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Καθηµερινός  ο  αγώνας  κόντρα  σε  προβλήµατα,  κρίσεις,  ελλείψεις, 
και  συνεχίζει  δυνατά  και  αγωνιστικά  µε  γοργούς  ρυθµούς

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βαθιά υπόκλιση στον λαϊκό µας 
ζωγράφο Χρήστο Τσεβά…

Η   Ι.Λ.Ε.Α. συµµετέχει επισήµως στη ∆ράση Εθνικής  Εµβέλει-
ας "21" για τα 200 χρόνια από την Ελληνική  Επανάσταση. 
Ήδη παρελήφθη η πιστοποίηση και το ειδικό σήµα της επίση-
µης συµµετοχής της Ι.Λ.Ε.Α. στους εορτασµούς και αναρτήθη-
κε έξω από το  Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ διαµένουν άν-
θρωποι που µε τη δράση τους  συ-
ντελούν στην ποικιλόµορφη ανά-
δειξή της. Στις Αχαρνές  ξεχωρίζει, 
µεταξύ άλλων, για την πολυετή 
συµβολή του στον  τοµέα της ζω-
γραφικής ο Χρήστος Τσεβάς. ∆ώ-
ρισε έργα του για τη δηµιουργία της ∆ηµοτικής  Πινακοθήκης 
Αχαρνών, που φέρει πια το όνοµά του...  

Ο   Ε.Ο.Σ. Αχαρνών,  φέτος  το 2021 
γιορτάζει τα 45 χρόνια από τη δηµι-
ουργία του, όταν τον Σεπτέµβριο του 
1976 µια  µικρή παρέα µε κοινούς 
στόχους και όνειρα για µια αρµονική  
σχέση µεταξύ ανθρώπου και φύσης, 
έβαλαν τις βάσεις και ξεκίνησαν  την 
ιστορία αυτού που σήµερα λέγεται 
Ορειβατικός Αχαρνών.

Ελληνικός  Ορειβατικός  Σύλλογος  Αχαρνών:   

45 χρόνια ∆ράσης και προσφοράς!

Εποικοδοµητική  συνάντηση  του Σπύρου Βρεττού 
µε τον υφυπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Γιώργο Κώτσηρα 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ µε τον υφυπουργό ∆ικαιοσύνης 
κ. Γιώργο Κώτσηρα είχε το πρωί της Τετάρτης 
(25/02) ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός. Η επίσκεψη στο γραφείο του υφυπουργού 
έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας, που έχει 
αναπτυχθεί το προηγούµενο διάστηµα µε σκο-
πό την εξεύρεση λύσεων για την πάταξη της 
εγκληµατικότητας και της παραβατικότητας 
στον ∆ήµο Αχαρνών.

Σ ε ένα στίβο µάχης γεµάτο δύ-
σκολα εµπόδια παλεύει κα-
θηµερινά η ∆ηµοτική Αρχή. 

Μοιάζει πραγµατικά µε έναν αγώ-
να, ο οποίος συνεχώς δυσκολεύει 
και βάζει σε δοκιµασία τις αντοχές 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα δε-
δοµένα είναι γνωστά και οι κανόνες 
συγκεκριµένοι σε αυτό τον αγώνα 
µε τους ∆ήµους να έχουν επιφορ-
τιστεί µε ένα µεγάλο βάρος, αντιµέ-
τωποι µε την καθηµερινότητα, στε-
ρούµενοι πολλές φορές και πόρων 
και µέσων. 

Παρόλα αυτά οι συνθήκες τον τε-
λευταίο χρόνο τους έχουν βάλει 
στην πρώτη γραµµή και αναγκάζο-
νται να ξεπερνούν τον εαυτό τους. 
Μια µικρή αναδροµή στο προηγού-
µενο δίµηνο αρκεί για να αντιληφθεί 
κανείς τη δυσκολία της κατάστασης. 
Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα αυτής της κα-
τάστασης. Τις πρώτες βδοµάδες του 
Γενάρη βρέθηκε στο κόκκινο όσον 
αφορά τα µέτρα για τον περιορισµό 
διάδοσης της πανδηµίας. Έτσι η ∆η-
µοτική Αρχή βρέθηκε αντιµέτωπη µε 
µια κατάσταση, την οποία έπρεπε να 
διαχειριστεί χωρίς όµως να έχει εκεί-
νο το εύρος αρµοδιοτήτων που ήταν 
απαραίτητες.

 Η ∆ηµοτική Αστυνοµία, όπως και 

στους περισσότερους ∆ήµους είναι 
υποστελεχωµένη, δοµές υγείας στις 
Αχαρνές δεν υπάρχουν, ενώ για την 
όλη διαχείριση αρµόδια είναι η Πολι-
τική Προστασία και ο ΕΟ∆Υ. 

Αφού ξεπέρασε επιτυχώς αυτή 
την κρίση η διοίκηση του Σπύρου 
Βρεττού βρέθηκε απέναντι σε ένα 
πρωτοφανές κύµα κακοκαιρίας. Πα-
ρά την τεράστια έκταση του ∆ήµου 
και το ελλιπές προσωπικό, το αποτέ-
λεσµα της δουλειάς ήταν ιδανικό. 
Την ώρα που όµοροι δήµοι χρειάστη-
καν ακόµη και 5 ή 6 µέρες για να στα-
θούν στα πόδια τους, στις Αχαρνές 
µέσα σε λίγες µόνο ώρες όλο το φαι-
νόµενο αντιµετωπίστηκε, όλοι οι 
δρόµοι ήταν ανοιχτοί, ενώ είχαν απο-

κατασταθεί και όλα τα προβλήµατα 
ηλεκτροδότησης. 

∆εν είναι τυχαίο πως το διαδίκτυο 
γέµισε από σχόλια δηµοτών, οι οποί-
οι τόνιζαν πως πρώτη φορά είδαν τον 
∆ήµο να είναι τόσο αποτελεσµατικός 
και να επεµβαίνει τόσο άµεσα όταν 
προέκυπτε πρόβληµα. 

Θα πρέπει κανείς να αποδώσει τα 
εύσηµα στον ∆ήµαρχο για τον συντο-
νισµό του, καθώς µαζί µε τους αιρε-
τούς κατάφερε να βρίσκεται εκεί που 
χρειαζόταν και να καθοδηγεί τα συ-
νεργεία που υπερέβαλαν εαυτόν. 
Αξίζει να σηµειωθεί δε πως όλη η 
δουλειά έγινε µε τα µηχανήµατα του 
∆ήµου, ενώ συνέδραµε και ένα µόνο 
µηχάνηµα της Περιφέρειας. ✒ ΣΕΛ. 9

✒ ΣΕΛ. 9

✒ ΣΕΛ. 10

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

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

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

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

✒ ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

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

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. 
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σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
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Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικάΑχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
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Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

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

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

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

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

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

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

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

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

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

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

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

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

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

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

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

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

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

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

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

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

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

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

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

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

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

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

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

ΑΝΤΑΠΕΞΕΡΧΕΤΑΙ  ΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΤΗΣ  ΕΠΟΧΗΣ,  Ο ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ!

✒ ΣΕΛ. 8

Νέα παράταση του lockdown έως τις 8 Μαρτίου 2021 στην Αττική



2 Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Στον κρατικό καπιταλισµό, κοµµουνισµό, ή ολοκληρω-
τισµό, η εξουσία δίνει µισθούς και προνόµια, στην  νο-

µενκλατούρα, δηλαδή στους λειτουργούς της συντήρησης 
του συστήµατος, ενώ κρατά στην φτώχεια τον λαό. Στην ∆η-
µοκρατία, οι νόµοι πρέπει να γεφυρώνουν αυτό το χάσµα, να 
ισορροπεί η δυσαρέσκεια και οι κοινωνικές αναταράξεις να 
αποφεύγονται.

Στην δηµοκρατία, η αιρετή εξουσία, είναι αυτό που 
επιδιώκουµε. Η κατάχρηση της εξουσίας, είναι πέρα 

για πέρα ανήθικη, καταδικαστέα και απα-
ράδεκτη.  Η δοτή ή η αυθαίρετη εξουσία, 
είναι πάντα επικίνδυνη και θέλει επιτή-
ρηση και προσοχή.
Σχετικά µε την κάθε αξιωµατική και άλλη 

αντιπολίτευση, εάν δεν έχετε να προ-
τείνετε κάτι σοβαρό και εποικοδοµη-

τικό, στην όποια κυβέρνηση, µην απλώνε-
τε ηλιθιότητες, γιατί γινόσαστε ρόµπες. ∆εν 
χρειάζεται ελάχιστη ευφυΐα, εκτός εάν σας λείπει.

Να είσαι αυστηρός στην κρίση σου, µε τις πράξεις των 
συνανθρώπων σου, αλλά πάνω από όλα, να είσαι αυ-

στηρότερος µε τις δικές σου πράξεις. Ο αναµάρτητος πρώ-
τος τον λίθον βαλέτω.

Οι νόµοι πρέπει να αλλάζουν λόγω της προόδου των 
γνώσεων µας, και πρέπει να προσαρµόζονται στις σύγ-

χρονες ανάγκες της κοινωνίας. Υπάρχουν αναχρονιστικοί νό-
µοι που εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του κράτους.

Τα συγχωροχάρτια πάλαι ποτέ του Πάπα και οι επι-
στολές του Ιησού που πουλάει σήµερα ένας κοµµα-

τάρχης της βουλής µας, φανερώνουν την φτηνή απάτη και 
το µέγεθος της ηλιθιότητας του. Εάν συνεχίσει να τρώει βλί-
τα, και να πίνει αγιασµένο νερό, σίγουρα θα χειροτερέψει. 
Απλά για την ιστορία το λέω.

Ηθεληµένα, βλάξ στην πολιτική, σηµαίνει, αυτός που δεν 
αντέχει την αλήθεια και πραγµατικότητα. Άλλο πράγµα 

είναι αυτός που ζει, στην κοσµάρα του. Τότε είναι γνήσιος.
Μόνο ένας ψεύτης από την αντιπολίτευση, µπορεί να 
σε νικήσει. Αυτός που λέγει περισσότερα ψέµατα από 

σένα, ή που είναι περισσότερο υποκριτής.
Με την υποκρισία προσπαθούµε να επιβάλουµε το δικό 
µας. Με την αοριστολογία κάνουµε διεθνή πολιτική. Εδώ 

και χιλιάδες χρόνια, έχουµε εθιστεί να ζούµε µε το ψέµα και 
την απάτη. Είναι δύο έµφυτα κουσούρια που δεν µπορούµε 
να απαλλαγούµε. Με αυτά θα πορευόµαστε για πολλά – πολ-
λά χρόνια.

Άλλο είναι να λέµε, όλα για την πατρίδα, και άλλο για 
το κόµµα, την εξουσία και την νοµή της. Αγεφύρωτο 

το χάσµα. Θέµα χαλαρής ηθικής.
Ο φανατισµός είναι µια αρνητική ιδιό-
τητα, που βλάπτει πάντα εµάς. Η άλ-

λη άποψη, δεν είναι απαραίτητα λάθος, αλ-
λά ίσως είναι ίαση στο εγώ µας. Πρέπει να 
την ακούµε, άσχετα εάν δεν συµφωνούµε.

Εµείς οι Έλληνες, είµαστε ένας πα-
λαβιάρης λαός, αλλά µε υπέροχη 

λογική και παραδοσιακή οικογενειακή 
ηθική. Έχουµε έφεση στην έρευνα και 
την γνώση. Φυσικά χαρίσµατα, που 
πρέπει µε πίστη να τα ακολουθούµε. 
Αφού οι άλλοι µπορούν, εγώ γιατί να 
µην µπορώ.

Μετά την κατάργηση του δωδεκάθε-
ου, στην Ελλάδα, λόγω της προόδου 

των γνώσεων µας, η πραγµατική µας θρη-
σκεία είναι, το «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ», δηλαδή να προσπαθείς να 
γίνεις άριστος, µε ηθική και λογική. Όλα τα άλλα είναι φρόκα-
λα, µε σκοπό τον εξουσιασµό των λαϊκών µαζών. ∆ηλαδή φα-
ντασιώσεις, δεισιδαιµονίες, εκβιασµοί, απάτες. Του έλληνα το 
πνεύµα, ζυγό δεν υποµένει.

Το χρήµα είναι βέβαια µέσο επιβίωσης, ελευθερίας, 
ανεξαρτησίας, δύναµης, αλλά δεν είναι το παν στην 

ζωή µας. Υπάρχουν και άλλες απολαύσεις, όπως οι πνευ-
µατικές και ψυχικές. Άλλωστε το κυνήγι του χρήµατος µας 
φθείρει πρόωρα. 

Όπως  λέει και ο Λαός µας, ο ήλιος βγαίνει για όλους τους 
ανθρώπους και αν ακόµη έχει συννεφιά. Η θεία δίκη εί-

ναι απλά, ότι κακό και ανήθικο έχεις κάνει στους συνανθρώ-
πους σου, αργά ή γρήγορα θα σου επιστραφεί.

Αυτοϊαση σηµαίνει, ότι ενοχλεί τον οργανισµό σου, 
να το αποβάλλει, να το καταργείς. Άµυνα σηµαίνει να 

έχεις το όπλο σου, που όταν το βλέπει ο εχθρός, να φοβά-
ται και να φεύγει. Εγώ, µέρα παρά µέρα τρώγω σκορδαλιά 
και εάν αντέχει ο κορωνοϊός, ας πλησιάσει. Ο καθένας µας 
παίρνει τα µέτρα του. 

Ο ήλιος που βλέπουµε κάθε πρωί δίνει ζωή σε κάθε έµ-
βιο ον, επάνω στον πλανήτη µας. ∆εν έχει νόηµα να γο-

νατίζουµε µπροστά του, αλλά µε την νοηµοσύνη µας, να χρη-
σιµοποιούµε αυτήν την ζωτική ενέργεια, 
για το καλό µας. Χιλιάδες εφαρµογές µπο-
ρούµε να κάνουµε, µεν την ενέργεια του 
ήλιου.

Όπως λένε και οι κινέζοι. Μια εικό-
να, χίλιες λέξεις. Όπως δεν γνωρί-

ζουµε από την εικόνα, την σκοπιµότητα 
και το κίνητρο, που κρύβεται από πίσω. 
Συνήθως είναι δολιότητα. 

Από το θεωρητικό µυαλό, πιο χρήσι-
µο, πιο ωφέλιµο, είναι το πρακτικό µυαλό. Η θεωρία εί-

ναι υπόθεση, δεν είναι απόδειξη. Το στοµάχι µας δεν γεµίζει 
µε θεωρίες, αλλά µε πράξεις και κόπο για να παράγουµε την 
τροφή µας.

