και τρο-
ποποίησε. 

Πρόκειται για απόφα-
ση η οποία αφορούσε 
την επιβολή τελών επί δι-
οικητικών πράξεων της 
Πολεοδοµικής Υπηρεσί-
ας για την έκδοση οικο-
δοµικών αδειών και σύ-
νταξη µελετών και διορ-

θωτικών πράξεων και 
βεβαιώσεις οικοδοµησι-
µότητας, καθορίζοντας 
ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις. 

Η τροποποίηση και η 
επανεξέταση της επιβο-
λής αυτών των τελών 
κρίθηκε επιβεβληµένη, 

λόγω της αλλαγής συν-
θηκών στο µεσοδιάστη-
µα αυτό. Απώτερος στό-
χος παραµένει πάντοτε η 
βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών και η 
διαρκής ανάπτυξη µε 
ανταποδοτικότητα και 
αναλογικότητα.  

Ελιά 300 ετών µεταφυτεύτηκε στον ∆ήµο Αχαρνών
Μια υπεραιωνόβια ελιά, ηλικίας περίπου 
300 ετών, µεταφυτεύτηκε στον ∆ήµο 
Αχαρνών. Το ελαιόδεντρο είναι το πρώτο 
από όσα πρόκειται να µεταφυτευτούν σε 
κοινόχρηστους χώρους της πόλης και 
αποτελούν µια ευγενική προσφορά της 
ΕΡΓΟΣΕ και του Πράσινου Ταµείου.

Πρόκειται για µια συνεργασία µε σκοπό 
τη διάσωση υπεραιωνόβιων δέντρων, τα 
οποία εντοπίζονται κατά τη διάρκεια απαλ-
λοτριώσεων εκτάσεων και την κατασκευή 
έργων της εταιρείας.

«Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΓΟΣΕ για 
τη συνεργασία µας, επισφράγισµα της οποίας είναι η συγκεκριµένη δράση. Μια δράση υψηλής πε-
ριβαλλοντικής αξίας, αλλά και µεγάλου συµβολισµού. Η διάσωση και η µεταφύτευση µιας υπεραι-
ωνόβιας ελιάς δείχνει το δρόµο του µέλλοντος, το δρόµο της βιώσιµης ανάπτυξης σε συνδυασµό πά-
ντα µε τον σεβασµό στο παρελθόν», δήλωσε ο ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός.

Η µεταφύτευση απαιτούσε προσεκτικούς χειρισµούς και τη διαδικασία συντόνισε ο Αντιδήµαρ-
χος Πρασίνου Νίκος Ξαγοράρης.

Κοινή πεποίθηση όλων είναι πως τέτοιες ενέργειες ενεργοποιούν την ευαισθησία όλων για το πε-
ριβάλλον µε την ανάδειξη φυσικών µνηµείων.

Τέλος σε ένα ακόµη τέλος που επιβάρυνε 
τους δηµότες έβαλε ο ∆ήµος Αχαρνών 

Σπ. Βρεττός: Φυτεύουµε ένα δέντρο, δίνουµε ζωή στη πόλη µας Υπέγραψε σύµβαση για τη σύνδεση Ακινήτων 
µε το ∆ίκτυο Αποχέτευσης ο ∆ήµος Αχαρνών 
Ένα σηµαντικό έρ-
γο, το οποίο θα 
δώσει λύσεις σε 
ένα χρόνιο πρό-
βληµα που αντιµε-
τωπίζουν πολλές 
περιοχές του ∆ή-
µου Αχαρνών 
προχωράει µε την 
υπογραφή από τον ∆ήµαρχο Σπύρο Βρεττό της σύµβασης µε την 
Εταιρεία, που θα αναλάβει το έργο. Συγκεκριµένα αφορά την ερ-
γολαβία για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για 
τη σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου και αναµένεται να ξεκινήσει άµε-
σα και να ολοκληρωθεί το αργότερο σε 24 µήνες.

Πεντακόσιες αιτήσεις, 2500 µέτρα εξωτερικές διασυνδέσεις 
αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές των Αχαρνών, 333.673,79 ευ-
ρώ προϋπολογισµός. Η Τεχνική Υπηρεσία του  ∆ήµου Αχαρνών, 
ξεκινάει άµεσα ένα σηµαντικό έργο αναβάθµισης της ποιότητας 
ζωής αλλά και της υγιεινής των συνδηµοτών µας. Θα προηγηθούν 
ακίνητα, για τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί σχετικές αιτήσεις, ενώ 
ακολούθως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, όπως ανέφερε σχε-
τικά ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων ∆αµάσκος Νικόλαος. 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι δη-
µότες µπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών στα τηλέφωνα 213-2072481 και 213-2072448.
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Το Φεβρουάριο του 2007 κατά τη διάρκεια εκ-
σκαφής για την ανέγερση οικοδοµής σε οικό-
πεδο στο κέντρο του ∆ήµου Αχαρνών, η σκα-

πάνη της αρχαιολόγου, κ. Μαρίας Πλάτωνος-Γιώτα, 
έφερε στο φως το θέατρο του αρχαίου αττικού δή-
µου των Αχαρνών. Η σηµασία της αποκάλυψης του 
θεάτρου είναι µεγάλη, καθώς σηµατοδοτεί τη θέση 
του κέντρου του αρχαίου δήµου των Αχαρνών και 
µαρτυρά τη σπουδαιότητά του στην αρχαιότητα ως 
πολιτικού, οικονοµικού και θρησκευτικού κέντρου. 

Το2010 ιδρύθηκε το «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ», η Κίνηση Πο-
λιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρ-
νών, που συµβάλλει στην προστασία και την ανάδειξη 
του θεάτρου, στη σύνδεσή του µε όλα τα  θέατρα της Ατ-
τικής και τα µνηµεία των Αχαρνών. Το 2010το «ΕΠΙΣΚΗ-
ΝΙΟΝ» σχεδίασε την πρώτη χάραξη «πολιτιστικής – πο-
δηλατικής - διαδροµής» µε επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο 
των Αχαρνών και έδωσε τη δυνατότητα σε δηµότες και 
επισκέπτες να γνωρίσουν και να απολαύσουν τα µνη-
µεία της φύσης και του πολιτισµού της πόλης των Αχαρ-
νών. Ο Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος των Αχαρ-
νών εξελίχθηκε σε θεσµό καιπεριλάµβανε στάσεις σε 
µνηµεία, όπως το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, τον Τύµβο 
του Σοφοκλή, τονΜυκηναϊκό Τάφο, το ∆ιονυσιακό Θέ-
ατρο στην Αθήνα, καιτηνΑχαρνική Οδό, που άλλοτε 
οδηγούσε από την Αρχαία Αθήνα στους βόρειους δή-
µους της Αττικής.

Επόµενος σταθµός το 2014. Η ένταξη της διευρυµέ-
νης πλέονπολιτιστικής διαδροµήςµε επίκεντρό της το 
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο 
Αθήνας το καλοκαίρι του 2014 (άρθρο 15 παρ. 5), επε-
τεύχθη χάρη στην εισηγητική έκθεση τροπολογίας νο-
µοσχεδίου που συνέταξαν νοµικοί του Επισκηνίου. Στο 
νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο προβλέπεται η δηµιουργία δικτύ-

ου πολιτιστικών-περιηγητικών διαδροµών µε αφετηρία 
το Αρχαίο Θέατρο, που χαρακτηρίζεται ως «διαχρονικό 
κέντρο της πόλης», καθώς και η σύνδεσή του µε τα διά-
σπαρτα µνηµεία στον οικιστικό ιστό και στον περιαστικό 
χώρο. Η τροπολογία αυτή προσέφερεγόνιµο έδαφος 
για το σχεδιασµό στρατηγικών  και δράσεων για τη βιώ-
σιµη ανάπτυξη της πόλης.

Τον Μάρτιο του 2016 το «∆ΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη 
µελέτη (masterplan) µε τίτλο «Ολοκληρωµένη χωρική 
οργάνωση πολιτιστικών διαδροµών, µε επίκεντρο το 
Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών». Την εκπόνησή της ανέ-
λαβαν ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, κ. 
∆ηµήτρης Οικονόµου και η συνεργάτης του, κ. Κυπα-
ρισσία Ηλία. Το κόστος της µελέτης καλύφθηκε από τον 
«κουµπαρά» (τραπεζικό λογαριασµό) που είχε ανοίξει 
το «∆ΙΑΖΩΜΑ» για το θέατρο το 2010, τον οποίο συστη-
µατικά τροφοδοτεί έκτοτε το «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ». Η µελέτη, 
τροποποιήθηκε ένα χρόνο µετά και λύθηκε αναγκαστι-
κά το Νοέµβριο του 2019, όταν ο κ. Οικονόµου, υπουρ-
γοποιήθηκε. 

Επίσης, το 2019 η αφοσίωση του Επισκηνίου για την 
ανάδειξη του µνηµείου και η συνεργασία όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων οδήγησε στην ολοκλήρωση 
της διαδικασίας των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων 
των εδαφικών εκτάσεων, ενώ σηµαντική εξέλιξη υπήρ-
ξε και η σύνταξη συγκοινωνιακής µελέτης µε χορηγία 
της «Νέα Οδός Α.Ε.», η οποία είχε ως κεντρικό στόχο την 
πεζοδρόµηση της Οδού Θεάτρου που αποτελεί το επί-
κεντρο της ανάπλασης της περιοχής για την ανάδειξη του 
αρχαίου θεάτρου. 

Τον ∆εκέµβριο του 2019 το «∆ΙΑΖΩΜΑ» προχώ-
ρησε στην εκ νέου ανάθεση της σύµβασης για 
τη«Μελέτηγια την ολοκληρωµένη χωρική οργάνωση 
πολιτιστικών  ∆ιαδροµών µε επίκεντρο το Αρχαίο Θέα-

τρο στις Αχαρνές»,προκειµένου να περατωθεί.
Η µελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 

2021και προβλέπει τη δηµιουργία ενός δικτύου πολιτι-
στικών-περιηγητικών διαδροµών µε αφετηρία το θέα-
τρο, που είναι το «διαχρονικό κέντρο της πόλης». Πρό-
κειται γιαµια ολοκληρωµένη πρόταση χωρικής οργά-
νωσης και ανάπτυξης µε αποστολή να προσφέρει στον 
επισκέπτη µια βιωµατική και ολιστική εµπειρία που θα 
βασίζεται στην υψηλή ποιότητα και στην αυθεντικότητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων. Παράλ-
ληλα η ∆ιαδροµή θα ενισχύσει τον πολιτισµό, θα ανα-
δείξει τη διαχρονικότητα της πόλης, θα συµβάλλει στην-
βελτίωσητου αστικού περιβάλλοντος και τηνενίσχυση 
του τουριστικού προϊόντος/εµπειρίας.

Η βασική διαδροµή έχει ως κέντρο της το Αρχαίο 
Θέατρο Αχαρνών και πλαισιώνεται από άλλους δευτε-
ρεύοντες «πόλους», µνηµεία δηλαδή και πολιτιστικούς 
χώρους που ήδη αποτελούνσηµεία προσέλκυσης των 
επισκεπτών - τουριστών, επειδή έχουν ιστορικό-πολιτι-
στικό ενδιαφέρον και συµβάλουν στην διαµόρφωση της 
ταυτότητας της διαδροµής, όπως είναι τα εξής:
• Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών
• Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος
• Τύµβος Σοφοκλή
• Αδριάνειο Υδραγωγείο (τµήµα επίγειου αγωγού 
ύδρευσης στο Ολυµπιακό Χωριό)
• Αρχαία Οδός Ιππίου
• ∆εξαµενή Ύστερης Ρωµαϊκής Εποχής
• Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών
• Εκκλησία Αγιοι Θεόδωροι
• Εκκλησία Άγιος Ιωάννης Πρόδροµος ο νηστευτής
• Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών στην Κε-
ντρική πλατεία
• ∆ηµοτική Πινακοθήκη ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ
Τη διαδροµή πλαισιώνουν, επίσης, ως«δευτερεύοντες 
πόλοι»:
• τ. Βασιλικό κτήµα Τατοΐου
• Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννη Θεολόγου
• Κτίριο 1ου ∆ηµ. Σχολείου
• Πλατεία Αγ. Νικολάου
• Πλατεία Αγ. Βλασίου
• Πλατεία Καράβου
• Λόφος Αναλήψεως (Εκκλησίες Αγ. Σαράντα Μαρτύ-
ρων & Αναλήψεως) - σηµείο θέασης.

Ο επισκέπτης θα µπορεί να απολαύσει τη βασική 
διαδροµή στο κέντρο της πόλης µέσα από ένα δίκτυο 
πεζοδρόµων και πεζοδροµίων. Η βασική πρόταση της 
οµάδας είναι η σύνδεση της οδού Αρχαίου Θεάτρου 
µέσω της πεζοδρόµησης, µε την κεντρική πλατεία και 
τους πόλους της διαδροµής. Επιπλέον, προτείνε-
ται«εικονική»διασύνδεση των πόλων µε πολιτιστικούς 
και αρχαιολογικούς χώρους πέρα από αυτούς που 
αναφέρθηκαν. Για την προβολή του δικτύου της ∆ια-
δροµής θα σχεδιαστεί ενηµερωτικό υλικό και θα δη-
µιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα/πλατφόρµα και ψηφια-
κές εφαρµογές.

Η µελέτη αξιοποιείτη µεθοδολογία των ολιστικών 

προγραµµάτων καιπεριλαµβάνει τέσσερις φάσεις σχε-
διασµού: α) την εξασφάλιση των υποδοµών (λειτουργι-
κών και αρχαιολογικών, που αποτελούν αρµοδιότητα 
του Υπουργείου Πολιτισµού), β) την υλοποίηση δράσε-
ων για την προώθηση της διαδροµής (marketing και ψη-
φιακές δράσεις), γ) την ενεργή συµµετοχή της επιχειρη-
µατικότητας και δ) τη διακυβέρνηση του προγράµµατος.

Οι προτάσεις της µελέτης συνοψίζονται ως εξής:
Υποδοµές:
- ∆ιασφάλιση και βελτίωση της λειτουργικότητας των 
αρχαιολογικών χώρων και των µνηµείων.
- ∆ηµιουργία ιστοσελίδας και ψηφιακών εφαρµογών & 
πληροφόρησης.
- Ενιαίο σύστηµα σήµανσης και πληροφόρησης της Πο-
λιτιστικής ∆ιαδροµής.
- ∆ηµιουργία Μουσείου Αχαρνών.
Μάρκετινγκ & τις ψηφιακές εφαρµογές:
- Marketing Plan.
- Επίσηµη ιστοσελίδα προβολής και πληροφόρησης της 
Πολιτιστικής διαδροµής Αχαρνών.
- Οργάνωση ενός εναρκτήριου γεγονότος µε ευρεία δη-
µοσιότητα (συνεδρίου / ηµερίδας).
Επιχειρηµατικότητα:
- Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας.
- Σχέδιο Μνηµονίου Συνεργασίας.
- Μελέτη για τη δηµιουργία συστάδας επιχειρήσεων 
(cluster).
∆ιακυβέρνηση:
-Πρόβλεψη Φορέα ∆ιαχείρισης και Μάρκετινγκ Προο-
ρισµού (DMMO).

Τη διεπιστηµονική οµάδα της µελέτης απαρτίζουν 
οι κ.κ.: Κυπαρισσία Ηλία, Θεοδούλη Μωϋσιάδη και Πε-
ρικλής Πλατανιάς, µηχανικοί χωροταξίας, πολεοδοµίας 
και περιφερειακής ανάπτυξης, Στυλιανός Τσακίρης, αρ-
χιτέκτονας – πολεοδόµος και Αναστασία Παπαθεοδώ-
ρου, αρχιτέκτονας. Οι µελετητές συνεργάστηκαν  σε όλη 
τη διάρκεια την εκπόνησης της µελέτης µε την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, που είναι καθ’ ύλην αρ-
µόδια για την ανάδειξη των µνηµείων των Αχαρνών.

H µελέτη παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο στο ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο του ∆ιαζώµατος, όπως ορίζει η 
σύµβαση και αµέσως µετά υποβλήθηκε στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής προς έγκρισηκαι στο 
∆ήµο Αχαρνών..

Η µελέτη µπορεί, τέλος, να συνδεθεί µε άλλα 
προγράµµατα και δράσεις που είναι σε εξέλιξη ή σχε-
διάζονται, όπως µε πρωτοβουλίες του ∆ήµου για την 
ολιστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και την 
ανάδειξη του θεάτρου, ήτο Πρόγραµµα«Τριλογία της 
Αττικής», µε το οποίο η Περιφέρεια Αττικής επιχειρεί 
την αναβάθµιση του τουριστικού της προϊόντος µέσα 
από µια πρωτότυπη αφήγηση που φωτίζει την πολυ-
επίπεδη πραγµατικότητα της κλασικής Αθήνας και τη 
σύνδεσή της µε το Λαύριο και την Ελευσίνα.Πρόκει-
ται εποµένως για µια ιστορική ευκαιρία για το ∆ήµο 
Αχαρνών να επανασυστηθεί µε το παρελθόν του και 
να κερδίσει το µέλλον του.

– Η πορεία εξέλιξης µιας διαδροµής που ανανεώνει την ταυτότητα του ∆ήµου Αχαρνών
– Μελέτη για την ολοκληρωµένη χωρική οργάνωση πολιτιστικών  ∆ιαδροµών 

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ:   ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο ∆ήµος Αχαρνών ευχαριστεί θερµά 
το Επισκήνιο και την πρόεδρο του κ. 
Μίχα, καθώς και το ∆ιάζωµα και τον 
πρόεδρο κ. Μπένο για τη µελέτη που 
µας παρέδωσαν. Μια µελέτη που 
αφορά την ολοκληρωµένη χωρική 
οργάνωση πολιτιστικών διαδροµών 
µε επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο της πόλης µας.

Με αφετηρία το σύµβολο των Αχαρνών θα διαµορφωθεί ένα δίκτυο διαδροµών 
πολιτιστικού και περιηγητικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τη διαχρονικότη-
τα, θα συµβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και θα ενισχύει την εξωστρέφεια 
των Αχαρνών. 

Ο  ∆ήµαρχος  
Σπύρος  Βρεττός
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∆ιενέρ-
γ ε ι α 
απολυ-

µάνσεων πα-
ντού, για να 
προστατεύ-
σουµε τους 
δηµότες µας 
και να περιορί-
σουµε όσο εί-
ναι δυνατόν, 
την εξάπλωση 
της διάδοσης του κορωνοϊού. Οι απολυµάνσεις της Πο-
λιτικής Προστασίας του  Αχαρνών σε όλους τους χώρους, 
οι έλεγχοι της δηµοτικής αστυνοµίας καθώς και η ατοµι-
κή ευθύνη όλων µας, συνδράµουν καθηµερινά στο δύ-
σκολο αυτό έργο.

Συστη-
µατική 
είναι η 

συνεργασία 
µας µε το ∆ή-
µαρχο, κ. Σπύ-
ρο Βρεττό, για 
τον εξωραϊσµό 
του περιβάλ-
λοντα χώρου 
του Αθλητικού 
Κέντρου Ολυ-
µπιακού Χωριού. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κλα-
δέµατος και αποψίλωσης στην περίµετρο του σταδίου.  Ως 
Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Αθλητικού Κέντρου Ολυµπια-
κού Χωριού θέλουµε να ευχαριστήσουµε τους εργαζόµε-
νους της υπηρεσίας Πρασίνου Βόρειου Τοµέα και τον Αντι-
δήµαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυ-
ξης κ. Ξαγοράρη Νίκο, για την πολύτιµη βοήθεια.

Τα Μοντεσσο-
ριανά Σχολεία 
Βαρυµπόµπης 

προσέφεραν στην Ιερά 
Μητρόπολη Ιλίου πο-
σότητα ελαιολάδου για 
να χρησιµοποιηθεί στα 
συσσίτια της Μητροπό-
λεως. Την ποσότητα 
παρέδωσε αντιπροσω-
πεία µαθητών του Σχολείου στον Μητροπολίτη Ιλίου κ. 
Αθηναγόρα, ο οποίος ευχαρίστησε τα παιδιά και τους 
ανταπέδωσε αναµνηστικά.

Επίσκεψη στο 
κτήµα Τατοΐου 
πραγµατοποίη-

σε  µαζί  µε οµάδα εργα-
σίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων,την περα-
σµένη εβδοµάδα, ο 
υπουργός  κ. Σπήλιος  

Λιβανός. Η αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήµατος Τα-
τοΐου είναι εθνικός στόχος και περνάει σε τροχιά υλοποίη-
σης µετά την πρόσφατη παρουσίαση της Μελέτης Βιωσιµό-
τητας. Στόχος είναι όχι µόνο η ανάδειξη του χώρου, αλλά 
και η οικονοµικά βιώσιµη αξιοποίηση του.

Το κτήµα Τατοΐ-
ου επισκέφθηκε 
η Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου 
προκειµένου να ενηµε-
ρωθεί για τις εργασίες 
συντήρησης και ανακαί-
νισης που συντελούνται. 
Η Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας ξεναγήθηκε στους χώρους του κτιριακού συγκρο-
τήµατος από την υπουργό Πολιτισµού, Λίνα Μενδώνη, που 
την υποδέχθηκε. Κατά την ξενάγηση παρουσίασαν στην κυ-
ρία Σακελλαροπούλου  µερικά από τα ευρήµατα, τα οποία 
ευρίσκονται σε φάση συντήρησης, ενώ συζητήθηκε η οικο-
νοµική προοπτική της ανάπτυξης αγροτικών χρήσεων µέσα 
στο κτήµα, που, σηµειωτέον, θα µπορούσε να συµβάλλει 
καθοριστικά στην βιωσιµότητα του κτήµατος Τατοΐου.

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 παρέχει υπηρεσίες ειδικής αγωγής σε άτοµα µε νοητική υστέρηση και αναπτυ-
ξιακές διαταραχές. Το Κέντρο διευρύνοντας την λειτουργία του και έχοντας σαν γνώ-
µονα την εξυπηρέτηση των συµπολιτών µας που έχουν νοητικές δυσκολίες θα ξεκι-
νήσει την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης του Βαµβακάρειου οι-
κοτροφείου.

Εν όψει  λοιπόν της λειτουργίας του Βαµβακάρειου, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος για ένταξη ατόµων, άνω των 18 ετών, µε νοητική υστέρηση και ανα-
πτυξιακές 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

∆ΗΜΟΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ 

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

Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνέχεια του «Έργου της Ολιστικής Ανάπλασης του Ιστορι-
κού Κέντρου» και προκειµένου να βελτιώσει την παντελή έλλειψη κοινόχρηστων 
χώρων, όπως χώροι στάθµευσης και πρασίνου, παιδικές χαρές κ.λ.π., που δεν εί-
χαν προβλεφθεί στο Πολεοδοµικό Σχέδιο του 1933 της πόλης των Αχαρνών (ΦΕΚ 
253/Α/1933), αναζητά προς αγορά οικόπεδα ελεύθερα βαρών εντός της κτηµατι-
κής Περιφέρειας του Παλαιού Μενιδίου.

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

α) Τον τίτλο της ιδιοκτησίας µε συνηµµένο το Πιστοποιητικό µεταγραφής.
β) Απόσπασµα Κτηµατολογίου
γ) Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα σε συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 (προαιρετικό).

Συνεχίζονται οι εργασίες 
επισκευής και συντήρησης 
στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο καµπα-
ναριό, τους τοίχους και το εξωτερικό πάνω µέρος του Ιερού Ναού Αγί-
ου Βλασίου, ακολουθώντας µε σεβασµό την αρχιτεκτονική της εξωτε-
ρικής όψης του Ναού.
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Τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ∆ιεύ-
θυνσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών 
Ανατολικής Αττικής, οι οποίες ανακαι-

νίστηκαν πρόσφατα, επισκέφθηκε σήµερα ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Η συγκε-
κριµένη ∆ιεύθυνση στεγάζεται σε κτήριο 2.300 
τετραγωνικών µέτρων, καλύπτει τις ανάγκες 
περίπου 750.000 πολιτών, ενώ εκδίδει γύρω 
στις 15 χιλιάδες άδειες οδήγησης και 55 χιλιά-
δες άδειες κυκλοφορίας. Να σηµειωθεί ότι µα-
ζί µε τις κτηριακές εγκαταστάσεις εξασφαλίστη-
κε και ανοικτό πάρκινγκ το οποίο καλύπτει τις 
ανάγκες των πολιτών που προσέρχονται να 
εξυπηρετηθούν. Τον Περιφερειάρχη συνόδευ-
αν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής 
Θ. Αυγερινός, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµι-
κών Ν. Πέππας, ο Αντιπεριφερειάρχης Μετα-
φορών Β. Γιαννακόπουλος, η Εντεταλµένη Τε-
χνικών Έργων Ε. Κοσµίδη και ο Εκτελεστικός 
Γραµµατέας Γ. Σελίµης. 

Πρώτη η Περιφέρεια Αττικής θα ξεκινή-
σει πιλοτικά, σε συνεργασία µε τους ∆ή-
µους, την υλοποίηση ενός συστήµατος 

πρόγνωσης υγείας ευπαθών οµάδων, µε αφορ-
µή την πανδηµία COVID-19. Σε πρώτη φάση στο 
πρόγραµµα θα ενταχθούν 6.000 ωφελούµενοι 
από 30 ∆ήµους της Αττικής.  Σύµφωνα µε την ει-
σήγηση, κατόπιν πρωτοβουλίας του Περιφερει-
άρχη Γ. Πατούλη, η σχετική δράση στοχεύει 
στην ενίσχυση της πρόληψης σε τοπικό επίπεδο 
και θα  εφαρµοστεί σε πρώτη φάση σε 30 ∆ή-
µους της Αττικής (200 ωφελούµενοι από κάθε 
∆ήµο). Πρόκειται για ένα καινοτόµο σύστηµα 

παρακολούθησης υγείας ευάλωτων συµπολι-
τών µας µέσω smart watch, το οποίο θα παρα-
κολουθείται από σχετική πλατφόρµα. Το κό-
στος εφαρµογής του προγράµµατος ανέρχεται 
στα 970.000 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης 
του είναι τρία χρόνια.

Λύση στο πρόβληµα της χρονικής διάρ-
κειας των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου στους ΟΤΑ, 

οι οποίες έχουν συναφθεί για την αντιµετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Πε-
ριφέρειας Αττικής λόγω εµφάνισης και διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, δίνει το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, µετά από παρέµβαση του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. Σύµφωνα µε 
παλαιότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών (Αριθ. Πρωτ. 91546, 24/12/2020), ως ηµε-
ροµηνία λήξης της θητείας των σχετικών συµβά-
σεων είχε οριστεί η 5η Ιουλίου 2021, ανεξάρτη-
τα από την ηµεροµηνία σύναψης των συµβάσε-
ων.  Αυτό, σε περίπτωση που ίσχυε, θα είχε ως 
συνέπεια οι συµβασιούχοι που   συνάπτουν συµ-
βάσεις µέσα στον Φεβρουάριο να µην έχουν τη 
δυνατότητα συµπλήρωσης οκταµήνου, αλλά να 
λήγει η θητεία τους στις αρχές Ιουλίου. Ουσιαστι-
κά θα απασχολούνταν για διάστηµα τεσσάρων 
και όχι οκτώ µηνών. Με αφορµή τη σχετική εξέ-
λιξη ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του επισηµαίνοντας ότι 
η συµβολή των συµβασιούχων σε τοµείς που 
αφορούν στη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια και 
τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας εί-
ναι καθοριστική.

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 7 Φε-
βρουαρίου οι εργασίες τοποθέτησης 
έτοιµου  χλοοτάπητα µε υπόγειο αυτό-

µατο αρδευτικό δίκτυο στην κεντρική νησίδα 
της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Ψυχι-
κού. Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα παράλλη-
λα µε την σηµαντική αύξηση του πλάτους της 
νησίδας δηµιουργούν ένα σηµαντικό χώρο 
πρασίνου, ο οποίος εξωραΐζει την εικόνα του 
οδικού άξονα, αλλά και ταυτόχρονα συµβάλ-
λει σηµαντικά στο µικροκλίµα  της περιοχής. Το 
σηµείο θα φυτευτεί περιµετρικά µε εποχιακά 
ανθόφυτα την άνοιξη, ώστε η εικόνα να βελτι-
ωθεί περαιτέρω. Η Περιφέρεια Αττικής συντη-
ρεί και εξωραΐζει την εικόνα των κεντρικών νη-
σίδων, οι οποίες διατρέχουν τους µεγαλύτε-
ρους οδικούς άξονες της Αθήνα οι οποίοι  εµπί-
πτουν στην αρµοδιότητα  της. 

Σε τροχιά υλοποίησης µπαίνει το έργο 
της κατασκευής Κέντρου Επεξεργασίας. 
Λυµάτων (ΚΕΛ) και Υποθαλάσσιου 

Αγωγού ∆ιάθεσης των ∆ήµων Ραφήνας- Πικερ-
µίου και Σπάτων-Αρτέµιδος. Ειδικότερα, η ΕΥ∆ 
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (∆ιαχειριστική Αρχή) 
προχώρησε στην προέγκριση των τευχών της 
διακήρυξης, αλλά   και της διαδικασίας δηµο-
πράτησης του έργου συνολικού προϋπολογι-
σµού 110 εκ. €,  µε τη συγχρηµατοδότηση του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα του Ταµείου 
Συνοχής. Η σηµασία του νέου αυτού έργου, δι-
καιούχος του οποίου είναι η ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., είναι  
διπλή. Καταρχάς, θα συνεισφέρει καθοριστικά 
στην προστασία του περιβάλλοντος  µιας περι-

οχής µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και πλούσιο 
οικοσύστηµα. Επιπροσθέτως,  θα συµβάλει 
αποτελεσµατικά στη σταδιακή εξάλειψη των 
προστίµων που έχουν  επιβληθεί στη χώρα από 
το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
λόγω της  καθυστέρησης στην κατασκευή κα-
τάλληλων συστηµάτων αποχέτευσης στους  οι-
κισµούς Β’ Προτεραιότητας (οικισµούς µε πλη-
θυσµό άνω των 15.000 κατοίκων).