Η γνώση µε την εµπειρία, πρέπει να  αλληλοεπιδρά-
σουν, για να γίνουν διδαχή. Μόνο ο ένας παράγο-

ντας, δεν φτάνει, γιατί µπορεί να είναι αποστήθιση, παπα-
γαλία. Όπως το ηλεκτρο – µαγνητικό κύµα, που εκπέµπε-
ται  στον αιθέρα. 

Η µητέρα φύση δεν δίνει σε όλα τα όντα της, το ίδιο χά-
ρισµα. Άλλους τους κάνει έξυπνους, άλλους λιγότερο. 

Όµως όλοι έχουµε δικαίωµα στην ζωή. Έξυπνη διακυβέρνη-

ση είναι, οι νόµοι να προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσµα, 
µεταξύ πλουσίων και των φτωχών, ώστε και οι λιγότερο ευ-
νοηµένοι, να ζουν µια αξιοπρεπή ζωή. 

Παιδιά όχι υποκρισίες. Τώρα που είµαι ραµολί, 
όλες τις κοπέλες τις βλέπω γλυκούλες. Μην κρυ-

βόµαστε πίσω από το δάκτυλο µας. Αφού όταν περνάει 
µια οµορφούλα, όλοι γυρίζουµε, να την χαρούµε. Εστέτ. 
Αυτό σηµαίνει λάτρης του ωραίου. Εµείς οι Έλληνες  µε 
τα υπέροχα αγάλµατα µας, είµαστε από φύση λάτρεις 
του ωραίου. 

Όλοι µας, ας λίγο πολύ λέµε, κάθε πέρυσι και καλύτερα. 
Κανείς µας δεν λέγει, κάθε του χρόνου και χειρότερα. Αυ-

τό γιατί όλοι ελπίζουµε στο καλύτερο και γιατί η ελπίδα πεθαί-
νει τελευταία.

Εάν στα παιδιά µας, επαινούµε τον εαυτόν µας, εγώ 
βρε στην ηλικία σου, έκανα αυτό και εκείνο, τα προ-

διαθέτουµε, αρνητικά. Εάν πούµε στα παιδιά µας, πρόσεξε 
µην κάνεις τα λάθη τα δικά µας, θα µας προσέξουν θα το 

σκεφθούν θα κρίνουν και θα πορευ-
τούν.

Όταν βλέπετε µια διαδικασία σε εξέλι-
ξη, της οποίας ο αποτέλεσµα γνωρί-

ζετε πολύ καλά, αναρωτιέστε. Μα θεέ µου 
πάλι τα ίδια; Πότε θα βάλουµε µυαλό.

Όταν έχεις την υγεία σου, την εργα-
σία σου, το ταίρι σου, τα παιδιά 

σου, µην ψάχνεις για περισσότερα. Η πλεονεξία είναι κου-
σούρι. Έτσι λένε οι γέροι µε την πείρα τους. Το πολύ τα-
µάχι(κόπος), τρώει τον νοικοκύρη. 

Οι ιεράρχες των µεγάλων θρησκειών της γης, συνειδητά 
δουλεύουν µια απάτη, πράγµα που είναι ανήθικο και εις 

βάρος των λαών. Εκµεταλλεύονται την αγαθή πρόθεση των 
ανθρώπων. Απαράδεκτον.

Έχω µια  άλλη γνώµη από την δική σου. Μην δί-
νεις βάση, µην την πιστεύεις. ∆εν είναι λάθος να 

την διαβάσεις, γιατί µπορεί να σου διαφεύγει. Ουδείς 
αλάθητος. 

Ρήµα είναι το λέγω. Απόρηµα το σιωπώ. Πολλές φορές 
λέγω στην γυναίκα µου. Βρε γυναίκα, βάλε λίγο απορη-

µαντικό στο στόµα σου, θα σε ξεκουράσει…
Το χιούµορ  όταν εµπεριέχει διδαχή, είναι ευχάριστο και 
καλοδεχούµενο. Αρκεί να µην έχει χυδαιότητα. Όταν 

πεις ένα αστείο, ένα καλαµπούρι, µην θίγεις προσωπικά κά-
ποιον, αλλά φρόντισε να είναι γενικό και συµβουλευτικό.

Το γέλιο είναι µεταδοτικό και όταν είναι έντονο και διαρ-
κές, γίνεται αβάστακτο. Όµως δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. 

Είναι µια δοκιµασία ευεργετική.
Ένας άνθρωπος αρκούντως ευφυής, µπορεί να κα-
ταργήσει τα ταµπού και τις δεισιδαιµονίες µας. ∆εν 

µπορεί όµως να αλλοιώσει, τις αρχές, 
τις αξίες και την ηθική µας.

Η σωστή συµβολή είναι άϋλο κέρ-
δος. ∆εν χάνεις τίποτε εάν την διαβά-

σεις. Η απερισκεψία φέρνει συµφορές. Η 
γνώση άµυνα.

Στα αστεία, τα καλαµπούρια, υπάρ-
χει µια διαβάθµιση. Άλλα είναι 

κρύα, άλλα τα απρόβλεπτα. Τα τελευ-
ταία, σου βγαίνουν, χωρίς να το θέλεις.

Για κάθε θηλυκό, η βλακεία µε την κακία, απέχουν 
ελάχιστα. Η γυναίκα από φύση είναι απερίσκεπτη. Αυ-

τό µπερδεύει τις γυναίκες, που θέλουν να επιβάλλουν την 
απερισκεψία τους.

Ποιος είπε ότι, µια όµορφη κοπέλα, είναι µια έξυπνη 
κοπέλα. Απλά είναι ευχάριστη στην θέα. Αυτό όµως 

δεν είναι απόλυτο. Ο συνδυασµός, είναι σπάνιος.
Επειδή γελάω συχνά, η γυναίκα µου µε µαλώνει. Σο-
βαρέψου βρε µήτσο, παππούς είσαι πια. Μα εγώ δεν 

το θέλω, έτσι µου βγαίνει.
Γυναίκα η κακία φέρνει πόνο. Η καλοσύνη αγαλλί-
αση. Ο καθένας µας κάνει την επιλογή του.

∆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»

∆υσκολότερο είναι να 
δίνεις, από του να παίρ-
νεις. Να προσπαθείς τα 

δύσκολα, γιατί ξεχωρίζεις και 
οι συνάνθρωποι το εκτιµούν.

Εάν πηγαίνεις µε το ρεύ-
µα, θα έλθεις κόντρα µε 
τις αρχές σου, µε την 

ηθική σου. Εάν πηγαίνεις κό-
ντρα στο ρεύµα, θα συγκρου-
στείς µε τους συνανθρώπους. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Κάνε καλό στον τόπο σου, 
να εκτιµούν τον κόπο σου. Όσοι 
σε γνώρισαν θα σε θυµούνται, οι 
νεώτεροι θα σε µνηµονεύουν.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Την παράταση του lockdown µέχρι τις 8 Μαρτίου 2021 
για την Αττική και άλλες 5 περιοχές ανακοίνωσε ο Νίκος 
Χαρδαλιάς, όπως αναµένονταν λόγω του αυξηµένου επι-

δηµιολογικού φορτίου που εξακολουθεί να παρατηρείται στη 
χώρα.  Όπως είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κατά 
την ενηµέρωση για τον κορωνοϊό, από αύριο στις 6 το πρωί, µέ-
χρι τις 6 το πρωί της 8ης Μαρτίου παραµένουν στο επίπεδο πο-
λύ αυξηµένης επιτήρησης (βαθύ κόκκινο) οι Περιφερειακές Ενό-
τητες: Αττικής, Αρκαδίας, Αχαΐας, Εύβοιας (πλην Σκύρου)

Επίσης, από την ∆ευτέρα 1η Μαρτίου οι εργαζόµενοι θα πρέ-
πει να έχουν εφοδιάσει τους εργαζόµενους µε νέες βεβαιώ-
σεις έως τις 8 Μαρτίου.Από την πλευρά του, ο κ. Μαγιορκί-

νης είπε ότι υπήρξε αύξηση των διαγνώσεων της τάξης του 40% από 
ό,τι την περασµένη εβδοµάδα, ενώ προέβλεψε ότι αναµένεται να 
αυξηθεί ελαφρώς ο αριθµός κρουσµάτων και θανάτων την επόµε-
νη εβδοµάδα. Λίγο πριν την έναρξη της ενηµέρωσης, ο ΕΟ∆Υ ανα-
κοίνωσε 1.790 κρούσµατα κορωνοϊού στη χώρα µας το τελευταίο 
24ωρο.Η Αττική βρίσκεται ξανά στο «κόκκινο» µε 790 κρούσµατα, 
ενώ τριψήφια είναι τα νούµερα και σε Θεσσαλονίκη-Αχαΐα.

Σε πλήρη αναστολής λειτουργίας µπαίνουν όλα τα Σχο-
λεία  της Αττικής, πλην της ειδικής αγωγής, καθώς το λε-
κανοπέδιο µπαίνει σε αυστηρότερο καθεστώς Iockdown 

από το πρωί της Πέµπτης. Το νέο «lockdown» στα σχολεία θα δι-
αρκέσει έως τις 8 Μαρτίου  2021.

Στην τηλεδιάσκεψη της  Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ατ-
τικής - ΠΕ∆Α, παρόντος και του Υφυπουργού Πολιτικής 
Προστασίας κ. Νίκου Χαραλιά, παρόν ήταν καιο ∆ήµαρχος 

Αχαρνών  Σπύρος Βρεττός, όπου δόθηκε η ευκαιρία  νασυζητηθούν: 
1. Θέµατα που αφορούν την αντιµετώπιση της πανδηµίας και τη 
συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και 2.  ζητήµατα που 
εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών διαγράµµισε τον 
εξωτερικό χώρο της Πολυκλινικής του Ολυµπιακού Χω-
ριού και τοποθέτησε πινακίδες για την ταχύτερη εξυπηρέ-

τηση των δηµοτών. Η κόκκινη γραµµή οδηγεί στα επείγοντα πε-
ριστατικά και η µπλε γραµµή οδηγεί στο εµβολιαστικό κέντρο.

Παιδικοί σταθµοί: Ενιαίο τρόπο διδασκαλίας µε συγκεκριµέ-
νο πρόγραµµα προσχολικής αγωγής θα παρακολουθούν 
πλέον τα παιδιά ηλικίας ως 4 ετών στους βρεφονηπιακούς 

σταθµούς της χώρας από το νέο έτος. Η κυβέρνηση µέσω της οµά-
δας εργασίας που έχει συστήσει θα εξετάσει και την αλλαγή του ηλι-
κιακού ορίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 3 χρόνια ενώ θα 
προτείνει ακόµη και τα παιχνίδια που θα παίζουν τα παιδιά κατά τις 
ώρες που θα βρίσκονται στους βρεφονηπιακούς σταθµούς.

Εµβολιασµοί σε  ηλικίες 60 - 64 ετών πραγµατοποιούνται 
στην Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού.  Στη συγκε-
κριµένη 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/  Επιβεβαιώνοντας το 
προτεινόµενο ραντεβού µέσω γραπτού µηνύµατος (SMS) στον 
5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034). Για τους πολί-
τες, που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα τεχνολογικά µέσα, µε επί-
σκεψη στα ΚΕΠ ή Φαρµακεία.

Με νέες προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
για την ηλεκτρονική τιµολόγηση, θα εκδίδονται τα ηλεκτρο-
νικά τιµολόγια από τα πληροφοριακά συστήµατα προς το ∆η-

µόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις. Ο νέος τρόπος τιµολόγησης θα 
επιφέρει µείωση στη διακίνηση πλαστών παραστατικών, περιορι-
σµό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αποπληρωµής των ηλε-
κτρονικών τιµολογίων για ∆ηµόσιες Συµβάσεις και ενιαίες προδια-
γραφές ηλεκτρονικής τιµολόγησης µεταξύ επιχειρήσεων.

Σε ισχύ, τέθηκε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου/Αυτο-
τελούς ∆ιηρηµένης Ιδιοκτησίας βάζοντας µία «τάξη» στα 
ακίνητα. Μετά από έναν µήνα πιλοτικής λειτουργίας, η 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου µπαίνει για τα καλά στην ζωή 
µας, αφού όχι µόνο θα είναι υποχρεωτική αλλά θα γίνεται απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά και χωρίς χρέωση.Τα ακίνητα στην χώ-
ρα µας µπαίνουν στην ψηφιακή εποχή προκειµένου να µειωθεί 
η γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας παράλληλα όχι µόνο την τα-
χύτητα αλλά και την ασφάλεια των συναλλαγών. 

Η ανάπλαση της Κωστή Παλαµά µπαίνει στην τελική ευθεία 
υλοποίησης καθώς το έργο εντάθηκε στον προϋπολογισµό 
της Περιφέρειας Αττικής. Ένα σηµαντικό έργο ύψους 5.000.000 

ευρών που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την 
ασφαλή κινητικότητα µέσα από µια σειρά εκτεταµένων παρεµβάσε-
ων. Μια οδός πολύ επιβαρυµένη τόσο από την διέλευση βαρέων 
οχηµάτων όσο και την έλλειψη βασικών υποδοµών απόκτα άλλη 
όψη, φιλική και ασφαλή. 

Ένα νέο εκλογικό σύστηµα για την εκλογή ∆ηµοτικών 
και Περιφερειακών Αρχών, το οποίο θα εφαρµοστεί στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Συνδυάζει: - Αυξηµέ-

νη νοµιµοποίηση του ∆ηµάρχου ή του Περιφερειάρχη. - Εξα-
σφάλιση πλειοψηφίας στα αιρετά όργανα, ώστε να κριθεί από 
τους δηµότες για την πολιτική που άσκησε δίχως δικαιολογίες 
και παζάρια.  Επανέρχεται η πενταετής θητεία.  Η επόµενη θη-
τεία των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών αρχών θα αρχίσει την 
1η Ιανουαρίου 2024 και θα ολοκληρωθεί 31η ∆εκεµβρίου 
2029. Οι ∆ηµοτικές και Περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν 
13 και 20 Οκτωβρίου 2023.

Την ολοκληρωµένη µελέτη της Πολιτιστικής ∆ιαδροµής του 
∆ήµου Αχαρνών «κρατά στα χέρια του» , µετά από πρωτο-
βουλίες και παρεµβάσεις ετών,  ο Πολιτιστικός Φορέας για την 

ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου «Επισκήνιον». Τα µνηµεία και λοι-

πά σηµεία προορισµού της διαδροµής επιλέχθηκαν µετά από πρό-
ταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και του ∆ήµου Αχαρνών, που εί-
ναι και οι αρµόδιοι φορείς για την υλοποίηση των προτάσεων αυ-
τής της µελέτης.