Από την  ∆ευτέρα 8/2/2021 πραγµατο-
ποιούνται  ασφαλτικές εργασίες από την 
οδό Πιπίνου έως την οδό Κύθνου, για την 

ολοκλήρωση της προγραµµατισµένης αποκατά-
στασης οδοστρώµατος  σε όλο το µήκος της 
οδού Πατησίων από Πανεπιστηµίου (Οµόνοια)  
έως Αγίας Λαύρας (Άνω Πατήσια).  «Ανακατα-
σκευή ασφαλτοτάπητα κεντρικών οδών του ∆ή-
µου Αθηναίων»  εκτελεί η Περιφέρεια  Αττικής 
και είναι συνολικού προϋπολογισµού 
4.940.000,00 ευρώ. Θα  ακολουθήσουν εργασί-
ες αποκατάστασης οδοστρώµατος και στην οδό 
Γ’ Σεπτεµβρίου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν κα-
τά τις νυχτερινές ώρες και υπολογίζεται να ολο-
κληρωθούν έως τα µέσα Μαρτίου. Σε δηλώσεις 
του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης  επι-
σηµαίνει τα εξής: «Με εντατικούς ρυθµούς εκ-
συγχρονίζουµε το οδικό δίκτυο της Αττικής και 
ενισχύουµε την ασφάλεια των διερχόµενων οδη-
γών, όπως έχουµε δεσµευθεί. Αλλάζουµε την 
όψη της Αττικής εκτελώντας εργασίες βελτίωσης 
και συντήρησης του οδοστρώµατος σε κεντρικές 
οδικές αρτηρίες, που είχαν εγκαταλειφθεί στην 
τύχη τους για χρόνια. 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Εκ µέρους του διοικητι-
κού και διδακτικού προ-
σωπικού, µα κυρίως των 
550 σπουδαστών του ∆Ι-
ΕΚ Αχαρνών θα θέλαµε εκ 
βάθους καρδίας να εκ-
φράσουµε και δηµόσια τις 
θερµότερες ευχαριστίες 
µας προς την ΑΙΓΕΑΣ  ΑΜ-
ΚΕ και το ∆ιοικητικό της 
Συµβούλιο, προεξάρχου-
σας της προέδρου του κας 
Μ. Μαρτίνου και του τα-
µία κ. Αθ. Μαρτίνου, για την πολύτιµη συνδροµή τους στην παροχή της κράτιστης επαγγελµατικής 
κατάρτισης στο ∆ΙΕΚ Αχαρνών ν και κυρίως στην ειδικότητα των «Προπονητών Αθληµάτων».

Η ευγενικότατη χορηγία σε µπάλες, πολυµηχάνηµα εκγύµνασης, βαράκια, πρόπλασµα πρώ-
των βοηθειών και εκπαιδευτικό απινιδωτή, όπως και όλα τα συνοδευτικά υποστηρικτικά υλικά της 
χορηγίας είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή εργαστηριακή προετοιµασία των σπουδαστών 
της ειδικότητας «Προπονητών Αθληµάτων»και «Βοηθών Φυσικοθεραπείας»,ανάγοντας το ∆ηµό-
σιο ΙΕΚ Αχαρνών σε κέντρο αριστείας στην παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης για όλη την Ανατο-
λική Αττική και όχι µόνον. 

Πρόκειται για την πιο ευκρινή δήλωση εµπιστοσύνης προς το ∆ΙΕΚ µας και µας δίνει δύναµη να 
συνεχίσουµε πιο αποδοτικά το έργο µας.

Εκφράζουµε λοιπόν και δηµόσια τις ευχαριστίες µας προς την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για την εν λόγω 
χορηγία, καθώς είναι η αρχή για τη δηµιουργία σύγχρονου γυµναστηρίου εντός των εγκαταστάσε-
ων του ∆ΙΕΚ Αχαρνών, µε την ελπίδα σύντοµα να µπορέσουµε να ευχαριστήσουµε το ∆Σ της ΑΙΓΕ-
ΑΣ ΑΜΚΕ δια ζώσης και παρουσία των σπουδαστών και των εκπαιδευτών τους.

Η ∆ιευθύντρια του ∆ΙΕΚ Αχαρνών
Ρόδω  Πυροβολάκη

Θερµές ευχαριστίες στον Αθ. Μαρτίνο 
για την προσφορά του στο ∆.ΙΕΚ Αχαρνών

Επιµέλεια: Ευρώπη Κοσµίδη – 
Πολιτικός Μηχανικός, 
Περιφερειακή  Σύµβουλος,
Εντεταλµενη  ∆/νσεων Τεχνικών
Έργων,  Υποδοµών,
Τεχνικού  Ελέγχου & Μελετών
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Ξεκίνησαν µελέτες για νέες επεκτάσεις
του Μετρό σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια

Σε τροχιά εισέρχονται ακόµα δύο µελλοντικές επεκτά-
σεις του Αθηναϊκού Μετρό. Πιο συγκεκριµένα και 
σύµφωνα µε πληροφορίες, στις 18 Ιανουαρίους υπε-

γράφη η σύµβασης για την εκπόνηση των τοπογραφικών 
µελετών που αφορούν στις επεκτάσεις της γραµµής 4 προς 
Πετρούπολη και της γραµµής 2 προς Άνω Λιόσια.

Η σύµβαση ανατέθηκε από την Αττικό Μετρό στην εταιρεία 
µε την επωνυµία «Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Χ.ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕ-
ΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.»

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 358.000 ευ-
ρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Η διάρκεια των µελετών ορίζεται σε 15 
µήνες και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ο σχετικός διαγωνισµός είχε πραγµα-
τοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2019. Η συνδυασµένη αυτή σύµβα-
ση όπως είπαµε παραπάνω αφορά επεκτάσεις δύο γραµµών. 
Η πρώτη είναι η επέκταση της Γραµµής 4 από το Άλσος Βεϊκου 
µέχρι την Πετρούπολη, ενώ η δεύτερη είναι η τελική επέκταση 
της Γραµµής 2 από τον Άγιο Νικόλαο (Ίλιον) µέχρι το σταθµό 

του Προαστιακού Άνω Λιόσια. Να θυµίσουµε πως η επέκταση 
της γραµµής 2 από την Ανθούπολη µέχρι τον Άγιο Νικόλαο, 
έχει εξαγγελθεί από τον υπουργό ΥΠΟΜΕ, Κώστα Καραµαν-
λή, και έχει µπει σε τροχιά δηµοπράτησης για το 2022.

Πιο αναλυτικά θα γίνουν τοπογραφικές µελέτες στην δυτι-
κή επέκταση της Γραµµής 4, σε µήκος χάραξης περίπου 8χλµ 
αλλά και στις θέσεις των 6 προβλεπόµενων νέων υπόγειων 
σταθµών: NEA ΙΩΝΙΑ -δεν σχετίζεται µε τον υφιστάµενο σταθ-
µό ττης Γραµµής 1), ΠΕΡΙΣΣΟΣ (σύνδεση µε Γραµµή 1), ΝΕΑ ΦΙ-
ΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ, ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ (σύνδεση µε Προαστιακό), 
ΙΛΙΟΝ (σύνδεση µε Γραµµή 2), ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ.

Επίσης τοπογραφικές µελέτες στην επέκταση της Γραµµής 
2, σε µήκος χάραξης 4χλµ αλλά και στις θέσεις των 2 νέων προ-
βλεπόµενων υπόγειων σταθµών: ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
(σύνδεση µε Προαστιακό).

Στην ίδια σύµβαση εντάσσονται και τοπογραφικές µελέτες 
στην Γραµµή 2 στην επέκταση προς Ίλιον και συγκεκριµένα σε 
µήκος 600 µέτρων µεταξύ των σταθµών ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ και ΠΑ-
ΛΑΤΙΑΝΗ.

Η τοπογραφική αποτύπωση θα περιλαµβάνει όλες τις 
οδούς, πεζοδρόµια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παρτέρια, στο 
πλάτος και το µήκος τους.

ΠΗΓΗ : https://ypodomes.com 

Προχωρά το έργο διευθέτησης του ρέµατος Εσχατιάς στο Ζεφύρι
ΕΝΑ ΕΡΓΟ που συµβάλλει καθοριστικά στην αντιπληµµυρι-
κή θωράκιση της ∆υτικής Αττικής επισκέφθηκε για να συνο-
µιλήσει µε τους υπεύθυνους για την πορεία του, ο Αντιπερι-
φερειάρχης ∆υτ. Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος. Η διευθέ-
τηση του ρέµατος Εσχατιάς, συνολικού προϋπολογισµού 
86.200.000 ευρώ, µε χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ, αναθέτου-
σα αρχή το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και ανά-
δοχο την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, προχωρά αποτελώντας ένα από 
τα σηµαντικότερα έργα της Αττικής. Τα έργα θα κατασκευα-
στούν σε περιοχές του ανάντη τµήµατος τού ρέµατος της 
Εσχατιάς και είναι ζωτικής σηµασίας για την αντιπληµµυρική 

θωράκιση της περιοχής µας. Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης 
∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος δήλωσε ότι: «Η Πε-
ριφέρεια Αττικής συνεχίζει να παρεµβαίνει µε καθαρισµούς 
του ρέµατος, ώστε να προχωρήσει το έργο, ευελπιστώντας ότι 
θα είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστούν καθαρισµοί, µε 
την καθοριστική διευθέτηση του ρέµατος µε το έργο αυτό. 
Υπό το συντονισµό του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη, έχουµε θέσει εξ αρχής προτεραιότητα σε µεγάλα αντι-
πληµµυρικά έργα, τα αποτελέσµατα των οποίων αναµένου-
µε σύντοµα».

Πηγή : blog ΦΥΛΑΡΧΟΣ

Πρόταση για διπλή σύνδεση  του Μενιδίου µε το Μετρό
Μία µικρή οµάδα µηχανικών της περιοχής έβαλε µπρος και 
µέσα από µία συνεκτική δουλειά, προτείνει την διπλή επέκτα-
ση του Μετρό µέχρι το Κέντρο των Αχαρνών και το Ολυµπι-
ακό Χωριό.

Το δίκτυο του Μετρό της Αθήνας το τελευταίο διάστηµα δεί-
χνει πως έχει ξεκινήσει να κοιτά προς το ...µέλλον. ∆ιερευνητικές 
µελέτες έχουν ξεκινήσει για τις επεκτάσεις της γραµµής 2 προς 
Γλυφάδα και κλάδος της γραµµής 1 από τα Πετράλωνα µέχρι το 
Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Τοπογραφικές µε-
λέτες έχουν ξεκινήσει για την επέκταση της γραµµής 4 προς Πε-
ρισσό και Πετρούπολη αλλά και της γραµµής 2 προς Άνω Λιό-
σια. Αρχικές µελέτες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια για 
την επέκταση της γραµµής 4 προς το Μαρούσι µέσω Κηφισίας.

Ενώ όµως όλα αυτά αφορούν στον σφιχτό αστικό ιστό της πό-
λης, ένα προάστιο της, οι Αχαρνές παραµένουν µία περιοχή που 
καλύπτεται επιδερµικά θα έλεγε κανείς µε το δίκτυο µέσων στα-
θερής τροχιάς. Μία µικρή οµάδα µηχανικών της περιοχής όµως 
έβαλε µπρος και µέσα από µία συνεκτική δουλειά, προτείνει την 
διπλή επέκταση του Μετρό µέχρι το κέντρο των Αχαρνών και το 
Ολυµπιακό Χωριό. Ο Γιώργος Λέκκας µηχανικός και ο Κωνστα-
ντίνος Ράπτης, αρχιτέκτων, βλέποντας πως η σύνδεση του Μενι-
δίου µε το σύστηµα µεταφορών της Αθήνας είναι ανεπαρκής σκέ-
φτηκαν πως θα µπορούσαν να φέρουν το Μετρό στον ∆ήµο τους, 
που πληθυσµιακά ξεπερνά τις 150.000 κατοίκους και είναι µία από 
τις πιο δυναµικά αναπτυσσόµενες περιοχές της Αθήνας.

Ο Κωνσταντίνος Ράπτης µίλησε µε το ypodomes.com και 
όπως λέει, «χρειαζόµαστε µία πρόταση ολοκληρωµένη και τεκ-
µηριωµένη που θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Αττικό µετρό µε 
συνεργασία τους όµορους ∆ήµους µας Κηφισιάς και Φυλής. 

Επέκταση της Γραµµής 2 µέχρι την πλατεία Καράβου
Αναφορικά µε την διπλή πρόταση που έχουν, δείχνει όντως εν-
διαφέρουσα. Η πρώτη αφορά την επέκταση της Γραµµής 2 από 

τον σταθµό ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ µέχρι την πλατεία Καράβου. Όπως ση-
µειώνει, είναι µία απόσταση 2 χλµ. η οποία είναι αρκετά αραιοκα-
τοικηµένη και φτάνει στο κέντρο των Αχαρνών, ένα βήµα από το 
ιστορικό κέντρο.

Στα πλεονεκτήµατα αυτής της επέκτασης είναι πως ο σχεδια-
σµός επέκτασης της Γραµµής 2 προς τα Άνω Λιόσια µόλις ξεκίνη-
σε, άρα υπάρχει χρόνος για να προστεθεί ακόµα ένας σταθµός 
που θα καλύψει ένα µεγάλο µέρος του πολυπληθούς ∆ήµου.

Ο κ.Ράπτης όπως υποστηρίζει, σήµερα, ένας από τους µεγα-
λύτερους ∆ήµους του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµα-
τος της Αθήνας εξυπηρετείται κάθε δύο ώρες από δροµολόγια 
του Προαστιακού. «Είµαστε δίπλα στη γραµµή και δεν τη χρησι-
µοποιούµε λόγω των εξαιρετικά αραιών δροµολογίων αλλά και 
των κακών υποδοµών στους σταθµούς. Είναι επίσης ειρωνεία ο 
∆ήµος µας να περικλείεται από σιδηροδροµικές γραµµές αλλά 
να µην έχουµε πρόσβαση στο δροµολόγιο προς/από το Αερο-
δρόµιο µιας και δεν γίνεται στάση στο σταθµό ΣΚΑ/Αχαρνές».

Η πρόταση για την επέκταση της Γραµµής 4
Η δεύτερη πρόταση αφορά την µελλοντική επέκταση της Γραµ-
µής 4 από την Εθνική Οδό στη Λυκόβρυση, µε 2 σταθµούς σε ∆ε-

κέλεια (Λεωφ.Τατοϊου και Λεωφ. ∆εκελείας) και τερµατικό το 
Ολυµπιακό Χωριό (Κύµης και Σπ.Λούη πλησίον Κλινικής) που 
έχει και όλες τις υποδοµές στάθµευσης.

Από το σταθµό της ∆εκέλειας θα µπορούσε κάποιος µε ένα 
τοπικό λεωφορείο να φτάσει στα ανάκτορα Τατοΐου που σχεδιά-
ζεται η αξιοποίηση, ανάδειξη και απόδοση τους στους πολίτες της 
χώρας. Μάλιστα στην επέκταση αυτή έχουν προβλέψει και µία 
κοιλαδογέφυρα όµοια µε αυτή που έχει κατασκευαστεί στο Με-
τρό Λισαβόνα της Πορτογαλίας ( µεταξύ σταθµών Olaias και Bela 
Vista). Με αυτόν τον τρόπο η γραµµή του µετρό µπορεί να περά-
σει τον Κηφισό ποταµό και να κατευθυνθεί βόρεια µε πρώτη στά-
ση στη περιοχή ∆εκέλειας εξυπηρετώντας περιοχές όπως Καλυ-
φτάκη , Μονοµάτι, Κοντοχέρι, Αδάµες, Κατεβασιά, Νέα Κηφισιά 
το Αεροδρόµιο Τατοϊου καθώς και τις αναρίθµητες επιχειρήσεις 
και εργοστάσια της περιοχής.