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η αιµοδοσία που διοργάνω-
σε η οµάδα µας σε συνεργασία µε το ∆ΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ και 
µε την στήριξη της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 

Αχαρνών και Φυλής, της ΟΝΝΕ∆ Αχαρνων - Θρακοµακεδόνων 
και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Αχαρ-
νων. Σαν ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ θελουµε να ευχαριστήσουµε όλους 
όσους παρά το τσουχτερό κρύο ήρθαν να δώσουν αίµα και να 
γίνουν εθελοντές δότες µυελού των οστών, για την αναµονή 
τους και για την υγειονοµική πίστη τήρηση των µέτρων κατά του 
COVID-19. Καταφέραµε να συγκεντρωθούν 42 φιάλες αίµα. 

Νέες βεβαιώσεις µετακίνησης από την 1η Μαρτίου. Από τη 
∆ευτέρα 1/3/2021 οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν 
εφοδιάσει τους εργαζόµενους τους µε νέες βεβαιώσεις κί-

νησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες µπορούν να 
έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο έως και τη ∆ευτέρα 
8/3/2021. Οι βεβαιώσεις αυτές µπορούν να εκδίδονται ήδη από 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Από την 1η Ιουλίου 2021, οι ΟΤΑ Α΄ βαθµού, οι οποίοι δια-
θέτουν δίκτυο πόσιµου νερού, υποχρεούνται , - να διαθέ-
τουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιµου 

νερού σε δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δηµοτικές παι-
δικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήµανση στο κοινό που εν-
θαρρύνει τη χρήση επαναχρησιµοποιούµενων δοχείων νερού, 
καθώς και - να επεκτείνουν το δίκτυο µε κοινόχρηστες βρύσες 
προς δωρεάν διάθεση πόσιµου νερού σε κοινόχρηστους χώρους 
συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρµοδιότητάς τους. 

∆ηµοσιεύθηκε η νέα απόφαση 58/31790/02-02-2021 σχετι-
κά µε τη διαδικασία για την έκδοση της βεβαίωσης επαγγελ-
µατία αγρότη. Η βεβαίωση του επαγγελµατία αγρότη εκδίδε-

ται µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι διαθέσιµη στον 
ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, φέ-
ρει την υπογραφή της Προϊσταµένης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Απο-
κεντρωµένων ∆οµών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης. Η βε-
βαίωση ισχύει για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2021 έως 31-12-
2021, µε στοιχεία του φορολογικού έτους 2019. 

Από το κυβερνητικό στρατόπεδο διαψεύδεται κατηγορη-
µατικά το ενδεχόµενο να στηθούν πρόωρα κάλπες µέσα 
στο 2021. Η πανδηµία κι οι καθυστερήσεις που παρατη-

ρούνται πανευρωπαϊκά στους εµβολιασµούς καθιστούν απα-
γορευτικό τον συνωστισµό έξω από τα παραβάν. Ωστόσο, δεν 
είναι λίγοι εκείνοι που εισηγούνται στον Πρωθυπουργό µια 
προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγορία πριν από τη συνταγµατική λή-
ξη της κυβερνητικής θητείας. Εξωκοινοβουλευτικοί και βουλευ-
τές Επικρατείας, λοιπόν, µπορεί να ξεκινούν µε το προβάδισµα 
της αναγνωρισιµότητας που τους εξασφαλίζει ο υπουργικός 
τους θώκος. Ως κλειδωµένη παρουσιάζεται κι η υποψηφιότητα 
του Στέλιου Πέτσα στην Ανατολική Αττική. Εκεί, βέβαια, πολι-
τεύεται ο υπουργός του οποίου είναι αναπληρωτής στο Εσωτε-
ρικών, ο Μάκης Βορίδης.

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ευ-
χαριστεί την οικογένεια 
Αθανασίου Μαρτίνου για 
τη δωρεά υγειονοµικού 
υλικού, προκειµένου να 
ενισχυθούν οι ανάγκες του 
τµήµατος Πολιτικής Προ-
στασίας. 

Στη δύσκολη συγκυρία 
που διανύουµε τέτοιες πρω-
τοβουλίες αναδεικνύουν 
την αλληλεγγύη, την κοινω-
νική ευαισθησία αλλά κυρί-
ως το συλλογικό πνεύµα 
που µπορεί να αποτελέσει 
ένα µεγάλο εφόδιο στην κα-
θηµερινή µας προσπάθεια.

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΤΟΙΜΗ Η ΜΕΛΕΤΗ για την Αντιπληµµυρική Θωράκιση των Αχαρνών! Ο στόχος έχει προσδιοριστεί.  
Να δώσουµε επιτέλους λύση στην αντιπληµµυρική θωράκιση των Αχαρνών! Με αδιάκοπη προσπά-
θεια, καθηµερινή δουλειά και σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής και όλους τους φορείς προχω-
ράµε στην υλοποίηση του σχεδιασµού µας. Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά της 
µελέτης και όσους εργάστηκαν για να προχωρήσουµε µε γοργούς ρυθµούς.

Ευχαριστήριο του ∆ήµου Αχαρνών
στην οικογένεια Αθανασίου Μαρτίνου

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ευχαριστήριο προς την Τροχαία Νέας Ιωνίας 
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ δόθηκε από την Τροχαία Νέας Ιωνίας από τις 2 το µεσηµέρι της ∆ευτέρας η Λεωφόρος 
Πάρνηθας. Με αυτή την ευκαιρία ο ∆ήµος Αχαρνών ευχαριστεί την Τροχαία Νέας Ιωνίας και ιδιαίτερα τον 
διοικητή της κ. Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, για την πολύτιµη βοήθειά τους στη διαχείριση της κυκλο-
φορίας τόσο κατά το περασµένο Σαββατοκύριακο, όσο και για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλη την 
περασµένη εβδοµάδα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Κάτω υπό δύσκολες συνθήκες λειτούργησαν 
άµεσα και αποτελεσµατικά και η συνεργασία µας αποδείχτηκε αποδοτική προς όφελος των δηµοτών. Μια 
συνεργασία που θα συνεχιστεί σε κάθε τοµέα που αφορά την Τροχαία, η οποία συνδράµει άµεσα κάθε 
φορά που καλείται να παρέµβει και δη στις δύσκολες συνθήκες που διανύουµε. 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 



4 Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Βιοµηχανία κατασκευής
ακακοποίητων και βιαστών

Σήµα κινδύνου για την πολιτική προστασία της χώρας

Της Παναγιώτα  Μπλέτα
Συγγραφέας - ∆ιανοήτρια

Είναι µεγάλα σε έκταση τα φαι-
νόµενα της κακοποίησης και 
των βιασµών. Όπως έχω 

αναφερθεί και σε προηγούµενο 
άρθρο µου, αντανακλούν το πολι-
τικό πρόσωπο της κοινωνίας, που 
δεν τα αντιλαµβάνεται, που δεν τα 
προλαµβάνει, που δεν νοµοθετεί 
ανάλογα για να τα περιορίσει, που 
δεν δηµιουργεί τις κατάλληλες 
κοινωνικές δοµές για να θεραπεύσει και να ανα-
γεννήσει, που δεν δηµιουργεί τις κατάλληλες εκ-
παιδευτικές δοµές για να γαλουχήσει ολοκλη-
ρωµένους πολίτες.

Ένα µεγάλο ποσοστό από τα θύµατα κακοποίη-
σης και βιασµού γίνονται οι ίδοι θύτες, ανακυκλώ-
νοντας και αναπαράγοντας ιδεοληψίες, που καθι-
στούν τον πιο ισχυρό, τον έχοντα την εξουσία,ως 
πρότυπο επαγγελµατικής, καλλιτεχνικής, επιστηµο-
νικής, πολιτικής οντότητας και κύρους.  Αυτό συµ-
βαίνει γιατί στηνπαιδεία µας, δυστυχώς, δεν διατί-
θενται ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής 
εφαρµογής  στο µάθηµα: «ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΜΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Έτσι λοιπόν, αυτά τα φαινόµενα κακοποίησης 
και βιασµών, που απλώνονται σε όλους τους χώ-
ρους, όχι µόνο στον καλλιτεχνικό, σε παγκόσµιο 
επίπεδο, αντανακλούν και την «παραµορφωµένη» 
παιδεία µας. Αυτή που σου επιτρέπει να έχεις γεµί-
σει το στοµάχι σουή να µην έχεις γεµίσει το στοµά-
χι σου, να έχεις βγάλει λεφτά ή να µην έχεις βγάλει 
λεφτά, να έχεις µορφωθεί ή να µην έχεις µορφωθεί, 
να έχεις κάνει οικογένεια ή να µην έχεις κάνει οικο-
γένεια, να είσαι θρησκευόµενος ή να µην είσαι θρη-

σκευόµενος κ.λπ. και να ακονίζεις 
τα σεξουαλικά σου ή οποιαδήποτε 
άλλα κακοποιητικά σου δόντια πά-
νω σε ανυπεράσπιστες ψυχές.

Αν η πρώτη σου εξειδίκευση,-
στη ζωή, δεν είναι πως θα δηµιουρ-
γήσεις ένα σταθερό κώδικα αξιών, 
που να ορίζει τη σχέση σου µε τους 
άλλους ανθρώπους, µε τα ζώα, µε 
το περιβάλλον, µε τον πλανήτη 
σου, τότε γίνεσαι σίγουρα ένας χα-
µένος άνθρωπος και κατ’ επέκταση 
ένας κακός πολίτης. 

Οι κακοί πολίτες όσο µορφω-
µένοι και αν είναι, όσο ευφυείς και αν είναι, όσα 
χρήµατα και αν αποκτήσουν  δηµιουργούν ∆Η-
ΛΗΤΗΡΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ, όπου η εξουσία 
αποτελεί όπλο για να σκοτώνουν οι µισοί τους άλ-
λους µισούς και έτσι να κυριαρχούν οι βιαστές 
όλων των βιαστών, αυτοί που βιάζουν το µυαλό 
και τη συνείδησή µας. 

Η ενεργητική συνείδηση ασκεί τη µεγαλύτε-
ρη εξουσία έναντι όλων. Η ενεργητική συνείδη-
ση, που φιλτράρει την ψυχή και το πνεύµα σου 
καθηµερινά, αυτή η συνείδηση είναι η µόρφωση 
που χρειάζεσαι για να ζήσεις. Οι γενιές που από 
την κοιλιά της µάνας τους θα προετοιµάζονται και 
θα εκπαιδεύονται στην πορεία, προς αυτή την κα-
τεύθυνση, αυτές οι γενιές θα αλλάξουν τον κό-
σµο, θα αντικαταστήσουν τις ψεύτικες ∆ηµοκρα-
τίες µε τις αληθινές, όπου δεν θα ιδρύονται βιο-
µηχανίες βιαστών και βιαζόµενων, κακοποιητών 
και κακοποιηµένων…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΛΕΤΑ
–ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ∆ΙΑΝΟΗΤΡΙΑ
E-mail: bletas.p1@gmail.com

Facebook/Twitter: Panagiota Bletas

Άρθρο 
Σπύρου  Ντ.  Βρεττού
Πολιτευτή ΠΑΣΟΚ
- ΚΙΝΑΛ Ανατ. Αττικής 

Χωρίς καµία διάθεση υπερβο-
λής, το να µείνουν τουλάχιστον 
200.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύ-
µα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
κατά τη διάρκεια βαριάς χιονό-
πτωσης και παγετού, είναι από 
τις χειρότερες εξελίξεις που µπο-
ρούν να συµβούν στο πλαίσιο 
των ενδεχοµένων που αντιµετω-
πίζει η Πολιτική Προστασία της χώρας. ∆υσκο-
λεύοµαι να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει ανά-
ληψη πολιτικής και διοικητικής ευθύνης για 
το γεγονός αυτό, όσο όµως και αν θέλει η κυ-
βέρνηση να το προσπεράσει η «Μήδεια» εξέ-
πεµψε σαφές σήµα κινδύνου που δεν επιτρέ-
πεται να αγνοήσει.

Ακριβώς πριν ένα χρόνο ψηφίστηκε ο νέος 
νόµος για την οργάνωση της πολιτικής προστα-
σίας και φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυ-
χίες που είχαν διατυπωθεί τότε, γύρω από κυρί-
ως δύο θέµατα: Τη δυσκολία εφαρµογής του νο-
µοθετήµατος και την έλλειψη αντιµετώπισης του 
προβλήµατος του συντονισµού. Οι πολυάριθµες 
κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται δεν έχουν 
προχωρήσει, ενώ µόλις τον ∆εκέµβριο στάλθη-
κε από το Υπουργείο το σχετικό έγγραφο σε Πε-
ριφέρειες και ∆ήµους της χώρας για το σχέδιο 
αντιµετώπισης συνεπειών από την εκδήλωση 
χιονοπτώσεων «Βορέας». 

Σε ότι αφορά δε τον συντονισµό, 
αυτός σύµφωνα µε το νόµο είναι αρ-
µοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα 
στάδια αντιµετώπισης απειλών και 
καταστροφών, δηλαδή και κατά τη 
διάρκεια της πρόληψης-ετοιµότητας. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να σηµειωθεί ο 
ρόλος της Επιτροπής Εκτίµησης Κιν-
δύνου της Γενικής Γραµµατείας, η 
οποία µπορεί να χαρακτηρίζει ως κα-
τεπείγοντα και άµεσης υλοποίησης, 
προληπτικής φύσεως έργα ή εργασί-
ες ∆ήµων/Περιφερειών και οποιου-

δήποτε άλλου φορέα του ∆ηµοσίου. Μπορεί 
κάποιος να µας διαφωτίσει κατά πόσο είχε εντο-
πιστεί ο κίνδυνος των δέντρων κοντά στις γραµ-
µές µεταφοράς ρεύµατος εν όψει της «Μήδειας», 
αν είχαν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες και ποιος 
παρακολουθούσε την υλοποίηση τους; 

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήµατα, 
ενώ η αγανάκτηση όσων επλήγησαν από τις δι-
ακοπές ρεύµατος - υδροδότησης αλλά και κυ-
κλοφορίας είναι απολύτως δικαιολογηµένη. Κα-
λά θα κάνει λοιπόν η κυβέρνηση να δεχτεί άµε-
σα την πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής - ΠΑ-
ΣΟΚ για την διενέργεια έκτακτης συνεδρίασης 
της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
ώστε να λογοδοτήσουν οι αρµόδιοι κυβερνητι-
κοί φορείς και η αυτοδιοίκηση για τις πράξεις και 
τις παραλείψεις τους. Όσο πιο γρήγορα και ανοι-
χτά συζητάµε τα προβλήµατα που ανακύπτουν, 
τόσο καλύτερα προετοιµασµένοι θα είµαστε την 
επόµενη φορά που θα προκύψει ανάγκη.

 Η πλατφόρµα για την υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών,  έως και 
240 δόσεις προς το δηµόσιο και τους ιδιώτες,  σύµφωνα µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο, 
 θα ενεργοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2021,  όπως γνωστοποίησε ο ειδικός γραµµατέας ∆ι-
αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,  του υπουργείου Οικονοµικών,  Φώτης Κουρµούσης σε 
εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών.

 Ο κ. Κουρµούσης υπενθύµισε ότι οι τρόποι του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης 
οφειλών,  που έχει πλέον ο οφειλέτης,  είναι τρεις: 

 Η αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα και αναλόγως ρύθµιση µε το νέο υπολογι-
στικό εργαλείο,  αυτοµατοποιηµένα,  η προσφυγή στη ∆ιαµεσολάβηση και η διαδικασία 
εξυγίανσης µε συµφωνία,  δηλαδή σύµπραξη οφειλέτη- πιστωτών και επικύρωση από το 
Πρωτοδικείο.

 Σκοπός του νό-
µου,  σύµφωνα µε 
τον κ. Κουρµούση 
είναι να απαλλαγεί ο 
επιχειρηµατίας από 
τα χρέη,  είτε µε κά-
ποια γενναία ρύθµι-
ση,  είτε µε πτώχευση 
και να κάνει ένα νέο 
ξεκίνηµα.

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕ 240 ∆ΟΣΕΙΣ  
ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

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

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

Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

 Η  Γνώµη µας ... Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος
∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Αδήλωτα τετραγωνικά
στο Ολυµπιακό Χωριό
Οι δικαιούχοι στο Ολυµπιακό Χωριό, όπως 
αναφέρουν και τα προσωρινά παραχωρητή-
ρια, έχουν τρεις ιδιοκτησίες. Την κατοικία, 
την αποθήκη και τον χώρο στάθµευσης 
(γκαράζ). Στην συντριπτική πλειονότητα οι 
τελευταίοι αυτοί χώροι είναι στεγασµένοι. 

Όταν πάρθηκαν τα σπίτια, έδωσε η ΟΧΑΕ 
τότε, βεβαιώσεις µε τις οποίες δηλώθηκαν τα 
τετραγωνικά για να χρεώνονται το ΤΑΠ και οι 
δηµοτικοί φόροι. Παρατηρώντας όµως τους 
λογαριασµούς της ∆ΕΗ, βλέπουµε ότι υπολο-
γίζονται τα τετραγωνικά της οικίας και της απο-
θήκης και απουσιάζουν αυτά των γκαράζ. 
Απουσιάζουν δε και στους λογαριασµούς των 
κοινοχρήστων.

Με βάση την ανακοίνωση του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, έπρεπε να δηλωθούν αυτοί οι 
ηλεκτροδοτούµενοι χώροι µέχρι τις 31 Αυγού-
στου 2020, ανεξαρτήτως σε ποιόν ανήκει το 
ρολόι της ∆ΕΗ. Θα χρεώνονταν από τον Ιανου-
άριο του 2020, αλλά αν δεν δηλωθούν, θα 
υπόκεινται σε χρέωση για όλα τα προηγούµε-
να χρόνια και αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά σε 
ανύποπτο χρόνο, χωρίς δικαίωµα παρέµβασης 
από τον ∆ήµο. Βέβαια τα 12 τετραγωνικά του 
χώρου στάθµευσης (πάντα αναφερόµαστε 
στους στεγασµένους), έχουν πολύ µικρό κό-
στος, αλλά πολλαπλασιαζόµενο επί κάποια 
χρόνια, γίνεται σηµαντικό. Για όσους δεν τα δή-
λωσαν µέχρι τις 31/8/20, τώρα δίνεται δεύτερη 
ευκαιρία. Από τις 27/02/2021 επαναλειτουργεί 

η πλατφόρµα, όχι µε τους ευνοϊκότερους 
όρους του Αυγούστου, αλλά και πάλι είναι 
συµφέροντες, µε επιβολή µικρότερων προ-
σαυξήσεων επί των οφειλών µε όριο το 50% 
αντί το 100% και 200% που ισχύει σήµερα.

Ο τρόπος δήλωσης είναι πολύ απλός. 
Μπαίνει κάποιος ηλεκτρονικά στην σελίδα του 
∆ήµου και µε τους κωδικούς του TAXISολο-
κληρώνει εύκολα την διαδικασία.

Οφείλουµε να ενηµερώσουµε ότι σε επι-
κοινωνία µας µε τον ΟΑΕ∆, µας είπαν ότι δεν 
χρειάζεται να κάνουµε τίποτα και να περιµέ-
νουµε να πάρουµε τα οριστικά παραχωρητή-
ρια. Η εκτίµηση η δική µας είναι δεν γνωρίζουν 
το αντικείµενο και κάνουν λάθος. Μια απόδει-
ξη τούτου είναι ότι σε όσους έχουν δώσει ορι-
στικά παραχωρητήρια, δεν τους έχουν πει τί-
ποτα γιατί απλούστατα δεν ξέρουν. 

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερι-
κών είναι ξεκάθαρη και οι υπόλογοι είµαστε 
εµείς και όχι ο ΟΑΕ∆. Έτσι πριν λίγα χρόνια κά-
ποιοι έλεγαν να µην πληρώνει κανείς ΕΝΦΙΑ 
και απεδείχθει ότι έκαναν λάθος. Ή όταν έλε-
γαν ότι δεν πρέπει να δίνουµε δόσεις γιατί είναι 
πληρωµένα!!!

Χάρης ∆ηµούτσος :  «Το άρθρο αυτό 
δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2020, στην 

ιστοσελίδα www.dekeleianews.gr  και 
επαναδηµοσιεύεται µε

τις χρονικές τροποποιήσεις».



5Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Και καθώς, ούτε φέτος, 
προβλέπεται οι φετινές 
Απόκριες να εορτα-

στούν στους δρόµους, µε µου-
σική, χορό και τις καθιερωµέ-
νες εκδηλώσεις µας…. 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  και  η  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  Ε 
Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν 
(∆Η.Κ.Ε.Α) υπό το καθεστώς 

των συνεχιζόµενων αυστη-
ρών περιοριστικών µέτρων,  
διοργανώνει και προσφέρει 
στα παιδιά του ∆ήµου µας, 
ένα πρωτότυπο  και άκρως εν-
διαφέρον, διαδικτυακό παι-
χνίδι, για παιδιά από 5 έως 15 
ετών!

Ένα καλοσχεδιασµένο δια-
δικτυακό παιχνίδι, που συνδυ-

άζει  την διασκέδαση µε τη 
γνώση και θα κρατήσει συ-

ντροφιά  στα παιδιά µας, καθό-
λη τη διάρκεια του Τριωδίου.

∆ιαδικτυακό  κυνήγι
πειρατικού  θησαυρού

∆ΗΜΟΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ
– ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
n 1 παππούς πειρατής µε αξιοζήλευτες περιπέτειες
n 1 εγγονός µε εξερευνητικές ανησυχίες και δίψα για ταξίδια και 
µάθηση
n 1 χάρτης µε κρυπτογραφηµένες διαδροµές και κρυµµένα µυ-
στικά
n 5 νησιάπρος εξερεύνηση που κρύβουν κινδύνους
n 30 δοκιµασίες µε δεκάδες γρίφους, διασκεδαστικούς και πρω-
τότυπους,για να φτάσουµε στον µεγάλο θησαυρό!

Τα παιδιά µέσα από αυτό
το ταξίδι των 30 στάσεων θα:
n Γνωρίσουν µεγάλες και ιστορικές προσωπικότητες
n Περιηγηθούν στα σηµαντικότερα µουσεία του κόσµου
n Αποκρυπτογραφήσουν πειρατικά µηνύµατα, σταυρόλεξα και 
ακροστοιχίδες
n Παίξουν παιχνίδια λογικής, παρατηρητικότητας και στρατηγι-
κής
n Συνθέσουν παζλ και θα χαθούν σε λαβυρίνθους
n Λάβουν προσωπικό πειρατικό έπαινο ως αναµνηστικό

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στον µεγαλύτερο θησαυρό του 
κόσµου…. την γνώση!

Λοιπόν παιδιά; Είστε έτοιµοι να ταξιδέψουµε σε νησιά, ηφαί-
στεια  και υφάλους για να λύσουµε τους γρίφους που ετοίµασε 
για εσάς ο Πειρατής µας;

Συµπληρώστε τη Φόρµα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
  https://treasure-hunt.gr/registrationformdikea    και 

ενηµερωθείτε για τις αναλυτικές προϋποθέσεις συµµετοχής.   
Το ταξίδι του πειρατή µας ξεκινά αµέσως  µετά το άνοιγµα 

του Τριωδίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 21 Μαρτίου!   
 

Επιβιβαστείτε έγκαιρα! 

∆ηλώστε κι εσείς συµµετοχή
και γνωρίστε το 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ!
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∆ιαφηµιστείτε   και  στηρίξτε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» την µοναδική ∆εκαπενθήµερη  Εφηµερίδα  της  Πόλης µας!  

Αναστολή λειτουργίας Παιδικών Σταθµών 
∆ήµου Αχαρνών έως 8/3/2021
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 8 Μαρτίου 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.



Σπ. Βρεττός: 
Ανεπαρκής  
η δηµόσια  
συγκοινωνία  
στις  Αχαρνές!
Προβλήµατα στις καθηµερινές 
τους µετακινήσεις µε τα µαζικά µέ-
σα µεταφοράς αντιµετωπίζουν οι 107. 000 κάτοικοι στις Αχαρνές καθώς δεν υπάρχει σύνδε-
ση της περιοχής µε τα µέσα σταθερής τροχιάς και οι λεωφορειακές γραµµές χρειάζονται ενί-
σχυση. Ο ∆ήµος Αχαρνών ζητά επέκταση του Μετρό στην περιοχή και ενίσχυση των λεωφο-
ρειακών γραµµών µε περισσότερα οχήµατα.

«Έχουµε προτείνει από πέρυσι στην Αττικό Μετρό να επεκταθεί το µετρό στην περιοχή», λέει 
στον Αθήνα 9.84, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. «Είµαστε ένας πολυπληθής δήµος µε 
ανεπαρκή δηµόσια συγκοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουµε κάποια εξέλιξη στο θέµα ή κάποια 
απάντηση ότι θα συµπεριληφθεί ο δήµος στις επεκτάσεις των γραµµών του Μετρό, παρότι η πρό-
ταση µας έτυχε θετικής αποδοχής από την εταιρεία. Παράλληλα η κατασκευή του  σταθµού ΣΚΑ/
Αχαρνές δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί. Το έργο έχει παραµείνει στη δεύτερη από τις τρεις φά-
σεις του και  δεν γίνεται στάση στο σταθµό ΣΚΑ/Αχαρνές. Έχω προτείνει, µάλιστα, να παραδοθεί 
αυτό το κοµµάτι από τον Προαστιακό στην Αττικό Μετρό έτσι ώστε να µετατραπεί σε στάση του Με-
τρό καθώς τα βαγόνια και οι µηχανές, που χρησιµοποιούν είναι ίδια. Όλα βρίσκονται σε εκκρεµό-
τητα αυτή τη στιγµή».

«Το να έρθει το Μετρό στην περιοχή θα ήταν εξαιρετικό καθώς και ο βαθµός εξυπηρέτησης των 
πολιτών µε τα λεωφορεία είναι χαµηλός. Ζητάµε εδώ και καιρό από το υπουργείο Υποδοµών την 
ενίσχυση των λεωφορειακών γραµµών µε περισσότερα οχήµατα. Βεβαίως το τελευταίο διάστηµα 
είναι καλύτερα τα πράγµατα µε την παραχώρηση αστικών δροµολογίων στο ΚΤΕΛ Κορίνθου, ωστό-
σο, παραµένει ανεπαρκής η δηµόσια συγκοινωνία στην περιοχή µας» καταλήγει ο κ. Βρεττός.

Πηγή: www.athina984.gr - Καλλιόπη Ασλανίδου
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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. 

Στην αντι-
πληµµυ-
ρική προ-

στασία του κέ-
ν τ ρ ο υ  τ ω ν 
Αχαρνών θα 
συµβάλει κα-
θοριστικά η 
υλοποίηση της 
οριστικής µελέ-
της συλλεκτή-
ρα Σ2 και δεξα-
µενής ανάσχε-
σης ∆2 στον 
Παλαιό Οικι-
σµό του ∆ήµου 
στην οδό Κο-
λοκοτρώνη.

Σε συνεργα-
σία µε την Περι-
φέρεια Αττικής 
και δη µε τον Πε-
ριφερειακό Σύµ-
βουλο, Θανάση 
Κατσιγιάννη, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός προσυπέγραψε στη ∆ιεύθυνση 
Αντιπληµµυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων την έγκριση κατασκευής ενός έργου που 
θα διευκολύνει την καθηµερινότητα των ∆ηµοτών.

Σκοπός της µελέτης είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασµού της αντιπληµµυρικής προ-
στασίας του κέντρου της πόλης, και πιο συγκεκριµένα της περιοχής που περικλείεται από 
τον δακτύλιο της οδού Αριστοτέλους, ώστε να περιοριστεί το πρόβληµα των πληµµυρών 
και να µην υπάρξει εκ νέου κίνδυνος ακόµα και για ανθρώπινες απώλειες.

Η µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού 
και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου.

Η καθηµερινή προσπάθεια του ∆ηµάρχου Αχαρνών  Σπύρου Βρεττού, µε την  
µε την αρωγή του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων  Νικόλαο  ∆αµάσκο, για την 
αντιπληµµυρική θωράκιση των Αχαρνών άρχισε να αποδίδει καρπούς. Η οριστι-
κή µελέτη οµβρίων, είναι έτοιµη προς δηµοπράτηση-υλοποίηση ενός σηµαντι-
κού έργου για την αντιπληµµυρική θωράκιση του κέντρου της πόλης µας.

Με αντιπληµµυρικά έργα 
θωρακίζονται οι Αχαρνές
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Βαθιά υπόκλιση στον λαϊκό µας ζωγράφο Χρήστο Τσεβά…
∆ώρισε έργα του για τη δηµιουργία της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών, που φέρει πια το όνοµά του... 
Του ∆ρ. Ιωάννη Χρ. Ιακωβίδη
Επιστηµονικού συνεργάτη 
στο Κέντρο Ανατολικών σπουδών 
του Παντείου Πανεπιστηµίου.

 

Σε κάθε περιοχή διαµένουν άνθρωποι 
που µε τη δράση τους συντελούν στην 
ποικιλόµορφη ανάδειξή της. Στις 

Αχαρνές ξεχωρίζει, µεταξύ άλλων, για την 
πολυετή συµβολή του στον τοµέα της ζω-
γραφικής ο Χρήστος Τσεβάς.