Ο τερµατικός σταθµός
Η επόµενη στάση «Ολυµπιακό Χωριό» είναι η τερµατική. Ο 
σταθµός αυτός θα εξυπηρετεί τους κατοίκους του Ολυµπιακού 
Χωριού την ∆ηµοτική Ενότητα Θρακοµακεδόνων και γενικά 
όλο το Βόρειο Τµήµα του ∆ήµου Αχαρνών, από Βαρυµπόµπη 
µέχρι και την Μπόσκιζα παρέχοντας µε «Park and Ride» µία νέα 
εναλλακτική συγκοινωνιακή πρόταση αποφεύγοντας το ήδη 
βεβαρηµένο κέντρο των Αχαρνών.

Παράλληλα, όπως σηµειώνει ο κ.Ράπτης, ο σταθµός αυτός 
θα µπορούσε να αποτελέσει τη «Πράσινη Πύλη της Πρωτεύου-
σας» µε άµεση πρόσβαση στην Πάρνηθα, στον Εθνικό δρυµό 
και να µετατραπεί η περιοχή σαν κέντρο εναλλακτικής αναψυ-
χής και όλο το Βόρειο κοµµάτι του ∆ήµου πόλος έλξης για µελ-
λοντικές  επενδύσεις που θα δώσουν οικονοµική αλλά και αστι-
κή ανάπτυξη.

Ανάρτηση : Νίκος Καραγιάννης, 
12 Φεβρουαρίου 2021  ypodomes.com 
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Με ιδιαίτερη επιτυχία και σηµαντική συµ-
µετοχή µελών, ολοκληρώθηκε η ψηφια-
κή ενηµερωτική εκδήλωση του Β.Ε.Α µε 
τίτλο:  «Πώς θα ρυθµίσετε τις οφειλές σας 
µε το νέο εξωδικαστικό-Πτώχευση και 
προστασία 1ης κατοικίας», στην οποία 
συµµετείχαν ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου 
Οικονοµικών, Φώτης Κουρµούσης, οι συ-
νεργάτες του Χ. Κώστογλου, κ. ∆ασκαλά-
κη και ο ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α Κώ-
στας ∆αµίγος. 

l Μειωµένα ενοίκια για Ιανουάριο και Φεβρου-
άριο. Όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές µε κρα-
τική εντολή µέχρι και τις 11 Ιανουαρίου, δεν 
χρειάζεται να πληρώσουν ενοίκιο για τους µή-
νες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, παρά το γεγο-
νός ότι από τότε ορισµένοι κλάδοι, όπως το 
λιανεµπόριο, λειτουργούν κανονικά. Μειω-
µένο κατά 40% θα είναι το µίσθωµα που θα 
καταβάλουν οι πληττόµµενες επιχειρήσεις αλ-
λά και οι εργαζόµενοι που είναι σε αναστολή.

l Αναστολή προκαταβολής φόρου, ρύθµι-
ση οφειλών, αναστολή τεκµηρίων και 
e-αποδείξεων και µείωση του ΕΝΦΙΑ . H 
κυβέρνηση σχεδιάζει τις επόµενες κινήσεις 
που οδηγούν σε αύξηση του διαθέσιµου 
εισοδήµατος για επιχειρήσεις και νοικοκυ-
ριά µέσω της αναστολής φόρων, της διευ-
κόλυνσης πληρωµών, αλλά και της µείω-
σης του ΕΝΦΙΑ ενόψει του τρίτου κύµατος 
της πανδηµίας του κορονοϊού. Συγκεκρι-
µένα, το οικονοµικό επιτελείο, όπως όλα 
δείχνουν, θα εισηγηθεί 5 µέτρα που δί-
νουν ανάσα ρευστότητας µε στόχο να κα-
ταφέρουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις 
αλλά και να κρατηθεί η ανεργία στα σηµε-
ρινά επίπεδα.

l Πρόγραµµα επιδότησης τόκων επιχειρηµατι-
κών δανείων. Πρόσβαση σε φθηνή ρευστό-
τητα θα αποκτήσουν από τις αρχές Μαρτίου 
περίπου 8.000 πολύ µικρές επιχειρήσεις που 
επηρεάστηκαν από την πανδηµία και λόγω 
του µικρού µεγέθους τους έχουν µέχρι σήµε-
ρα περιορισµένη δυνατότητα για τραπεζικό 
δανεισµό. Συγκεκριµένα µέσω του νέου Εγγυ-
ητικού Ταµείου της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας, οι ελληνικές τράπεζες θα χορηγή-
σουν δάνεια έως 50.000 ευρώ σε πολύ µικρές 
επιχειρήσεις µε τζίρο έως 200.000 ευρώ.

l Μέτρα στήριξης 5,9 δισ. ευρώ το α' τρίµηνο. 
Πακέτο µέτρων στήριξης και ενίσχυσης της 
ρευστότητας σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις ύψους 5,9 δισ. ευρώ για το α΄ τρίµηνο 
του 2021 ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονο-
µικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Σε αυτό πε-
ριλαµβάνονται το πρόγραµµα της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής, η καταβολή επιδοµά-
των, η µη καταβολή ενοικίων για τους µή-
νες Ιανουάριο έως και Μάρτιο αλλά και τα 
µέτρα για εργαζόµενους και ανέργους, των 
αναστολών υποχρεώσεων και άλλων πα-
ρεµβάσεων. Άµεσα ξεκινά ο 6ος κύκλος της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ενώ το Μάρ-
τιο θα ξεκινήσει ο 7ος κύκλος ενώ µηδενι-
κά θα είναι τα ενοίκια που θα καταβάλλουν 
οι επιχειρήσεις που παραµένουν κλειστές 
µε κρατική εντολή.

l Φώτης Κουρµούσης, Ειδικός Γραµµατέας ∆ι-
αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στην διαδικτυα-

κή εκδήλωση «Πώς θα ρυθµίσετε τις οφειλές 
σας µε το νέο εξωδικαστικό- Πτώχευση και 
προστασία 1ης κατοικίας» του ΒΕA.   Οι τρεις 
κύριοι άξονες εξωδικαστικού νόµου:  -Πρό-
ληψη του χρέους,   - Αντιµετώπιση για τη δια-
χείριση του χρέους, -Πτώχευση µε την παρο-
χή, δεύτερης ευκαιρίας για τον οφειλέτη. Οι 
τρόποι του εξωδικαστικού για τον οφειλέτη:  
-Αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα. 
-Προσφυγή στη ∆ιαµεσολάβηση και -∆ιαδι-
κασία εξυγίανσης µε συµφωνία.  Την  1η Ιου-
νίου η ενεργοποίηση της πλατφόρµας για την 
υποβολή αίτησης ρύθµισης έως και 240 δό-
σεις προς το δηµόσιο και τους ιδιώτες.

l Άνοιξε  η πλατφόρµα του Πληροφοριακού 
Συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή 
δηλώσεων για την καταβολή έκτακτης οι-
κονοµικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, σε 
συνέχεια της υπογραφής της σχετικής Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Οι ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες-επιστήµονες που 
έχουν κάνει έναρξη επαγγέλµατος έως τις 
31 ∆εκεµβρίου 2016, για να είναι δικαιού-
χοι της ενίσχυσης, θα πρέπει αφενός µεν να 
εµφανίζουν µείωση του κύκλου εργασιών 
ή ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 20% 
την περίοδο Απριλίου-∆εκεµβρίου 2020 
αφετέρου δε το οικογενειακό εισόδηµά 
τους για το 2020 να µην υπερβαίνει τα 
30.000 ευρώ, κάτι που θα επαληθευθεί από 
τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν 
υποβληθεί.

l Μείωση έως µηδενισµό της προκαταβολής 
φόρου σε ελεύθερους επαγγελµατίες και επι-
χειρήσεις που επλήγησαν από την πανδηµία 
δροµολογεί για το 2021 η κυβέρνηση, καθώς 
τα τεράστια προβλήµατα που ταλανίζουν την 
αγορά θα συνεχισθούν όπως όλα δείχνουν 
µέχρι το τέλος του έτους. Από την κυβέρνηση 
υποστηρίζουν ότι η µειωµένη προκαταβολή 
φόρου αποτέλεσε ένα από τα βασικά εργα-
λεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων το έτος που 
πέρασε και προσέφερε ρευστότητα ύψους 1,5 
δισ. ευρώ.

l Στοχευµένο και προσαρµοσµένο στα δηµο-
σιονοµικά περιθώρια θα είναι το πρόγραµ-
µα επιδότησης παγίων δαπανών, το πλαί-
σιο του οποίου περιλαµβάνεται σε διάταξη 
του νοµοσχεδίου του υπουργείου Οικονο-
µικών που ψηφίζεται σήµερα στη Βουλή.Οι 
λεπτοµέρειες του εν λόγω προγράµµατος 
αναµένεται να οριστικοποιηθούν έως τον 
Μάρτιο. Καθοριστικός παράγοντας για την 
τελική µορφή που θα λάβει είναι η υγειο-
νοµική κατάσταση της χώρας αλλά κι η κα-
τάσταση του Ταµείου του Κράτους. Με τα 
έως τώρα δεδοµένα, το µέτρο θα καλύπτει 
πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων, οι οποίες κα-
ταγράφουν µείωση του κύκλου εργασιών 
τους κατά τουλάχιστον 30% για το διάστη-
µα Μαρτίου 2020 έως ∆εκέµβριο του 2021.

l Περισσότερα από 400.000 δάνεια επιχειρήσε-
ων και νοικοκυριών έχουν ενταχθεί στο καθε-
στώς αναστολής πληρωµής των τοκοχρεολυ-
τικών δόσεων, από τα µέσα Μαρτίου του 
2020 έως και τα τέλη ∆εκεµβρίου 2020, µε το 
συνολικό ποσό των συγκεκριµένων δανείων 
να υπερβαίνει τα 28 δισ. ευρώ. Ο προβληµα-
τισµός των τραπεζών καθώς και των εποπτι-
κών αρχών είναι η επόµενη µέρα µετά τη λή-

ξη της πανδηµίας ή µε τη λήξη των 
moratorium πόσα από τα συγκεκριµένα δά-
νεια θα αρχίσουν να εξυπηρετούνται ξανά, 
κανονικά και πόσα εξ αυτών θα µεταφερθούν 
στη δεξαµενή των «κόκκινων» δανείων.

l ∆ύο παράγοντες θα κρίνουν εάν η κυβέρ-
νηση προχωρήσει σε νέα µείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ κατά 8% από το προσεχές καλοκαίρι, 
όπως άφησε να εννοηθεί χθες ο υπουργός 
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας: Η χρο-
νική περίοδος που θα ολοκληρωθεί η 
άσκηση για την επέκταση του συστήµατος 
αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας 
των ακινήτων σε 3.000 περιοχές που σήµε-
ρα υποφορολογούνται και κυρίως η εξέλι-
ξη της πανδηµίας του κορονοϊού που µπο-
ρεί να ανατρέψει ανά πάσα στιγµή κάθε κυ-
βερνητικό σχεδιασµό.

l Γενικό «πάγωµα» πλειστηριασµών µέχρι νεω-
τέρας φαίνεται να έχει αποφασίσει η κυβέρνη-
ση, έχοντας µάλιστα λάβει, σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες και το «πράσινο φως» από τους δα-
νειστές. Η εντολή που δόθηκε από το Μέγα-
ρο Μαξίµου ήταν λιτή και σαφής: να µην 
υπάρξει κανένας πλειστηριασµός ακινήτου 
για όσο διάστηµα υπάρχει η καραντίνα και γε-
νικά υπάρχουν σοβαροί περιορισµοί στην λει-
τουργία της οικονοµίας.

l Η επιδότηση των παγίων δαπανών αλλά και 
των επιχειρηµατικών δανείων σε ποσοστό 
που θα φτάνει έως και το 90% βρίσκονται 
ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του 
υπουργείου Οικονοµικών στην προσπά-
θεια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων που πλήττονται από την πανδηµία.  Οι 
εξελίξεις στο µέτωπο της υγειονοµικής κρί-
σης έχει οδηγήσει το οικονοµικό επιτελείο 
στην αναζήτηση πόρων καθώς το κόστος 
των µέτρων στήριξης θα ξεπεράσει τελικά 
τα 7,5 δις. ευρώ που είχε προϋπολογίσει για 
το 2021. Αναλυτικά οι δράσεις στη Καθηµε-
ρινή Ενηµέρωση του ΒΕΑ 

l Νέα σειρά διαδικτυακών εκποµπών, µε θέµα 
την προβολή των παραγωγικών επιχειρήσε-
ων και την πορεία της ελληνικής βιοτεχνίας 
και µεταποίησης, εγκαινίασε, το Βιοτεχνικό 
Επιµελητήριο της Αθήνας. Στις εκποµπές της 
web T.V. του Επιµελητηρίου, θα προβάλλο-
νται κατηγορίες επιχειρήσεων - Μελών του, 
όπως: νεοφυείς επιχειρήσεις, µε καινοτόµα 
και αξιόλογα αντικείµενα, που αποτελούν πα-
ράδειγµα ανάπτυξης, ιστορικές και παραδοσι-
ακές επιχειρήσεις της πόλης µας, σε ειδικό 
αφιέρωµα στην βιοτεχνία που αντιστέκεται, 
καθώς και βραβευµένες επιχειρήσεις στην Ελ-
λάδα και εξωτερικό. Οι εκποµπές θα είναι δι-
αθέσιµες στην ιστοσελίδα www.acsmi.gr 
Β.Ε.Α. WEB TV.

l Από σήµερα 1η Φεβρουαρίου 2021 είναι δι-
αθέσιµες προς συµπλήρωση, οι φόρµες της 
ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 
2020. Η συµπλήρωση της Έκθεσης Απο-
βλήτων κάθε έτος, είναι υποχρεωτική και 
λήγει την 31η Μαρτίου. Όλες οι υφιστάµε-
νες και νέες Επιχειρήσεις/Οργανισµοί του 
ΗΜΑ, θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν, κα-
τά την είσοδο ή εγγραφή τους στο ΗΜΑ, τη 
διαδικασία αυθεντικοποίησης, µέσα από 
την υπηρεσία TAXISnet του Κέντρου ∆ια-
λειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφια-

κής ∆ιακυβέρνησης και να 
επιβεβαιώσουν την ορθό-
τητα της Επωνυµίας και 

του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειµένου οι Εγκαταστάσεις 
και οι ∆ραστηριότητες να έχουν πρόσβαση 
στις Εκθέσεις Αποβλήτων, ενώ πραγµατο-
ποιείται µόνο µία φορά.  ∆είτε την Εγκύ-
κλιο, στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Α

l Στα τέλη Μαρτίου εκτιµάται ότι θα ανοίξει η 
πλατφόρµα για τη «Γέφυρα ΙΙ», το πρόγραµ-
µα ενίσχυσης του υπουργείου Οικονοµικών 
που προβλέπει επιδότηση δόσης για τις µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 
πληγεί από την πανδηµία. Η πρώτη δόση, 
ωστόσο, θα καταβληθεί έναν µήνα αργότε-
ρα από την ένταξη στο πρόγραµµα, δηλαδή 
στα τέλη Απριλίου.

l Ξεπαγώνει» το Υπουργείο Οικονοµικών τη 
δυνατότητα για προοδευτική αύξηση του 
ακατάσχετου λογαριασµού για οφειλέτες 
µε ληξιπρόθεσµα χρέη, οι οποίοι έχουν 
ρυθµίσει τις οφειλές τους και είναι συνε-
πείς στην εξυπηρέτησή τους.Σύµφωνα µε 
πληροφορίες αναµένεται να ενεργοποιη-
θεί το µέτρο ταυτόχρονα µε τη νέα ρύθµι-
ση οφειλών προς την εφορία που θα τεθεί 
σε εφαρµογή τους επόµενους µήνες. Το 
σηµερινό όριο των 1.250 ευρώ θα προ-
σαυξάνεται κατά το άθροισµα των ποσών 
των δύο τελευταίων µηνιαίων δόσεων 
που εξοφλήθηκαν.