Γεννηµένος το 1931, από µικρή ηλικία κα-
ταπιάστηκε µε τη ζωγραφική. Φοίτησε δύο έτη 
στη Σχολή Καλών Τεχνών και ένα στην Πάλ-
µερ. Οι Φώτης Κόντογλου, ∆ιονύσης Κόµης, 
Βαγγέλης Μαυρικάκης αλλά και αγιογράφοι 
του Αγίου Όρους τον µύησαν στην αγιογραφία. 
Έχει εργαστεί σε όλη την Ελλάδα και σε κράτη 
όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Γερµα-
νία και η Ολλανδία, µε τις εικαστικές δηµιουρ-
γίες του να έχουν παρουσιαστεί σε πολλές οµα-
δικές και ατοµικές εκθέσεις. 

Ως διακοσµητής προσέφερε τις υπηρεσίες 
του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών, ενώ έχει διακοσµήσει την αίθου-
σα εκδηλώσεων του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός» στην Αθήνα, καθώς και τον πρό-
ναο του Αγίου ∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου στο 
Κολωνάκι.

Ιδρυτικό µέλος της Ιστορικής και Λαογρα-
φικής Εταιρείας Αχαρνών, της Φιλότεχνης Λέ-
σχης και του Ορειβατικού Συλλόγου, υπήρξε 
επίσης εµπνευστής και ιδρυτής του καλλιτεχνι-
κού εργαστηρίου του ∆ήµου Αχαρνών, που 
φέρει και το όνοµά του, αλλά και του αντίστοι-
χου της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών. ∆ώρισε 
δε 43 έργα του στον δήµο και στην Ιστορική και 
Λαογραφική Εταιρεία, µε στόχο τη δηµιουργία 
της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών, η οποία 
λειτουργεί, επίσης φέροντας το όνοµά του. Για 
την αξιόλογη εργασία του και την πολυσήµα-
ντη πολιτιστική συµβολή του έχει τιµηθεί συνο-
λικά 28 φορές από την πολιτεία αλλά και από 
φορείς όπως το Ίδρυµα Μιχελή, σωµατεία, 
εφηµερίδες και τον ∆ήµο Αχαρνών.

Ενώθηκαν εκπαίδευση 
και λαογραφία
Πρόσφατα, µάλιστα, ο Χρήστος Τσεβάς τιµή-

θηκε στην κατάµεστη αίθουσα τελετών του 
5ου Γυµνασίου Αχαρνών, στο πλαίσιο της εκ-
δήλωσης «Η καλλιτεχνική έκφραση στο σχο-
λείο του σήµερα». Χάρη στις άοκνες προσπά-
θειες του διευθυντή του σχολείου, Σπύρου 
Καραβία, αλλά και στην εργατικότητα µαθη-
τών και καθηγητών, το συγκεκριµένο εκπαι-
δευτήριο συνεργάστηκε επί ένα έτος µε τοπι-
κούς φορείς, συνδέοντας τη δηµόσια εκπαί-
δευση µε την τοπική λαογραφία, την ιστορία 
και την κοινωνική µέριµνα.

Έπειτα από δηµοσίευση άρθρου της Εύης 
Τριανταφύλλου στην ηλεκτρονική εφηµερί-
δα Μενιδιάτης, ο Όµιλος Φίλων Πινακοθήκης 
Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς», που επιτελεί 
σηµαντικό έργο, στάθηκε αρωγός σε αυτή τη 
δραστηριότητα.

Στην εκδήλωση συµµετείχαν ακόµη η Ελ-
ληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών και 
το «Επισκήνιον», η Τράπεζα Αίµατος «∆έντρο 
Ζωής» και η Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Πα-
ράρτηµα Αχαρνών). Η εκδήλωση άρχισε µε 
τη χορωδία του 5ου Γυµνασίου υπό τη διεύ-
θυνση της καθηγήτριας Μουσικής Αντωνίας 
∆ήµου, ενώ οι τοπικοί σύλλογοι Λύκειο Ελ-
ληνίδων, Ένωση Κρητών και Εύξεινη Λέσχη 
«Ο Καπετάν Ευκλείδης» εµπλούτισαν το πρό-
γραµµα µε τα χορευτικά τους συγκροτήµατα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν όµως η στιγµή 
της ανακοίνωσης της εισήγησης για ονοµατο-
δοσία της αίθουσας εκδηλώσεων µε την επω-
νυµία «Χρήστος Τσεβάς», συνοδευόµενη από 
την απονοµή αναµνηστικής πλακέτας, προκει-
µένου να τονιστεί ο διαρκής αγώνας του προς 
ανάδειξη της αχαρναϊκής παράδοσης. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήδη απεδέχθη 
την πρόταση αυτή και αναµένεται να εξασφα-
λιστεί και η τυπική έγκρισή της από τη ∆ιεύ-
θυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατο-
λικής Αττικής. Ο ζωγράφος εν συνεχεία δώρι-
σε αντίγραφο έργου του στο σχολείο. Ο δε 
Όµιλος Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθήκης τίµη-
σε µε µετάλλια και αναµνηστικά διπλώµατα 
τον Σπύρο Καραβία, την καθηγήτρια Νερα-
ντζούλα Εφετζή, τον σχολικό φύλακα Ευάγ-
γελο Παπαδιώτη και όσους µαθητές συµµε-
τείχαν σε αυτό το πολιτιστικό γεγονός, σε ει-
δική εκδήλωση το 2016.

«Αξίες για τη νέα γενιά...»
Είναι χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε, µετα-
ξύ άλλων, ο Κώστας Νιώρας, ο νέος πρόε-
δρος του Οµίλου Φίλων Πινακοθήκης Αχαρ-
νών «Χρήστος Τσεβάς»: «Πράξεις σαν κι αυ-
τές, στην εποχή της αµφισβήτησης και της έκ-
πτωσης των κοινωνικών και ηθικών αξιών, 

µας οδηγούν πιο κοντά στην ανάκτηση των 
χαµένων προτύπων και των αξιών πάνω στις 
οποίες θα πρέπει να στηρίζεται µια κοινωνία. 
Τέτοιες αξίες διατήρησε και ο Χρήστος Τσε-
βάς µέσα από τα έργα του. Τέτοιες αξίες µε-
ταλαµπαδεύει και στη νέα γενιά µέσα από 
την Τέχνη, µια Τέχνη που σε αυτό το σχολείο 
βρήκε πρόσφορο έδαφος, ρίζωσε και άνθι-
σε.

«Έτσι άρχισε το  καλοκαίρι 2015,  να υλο-
ποιείται αυτή η ιδέα, µε στόχο ένα σχολείο µε 
τοίχους οµιλούντες! Σχολικούς τοίχους, αί-
θουσες και διαδρόµους γεµάτους φωτεινά 
χρώµατα, σκέψεις, εργασίες, όνειρα, δηµι-
ουργίες και εικόνες µαθητών. Οι καθηγητές, 
οι γονείς, ακόµα και ο φύλακας του 5ου Γυ-
µνασίου Αχαρνών, συνοδευόµενοι στο 
όµορφο αυτό «ταξίδι» κι από τους µαθητές, 
άρχισαν κοµµάτι κοµµάτι να υλοποιούν την 
ιδέα, βάφοντας µε υπέροχες τεχνοτροπίες 
τους σχολικούς τοίχους και τοποθετώντας 
πάνω τους καλαίσθητες κορνίζες και πίνα-
κες».

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Αίµατος «∆έ-
ντρο Ζωής», Βασίλης Σκαραµαγκάς, επισή-
µανε και τα εξής: «Μπροστά µας έχουµε ένα 
ζωντανό παράδειγµα ανοιχτού σχολείου 
στην κοινωνία. Ενός σχολείου που να αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες της και, ως αποτέλε-
σµα αυτού, να παράγει κριτικά σκεπτόµε-
νους πολίτες µε δεξιότητες, γνώσεις, ταλέ-
ντα, προσαρµοστικότητα, αυτοπεποίθηση 
και αυτοπειθαρχία. (...) Να βοηθάει την ίδια 
τη σχολική µονάδα και την τοπική κοινωνία 
να αναπτύξουν µια στενή και αµφίδροµη 
σχέση. Με την πρωτοβουλία αυτή το σχο-
λείο δηµιουργεί ευκαιρίες για συµµετοχή της 
κοινότητας στη ζωή του αλλά και για τη δική 
του συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας. Με 
τον τρόπο αυτό αξιοποιεί τις δυνατότητες 
που προσφέρει η τοπική κοινωνία και πα-
ράλληλα συµβάλλει στην αναβάθµιση της 
κοινωνίας µας. Αντλεί πληροφορίες και γνώ-
σεις από τον κόσµο της εργασίας και των κοι-
νωνικών δραστηριοτήτων και βοηθά τους 
µαθητές να αποκτούν επίγνωση των οικολο-
γικών, κοινωνικών, πολιτικών και ηθικών 
συνεπειών των πράξεών τους. Προσφέρει 
θετικά µηνύµατα πως όλη η τοπική κοινωνία 
βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία µάθησης».

Πρωτοβουλίες όπως αυτή αποδεικνύουν 
ότι πολλά µπορεί να επιτευχθούν σε κάθε 
δηµόσιο σχολείο, αρκεί να αναπτύσσεται 
αγαστή συνεργασία ανάµεσα σε αυτό αφε-
νός και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και 
τους φορείς που το εκφράζουν αφετέρου, σε 
µια σχέση αλληλεπίδρασης. ∆εν νοείται, ιδί-
ως στη σηµερινή δεινή οικονοµική συγκυρία 
και στη γενικότερη ηθική και πνευµατική κρί-
ση, η παρεχόµενη παιδεία να εξαντλεί την 
προσφορά της στη µετάδοση «ξηρών» γνώ-
σεων στους µαθητές, στο πλαίσιο του ισχύ-
οντος διδακτικού προγράµµατος, χωρίς να 
επιχειρείται η διαµόρφωση της προσωπικό-
τητάς τους, µε τη συµµετοχή τους σε δράσεις 
που σχετίζονται µε την τοπική αλλά και ευ-
ρύτερη κοινωνία.

Πηγή: https://menidiatis.blogspot.
com/2016/04/blog-post_83.html 

Σύντοµο βιογραφικό   ∆ρ. Ιωάννη Χρ. Ιακωβίδη
  

Ο Ιωάννης Χ. Ιακωβίδης είναι ∆ιδάκτωρ Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
Είναι απόφοιτος του Φιλολογικού Τµήµατος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, του Ιστορικού Αθηνών και του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και 
∆ιεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Έλαβε τον µεταπτυχιακό και διδακτορικό του τίτλο από το τµήµα Κοινωνιολογίας του 
Παντείου Πανεπιστηµίου.

Είναι επίσης κάτοχος διπλώµατος ∆ηµοσιογραφίας.
Έχει συνεργασθεί µε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού. Συµµετέχει ως µέλος σε διάφο-

ρους Συλλόγους, µεταξύ των οποίων ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», το Ίδρυ-
µα Πολιτισµού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης» και η Ιστορική και Λαογραφική Εται-
ρεία Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α). Αρθρογραφεί στο εβδοµαδιαίο περιοδικό Επίκαιρα.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων Η Παρουσία των Κυπρίων στην Ελλάδα, Εκδόσεις Πα-
παζήση, Κωνσταντινουπολίτες, Αιγυπτιώτες, Μικρασιάτες και Πόντιοι στην Ελλάδα, Εκ-
δόσεις Ι.Σιδέρη, Μνήµες Κωνσταντινούπολης, Αιγύπτου, Μικράς Ασίας και Πόντου, Εκ-
δόσεις Τσουκάτου.
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Καθηµερινός  ο  αγώνας   κόντρα  σε  προβλήµατα, κρίσεις 
και  ελλείψεις,  συνεχίζει  δυνατά και αγωνιστικά  στον ίδιο 
ρυθµό. Τον τελευταίο µήνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 

η επιχείρηση «Ελευθερία» που αφορά τον εµβολιασµό για τον 
Covid19. Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτεία ζήτησε τη συνδροµή µε 
προσωπικό των ∆ήµων της Αττικής σε µια προσπάθεια να επι-
ταχυνθούν οι ρυθµοί εµβολιασµού.

 Έτσι έρχεται για µια ακόµη φορά η Τοπική Αυτοδιοίκηση να βά-
λει πλάτη, την ώρα που αντιµετωπίζει προβλήµατα υποστελέχω-
σης µετά τη δεκαετή κρίση. Πόσο µάλλον αυτή την περίοδο που οι 
απαιτήσεις έχουν µεγαλώσει και ταυτόχρονα υπάρχουν ειδικές 
συνθήκες. 

Απαιτείται µεγάλο ποσοστό τηλεεργασίας (καθώς το κράτος 
υποχρεώνει να εργάζονται δια ζώσης µόνο το 50% των εργαζοµέ-

νων), προφύλαξη όσων ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, ενώ ένα µε-
γάλο ποσοστό κάνει χρήση άδειας ειδικού σκοπού. 

Απέναντι σε όλα αυτά οι ∆ήµοι σηκώνουν πολύ µεγάλο βάρος 
και το ευτύχηµα είναι πως εκ του αποτελέσµατος µπορούµε να κρί-
νουµε ότι ο ∆ήµος Αχαρνών ανταπεξέρχεται πολύ καλά. 

Ο Σπύρος Βρεττός έχει βρει τον τρόπο να εκµεταλλεύεται κάθε 
δυνατότητα του προσωπικού και να αποκοµίζει σηµαντικά αποτε-
λέσµατα σε κάθε κρίσιµο τοµέα δράσης, όπως η καθαριότητα, η 
Πολιτική Προστασία ή η Κοινωνική Πολιτική. 

Και ο ∆ήµος Αχαρνών όµως, όπως και οι περισσότεροι ∆ήµοι, 
χρειάζεται ενίσχυση σε προσωπικό, µέσα και χρηµατοδοτήσεις, ού-
τως ώστε να συνεχίσουν σε αυτή την πορεία. Πόσο µάλλον όταν 
έχει να αντιµετωπίσει και το παρελθόν, που του κληροδότησε ελ-
λείψεις, προβλήµατα και απαρχαιωµένο εξοπλισµό. 

Σπύρος  Βρεττός :  Ο ∆ήµος Αχαρνών
ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της εποχής

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ∆ικαιοσύνης κ. 
Γιώργο Κώτσηρα είχε το πρωί της Τετάρτης (25/02) ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. Η επίσκεψη 
στο γραφείο του υφυπουργού έγινε στο πλαίσιο της 
συνεργασίας, που έχει αναπτυχθεί το προηγούµενο 
διάστηµα µε σκοπό την εξεύρεση λύσεων για την πά-
ταξη της εγκληµατικότητας και της παραβατικότητας 
στον ∆ήµο Αχαρνών. Ο κ. Βρεττός, που συνοδευόταν 
από τον Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης και πρόεδρο της επιτροπής αντιεγκληµατικής πο-
λιτικής του ∆ήµου κ. Στάθη Τοπαλίδη και τον κ. Κου-
λόγιαννη, είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει τον κ. Κώ-
τσηρα τόσο για τις δράσεις που έχει αναλάβει ο ∆ήµος 
σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και την τρέχουσα κατάστα-
ση. Παράλληλα κατατέθηκε µια σειρά προτάσεων, οι 
οποίες έχουν υποβληθεί από την επιτροπή στις αρµό-
διες αρχές, προκειµένου να εξεταστεί η δυνατότητα 
υλοποίησής τους. 