l Στην καταβολή περίπου 70.000 προσωρινών 
συντάξεων στο ύψος της εθνικής σύνταξης 
που αναλογεί µε βάση τα έτη ασφάλισης από 
345 έως 384 ευρώ προχωράει ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής 
Χατζηδάκης. Πρόκειται για συνταξιούχους 
που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότη-
σης ακόµη και πάνω από τέσσερα χρόνια και 
µέχρι σήµερα δεν έχουν λάβει ούτε προσωρι-
νή σύνταξη. Οι συνταξιούχοι πέρα από την 
Εθνική Σύνταξη που θα ξεκινήσουν να λαµ-
βάνουν ως προσωρινή εφόσον έχουν απα-
σχοληθεί από 15 έως 20 χρόνια, θα εισπρά-
ξουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία υπο-
βολής της αίτησης συνταξιοδότησής τους το 
ποσό που τους αναλογεί.

l «Παγώνει» η υποχρέωση για ηλεκτρονικές 
συναλλαγές -δηλαδή µέσω καρτών και 
web banking- αξίας ίσης µε το 30% του ει-
σοδήµατος. Σύµφωνα µε πληροφορίες, για 
το 2020 δεν θα υπολογίσουν οι αρχές εάν 
έχει τηρηθεί ή όχι το όριο, προκειµένου να 
επιβάλουν το αντίστοιχο φορο-πέναλτι του 
22%. Κάθε φορολογούµενος έχει την υπο-
χρέωση να κάνει αγορές µε κάρτες ή µέσω 
ηλεκτρονικής τραπεζικής αξίας αντίστοιχης 
µε το 30% των αποδοχών που δηλώνει.

l Η εφαρµογή του Περιουσιολογίου, µπαίνει 
πλέον στην τελική ευθεία, µετά από πολλές 
αναβολές, καθώς η ΑΑ∆Ε ενέταξε την υλοποί-
ηση της πλήρους εφαρµογής του e – Περιου-
σιολογίου, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 
2021. Με το e-Περιουσιολόγιο η Εφορία απο-
κτά «µάτι» στην περιουσία όλων των φυσι-
κών προσώπων, θα παρακολουθεί κάθε µε-
ταβολή της και θα διασταυρώνει τα στοιχεία 
της εφαρµογής µε άλλα στοιχεία.
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Το τελευταίο διάστηµα έχει γίνει αρκετός 
ντόρος µέσα από άρθρα (υπό τον τίτλο 
της αποκλειστικής είδησης), αναφορές και 
σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, 
ακόµα και θέµα συζήτησης στο τελευταίο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι ο ∆ήµος Αχαρ-
νών µέσω του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρετ-
τού, έχασε δωρεά µηχανηµάτων από την 
Περιφέρεια Αττικής.

Σε πρώτη ανάγνωση δεδοµένου των οι-
κονοµικών συνθηκών αλλά και των ανα-
γκών και των ελλείψεων σε υλικοτεχνικό 
εξοπλισµό στον ∆ήµο Αχαρνών, διαβάζο-
ντας αυτή την είδηση σου προκαλούνται 
πολλά ερωτηµατικά και ίσως και αγανάκτη-
ση. Είναι όµως έτσι; Υπάρχει καπνός χωρίς  
φωτιά;

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την 
αρχή. Σύµφωνα µε την καταγγελία, Περιφε-
ρειακός Σύµβουλος τηλεφώνησε στον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό, λέγοντας 
του χαρακτηριστικά «∆ήµαρχε θα δώσου-
µε σε ∆ήµους µηχανήµατα, τα οποία θα  
χρησιµοποιούνται από τους ∆ήµους και θα 
έρχονται στην Περιφέρεια µία φορά το χρό-
νο, για ένα µήνα, για να δούµε αν θέλουν 
service και να γίνεται τη συντήρηση τους…. 
ελάτε να πάρετε τον «αφρό»...».

Έκτοτε σύµφωνα πάντα µε την καταγγε-
λία, ο Περιφερειακός Σύµβουλος προσπά-
θησε επανειληµµένα να επικοινωνήσει µε 
τον κύριο Βρεττό αλλά δεν κατέστη δυνατό. 
Μάλιστα γίνεται ονοµαστική αναφορά στη 
γραµµατέα του ∆ηµάρχου και σε Αντιδή-
µαρχο για επικοινωνία του µε τον Περιφερει-
ακό Σύµβουλο για το θέµα αυτό.

Μένοντας σε αυτή την καταγγελία και 

την παρουσίαση αυτών των στοιχείων µπο-
ρεί ο αναγνώστης να πει πως «κάποιον λάκ-
κο έχει η φάβα». Έχει όµως…; και αν ναι, για 
ποιόν;

Ερώτηση πρώτη:O Περιφερειάρχης, κύ-
ριος Πατούλης αναθέτει ή επιτρέπει σε συµ-
βούλους του, να επικοινωνούν επιλεκτικά 
και κατά το δοκούν µε δηµάρχους της προ-
σωπικής τους αρεσκείας προκειµένου αυτοί, 
πρώτοι να διαλέγουν «τον αφρό»  µηχανη-
µάτων που είναι για όλους του ∆ήµους της 
Αττικής; Έχουν όλοι οι ∆ήµοι τις ίδιες ανά-
γκες και την ίδια προτεραιότητα; 

Ερώτηση δεύτερη: H δωρεά µηχανηµά-
των και µάλιστα από την Περιφέρεια Αττικής 
γίνεται δια λόγου ή τηρείται πιστά και εφαρ-
µόζεται η νόµιµη και προβλεπόµενη διαδι-
κασία, προκειµένου να µην υπάρχει καµία 
σκοτεινή πλευρά αλλά πλήρης διαφάνεια 
διαδικασιών;

Ερώτηση τρίτη: Εάν και εφόσον όλα αυ-
τά ισχύουν και είναι νόµιµα και αποδεκτά 
γιατί δεν γίνεται ονοµαστική αναφορά στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο «σκιά» αλλά µε 
ευκολία δεν γίνεται το ίδιο µε τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών, τη γραµµατέα του και τον Αντιδή-
µαρχο Αχαρνών που επικοινώνησε µαζί 
τους ο Περιφερειακός Σύµβουλος; 

Όπως µε τα χρήµατα του Αχαρναϊκού λα-
ού δεν µπορεί να παίξει κανένας, εξίσου δεν 
µπορεί να σπιλώνονται επιλεκτικά ονόµατα 
και µόνο από την µία πλευρά του ποταµού.

Και φυσικά δεν µπορούµε να ζητάµε από 
µια ∆ηµοτική Αρχή να κλείνει deal κάτω από 
το τραπέζι εις βάρος των άλλων ∆ήµων, που 
ειρήσθω εν παρόδω ορισµένοι από αυτούς 
έχουν εξοργιστεί µε την επιλεκτική συµπερι-
φορά της Περιφέρειας . 

Και θα κλείσω µε τα  εύλογα ερωτήµατα. 
Ο Περιφερειάρχης έχει δώσει αρµοδιό-

τητες σε Περιφερειακούς Συµβούλους να δί-
νουν τηλεφωνικά τον «αφρό» κατά το δο-
κούν; 

Ο ανώνυµος Περιφερειακός Σύµβουλος, 
κατηγορεί τον ∆ήµαρχο Αχαρνών για αδια-
φορία και «εξαφάνισή» του στις  προσπάθει-
ες του πρώτου να επικοινωνήσει µαζί του για 
να κλείσει το deal της επιλογής του «αφρού» 
των µηχανηµάτων. Γιατί όµως δεν έστειλε 
κάποιο επίσηµο έγγραφο;

Αφού ο ∆ήµαρχος Αχαρνών και η ∆ηµο-
τική Αρχή είναι αδιάφοροι, πως κατάφεραν 
(µε την επίσηµη διαδικασία) να είναι από 
τους πρώτους ∆ήµους που προµηθευτήκαν 
∆ΩΡΕΑΝ   από την Περιφέρεια απορριµµα-
τοφόρα, κάδους κλπ; 

Η  διαδικτυακή «φυλλάδα» πριν προβεί 
σε επώνυµες καταγγελίες, ζήτησε την άπο-
ψη από αυτούς που καταγγέλλει «αποκλει-
στικά»;

Εφ' όσον ο ∆ήµαρχος Αχαρνών δήλω-
σε επίσηµα µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ότι «αν µου δώσετε έστω ένα έγγραφο για 
την δωρεά µηχανηµάτων, εγώ θα παραιτη-

θώ αύριο» , γιατί δεν βγαίνει στο φως έστω 
ένα έγγραφο; 

Ακόµα και αν τα τηλεφωνήµατα είναι 
αληθή, πρέπει να θεωρηθεί επιλήψιµη η συ-
µπεριφορά ενός ∆ηµάρχου και ενός Αντιδη-
µάρχου στο να µην θέλει να κλείνει τα deal 
κάτω από το τραπέζι; 

Αν ο ∆ήµαρχος Αχαρνών λοιπόν ακο-
λουθούσε ακριβώς όλη αυτή την διαδικα-
σία, κάνοντας το χατίρι στον Περιφερειακό 
Σύµβουλο, δεν θα έβγαιναν τότε οι γνωστοί 
– άγνωστοι των social media, δηµοσιογρά-
φοι και µη, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και σύσ-
σωµη η αντιπολίτευση και ορθώς,  να κατη-
γορήσουν τον κύριο Βρεττό για αδιαφάνεια 
και κινήσεις κάτω από το τραπέζι; 

Εφόσον ο/η Περιφερειακός Σύµβουλος 
θέλει το καλό του ∆ήµου και έχει τηρήσει 
όλες τις νόµιµες διαδικασίες γιατί παραµένει 
«σκιά» και δεν βγαίνει επώνυµα ώστε να γί-
νει και ήρωας στα µάτια των δηµοτών; 

Τελικά τι θέλουµε, ένα καινούργιο µηχά-
νηµα (µε όποιον τρόπο) ή µια καινούργια 
∆ηµοτική Αρχή;

Τα γεγονότα µε τις ερωτήσεις ετέθησαν, 
η αξιολόγηση και οι απαντήσεις είναι δικές 
σας… αλλά να µη ξεχνάτε, κάθε νόµισµα 
έχει δύο όψεις και για να βγάλει κάποιος 
ασφαλή συµπεράσµατα πρέπει να δει και τις 
δύο.        Β. Π.

Υ/Γ Αχαρναϊκής: «Λάβαµε και 
δηµοσιεύουµε τη συγκεκριµένη 

επιστολή αναγνώστη 
της εφηµερίδας µας. 

Τα στοιχεία του,  βρίσκονται 
στη διάθεση της εφηµερίδας µας». 

Της «καταγγελίας» 
το …. ορθό  ανάγνωσµα!!!

Αδήλωτα τετραγωνικά: ∆εύτερη ευκαιρία !!!
Παράταση µέχρι τις 31 Μαρτίου έλαβαν οι δηλώσεις για τον καθορισµό επι-
φάνειας ή χρήσης ακινήτου προς τους ΟΤΑ α’ βαθµού λόγω κορονοϊού. 
Σηµειώνεται πως η εκκαθάριση των δηλώσεων των αδήλωτων τετραγωνι-
κών στους δήµους θα γίνει µε βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ιδιο-
κτήτες έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Αναλυτικότερα, παρατείνεται από τη λήξη της (31.1.2021) έως 31.3.2021:
1. η προθεσµία εκκαθάρισης, από τις οικονοµικές υπηρεσίες των δήµων, 
των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών µέτρων, για τον καθορισµό της 
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών και 
εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθµού
2. η καταληκτική ηµεροµηνία απασχόλησης προσωπικού µε σχέση εργα-
σίας ορισµένου χρόνου, για την υποβοήθηση του έργου των προαναφερό-
µενων υπηρεσιών.

Σηµειώνεται ότι, µέσω της εφαρµογής tetragonika.govapp.gr παρέχε-
ται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων, όπως είναι καταχωρηµέ-
να στην εφαρµογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑ∆Ε.

Όπως αναφέρει «η ανακριβής δήλωσή τους για την επιβολή δηµοτικών 
τελών καθαριότητας και φωτισµού (συνήθως πενταπλάσιων στην επαγγελ-
µατική χρήση από την οικιακή!) επισύρει πρόστιµο 60%, η εκπρόθεσµη 
100% ενώ για την επιβολή ΤΑΠ το πρόστιµο είναι 200% επί της αρχικής 
οφειλής! Παρά την επί λίγους µήνες και εν µέσω πανδηµίας και καραντίνας 
λειτουργία της πλατφόρµας, τεράστιο µέρος των δοµηµένων εµβαδών, ιδι-
αίτερα στην περιφέρεια, παραµένει αδήλωτο εξ αιτίας του ότι δεν έγινε ενη-
µερωτική καµπάνια βασισµένη στην αποστολή emails από την ΑΑ∆Ε στο 
σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας και του Απόδηµου Ελληνι-
σµού».

Από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρµα, αποκαλύφθη-
καν 60 εκατοµµύρια «κρυµµένα» τετραγωνικά µέτρα σε όλη τη χώρα από 
2,5 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες  που θα πληρώσουν αναδροµικά ποσά που 
υπερβαίνουν συνολικά τα 150 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από τον Μάρτιο αναµένεται να λειτουργεί πιλοτικά η ψη-
φιακή µεταβίβαση ακινήτων, ενώ σχεδιάζεται µια νέα πλατφόρµα για τις µι-
σθώσεις αλλά και ένα νέο ηλεκτρονικό σύστηµα που θα παρακολουθεί την 
αγορά των ακινήτων και θα αντικαταστήσει τις αντικειµενικές αξίες µε τις 
εµπορικές.

Πηγή: Intime

Αξιέπαινη πρωτοβουλία νέων από τις Αχαρνές. 

Αναλαµβάνουν τη µεταφορά ηλικιωµένων 
προς τα εµβολιαστικά κέντρα
Μια αξιέπαινη πρωτο-
βουλία έλαβε µια µικρή 
οµάδα νέων, στις Αχαρ-
νές, που διαπιστώνοντας 
το πρόβληµα µετακίνη-
σης πολλών ηλικιωµέ-
νων προς τα εµβολιαστι-
κά  κέντρα γ ια  τον 
Covid-19, ανέλαβε τη µε-
ταφορά τους προς αυτά 
µε ιδιωτικά οχήµατα που 
διαθέτει. 

Ευαισθητοποιηµένοι 
στα προβλήµατα της 3ης 
ηλικίας και ως ελάχιστη 
συνεισφορά, οι νεαροί συ-
µπολίτες µας αποφάσισαν 
να διευκολύνουν και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία που απαιτεί την µε-
τάβαση 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 
2114081327 & 6972172793 ώστε να προγραµµα-
τίζεται η µετακίνηση τους µε ιδιωτικά οχήµατα που 
διαθέτουµε. 

Ο οδηγός του οχήµατος που θα σας µεταφέρει 
εκτός από την απαραίτητη χρήση µάσκας , θα υπο-
βάλλεται σε rapid test ανά βδοµάδα για τη µέγι-
στη δυνατή προστασία. 

Για τον εµβολιασµό των κατάκοιτων ηλικιωµέ-
νων και των ατόµων µε αναπηρία µπορείτε να 
απευθυνθείτε στον ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττι-
κής,όπου διαθέτουν ασθενοφόρα και παρέχουν 
κατ’ οίκον εµβολιασµό. 

Βαγγέλης Κατάρας :  «Θέλω να ευχαριστήσω 
πολύ για την πολύτιµη συνεισφορά τους την εται-
ρία φυτοχωµάτων ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, την επιχείρηση 
Αρτοζαχαροπλαστειο ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΥΣΗ και τους 
συµπολίτες µου Ανδρέα Καυκά, Λίνα Γκίκα, Χρι-
στίανα Κελεσίδου, Μαρία Ατζάµπου, Άρη Γιαν-
νούλη, Ευγενία Σούµα, Θάνο Χρήστου, Επιµενίδη 
Βαλαβάνη, Γιάννη Κυρίτση, Έφη Ρουµπέα, Ιωάν-
να Μαράτση και Γιώργο Κατάρα που εθελοντικά 
συµµετέχουν και βοηθάνε σε αυτή την δράση».



Σε ισχύ τίθενται από  την  Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 
2021, και µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 τα πρό-
σθετα περιοριστικά µέτρα για την Αττική. ∆ύο ήταν 

οι παράµετροι που βάρυναν καθοριστικά στην απόφα-
ση για σκληρό lockdown: Αφενός η αύξηση των νοση-
λειών στην Αττική όπου σταδιακά γεµίζουν οι δοµές 
υγείας και, αφετέρου, οι µεταλλάξεις του ιού που φαί-
νεται να επιταχύνουν τη µεταδοτικότητά του, «δύο δε-
δοµένα που µας καθιστούν σε επιφυλακή», ανέφερε ο 
κ. Χαρδαλιάς.

Υπενθυµίζεται πως καθολικό lockdown για την Αττική ανα-
κοίνωσε την  περασµένη Τρίτη µε τηλεοπτικό του µήνυµα προς 
τους πολίτες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως 
δήλωσε ο πρωθυπουργός, «αυτό σηµαίνει ότι κλείνει κάθε 
µορφή λιανεµπορίου και στο εξής όλες οι βαθµίδες εκπαίδευ-
σης θα λειτουργούν εξ’ αποστάσεως. Εκτός από την ειδική 
αγωγή που θα συνεχιστεί µε φυσική παρουσία».

Εξειδικεύοντας τα µέτρα, το µεσηµέρι της Τετάρτης, ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, είπε ότι από 
αύριο, Πέµπτη, θα ισχύουν επιπλέον περιοριστικά µέτρα στην 
περιφέρεια Αττικής, τα οποία θα αφορούν -όπως διευκρίνισε- 
και στην περιφερειακή ενότητα Νήσων.

Τα µέτρα
l Υποχρεωτική χρήση µάσκας παντού, σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
l Απαγόρευση κυκλοφορίας τις καθηµερινές από τις 21:00 
έως τις 05:00 και για τα Σαββατοκύριακα από τις 18:00 έως τις 
05:00.
l Για τις διαδηµοτικές µετακινήσεις µε τον κωδικό 6 στο SMS, 
ο υφυπουργός Πολιτικής προστασίας τόνισε πως δεν απαγο-
ρεύονται, ωστόσο θα πρέπει να τηρούνται τα µέτρα ασφαλεί-
ας (να γίνονται µε µέτρο και κοντά στον τόπο κατοικίας).
l Για τις µετακινήσεις εκτός νοµού, ο κ. Χαρδαλιάς σηµείω-
σε πως επιτρέπονται µόνο για λόγους εργασίας ή υγείας, για 
εφάπαξ µετακίνηση στον τόπο µόνιµης κατοικίας. Για τους 
φοιτητές ισχύει η µετακίνηση από τον τόπο µόνιµης διαµο-
νής στη σχολή, ενώ επιτρέπεται και η µετακίνηση για αγρο-
τική συγκοµιδή, µε την προσκόµιση των απαραίτητων εγ-
γράφων.
l Παράλληλα, ισχύει η τηλεκπαίδευση για όλες τις βαθµίδες 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκτός των 
σχολείων ειδικής αγωγής.
l Για τις µετακινήσεις µε Ι.Χ. και ταξί, επιτρέπεται ο οδηγός και 
δύο επιβάτες.
l Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργούν µε πληρό-
τητα 65%, ενώ τα πλοία θα ταξιδεύουν µε πληρότητα 50%.
l Αναφορικά µε τους χώρους λατρείας, επιτρέπεται η τέλεση 
λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, µυστηρί-
ων κ.α. χωρίς την παρουσία πιστών. Σε γάµους, βαφτίσεις, κη-
δείες, µνηµόσυνα, επιτρέπονται έως εννέα άτοµα.
l Όσον αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες, εξακολουθούν 
να ισχύουν τα υφιστάµενα µέτρα. 

Τι ισχύει για τα καταστήµατα
O γενικός γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλω-
τή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης 
Σταµπουλίδης, επεσήµανε πως από αύριο, Πέµπτη, αναστέλ-
λονται οι υπηρεσίες click away, click inside, κοµµωτηρίων και 
κέντρων αισθητικής, ενώ όσον αφορά τα ανθοπωλεία αυτά θα 
είναι ανοιχτά 13 και 14 Φεβρουαρίου µε τις µεθόδους παρά-
δοση εκτός (click away) και για αγορά µε ραντεβού εντός (click 
inside), µε ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.µ. έως 5:30 µ.µ. και 
τηρουµένης της αναλογίας 1 ατόµου ανά 25 τ.µ.
Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής: 
l Λιανικό Εµπόριο
l Καταστήµατα τροφίµων
l Φαρµακεία
l Pet Shops
l Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά για την επι-
σκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασµών και την ανα-
νέωση υπολοίπου
l Καταστήµατα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας, κατόπιν ρα-

ντεβού
l Καταστήµατα πώλησης περουκών και ποστίς, κατόπιν ρα-
ντεβού
l Λιανικό εµπόριο πώλησης ανθέων (ειδικώς για 13-
14/2/2021)
l Κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης µε την µέθοδο e-shop

Υπηρεσίες
l Καθαριστήρια
l Πρατήρια Υγρών Καυσίµων
l ΚΤΕΟ
l Συνεργεία οχηµάτων

Σε επιχειρήσεις τροφίµων, λαϊκές αγορές, pet shops,  κα-
θαριστήρια, υπηρεσίες τηλεφωνίας ισχύουν τα εξής: 
l Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθηµερινές από 7:00 
π.µ. έως 8:30 µ.µ. και τα Σάββατα από 7:00 π.µ. έως 5:30 µ.µ.
l Τις Κυριακές επιτρέπεται η λειτουργία µόνο των παντοπω-
λείων, ζαχαροπλαστείων, φούρνων κλπ έως τις 5:30 µ.µ. 
εφόσον ειδικότερες διατάξεις το επιτρέπουν. Τα σουπερ µάρ-
κετ µπορούν να λειτουργούν για την εκτέλεση των ηλεκτρο-
νικών τους παραγγελιών και έως τις 5:30 µ.µ.q Οι επιχειρή-
σεις εστίασης, συνεχίζουν να λειτουργούν µε τις µεθόδους 
take away, drive-through και delivery.
l Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός πελατών εντός των κα-
ταστηµάτων: ένα άτοµο ανά 25 τ.µ. Απόσταση δύο µέτρων 
µεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναµονής στα ταµεία 
των καταστηµάτων.
l Λαϊκές αγορές ανοιχτές: µε 50% συµµετοχή πωλητών, 3 
µέτρα απόσταση µεταξύ των σηµείων πώλησης και παράλ-
ληλες αγορές.
l Μετακίνηση µε αποστολή SMS στο 13033 µε την επιλογή 
2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστηµα προµηθειών αγα-
θών πρώτης ανάγκης (σούπερ µάρκετ, µίνι µάρκετ)», ή µε την 
συµπλήρωση εντύπουβεβαίωσης κίνησης ή µε την συµπλή-
ρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης. Ο καταναλωτής 
οφείλει να διατηρεί το µήνυµα που έχει αποστείλει στο 
13033, προκειµένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και 
έγκρισης της µετακίνησης του.
l Μέγιστη ∆ιάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο 
καταναλωτής δύναται να πραγµατοποιεί τις αγορές κλπ.
l Τα φαρµακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίµων, λειτουρ-
γούν µε το ωράριο που προβλέπεται από ειδικότερες για αυ-
τά διατάξεις. 

Καταστήµατα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας, πώλησης 
περουκών και ποστίς, ανθοπωλεία: 
l ∆ιάρκεια ισχύος των µέτρων, από την Πέµπτη 11 Φεβρου-
αρίου έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
l Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθηµερινές από 7:00 
π.µ. έως 8:30 µ.µ. και τα Σάββατα από 7:00 π.µ. έως 5:30 µ.µ.
l Υποχρεωτικός ο εξ αποστάσεως καθορισµός ραντεβού, εί-
τε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά είτε µέσω της ψηφιακής 
εφαρµογής e-Καταναλωτής.
l Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός πελατών εντός των κατα-
στηµάτων: ένα άτοµο ανά 25 τ.µ.
Απόσταση δύο µέτρων µεταξύ των πελατών, κατά την διάρ-

κεια αναµονής στα ταµεία των καταστηµάτων.
l Ειδικώς για την 13η και 14η Φεβρουαρίου, τα ανθοπωλεία 
µπορούν να λειτουργήσουν µε τις µεθόδους παράδοση εκτός 
(click away) και για αγορά µε ραντεβού εντός (click inside), µε 
ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.µ. έως 5:30 µ.µ. και τηρουµέ-
νης της αναλογίας 1 ατόµου ανά 25 τ.µ.
l Μετακίνηση µε αποστολή SMS στο 13033 µε την επιλογή 2 
«Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστηµα προµηθειών αγαθών 
πρώτης ανάγκης (σούπερ µάρκετ, µίνι µάρκετ)», ή µε το έντυ-
πο-βεβαίωση κίνησης ή µε χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης. Ο 
καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το µήνυµα που έχει αποστεί-
λει στο 13033, προκειµένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστο-
λής και έγκρισης της µετακίνησης του.
l Μέγιστη ∆ιάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο 
καταναλωτής δύναται να πραγµατοποιεί τις αγορές κ.λ.π.

Τι ισχύει για ΚΤΕΟ και συνεργεία: 
l Οι πελάτες θα προσέρχονται µόνον κατόπιν ραντεβού, µέ-
σω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών µέσων.
l Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται ηµερησίως κατά την έναρξη 
λειτουργίας τους, να συµπληρώνουν κατάλογο µε τα ραντε-
βού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όρ-
γανα, από τα οποία εξαιρούνται οι έκτακτες επισκέψεις στα συ-
νεργεία αυτοκίνητων.
l Μέγιστος αριθµός ατόµων σε αναµονή: εννέα άτοµα.
l Ωράριο λειτουργίας καθηµερινές έως τις 08:30 µ.µ. και Σάβ-
βατα έως τις 5:30 µ.µ

Τα περίπτερα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως.

Τι ισχύει για Ι.Χ., ταξί και διαδηµοτικές µετακινήσεις
Οι µετακινήσεις των πολιτών, συγκεκριµένα -µε βάση το κα-
θεστώς των SMS- επιτρέπονται τις καθηµερινές από τις 5.00 το 
πρωί έως τις 9.00 το βράδυ, ενώ τα Σαββατοκύρια από τις 5.00 
το πρωί έως τις 6.00 το απόγευµα.

Όσον αφορά τις µετακινήσεις εκτός Περιφέρειας, εξακο-
λουθούν να απαγορεύονται, µε εξαίρεση:
l λόγους εργασίας
l λόγους υγείας
l εφάπαξ µετάβαση στον τόπο µόνιµης κατοικίας
l µετάβαση σε τελετή, µετάβαση διαζευγµένων γονέων
l εφάπαξ µετάβαση φοιτητών για τη διενέργεια εξετάσεων ή 
υποχρεωτικών µαθηµάτων
l λόγους συγκοµιδής αγροτικών προϊόντων

Την ίδια ώρα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (MMM) θα 
λειτουργούν µε πληρότητα 65%, ενώ στο 50% θα ανέρχεται 
το αντίστοιχο ποσοστό για τα πλοία. Εφόσον υπάρχουν καµπί-
νες, το ποσοστό αυξάνεται στο 55%.

Στα Ι.Χ. και τα ταξί της Αττικής επιτρέπεται η παρουσία οδη-
γού και δύο επιβατών. ∆ηλαδή σύνολο τριών ατόµων. Από 
τον συγκεκριµένο περιορισµό εξαιρούνται τα ανήλικα παιδιά 
και τα άτοµα που χρήζουν βοήθειας.

∆ηµόσιο: Επιστροφή στα τρία ωράρια
Επιστρέφει από την  Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 το προ-
σωπικό από αύριο θα ισοκατανεµηθεί σε τρία ωράρια προ-
σέλευσης (7:00, 8:00 και 9:00) µε αντίστοιχη αποχώρηση 
(15:00, 16:00 και 17:00).

Σχετικά µε τις διευκολύνσεις για τους γονείς δηµοσίους 
υπαλλήλους µε τέκνα που φοιτούν έως τη Γ’ Γυµνασίου κα-
θώς και σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθµούς θα ισχύσουν οι εξής επιλογές:
l Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας εφόσον αυτό είναι εφι-
κτό,
l παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό 
από το προβλεπόµενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,
l παροχή εργασίας µε µειωµένο ωράριο εργασίας έως 25% 
ηµερησίως και
l χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού (τρεις ηµέρες δικαιο-
λογηµένες από την υπηρεσία και µία κανονική άδεια του 
υπαλλήλου).

Αυτές οι διευκολύνσεις ισχύουν και για γονείς τέκνων 
ανεξαρτήτως ηλικίας που φοιτούν σε σχολικές µονάδες και 
για λόγους υγείας πρέπει να απέχουν από το σχολείο.

Τι ισχύει για µετακινήσεις, καταστήµατα, ∆ηµόσιο 

Καθολικό lockdown µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 στην Αττική
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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

Την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, πραγµατοποι-
ήθηκε συνάντηση µελών του ∆.Σ. της Ένωσης Γο-
νέων µε την Αντιδήµαρχο Παιδείας κα Χριστίνα Κα-

τσανδρή, τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας, κ. Χαράλαµπο Ορ-
φανίδη και κ. Ιωάννη Μίχα αντίστοιχα, καθώς και τον 
Αντιπρόεδρο της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. 
Ιωάννη Καλάργαλη.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών δεν παρέστη στη συνάντηση λό-
γω έκτακτου ραντεβού που είχε σε Υπουργείο, όµως εξέ-
φρασε την επιθυµία του για µια άµεση εκ νέου συνάντηση.

Βάσει ερωτηµατολογίου που αποστείλαµε στις Σχολικές 
∆/νσεις, καταθέσαµε τα προβλήµατα που µας γνωστοποιή-
θηκαν.

Η 3ωρη σχεδόν συνάντηση είχε ενηµερωτικό χαρακτή-
ρα σχετικά µε τις ενέργειες που έχουν γίνει από την ∆ιεύθυν-
ση Παιδείας και τις Σχολικές Επιτροπές για:

1. Τον καθαρισµός των σχολικών µονάδων. Το δυναµι-
κό των καθαριστριών είναι, 13 µόνιµες και 112 συµβα-

σιούχες. Επιπλέον έγινε και η επαναπρόσληψη των 45 έξτρα 
καθαριστριών και τοποθέτησή τους στις 25/1. Υπήρξε δέ-
σµευση ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα µε την καθα-
ριότητα των σχολικών µονάδων.