«Είχαµε µια ιδιαίτερα εποικοδοµητική συνάντηση 
µε τον κ. Κώτσηρα, στη διάρκεια της οποίας µπορέσα-

µε να τον ενηµερώσουµε αλλά και να του καταθέσου-
µε µια σειρά προτάσεων. Η συνεργασία του ∆ήµου 
µας µε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης είναι εξαιρετική και 
ελπίζουµε πως πολύ σύντοµα θα έχουµε την ευκαιρία 
να διαπιστώσουµε απτά οφέλη της για τους δηµότες 
και την πόλη µας», σχολίασε µετά το τέλος της συνά-
ντησης ο ∆ήµαρχος κ. Βρεττός.

Ανακοίνωση για την εγκατάσταση αυτόµατου  
σταθµού παρακολούθησης ποιότητας υδάτων 
Ο ∆ηµόσιος Ερευνητικός Φορέας Τοµέας Εσωτερικών Υδάτων, του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών έχει εγκαταστήσει, σε το-
ποθεσία που εµπίπτει στα όρια του ∆ήµου µας, κατά µήκος του πο-
ταµού Κηφισού και στην θέση µε συντεταγµένες: 38ο05’29.8’’Ν, 
23Ο46’53.7’’Ε. https://goo.gl/maps/nfzqcHkofsVncmwj9,  αυτόµα-
το σταθµό παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων κα-
ταγράφοντας σε ωριαία βάση την στάθµη του νερού, την θερµο-
κρασία, το PH, την ηλεκτρική αγωγιµότητα και το διαλυµένο οξυ-
γόνο, µε σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης του ποταµού. 
Οι µετρήσεις αυτές παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα: https://hydro-
stations.hcmr.gr/ και είναι διαθέσιµες σε κάθε δηµότη - ενδιαφερό-
µενο, παρέχοντας µετρήσεις σε πραγµατικό χρόνο για την εκτίµη-
ση πληµµυρικού κινδύνου και ξηρασίας, τον εντοπισµό πιθανόν 
γεγονότων ρύπανσης και την καταλληλότητα του νερού για πόση 
και άρδευση.

Ο Αντιδήµαρχος
Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Νικόλαος Ξαγοράρης

Εποικοδοµητική  συνάντηση  του Σπύρου Βρεττού 
µε τον υφυπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Γιώργο Κώτσηρα 

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αίτηση  για  δωρεάν  e-shop για 
τους  επαγγελµατίες του  ∆ήµου  Αχαρνών
Ο ∆ήµος Αχαρνών στο πλαίσιο της ενίσχυ-
σης της επιχειρηµατικότητας και ανταπο-
κρινόµενος στις σύγχρονες απαιτήσεις του 
εµπορικού κόσµου προβαίνει σε µια ση-
µαντική συνεργασία µε το Επαγγελµατικό  
Επιµελητήριο  Αθηνών , µε τη δωρεάν δη-
µιουργία διαδικτυακού καταστήµατος µέ-
σω του προγράµµατος «Ηλεκτρονικό 
Εµπόριο για όλους».

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συ-
µπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής στη 
δράση και να την αποστείλουν στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις της ∆ιεύθυνσης 
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Επι-
χειρηµατικότητας.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας :  
• Αλέξανδρος Αλεξανδράκης,  Τηλ.:  
2132072385, e-mail : 
Alexandrakis2006@yahoo.gr
• Πέτρος Μαρίνης, Τηλ.:  2132072378  
e-mail : pmarinis@acharnes.gr

 Εθελοντική αιµοδοσία στο ∆ηµαρχείο 
Αχαρνών την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 
Ανακοινώνουµε στους κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2021, στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών από 09:00π.µ.-13:00µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί Αιµοδο-
σία, από τη ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής και τον Σύλλογο Εργαζοµένων του ∆ήµου Αχαρ-
νών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµινγκ.

ΜΗ ∆ΙΣΤΑΣΕΤΕ να πάρετε µέρος στο υψηλό έργο ανθρώπινης Αλληλεγγύης και 
να γίνετε µέλος της Οµάδας Εθελοντικής Αιµοδοσίας.
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Ελληνικός  Ορειβατικός  Σύλλογος  Αχαρνών:
45  χρόνια  ∆ράσης και προσφοράς !!!
Ο   Ε.Ο.Σ. Αχαρνών,  φέτος  το 2021 γιορ-

τάζει τα 45 χρόνια από τη δηµιουργία 
του, όταν τον Σεπτέµβριο του 1976 

µια µικρή παρέα µε κοινούς στόχους και όνει-
ρα για µια αρµονική σχέση µεταξύ ανθρώ-
που και φύσης, έβαλαν τις βάσεις και ξεκίνη-
σαν την ιστορία αυτού που σήµερα λέγεται 
Ορειβατικός Αχαρνών. Στο πέρασµα χρό-
νων, µε οδηγό το όραµα των πρώτων, µεγά-
λωσε, ανδρώθηκε και απλώθηκε σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα, φτιάχνοντας έναν Σύλλογο-
πρότυπο. Από το κατώφλι του Συλλόγου πέ-
ρασαν πολλοί, τον αγάπησαν και έµειναν 
πιστοί φίλοι του. Σήµερα απαριθµεί 6.000 µέ-
λη και πλέον. Όµως δεν υπάρχουν όρια στην 
προσπάθεια για νέους στόχους, όνειρα και 
κοινές χαρές.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
(1976): Ίδρυση του Σωµατείου «Ελληνικός Ορει-
βατικός Σύλλογος Αχαρνών» και έκδοση του 
ενηµερωτικού δελτίου του Συλλόγου, (διµηνι-
αίο, ασπρόµαυρο και 12/σέλιδο). Ταυτόχρονα 
αρχίζει να λειτουρ γεί το τµήµα σκάκι. Το τµήµα 
αυτό στα χρόνια που ακολούθησαν αναπτύχθη-
κε και οι αθλητές και οι αθλήτριές του πήραν µέ-
ρος σε επίσηµες διοργανώσεις έχοντας κερδίσει 
σηµαντικές διακρίσεις (πανελλήνια πρωταθλή-
µατα και διασυλλογικά).
(1977):  Ίδρυση του Ιστορικού και Λαογραφικού 
Μουσείου Αχαρνών, το οποίο αρχικά εγκαταστά-
θηκε στο παλαιό Γυµνάσιο των Αχαρνών.
(1978): Το διµηνιαίο δελτίο µεγαλώνει και παίρ-
νει το όνοµα «ΚΟΡΦΕΣ». Γίνεται έγχρωµο µε 40 
σελίδες και εκδίδεται µε σκοπό την ανάπτυξη του 
ορεινού αθλητισµού.
(1980): Ιδρύονται σχολές χιονοδροµίας για µι-
κρούς και µεγάλους. Σκοπός των σχολών αυτών 
είναι η έγκυρη εκµάθηση όλων των µορφών χιο-
νοδροµίας, σε όσους το επιθυµούν. 
(1981) : Ξεκινά η κατασκευή του πρώτου κατα-
φυγίου του Συλλόγου, στην κορφή Φλαµπούρι 
της Πάρνηθας.
(1982): Ο Σύλλογος ιδρύει την Ιστορική και Λαο-
γραφική Εταιρεία Αχαρνών και µεταφέρει το 
Μουσείο στο παλαιό ∆ηµαρχείο της πόλης (κα-
τόπιν παραχώρησης του ∆ηµάρχου Ντίνου Βρετ-
τού), οπότε και δωρίζει ολόκληρο το  Μουσείο, 
στη νεοσυσταθείσα Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρεία Αχαρνών. Το νέο Μουσείο εγκαινιάζεται 
από την Υπουργό Πολιτισµού Μελίνα Μερκού-
ρη.
(1983)α.: Θεσπίζεται το «Πανηγύρι της Ανθρω-
πιάς» ως νέα πολιτιστική και ανθρωπιστική δρα-
στηριότητα. Αποτελεί µια διήµερη γιορτή στο 
βουνό κατά τη διάρκεια της οποίας ορειβάτες αλ-
λά και φίλοι αυτών, δίνουν αίµα για τα παιδιά 
που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιµία.
(1983)β: Καθιερώνεται ως ετήσια δραστηριότητα 
ο «Γύρος της Πάρνηθας». Αγώνας ανωµάλου 
δρόµου 16 χιλιοµέτρων για άτοµα άνω των 15 
ετών, σε κυκλική  διαδροµή στο δάσος της Πάρ-
νηθας. Για τους λιλιπούτειους αθλητές υπάρχει 
ειδική διαδροµή 4 χιλιοµέτρων. Η εκδήλωση 
επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο µέχρι και σήµερα.
(1984) α.:  Καθιερώνεται Πανελλήνιος ∆ιαγωνι-
σµός Φωτογραφίας µε θέµα «Τα ελληνικά βου-
νά. Άνθρωποι και φύση» .
(1984) β: Το περιοδικό «ΚΟΡΦΕΣ» αλλάζει διά-
σταση γίνεται 60σέλιδο και στη συνέχεια 100σέ-
λιδο έγχρωµο, παγκόσµιας πλέον ακτινοβολίας, 
µε  συνδροµητές σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

(1986): Αποπερατώνονται οι εργασίες και γίνο-
νται τα εγκαίνια του µεγάλου καταφυγίου Φλα-
µπούρι στην Πάρνηθα.
(1987): Έναρξη των σχολών βουνού για µικρούς 
και µεγάλους. Σκοπός είναι η έγκυρη εκµάθηση, 
από ειδικούς εκπαιδευτές, όλων των µορφών 
ορεινού  αθλητισµού.
(1988): Τοποθέτηση ηλιακών φωτοκυψελών στο 
καταφύγιο Φλαµπούρι, για ενίσχυση της ενεργει-
ακής αυτοδυναµίας του.
(1990): Αγορά οικοπέδου 1.700 τετραγωνικών 
µέτρων για την ανέγερση αθλητικού και πολιτι-
στικού κέντρου του συλλόγου.
(1992):  Έναρξη λειτουργίας παιδικών κατασκη-
νώσεων βουνού. 
(1993-1994): Συµµετοχή του Συλλόγου στο πρό-
γραµµα «Youth for Europe» (ανταλλαγή νέων µε 
την Αγγλία).
(1995): Υλοποιείται καινοτοµικό πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κατάρτισης του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου, µε θέµα «Σύµβουλοι προ-
στασίας και Ανάπτυξης Ορει νού Περιβάλλο-
ντος». 
(1995): Ολοκληρώνεται η ανέγερση του κυρίως 
τµήµατος του αθλητικού και πολιτιστικού κέ-
ντρου του Συλλόγου και πραγµατοποιείται η µε-
ταφορά των γραφείων στο νέο κέντρο, προϋπο-
λογισµού 120.000.000 δρχ.
(1996): Υλοποιείται εγκριθέν διακρατικό πρό-
γραµµα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµ-
µατος «ΕΥΡΑΘΛΟΝ», σε συνεργασία µε φορείς 
από Αυστρία, Ιταλία, Αγγλία και Σουηδία. 
(1996-1997): Κατασκευή της   κλειστής πίστας 
αναρρίχησης, στο αθλητικό κέντρο, µοναδική τό-
τε στην Ελλάδα και µία από τις µεγαλύτερες ήδη.  
∆ιαµορφώνονται δυνατότητες για νέες αθλητικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες όπως: Τεχνική 
Αναρρίχηση – Γυµναστική –  Καράτε – Τζούντο , 
Πινγκ-Πονγκ – Ζωγραφική και Αγιογραφία. 

Παράλληλα λειτουργούν και τα παραδο-
σιακά τµήµατα του Συλλόγου.
1.Ορειβασία: Με σχολές βουνού και συχνές ανα-
βάσεις σ’ όλα τα βουνά και τα φαράγγια της Ελ-
λάδας.
2.Χιονοδροµία:Με σχολές που λειτουργούν κά-
θε Σάββατο και Κυριακή, στα ωραιότερα χιονο-
δροµικά κέντρα της Ελλάδας.
3.Ορειβατικό σκι: Με σχολές και εξορµήσεις στα 
βουνά της Ελλάδας µε ορειβατικά σκι.
4.Σκάκι: Με σχολές αλλά και οργάνωση µεγά-
λων δια σχολικών και διασυλλο γικών αγώνων.
5.Ορεινή Ποδηλασία: Με σχολές – οργάνωση 
ποδηλατικών εξορµήσεων και συµµετοχή σε πα-
νελλήνιους αγώνες.

6.Παιδικές Κατασκηνώσεις: Με πλήθος εκπαι-
δευτικών και αθλητικών δραστηριο τήτων.
(1998):  Κατασκευάζεται η σοφίτα του κτιρίου και 
εξοπλίζονται τα τµήµατα µε την αγορά χιονοδρο-
µικού υλικού και ποδηλάτων, ενώ παράλληλα 
ο Σύλλογος εκδίδει σειρά ορειβατικών χαρτών σε 
συνεργασία µε τον ΕΟΤ.
(1999): Συνεχίζει το πρόγραµµα ανταλλαγής νέ-
ων µε την Αγγλία, ενώ συµµετέχει στο πρόγραµ-
µα «σχολείο στο βουνό». Αγορά δύο νέων οικο-
πέδων κοντά στο Αθλητικό Κέντρο.
(2000) α: Συµµετέχει στο ∆ιακρατικό πρόγραµµα 
«Youthstart–itiver» για την προστασία του Περι-
βάλλοντος και τις εναλλακτικές µορφές τουρι-
σµού.
(2000)  β: Σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Καλύµνου 
και τον εκπαιδευτή Άρη Θεοδωρόπουλο, ξεκι-
νούν την αναρριχητική προβολή της Καλύµνου.
(2002):  Συνεχίζει τα Ορειβατικά – Περιβαλλοντι-
κά κέντρα για παιδιά, ενώ παράλληλα αρχίζει ο 
θεσµός της βράβευσης των αθλητών του Συλλό-
γου.
(2003): ∆ιαµορφώνει σε αίθουσα του αθλητικού 
κέντρου, εκθεσιακό χώρο χλωρίδας – πανίδας 
και πετρωµάτων, υποστηρίζει προγράµµατα πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης σχολείων της Αθή-
νας στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, επαναλαµβάνει 
το πρόγραµµα ανταλλαγής νέων µε την Αγγλία 
και συµµετέχει σε πρόγραµµα µε νέους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, µέσω του οργανισµού Evert 
Spa–Regional Development Agency European 
Union Policy Department.
(2005):Αγοράζονται VHF για την ασφαλή ανάβα-
ση των ορειβατών, στις εξορµήσεις του Συλλό-
γου και ηχοεντοπιστικά συστήµατα, για χρήση σε 
περίπτωση χιονοστιβάδων, για τους αθλητές του 
ορειβατικού σκι.
(2006) :∆ηµιουργείται βιβλιοθήκη στον 4^ο όρο-
φο του αθλητικού κέντρου µε βιβλία και έντυπα 
ορειβατικού ενδιαφέροντος.
(2007) :Αποκαθίσταται και αναβαθµίζεται η φω-
τοβολταϊκή µονάδα του καταφυγίου. Εµπλουτί-
ζεται η βιβλιοθήκη του Συλλόγου και χορηγού-
νται 150 βιβλία των εκδόσεών του, σε πυρόπλη-
κτα σχολεία της Ηλείας.
(2008): Εκδίδεται βιβλίο µε τίτλο: «Νοσήµατα 
βουνού»,  το οποίο διατίθεται δωρεάν.
(2009): Γιορτάζονται τα 200 τεύχη του περιοδικού 
ΚΟΡΦΕΣ µε την έκδοση επετειακού τεύχους.
(2011): Αγοράζονται GPSγια τις ανάγκες του Συλ-
λόγου.
(2012) α. Τοποθετούνται στο αθλητικό κέντρο 
φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής ρεύµατος 
στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και της ωφέ-
λειας, από τις ήπιες πηγές ενέργειας.