2.Αντισηπτικά, απολυµαντικά και γενικά είδη καθαριό-
τητας. Ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχει επάρκεια στις Σχ. 

Επιτροπές και σε περίπτωση έλλειψης στα σχολεία, οι ∆/ 
νσεις θα πρέπει να αποστέλλουν ενηµερωτικό email στις 
αντίστοιχες Σχ. Επιτροπές ώστε να εφοδιάζονται άµεσα.

3.Απολυµάνσεις σχολείων. Σε περίπτωση που υπάρξει 
θετικό κρούσµα σε µια σχολική µονάδα και ενηµερω-

θεί η αντίστοιχη Σχ. Επιτροπή του ∆ήµου, θα γίνεται άµεσα 
απολύµανση του χώρου.

4. Σχετικά µε τη θέρµανση και την επάρκεια πετρελαίου 
στα σχολεία, οι Πρόεδροι των Σχ. Επιτροπών µας δια-

βεβαίωσαν ότι όλες οι σχολικές µονάδες είναι καλυµµένες. 
Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο δεν έχει πετρέλαιο θα 
πρέπει η ∆/νση να ενηµερώνει την αντίστοιχη Σχ. Επιτροπή 
3 ηµέρες νωρίτερα όπερ και σηµαίνει ότι θα πρέπει να ελέγ-
χουν ανά τακτά διαστήµατα τη δεξαµενή του σχολείου τους.

5. Τις εργασίες που έχουν γίνει µέχρι τώρα στις σχολικές 
µονάδες του ∆ήµου µας. Θα µας αποσταλούν µε email, 

αναλυτικά οι εργασίες που έχουν γίνει.

6.Λειτουργικά και ΣΑΤΑ. Θέσαµε τον προβληµατισµό ότι, 
τα χρήµατα που λαµβάνει ο ∆ήµος µας από το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών είναι πολύ λίγα σε σχέση µε τον αριθµό 
των µαθητών και των σχολικών κτιρίων του ∆ήµου µας και 
θα πρέπει να υπάρξει πίεση από µέρος του ∆ήµου για αύξη-
ση χρηµατοδότησης. Επιπλέον τέθηκε θέµα για την άµεση 
κατανοµή των λειτουργικών στα σχολεία και ενηµερωθήκα-
µε ότι τέλος της ερχόµενης

7. εβδοµάδος οι ∆/ντές θα λάβουν τις κάρτες για τις ηλε-
κτρονικές τραπεζικές συναλλαγές τους.

8.Λογαριασµοί ∆ΕΚΟ. Σχετικά µε τα ανεξόφλητα ποσά 
των ΕΥ∆ΑΠ και ΟΤΕ, λάβαµε την ενηµέρωση ότι για 

την ΕΥ∆ΑΠ η εξόφληση θα γίνει από τον ∆ήµο και για τον 
ΟΤΕ γίνεται συζήτηση προκειµένου να πετύχουν µεγάλη έκ-
πτωση ώστε να εξοφληθεί και εκεί το ποσό. Τονίστηκε δε, 
ότι τα ανεξόφλητα ποσά αφορούν παρελθόντα έτη και οι 
τρέχοντες λογαριασµοί είναι όλοι πληρωµένοι.

9.Ηλεκτρονικός εξοπλισµός (tablet). Στο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο µε ηµ. 1/12/2020, πάρθηκε απόφαση για χρη-

µατοδότηση των σχολείων από το ∆ήµο µε το ποσό των 
140.00€ (70.000€ ανά σχολική βαθµίδα) και µας διευκρινί-
στηκε ότι αφορούν, όχι µόνο στην αγορά ηλεκτρονικού εξο-
πλισµού αλλά και αγορά αντισηπτικών, µασκών κλπ. Σχετι-
κά µε τα tablet, θα δοθούν 5 τεµάχια ανά σχολείο. ∆εν τα 

έχουν παραλάβει ακόµα όλες οι σχολικές µονάδες, είναι σε 
εξέλιξη.

10.Ενηµέρωση για τον διαχειριστικό έλεγχο των σχο-
λικών επιτροπών από ιδρύσεώς τους. Θέµα το 

οποίο είχαµε θέσει και σε ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπου είχε 
παρθεί θετική απόφαση. Λάβαµε την απάντηση ότι έγινε 
ανάθεση σε εταιρεία µόνο για την τελευταία 5ετία, λόγω 
υψηλού κόστους. Είναι σε αναµονή. Επιπλέον το Ελεγκτικό 
Συµβούλιο δεν έχει τελεσιδικήσει ακόµα για το πόρισµα του 
ΣΕΕ∆∆.

11.Την έγκαιρη ενηµέρωση από τις Σχολικές Επιτροπές 
των µελών του ∆.Σ. πριν από τις συνεδριάσεις κα-

θώς και µια σχετική ανάλυση των θεµάτων που µπαίνουν 
στις ηµερήσιες διατάξεις.

12.Επιπλέον ζητήθηκε επικαιροποίηση των emails των 
µελών των Επιτροπών καθώς και οι απαντήσεις 

τους που αποστέλλονται (σχετικά µε τα θέµατα των συνεδρι-
άσεων) να κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη των Επιτροπών 
αντίστοιχα (Σχολικές Επιτροπές και ∆ΕΠ).

13.Νηπιαγωγεία. Η Αντιδήµαρχος µας ενηµέρωσε ότι 
επικοινώνησε µε όλες τις ∆/νσεις των Νηπιαγωγεί-

ων και τους προέτρεψε σε ότι χρειαστούν να αποστέλλουν 
ενηµερωτικό email στη Σχ. Επιτροπή καθώς και στην ίδια. 
Σχετικά µε τα παραρτήµατα των 22ου κ 25ου Νηπιαγωγείων 
στον Προφήτη Ηλία, η ανάδοχος εταιρεία έχει δεσµευτεί ότι 
θα τα παραδώσει µέχρι τις 10/2.

14.Ενηµερωθήκαµε επίσης για το Σχέδιο ∆ράσης από 
το ∆ήµο προς τα σχολεία. Έχει αποσταλεί ενηµερω-

τικό σηµείωµα σε όλες τις ∆/ νσεις των σχολείων, µε σκοπό 
τη συγκέντρωση προβληµάτων. Κατόπιν και ανάλογα τη σο-
βαρότητα του προβλήµατος, θα γίνεται αυτοψία στη σχολι-
κή µονάδα, παρουσία Αντιδηµάρχου, Πολιτικού Μηχανι-
κού και αντίστοιχου Προέδρου Σχ. Επιτροπής.

Τα ερωτήµατα που θέσαµε µέσω των επιστολών που εί-
χαµε αποστείλει προς το ∆ήµο, δεν απαντήθηκαν όλα κα-
θώς ο χρόνος ήταν περιορισµένος. Θα µας αποσταλούν µε 
email οι απαντητικές επιστολές.

Τονίστηκε η αναγκαιότητα της συνεργασίας και της αµφί-
πλευρης ενηµέρωσης για να αποφεύγετε η συσσώρευση 
των θεµάτων και υπήρξε δέσµευση για συνάντηση κάθε µή-
να, στο γραφείο της Αντιδηµάρχου.                                      

Για το ∆.Σ.                                                                      
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΤΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΛΑΝΙ∆Η

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ  ∆ΗΜΟΥ   ΑΧΑΡΝΩΝ  

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   ΓΙΑ   ΤΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΜΑΣ  ΜΕ  ΤΗ   ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  
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Γράφει ο Χρήστος  Ξενοκώστας,
Συγγραφέας, Οικονοµολόγος

Η χώρα µας µετά από µια δεκαε-
τία λιτότητας, ύφεσης και 
ανεργίας, στέκεται ενώπιον 

µιας νέας κρίσης η οποία επαπειλεί µε 
νέα εφιαλτικά οικονοµικά σενάρια. Η 
προγενέστερη εµπειρία αντιµετώπι-
σης της κρίσης κατέδειξε ότι οι άκριτες 
συνταγές λιτότητας, η υπερφορολόγηση και η 
δραµατική µείωση µισθών και συντάξεων, όχι 
µόνο δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αλλά ενέ-
τειναν το πρόβληµα. Η Ελλάδα βυθίστηκε σε ένα 
φαύλο κύκλο ύφεσης, αποπληθωρισµού και 
ανεργίας µε αποτέλεσµα να µειωθεί δραµατικά 
το ΑΕΠ και να αυξηθεί ιλιγγιωδώς το ∆ηµόσιο 
και Ιδιωτικό χρέος, γεγονός το οποίο αναγνωρί-
στηκε ακόµη και από το ∆ΝΤ.

   Το Μεταπολιτευτικό Πολιτικό Σύστηµα  δια-
χρονικά απέτυχε να µειώσει τις αλόγιστες και αντι-
παραγωγικές ∆ηµόσιες ∆απάνες, να προστατεύσει 
την παραγωγική δοµή, να καταπολεµήσει την δια-
φθορά, την γραφειοκρατία και την αναξιοκρατία  µε 
συνέπεια να µην καταφέρει να προστατεύσει τον 
ήδη παραγόµενο πλούτο  και να προσελκύσει νέες 
άµεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είχαν σχεδόν εκ-
µηδενισθεί.

  Η παρούσα υγειονοµική κρίση αντιµετωπίζεται 
µε τα ίδια εργαλεία και την ιδεοληπτική φιλοσοφία 
του παρελθόντος, όπου όµως είχαν καταστροφικά 

αποτελέσµατα για τα νοικοκυριά, τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους. 

Για ποιο λόγο  λοιπόν ξεδιπλώνε-
ται η αποτυχηµένη συνταγή του παρελ-
θόντος;

Το παράδειγµα της Ηλεκτροκίνη-
σης είναι χαρακτηριστικό ότι  πορευό-
µαστε σε λανθασµένο προσανατολι-
σµό. ∆εδοµένου ότι τα επόµενα χρόνια 
θα αντικατασταθούν όλα τα οχήµατα 

απο ηλεκτροκίνητα αντί να δηµιουργήσουµε εξει-
δικεύµενες παραγωγικές µονάδες για να συµµετέ-
χουµε στον διεθνή καταµερισµό επιδοτούµε πάλι 
τις εισαγωγές- όπως το 2008 λίγο πριν την χρεωκο-
πία- . Η µεταφορά πόρων προς τις Γερµανικές κυρί-
ως αυτοκινητοβιοµηχανίες όχι µόνο θα αυξάνει το 
εµπορικό έλλειµµα αλλά θα στερήσει από την εγ-
χώρια παραγωγή απασχόληση, παραγωγή προϊό-
ντος, εισόδηµα και έσοδα.

 Ταυτόχρονα η έλλειψη στοχευµένης στήριξης 
της εργασίας και του εισοδήµατος οδηγεί σε κάθετη 
πτώση την κατανάλωση,  οδηγώντας σε λουκέτο χι-
λιάδες επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο θα αυξήσει 
κατακόρυφα την ανεργία, δηµιουργώντας ένα νέο 
φαύλο κύκλο Χρεών και ελλειµµάτων.

   Ιδιαίτερα σε µια ιστορική χρονική συγκυρία 
κατά την οποία διαφαίνεται ότι η ΕΕ έχει – ως ένα 
βαθµό- διδαχθεί από τα πρόσφατα λάθη του πα-
ρελθόντος ανακοινώνοντας ένα γενναίο πακέτο 
στήριξης για να αντιµετωπίσει την κρίση, το οποίο 
µεταφράζεται για την χώρα µας σε ένα ποσό της τά-

ξεως των 30 δις συνολικά, το οποίο αντιστοιχεί στο 
15% του ΑΕΠ!

   ∆ίδεται σαφώς η δυνατότητα να στηριχθούν 
πλήρως τα εισοδήµατα των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων προκειµένου να κάνουµε την κρίση 
ευκαιρία για την χώρα µας. Το τεράστιο αυτό οικο-
νοµικό πακέτο το οποίο µαζί µε το ΕΣΠΑ 2021-2027 
θα φτάσει τα 70 δις,  δηµιουργεί µοναδικές συνθή-
κες να αλλάξουµε το (µη-)παραγωγικό,  µονοµερές 
µοντέλο της χώρας µας – το οποίο βασίζεται στον 
Τουρισµό και τις εισαγωγές αγαθών- , σε νέες σύγ-
χρονες παραγωγικές δοµές, οι οποίες θα αξιοποι-
ούν  τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, θα είναι 
ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και θα εναρµο-
νίζονται µε τις επιταγές της 4ης Βιοµηχανικής επανά-
στασης αλλά και της κλιµατικής αλλαγής.

Απαιτείται συνεπώς άµεση στροφή της ακολου-
θούµενης Οικονοµικής πολιτικής εάν δεν θέλουµε 
να µετατρέψουµε την ευκαιρία αυτή σε έναν νέο Οι-
κονοµικό εφιάλτη µε ταυτόχρονη ενίσχυση του 
κράτους ∆ικαίου, της ∆ικαιοσύνης και των Ανεξάρ-
τητων αρχών για να καταπολεµηθεί η ∆ιαφθορά και 
η αναξιοκρατία, αίροντας όλα εκείνα τα προσκόµ-
µατα τα οποία αποτρέπουν τους ∆ιεθνείς αλλά και 
τους εγχώριους επενδυτές να δραστηριοποιηθούν  
στην πατρίδα µας.

    Ας γίνει λοιπόν η κρίση ελπίδα και ευκαιρία, 
προκειµένου να ευηµερήσουν  όλοι οι πολίτες και 
όχι οι ολίγοι και εκλεκτοί ηµέτεροι, όπως έχει επι-
συµβεί πολλάκις κατά το  πρόσφατο αλλά και απώ-
τερο παρελθόν  στην πολύπαθη πατρίδα µας.

Επίκαιρη άποψη  

Η κρίση γεννά ευκαιρίες αλλά για ποιούς;
ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Αγαπητοί  φίλοι,  αναγνώστες

 Όπως   γνωρίζεται,  η  «ΑΧΑΡ-
ΝΑΪΚΗ», η µοναδική  ∆εκαπεν-
θήµερη Εφηµερίδα της πόλης 
µας,  τόσο κατά την  πρώτη πε-
ρίοδο της  Καραντίνας  (Μαρτί-
ου – Μαΐου 2020) , όσο και 
στην τωρινή περίοδο Καραντί-
νας (Νοεµβρίου 2020- Φεβρου-
αρίου 2021), συµµορφούµενη  
στην τήρηση των µέτρων  προ-
στασίας από την πανδηµία του 
COVID 19,  ανέστειλε την  έντυ-
πη  έκδοση  της  και  προσάρ-
µοσε  την έκδοση της µέσω  ∆ι-
αδικτύου – ΙΝΤΕΡΝΕΤ  και Μέ-
σων Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 
Θα  επανέλθουµε στην κανονι-
κότητα των εκδόσεων, ανανεω-
µένοι,  αµέσως µε την λήξη της 
Καραντίνας και µε το άνοιγµα 
των Εκκλησιών.
Σας  ευχαριστούµε  από καρ-
διάς,  για την κατανόηση σας, 
την εµπιστοσύνη σας  και για 
την στήριξη που µας προσφέ-
ρετε. 

Εκ της  Αχαρναϊκής
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Με πολυετή πείρα

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
σε µαθητές

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

τηλ.: 210 8072584 - 694 4384094
ΤΙΜΕΣ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772

GROUP: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2-3 ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Η  κοµψότητα της λιτής διασκέδασης 
Στις µεταπολεµικές δεκαετίες οι 
άντρες του Μενιδίου συνήθιζαν 
να βγαίνουν στα καφενεία της κε-
ντρικής πλατείας του Αγίου Βλα-
σίου. Έβγαιναν νωρίς γύρω στις 
πέντε µε έξι το απόγευµα, πάντο-
τε πήγαιναν στο ίδιο καφενείο, 
πάντοτε καθόντουσαν στο ίδιο 
τραπέζι και σχεδόν πάντοτε µε 
την ίδια παρέα φίλων και συγγε-
νών. Οι καφετζήδες ήξεραν πως 
πίνει τον καφέ του ο κάθε πελά-
της και αµέσως διαβίβαζαν την 
παραγγελία στον ταµπή, στον 
υπάλληλο δηλαδή που είχε ως 
αποκλειστική εργασία του το µε-
ρακλίδικο ψήσιµο των καφέδων. 

Καταλογογραφούνται περί-
που 40 διαφορετικοί τρόποι ψησί-
µατος του ελληνικού καφέ: πολλά 
βαρύς και όχι, πολλά βαρύς, γλυ-
κύ βραστός κλπ. 

Τις καθηµερινές η παρουσία 
γυναικών και παιδιών στα καφε-
νεία δεν συνηθιζόταν. Όταν όµως 
για κάποιο λόγο έµπαινε γυναίκα 
η οµήγυρις σηκωνόταν µε σεβα-
σµό όρθια και της προσέφεραν το 
πλεονεκτικότερο κάθισµα. Αν στο 
καφενείο υπήρχε µικρό παιδί του 
προσέφεραν συνήθως υποβρύ-
χιο, δηλαδή µια κουταλιά µαστί-

χα ή βανίλια σε ένα ποτήρι µε 
κρύο νερό.

Στα καφενεία συνήθως συζη-
τούσαν για τα νέα της ηµέρας, για 
τις καθηµερινές τους ασχολίες, για 
πολιτική, για συνοικέσια, για τα 
πλάνα των επόµενων ηµερών και 
για περιουσιακά ζητήµατα. 

Κάποιες φορές οι παρέες κατέ-
ληγαν νωρίς το βράδυ, γύρω στις 
οκτώ σε κάποια ταβέρνα, µε κριτή-
ριο επιλογής το καλό κρασί. Εκεί 
κουτσόπιναν και συζητούσαν σερ-
βιριζόµενοι συνήθως φτωχοµεζα-
δάκια που τα τσιµπολογούσαν από 
κοινό πιάτο. Οι ελιές, το κεφαλοτύ-
ρι, το µαρούλι, το αγγούρι και η 
ντοµάτα, το κρεµµύδι, το σκόρδο, 

η σκορδαλιά και η µελιτζάνα συνό-
δευαν ορισµένες φορές κάποιο µε-
ζέ: γαύρο, µαρίδα, παστή σαρδέλα 
και ενδεχοµένως κάποιο ψητό ή 
κοκκινιστό κρέας ή συκωτάκια τη-
γανιτά. Όλοι ανεξαιρέτως κρατού-
σαν τις νηστείες και τότε το µενού 
ήταν αυστηρά περιορισµένο: ρεβί-
θια βραστά, ελιές, ξιδάτο µαρούλι.

Συνήθως η συντριπτική πλειο-
ψηφία των αντρών έπινε κρασί µε 
µέτρο, έτσι ώστε να έρθει µεν στο 
κέφι αλλά χωρίς να υπάρξουν πα-
ρεκτροπές. Άλλωστε στην συλλο-
γική µνήµη ήταν βαθιά χαραγµένα 
πολλά παρατράγουδα του παρελ-
θόντος που είχαν ως αιτία την βα-
θιά µέθη. Για τους παλιούς Μενι-

διάτες οι παροιµίες «ποιος είδε τον 
µεθυσµένο και δεν φοβήθηκε» και 
«ο τρελός είδε τον µεθυσµένο και 
φοβήθηκε» υπήρξαν εργαλεία κοι-
νωνικού αυτοµατισµού και εγκρά-
τειας. Οι εξαρτηµένοι από το ποτό 
και οι καθ' έξιν µεθύστακες εθεω-
ρούντο περιθωριακοί και συνήθως 
σύχναζαν στα δικά τους στέκια. 

Στην φωτογραφία που δηµοσι-
εύουµε δεύτερος από αριστερά ει-
κονίζεται ο ∆αµάσκος (Μερακλής), 
δίπλα του ο Επιστήθιος Βρεττος, ο 
Νικόλαος Παγώνας (Νικοπανα-
γής), στο κέντρο που σηκώνει το 
ποτήρι ο Φυτάς (Γιαννακούρας), δί-
πλα του ο Αντώνης Σύρµας (Χάλια-
ρης) και ο Παναγιώτης Σταύρου 
(Ταµπάκος), εικονιζόµενοι στην 
αριστερή και δεξιά άκρη δεν κατέ-
στη δυνατόν να αναγνωριστούν. 
Προφανώς είναι καλοκαίρι και 
όλοι φορούν λευκά καθαρά που-
κάµισα, όπως απαιτούσε τότε το 
πρωτόκολλο για την δηµόσια εµ-
φάνιση στην πλατεία. Το τραπεζά-
κι µικρό, µα οι καρδιές µεγάλες και 
οι ψυχές ακόµα µεγαλύτερες. 

Η φωτογραφία είναι από την 
συλλογή του Τάκη Παγώνα και εί-
ναι δηµοσιευµένη στο ηµερολόγιο 
της Ι.Λ.Ε.Α. για το έτος 2020.

Αναβολή της
Γενικής Συνέλευσης
Παραδοσιακά τέτοια εποχή η 
Ι.Λ.Ε.Α. πραγµατοποιούσε εδώ 
και 40 χρόνια στο κτήριο του 
ορειβατικού Αχαρνών την ετήσια 
Γενική Συνέλευση και την κοπή 
της βασιλόπιτας. 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέ-
λευση των µελών της ΙΛΕΑ για 
φέτος λόγω εκτάκτων συνθηκών 
αναβάλλεται για ένα τρίµηνο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ΙΛΕΑ αποφάσισε την αναβολή της 
Γενικής Συνέλευσης του σωµατεί-
ου και επί των θεµάτων αυτής, λό-
γω των έκτακτων συνθηκών που 
έχει επιβάλει η πανδηµία του κο-
ρονοϊού, οι οποίες δεν επιτρέ-
πουν να γίνουν µε ασφαλή τρόπο 
γενικές συνελεύσεις, που προϋ-
ποθέτουν µαζική προσέλευση 
των µελών, των φίλων, των εθε-
λοντών, των επισήµων και των 
συµπατριωτών µας.

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής της 
Γ.Σ. θα ανακοινωθεί σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα. 

Ελπίζουµε πως οι µαζικοί εµβο-
λιασµοί και η πληθυσµιακή ανοσία, 
θα επιτρέψουν σύντοµα τη συνέχι-
ση των δραστηριοτήτων της Ι.Λ.Ε.Α. 
και την επανένωση των συστατικών 
του κοινωνικού ιστού. 

Προσέχουµε τους εαυτούς µας 
και τους γύρω µας, µένουµε υγιείς.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο µας αναλαµβάνει µε
Σεβασµό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονοµία Πένθιµες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς, Μνηµόσυνα, 
Ανθοστολισµούς, Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές & Λεωφ. ∆ηµοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

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

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

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

Οργάνωση µνηµόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215
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ΚΟΙΝΣΕΠ Λύχνος
Άνθη – Φυτά – Στολισμοί

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

Ορθόδοξα  κελεύσµατα….
Εν µέσω lockdown,
τιµήθηκε ο Πολιούχος 
των Αχαρνών 
Την Πέµπτη 11  Φεβρουαρίου 2021, γιόρτασε τον 
πολιούχο της  η πόλη των Αχαρνών, τη µνήµη του 
Αγίου Ιεροµάρτυρος Βλασίου, Επισκόπου Σεβα-
στείας. Οι ιδιαίτερες συνθήκες του αυστηρού 
lockdown, που επικρατούν λόγω της πανδηµίας,  
η γιορτή  δεν έγινε όπως τις προηγούµενες χρονιές. 
Όλες οι ακολουθίες  τελέστηκαν στο παρεκκλήσιο 
του Αγίου Κωνσταντίνου οδός Αγίου Κωνσταντί-
νου 40,  Αχαρνές.

Κατά την διάρκεια των ανωτέρω ακολουθιών τη-
ρήθηκαν  σχολαστικά και αυστηρά όλα τα υγειονοµι-
κά µέτρα που προβλέπονται από το νόµο.

Οι Αχαρνείς, µέχρι το 1906 εκκλησιάζο-
νταν στο ναό του Αγίου Βλασίου, που 
ήταν στην Κεντρική Πλατεία και µπροστά 
στο κτίριο που στεγάζεται σήµερα η Ιστο-
ρική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών. 

Μάλιστα, στη θέση αυτή, υπάρχει ένα κυ-
κλικό κοµµάτι πρασίνου. Επειδή ο ναός αυ-
τός έκλεινε το ∆υτικό χώρο της πλατείας και 
προπαντός επειδή δεν επαρκούσε για να εξυ-
πηρετήσει τους εκκλησιαζοµένους, αποφα-
σίστηκε από το ∆ήµο και την εκκλησιαστική 
αρχή να κατεδαφισθεί και να χτιστεί ένας πο-
λύ µεγαλύτερος ναός, ανατολικότερα της 
πλατείας, εκεί που βρίσκεται σήµερα. Εκείνος 
που πρότεινε το γκρέµισµα του µικρού ναού 
και έπεισε και τους υπόλοιπους Συµβού-

λους, ήταν ο Χρήστος ή Γιάννης Καράµπελας 
(Μενιδιάτης Εκκλησιαστικός Σύµβουλος). 

Μετά την απόφαση, συνεργείο από εργά-
τες ορίσθηκε και έφτασε στο ναό µε τους κα-
σµάδες για ν’ αρχίσει το γκρέµισµα. Η ώρα 
περνούσε και κανένας δεν τολµούσε να ση-
κώσει κασµά κατά του ναού, κάτι που ο κό-
σµος απέδωσε σε θεϊκή ενέργεια. 

Ήταν έτοιµοι να εγκαταλείψουν την κατε-
δάφιση, όταν ο επικεφαλής εργάτης τους 
φώναξε: «Τι περιµένετε βρε δειλοί;»  και 
παίρνοντας τον κασµά, χτύπησε πρώτος το 
ναό. Τον µιµήθηκαν και οι υπόλοιποι και η 
κατεδάφιση προχώρησε. Σε απόσταση 500 
µέτρων από τον κατεδαφιζόµενο ναό, ήταν 
το σπίτι του προτείνοντος την κατεδάφιση, 

Συµβούλου, Χρήστου ή Γιάννη Καράµπελα. 
Ο Καράµπελας, λοιπόν, πήρε το άλογό του 
και πήγε στην πηγή για να το ποτίσει. Στο γυ-
ρισµό όµως, το άλογο αφήνιασε και αφού 
τον πέταξε κάτω, τον έσυρε στο έδαφος, 
αφού το χέρι του είχε µπλεχτεί στο σχοινί του 
καπιστριού και δεν µπορούσε να ελευθερω-
θεί. Έτσι, το άλογο έφτασε µέχρι το σηµείο 
που είχε κατεδαφιστεί ο ναός, µε τον Καρά-
µπελα νεκρό. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε 
σε θεία ∆ίκη, αφού όπως έλεγαν οι Μενιδιά-
τες, ο Άγιος Βλάσης, δεν ήθελε να του χαλά-
σουν το σπίτι του. Όλα έµειναν στάσιµα και 
µετά από ένα χρόνο, η οικογένεια του Καρά-
µπελα, αφού έκανε µνηµόσυνο και τρισάγια, 
πρότεινε, µε έξοδά της, να φυλαχτεί το ΑΒΑ-

ΤΟ του µικρού ναού (στο οποίο λεγόταν ότι 
υπήρχαν και τα οστά του αγωνιστή Μητρο-
µάρα) και να τοποθετηθεί ένα µαρµάρινο ει-
κονοστάσι στη θέση του. Το µαρµάρινο εικο-
νοστάσι τοποθετήθηκε, αλλά διατηρήθηκε 
µόνο µέχρι τον εξωραϊσµό της πλατείας, επί 
∆ηµαρχίας Χρήστου ∆έδε. Από τότε, δεν 
υπάρχει τίποτα σ’ αυτό το σηµείο που να θυ-
µίζει την ιστορία του παλιού ναού του Αγίου 
Βλασίου.

ΠΗΓΕΣ: Χρήστου Ι. Καλογράνη 
(1990) - οι Μενιδιάτες.  

Εργασία: Κιούση Χριστίνας: 
Αρχείο ΙΛΕΑ. 

Εργασία: Κατάρας Φανής: Αχαρνές 
1907 Αρχείο ΙΛΕΑ

Ο βίος  του Αγίου  Βλασίου
Ο  ιατρός  ο ένδοξος Ιεροµάρτυς του Χριστού,  Βλάσιος, γεννήθη-
κε στη Μικρά Ασία, στα µέρη του Πόντου και έζησε στα χρόνια της 
βασιλείας του Λικινίου.

Ο δε Λικίνιος βασίλευσε από το 308 µέχρι το 323 µ.Χ. Είχε σπουδά-
σει ο Άγιος την Ιατρική επιστήµη. Το ιατρικό έργο δεν το είχε ως επάγγελ-
µα, αλλά το εργαζόταν µε πνεύµα φιλάδελφο και αγαθοεργό. Έµπαινε 

µέσα στα σπίτια των ασθενών, µε ενδιαφέρον πραγµατικό και αγάπη, για 
να τους θεραπεύσει. Πολλές φορές, όχι µόνον τους επισκέπτεται δωρε-
άν, αλλά τους έδιδε δωρεάν και τα φάρµακα ακόµη. Όταν µάλιστα ο ίδιος 
δεν µπορούσε να τα πληρώσει, χτυπούσε τις πόρτες καλών χριστιανών 
και µε λόγους αρκετά συγκινητικούς, κατόρθωνε να ανοίγει τις καρδιές 
τους και το σπουδαιότερο και τα ι τα βαλάντιά τους

H ιστορία του ναού του Αγίου Βλασίου
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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, 14 Φεβρουάριος 2021 ● ΣΙΣΚΟΥ-
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 
2102404494
∆ευτέρα, 15 Φεβρουάριος 2021 ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 30γ κ Ηροδότου. 
2102468482
Τρίτη, 16 Φεβρουάριος 2021 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22. 2102466608
Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2021 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 2102444418
Πέµπτη, 18 Φεβρουάριος 2021 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 90. 2102477724

Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2021 ● ΧΡΗΣΤΙ-
∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ        Φιλαδελφείας 41. 
2102448787

Σάββατο, 20 Φεβρουάριος 2021 ● ΓΡΗΓΟΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 2102465660

Κυριακή, 21 Φεβρουάριος 2021 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23. 2102464914

∆ευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2021 ● ΛΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104 .  2102462282

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2021 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑ-
ΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ      ∆.∆έδε 18. 2102467040

Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117. 2102442311

Πέµπτη, 25 Φεβρουάριος 2021 ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36. 2102463245

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021 ● ΚΑΤΣΑΝ-
∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. 2102460652

Σάββατο, 27 Φεβρουάριος 2021 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95. 2102445975

Κυριακή, 28 Φεβρουάριος 2021 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.   Βαρελά 23 & Κορδελιού. 
2102476847

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 14/2/2021 ΕΩΣ 28/2/2021

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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