(2012) β: Συµµετέχει: στο πρώτο Πανελλήνιο συ-
νέδριο «Στρατηγικής προβολής και ταυτότητας 
τόπου», σε τηλεδιάσκεψη µε την πόλη του Βόλου 
και παράλληλα, µε τον ∆ήµο Αχαρνών, σε πρό-
γραµµα ανταλλαγής νέων από 5 χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.
(2013): Αγοράζονται καινούργια φωτοβολταϊκά 
για τις ανάγκες του καταφυγίου.
(2015):Τοποθετείται στο αθλητικό κέντρο κλειστό 
κύκλωµα παρακολούθησης, το οποίο λειτουρ-
γεί όλο το 24ωρο.
(2019): Κατασκευή Αναρριχητικής Πίστας Ταχύ-
τητας
(2020): Αντικατάσταση τµηµάτων της παλαιάς 
Αναρριχητικής Πίστας και κατασκευή νέων.

Από το 1976 ως σήµερα ο Σύλλογος:
l Οργανώνει κάθε Σαββατοκύριακο αναβάσεις 
σε διάφορα βουνά της Ελλάδας. Αναβάσεις 
έχουν γίνει επίσης σε πολλά από τα ψηλότερα 
βουνά στον κόσµο όπως Ιµαλάια – Έβερεστ 
(από Νεπάλ), Άλπεις (από Αυστρία, Ιταλία, Ελ-
βετία και Γαλλία), Πυρηναία (από Ισπανία),  
Καρπάθια (από Ρουµανία), Κιλιµάντζαρο (από 
Τανζανία),  Αραράτ (από Τουρκία), Άνδεις (από 
Βολιβία), βουνά της  Αρµενίας, της Αλβανίας 
κλπ.
l Συµµετέχει και υποστηρίζει δραστηριότητες 
που οργανώ νονται από  άλλους συλλόγους, 
φορείς ή και άτοµα, εφόσον περιλαµβάνονται 
στους  σκοπούς του.
l Έχει εκδώσει βιβλία µε στόχο να µυήσει τους 
νέους ορειβάτες στην ορειβασία, τη φιλοσοφία 
της και την ασφαλή προσέγγισή της και κάνει  
παρουσιάσεις βιβλίων.
l Έχει πραγµατοποιήσει δενδροφυτεύσεις, κα-
θαρισµούς και σηµατοδοτήσεις     µονοπατιών.
l Έχει οργανώσει προβολές, σεµινάρια και οµι-
λίες για πρώτες βοήθειες, εξοπλισµό, διάσωση 
και επιµόρφωση νέων ορειβατών, όπως επίσης 
και για θέµατα προστασίας της φύσης.
l Έχει οργανώσει αθλητικές εκδηλώσεις όπως 
Άθλους και Γύρους Πάρνηθας     και συµµετέχει 
σε αγώνες ελληνικούς και διεθνείς, όπως επίσης 
και σε ποδηλατοδροµίες.

Για όλες τις παραπάνω δράσεις του έχει βρα-
βευτεί από διάφορους  φορείς (Οµοσπονδίες, 
∆ήµους, Κοινότητες διαφόρων περιοχών της  
Ελλάδας και οικολογικές οργανώσεις).
∆ιατελέσαντες  Πρόεδροι:   Πρόεδρος του 
συλλόγου από το 1976 και µέχρι τον θάνατό 
του το 2004, υπήρξε ο Νώντας Νίκας από τον 
οποίο τη σκυτάλη πήρε ο άξιος συνεχιστής αυ-
τής της υπεράνθρωπης προσπάθειας, Βασίλης 
Νίκας από το 2004 – 2016 και  µετά από αυτόν 
η  Εύα Μπάλλιου. 

Σήµερα αυτή και τα ορκισµένα µέλη της µε-
γάλης οικογένειας του ΕΟΣ Αχαρνών, συνεχί-
ζουν άοκνα και µε το ίδιο πάθος, να χτίζουν πε-
τραδάκι – πετραδάκι και µε πάθος αυτό που οι 
πρώτοι εκείνοι αισιόδοξοι ονειρεύτηκαν.

Τα χρόνια περνούν και οι νέοι του 1976 µε-
γάλωσαν. Το σήµερα και το αύριο χρειάζεται 
ανθρώπους και ευτυχώς υπάρχουν πολλοί. Ο 
Σύλλογος είναι οι άνθρωποί του, τα χαµόγελά 
τους, ο ιδρώτας τους στα µονοπάτια, οι ανάσες 
τους στις αναβάσεις, τα γεµάτα ποτήρια και η πα-
ρέα που θα συνεχίσει να σηκώνει τον Σύλλογο 
πιο ψηλά, πιο µακριά στον κόσµο. Αφού τελι-
κά, «πώς να νοιαστεί κάποιος έναν τόπο και τα 
προβλήµατά του αν δεν έχει περπατήσει ποτέ 
σε αυτόν !!!».

Πηγή :  Ε.Ο.Σ. Αχαρνών
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Αµείωτη η φροντίδα των αδέσποτων
ζώων και στον χιονιά από τον ∆ήµο Αχαρνών
Η καθιερωµένη παρο-
χή τροφής στα αδέ-
σποτα την εβδοµάδα 
που η κακοκαιρία 
«Μήδεια» έστρωσε 
στα λευκά και τον ∆ή-
µο Αχαρνών αυξήθη-
κε, καθώς σε συνθή-
κες χιονιά οι ανάγκες 
φροντίδας είναι µεγα-
λύτερες. 

Ενδεικτικά κάθε µήνα παρέχονται από το Προστασία Αδέσποτων 
Ζώων του ∆ήµου Αχαρνών περισσότεροι από 300 σάκοι σκυλοτρο-
φής. 

Μόνο την εβδοµάδα των χαµηλών θερµοκρασιών και του χιο-
νιού(15/02-20/02) ο Αντιδήµαρχος Άγγελος Αραµπατζής και η υπη-
ρεσία του µοίρασαν από άκρη σε άκρη της περιοχής σχεδόν 600 σά-
κους, έχοντας πάντα την πολύτιµη αρωγή των εθελοντών των φιλο-
ζωικών σωµατείων.

«Με την έναρξη του χιονιά, το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 15 Φεβρου-
αρίου, βρεθήκαµε από την πρώτη στιγµή σε κάθε σηµείο που δυστυ-
χώς έχουν εγκαταλειφθεί ή ζουν σε δύσκολες συνθήκες οι τετράπο-
δοι φίλοι µας, πράττοντας το αυτονόητο. Έτσι εφαρµόζεται στην πρά-
ξη η κατεύθυνση του Σπύρου Βρεττού για διαρκή µέριµνα και στήρι-
ξη σε κάθε φιλοζωική ανάγκη. Η συνεργασία µε τους ζωόφιλους 
συνδηµότες µας που παρέχουν την εµπειρία τους και τη γνώση τους 
στην προσπάθεια µας,  είναι για µας πολύτιµη» σηµείωσε σχετικά µε 
τη δράση, ο  Άγγελος Αραµπατζής. 

Ο Αντιδήµαρχος απηύθυνε τις θερµές του ευχαριστίες στους φι-
λόζωους και τους εργαζόµενους της Προστασίας Αδέσποτων Ζώων 
του ∆ήµου Αχαρνών, που όπως πάντα συνέβαλαν στην ευαίσθητη 
πρωτοβουλία. Οι ζωόφιλες δράσεις θα επεκταθούν και σε άλλους το-
µείς.

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).

Παιδική χαρά στην 
οδό Αχαρνέων Ιππέων
Ξεκίνησαν οι διεργασίες και ολοκληρώθηκαν 
πριν από λίγο..πραγµατοποιήθηκε η διάστρω-
ση δαπέδου απο Beton arme,καθώς και η ηλε-
κτρολογική εγκατάσταση, σε λίγες µέρες ολο-
κληρώνεται µια ακόµη παιδική χαρά στην πε-
ριοχή των εργατικών µας κατοικιών.

ΚΕΝΤΡΟ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ»

Μιλώντας για το Σπίτι των Παιδιών

Ξεκινήσαµε µαζί από τον Νοέµβριο του 2020 και φτά-
σαµε µέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021. Ένα ταξίδι 
διαφορετικό αυτή την φορά. Πανδηµία, lockdown, 

ισχυρές χιονοπτώσεις. Τα καταφέραµε!
∆ιαδικτυακοί συνεπιβάτες µε ένα κοινό προορισµό: την 

πρόληψη του παιδικού θυµού και της παιδικής επιθετικότητας.
Τελικός Σταθµός: «Το Σπίτι των Παιδιών»
Ενδιάµεσες Στάσεις: 
1. « Παιδικοί θυµοί, θυµοί ενηλίκων
2. «Ο Εκπαιδευτικός ως Ενήλικας Υποστηρικτής»
3. «Κατασκευάζοντας το Σπίτι των Παιδιών»
Αριθµός επιβατών: 138 Εκπαιδευτικοί Π/βάθµιας Εκπαίδευσης 
από ολόκληρη την Ανατολική Αττική (∆άσκαλοι και Νηπιαγω-
γοί)
Αριθµός ∆ροµολογίων: 4 Κύκλοι Εκπαίδευσης

Κατά την διάρκεια της διαδροµής µας, είχαµε την δυνατό-
τητα να δούµε φωτεινούς αλλά και σκοτεινούς τόπους και θυ-
µούς. Γελάσαµε, προβληµατιστήκαµε, µοιραστήκαµε αναµνή-
σεις. ∆ιασχίσαµε, συναισθηµατικά, ποικίλα µονοπάτια που άλ-
λοτε ήταν ανθηρά και άλλοτε χρειαζόντουσαν περισσότερη 
φροντίδα για να ανθήσουν.

Ανοίξαµε «παράθυρα» γνώσης, εµπειρίας, διερεύνησης, 
αναζήτησης . Ο καθένας φέροντας το δικό του ατοµικό φορτίο. 

«Συνδε-
θ ή κ α -

µε»Καταλήξαµε: « Γιατί το χωράφι του θυµού είναι σηµαντικό, 
πολύ σηµαντικό… Ο θυµός είναι ένα δικό µας και µόνο αίσθη-
µα, φτιαγµένο από την ιστορία µας, τις σκέψεις µας, τις συγκινή-
σεις µας… Θα µπορούσε να είναι κι ένα πλησίασµα προς τους 
άλλους και γι’ αυτό , αν και µε ακατάλληλο τρόπο, είναι µία ση-
µαντική προσπάθεια επικοινωνίας» Αlba Marcoli, “O Θυµός 
των παιδιών: Παραµύθια για την κατανόηση της παιδικής συ-
µπεριφοράς”

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την κ. Κουράκη Χρύσα, 
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων στην ∆/νση Π/βάθµιας Αν. 
Αττικής, για την πολύτιµη στήριξη της στην οργάνωση και υλο-
ποίηση αυτού του Προγράµµατος.  Φυσικά, ζεστά ευχαριστώ 
στην Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «∆ιέξο-
δος» και εξαιρετική συνάδελφο µου, Ιωάννου Γιάννα γιατί χω-
ρίς αυτήν το ταξίδι δεν θα ήταν το ίδιο!!! Και σε όλους εµάς: 
Αγαπητοί θυµοί µου, θα ξαναειδωθούµε σύντοµα!!!

Η Επιστηµονικά Υπεύθυνη                     
Ιωάννου Γιάννα                                            
Η Αν. Πρόεδρος 
Μπούκη Μαρία
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Η Περιφέρεια Αττικής έδωσε  από τις 13 Φε-
βρουαρίου ως τις 19 Φεβρουαρίου 2021,  
µια δύσκολη µάχη, για να αντιµετωπίσει σε 

συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας, τις Ένοπλες ∆υνάµεις, την Πυροσβεστική, την 
Αστυνοµία και τους ∆ήµους της Αττικής τις συνέπειες 
µιας πρωτοφανούς κακοκαιρίας. Όλες αυτές τις µέρες 
µε εργασία 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς διακοπή , αξιο-
ποιώντας 101 µηχανήµατα και 224 εργαζόµενους της 
Περιφέρειας και συνεργαζόµενων από το Μητρώο 
Εργοληπτών εργολάβων , για να πετύχουµε τελικά 
να κρατήσουµε ανοικτό κι ασφαλές το κεντρικό οδι-
κό δίκτυο της Αττικής, που είναι αρµοδιότητα της Πε-
ριφέρειας.Και παράλληλα, να συνδράµουµε την 
προσπάθεια των ∆ήµων να απεγκλωβίσουν πολίτες 
και να κρατήσουν ανοικτό το οδικό δίκτυο που ανή-
κει στη δική τους αρµοδιότητα, καθώς και τα συνερ-
γεία του ∆Ε∆∆ΗΕ που προσπαθούν µέχρι σήµερα να 
αποκαταστήσουν τις εκτεταµένες βλάβες στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης.  Είναι επίσης σηµαντικό ότι καθ’ 
όλη τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινοµένων 
πετύχαµε να παραµείνουν προσβάσιµα όλα τα δηµό-
σια και ιδιωτικά νοσοκοµεία της Αττικής.

Συγκεκριµένα : 
1. Κινητοποιήσαµε άµεσα και πριν ξεσπάσουν τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα το Μηχανισµό Πολιτι-
κής Προστασίας της Αττικής, εργαζόµενους και µέ-
σα, ενώ έγκαιρα αξιοποιήσαµε και τη συνδροµή 
επιπλέον µέσων και προσωπικού ιδιωτών εργολά-
βων, µέσα από το Μητρώο Εργοληπτών, όπως 
προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Κατανείµαµε έγκαιρα τα µηχανικά µέσα εκχιονι-
σµού που θέσαµε στη διάθεση µας , σε όλα τα κρί-
σιµης σηµασίας σηµεία , σε όλο το κεντρικό οδικό 
δίκτυο της Αττικής. 
3. ∆ηµιουργήσαµε πριν ξεσπάσει η κακοκαιρία 8 
προσωρινές θέσεις εναπόθεσης αλατιού σε συγκε-
κριµένα κι εύκολα προσβάσιµα σηµεία σε όλη την 
Αττική.
4. Πετύχαµε χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση µας 

να µην µείνει ούτε µια ώρα κλειστό το κεντρικό οδι-
κό δίκτυο της Αττικής, που ανήκει στην αποκλειστι-
κή αρµοδιότητά µας. 
5. Ανταποκριθήκαµε στο αίτηµα παροχής βοήθει-
ας και κρατήσαµε ανοικτούς τους δρόµους που 
οδηγούσαν σε δηµόσια νοσοκοµεία και κρίσιµες 
δηµόσιες υπηρεσίες.
6. Παρείχαµε συνδροµή που µας ζητήθηκε, σε 28 
∆ήµους.
7. Συµµετείχαµε µε µηχανικά µέσα και προσωπικό 
σε επιχειρήσεις απεγκλωβισµού πολιτών, µετά από 
αιτήµατα ∆ήµων. 
8. Συνδράµαµε στο άνοιγµα δρόµων προκειµένου 
να διευκολύνουµε την προσέγγιση συνεργείων 
του ∆Ε∆∆ΗΕ για την αποκατάσταση βλαβών στο 
σύστηµα ηλεκτροδότησης της Αττικής 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υποδοµών 
και εν γένει της λειτουργίας της δηµόσιας 

Υγείας, η Περιφέρεια Αττικής θα χρηµατοδοτήσει 
την προµήθεια του ΕΚΑΒ µε 20, ειδικά διαµορφω-
µένες, Μοτοσικλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης. Συγ-
χρηµατοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταµείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ο συνολικός προ-
ϋπολογισµός ανέρχεται στις 280 χιλ. €.  Η προµή-
θεια των νέων µοτοσικλετών αποτελεί ένα 
σηµαντικό «όπλο» για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, 
που πλέον θα µπορεί να µεταβαίνει ακόµα γρηγο-
ρότερα σε  καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να 
παρέχονται όλες οι απαιτούµενες πρώτες βοήθειες 
στους πολίτες.

Ο  Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 
υπέγραψε πρόσφατα µε εκπρόσωπο της 
αναδόχου εταιρείας τη σύµβαση για την 

εκπόνηση µελέτης µε αντικείµενο την ενεργεια-
κή αναβάθµιση και ανακατασκευή του Ολυµπι-
ακού Κολυµβητηρίου Αθηνών, συνολικού προ-

ϋπολογισµού περίπου 382 χιλιάδων ευρώ.

Συνεχίζονται µε ταχύτατους ρυθµούς οι ερ-
γασίες αντικατάστασης ιστών φωτεινής ση-
µατοδότησης µε νέους γαλβανισµένους 

ιστούς και των σηµατοδοτών µε λάµπες πυρακτώ-
σεως µε νέους σηµατοδότες τεχνολογίας Led, υψη-
λής απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας, στην 
παραλιακή λεωφόρο. Μέχρι σήµερα στα πλαίσια 
προηγούµενων έργων αντικαταστάθηκαν 1200 ιστοί 
και 4600σηµατοδότες, ενώ στα πλαίσια του παρό-
ντος έργου συντήρησης και άρσης βλαβών των κόµ-
βων Φωτεινής σηµατοδότησης, προϋπολογισµού 
10 εκατοµµυρίων ευρώ, έχουν αντικατασταθεί προς 
το παρόν 700 ιστοί και 1600 σηµατοδότες.

Ανακοινώθηκε και ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-
ΟΨΗΦΙΑ το οριστικό κλείσιµο του ΧΥΤΑ 
Φυλής: 2025!!:  Ενεκρίθη από το Περιφε-

ρειακό Συµβούλιο στην   προχθεσινή   Συνεδρία-
ση, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυ-
τή περιλαµβάνει την ∆ηµιουργία Νέων Μονάδων 
Βιοαποβλήτων αλλά και την κατασκευή τριών νέ-
ων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριµµάτων. Η Πε-
ριφέρεια Αττικής προβλέπει στην εγκριθείσα Μελέ-
τη, τρείς τοµείς: Την στροφή στην κυκλική οικονο-
µία για µία σωστή και ασφαλή διαχείριση των στε-
ρεών αποβλήτων. Την εφαρµογή πραγµατικών 
λύσεων σε πραγµατικό χρόνο.  Την ενίσχυση της 
ανακύκλωσης, µε µία προβλεπόµενη κυκλική οι-
κονοµία δηµιουργίας πάρα πολλών θέσεων εργα-
σίας.  Εν συντοµία προβλέπεται:  Προσοχή στην 
ανακύκλωση και στην εφαρµογή συστήµατος δια-
λογής στην πηγή αλλά και η δηµιουργία ρεύµατος 
συλλογής βιοαποβλήτων. ∆ηµιουργία δέκα(10) 
Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων µε εµπλο-
κή των ∆ήµων Αναθεώρηση του υφιστάµενου Πε-
ριφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
της Αττικής. ∆ηµιουργία χιλίων σηµείων ανακύ-
κλωσης σε όλους τους ∆ήµους της Αττικής.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

Ευχαριστίες  ∆ηµάρχων  
στον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη 
Τις θερµές ευχαριστίες τους για τη συµβολή της Περιφέρειας Αττικής και του 
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, στην αντιµετώπιση της κακοκαιρίας εκφράζουν µε 
επιστολή τους δήµοι του Βόρειου Τοµέα Αττικής. Στις σχετικές επιστολές τους 
οι ∆ήµαρχοι διατυπώνουν την ικανοποίησή τους και για τις πρωτοβουλίες που 
ανέλαβαν οι αρµόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκα-
λης και Βόρειου Τοµέα Λ. Κεφαλογιάννη, προκειµένου να αξιοποιηθεί ο τερά-
στιος όγκος των φυτικών απορριµµάτων σε βιοκαύσιµα. 

Ειδικότερα, στις επιστολές τους προς τον Περιφερειάρχη  οι δήµαρχοι Κηφι-
σιάς Γ. Θωµάκος, Αµαρουσίου Θ. Αµπατζόγλου, Φιλοθέης Ψυχικού ∆. Γαλά-
νης, Ηρακλείου Ν. Μπαµπαλος, Χαλανδρίου Σ. Ρούσσος, Ν. Ιωνίας ∆. Θωµαΐ-
δου, Λυκόβρυσης Πεύκης Τ. Μαυρίδης και Μεταµόρφωσης Σ. Σαραούδας, εκ-
φράζουν τις ευχαριστίες τους για την συµβολή της Περιφέρειας Αττικής στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που είχαν να διαχειριστούν και σχετίζονταν µε 
τις πτώσεις δέντρων και τις τεράστιες ποσότητες χιονιού στα τοπικά οδικά δίκτυα. 
Επίσης τονίζουν ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό που µε συγκεκριµένες ενέργειες 
και πρωτοβουλίες των στελεχών της Περιφέρειας εξασφαλίστηκε επαρκής χώ-
ρος για την απόθεση των κλαδεµάτων και των λοιπών πράσινων αποβλήτων 
σε συγκεκριµένο σηµείο κοντά στο ΟΑΚΑ.  Τα φυτικά αυτά απορρίµµατα αφού 
πέρασαν από ειδικό κλαδοτεµαχιστή θα αξιοποιηθούν ως βιοκαύσιµα.    

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης µε αφορµή τις σχετι-
κές επιστολές επισηµαίνει ότι η Περιφέρεια Αττικής και ∆ήµοι συνεργάζονται 
στενά µε στόχο το δηµόσιο καλό. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι τόσο ο ίδιος, 
όσο και τα στελέχη της Περιφέρειας θα συνεχίσουν και  στο µέλλον να συµ-
βάλλουν  όποτε και όπου τους ζητείται και πέραν των αρµοδιοτήτων τους.  

Το  7ο Λύκειο Αχαρνών σε πρόγραµµα Erasmus +
Το 7ο ΓΕΛ Αχαρνών από το σχολικό έτος 2020-21   συµµετέχει  σε διετές πρόγραµµα Erasmus 
+ KA2 στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείων για την καινοτοµία και την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών.

Στον µακρύ κατάλογο  πολιτιστικών δράσεων και  αθλητικών επιτυχιών των µαθητών µας    έρ-
χεται  να προστεθεί  η συµµετοχή  για πρώτη φορά του Λυκείου µας σε πρόγραµµα 
Erasmus+αποδεικνύοντας τον σαφή προσανατολισµό του σε δράσεις, που δίνουν την ευκαιρία 
στους µαθητές µας, να βελτιώσουν  τις γνώσεις και τις δεξιότητες  τους ,παράλληλα µε την διαµόρ-
φωση στάσεων και αξιών ,ώστε να καταστούν   αυριανοί  υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες .   Το συ-
γκεκριµένο πρόγραµµα έχει  τίτλο «Anthropocene - Europocene - µια νέα γεωλογική εποχή;» και 
στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στο ζήτηµα της µόλυνσης του περιβάλλοντος αλ-
λά και η καλλιέργεια της οικολογικής τους συνείδησης. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν σχολεία από 
την Γερµανία ,ως συντονίστρια χώρα,  την Ισπανία και τη Μάλτα. Υπεύθυνες του προγράµµατος εί-
ναι η ∆ιευθύντρια του σχολείου  Κ. Μαύρου και η εκπαιδευτικός Κ. Παππού. Την παιδαγωγική οµά-
δα του προγράµµατος απαρτίζουν  οι εκπαιδευτικοί Π. Μουζιούρας, Κ.Τσαγκρή, Ε. Μανιφάβα, Β.Πα-
παζαχοπούλου, Ει. Παναγιωτοπούλου, Στ.Κουτήφαρης και Χ. Ψωµά.   
  Η ∆/ντρια του Σχολείου
  Κυριακή Μαύρου 

Παραδόθηκε την περασµένη εβδοµάδα 
η οριστική µελέτη του έργου «Αντιπληµ-
µυρική προστασίας του παλαιού οικι-

σµού Αχαρνών και δηµιουργία δεξαµενής ανά-
σχεσης» από την ανάδοχο µελετητική εταιρεία 
ύψους 134.000 €. Η µελέτη χρηµατοδοτήθηκε 
από τους ίδιους πόρους περιφέρειας Αττικής. Πα-
ράλληλα παραδόθηκε η οριστική µελέτη µε τίτ-
λο «Οριστική µελέτη συλλεκτήρα Σ2 και δεξαµε-
νής ανάσχεσης ∆2 στον Παλαιό Οικισµό του ∆ή-
µου Αχαρνών» (όπου αποτελεί δωρεά του ευερ-
γέτη των Αχαρνών κυρίου Αθανασίου Μαρτίνου 
προς τον τόπο µας ) και είµαστε πλέον στην ευχά-
ριστη θέση να οδεύουµε προς ολοταχώς προς την δηµοπράτηση τους συνολικά και την κατα-
σκευή του έργου από τον φορέα υλοποίησης που είναι η Περιφέρεια Αττικής. «Είµαι πολύ πε-
ρήφανη που ένα σηµαντικό πρόβληµα των Αχαρνών και ιδιαίτερα των κατοίκων του παλαι-
ού Μενιδίου , – που δεν είναι άλλο από την αντιπληµµυρική θωράκιση του οικισµού – επιλύ-
εται και αντιµετωπίζεται συνολικά επί των ηµερών της διοίκησης Γεωργίου Πατούλη!». 
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Λαογραφικός  Χορευτικός 
Σύλλογος  Αχαρνών « Ο Κοκ. Μύλος»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αγαπητά µέλη και φίλοι του Λαογραφικού Χο-
ρευτικού Συλλόγου Αχαρνών «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΜΥΛΟΣ»,

Παρόλο που η πανδηµία COVID-19 έχει περιο-
ρίσει τη δραστηριότητά µας, ελπίζουµε πως η φλό-
γα της παράδοσης παραµένει άσβεστη σε όλους 
µας και περιµένει να βρεθεί ξανά στο κέντρο του δι-
κού µας κύκλου, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο σύλλογός µας συµπληρώνει αισίως  30 χρό-
νια λειτουργίας του, κι αυτό αποτελεί αφορµή για 
να θυµηθούµε ξανά όµορφες στιγµές που περάσα-
µε σε πρόβες, παραστάσεις, εκδροµές και κάθε εί-
δους διοργανώσεις που πραγµατοποιήθηκαν αυ-
τά τα χρόνια. 

Στo πλαίσιo, λοιπόν, αυτής της προπαρασκευ-
αστικής χρονιάς καλούµε τα µέλη και τους φίλους 
του συλλόγου, που διαθέτουν φωτογραφικό ή 
οπτικοακουστικό υλικό από τις δράσεις µας, να 

αποστείλουν το υλικό τους µε τους παρακάτω τρό-
πους:
1. Google Drive & One Drive: αποστέλλετε την πρό-
σκληση κοινής χρήσης στο: lxsaokokkinosmylos@
outlook.com
(για µεγάλο όγκο αρχείων, απαιτείται λογαριασµός 
Google ή Microsoft αντίστοιχα)
2. Απευθείας µέσω Email: photos.lxsaokm@
outlook.com 
(για µικρό όγκο αρχείων έως 25MB άνα email)
3. WeTransfer / Dropbox κλπ.
(για µεγάλο όγκο αρχείων, απαιτείται λογαρισµός 
κατά περίπτωση)
4. Viber: στην κοινότητα του συλλόγου https://
invite.viber.com/?g2=AQAUpfCnOnkvGEzpny9O
Lwt08rRdOibqWAhGOylGL7lNN2z%2BoarWiRsd
CzEIoY87  (για µικρό-µεσαίο όγκο αρχείων, απαι-
τείται λογαριασµός viber)

Ο κοµµωτής που
συρρικνώνει... τα  σπίτια του!   
Εν µέσω της καραντίνας και 
την δυσκολιών που περνά-
νε όλα τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις, φως στο τού-
νελ βρήκε ο συντοπίτης µας 
επαγγελµατίας  Κρητικός 
Κωνσταντίνος στην εναλ-
λακτική τέχνη. 

Σε ένα µικρό εργαστήρι 
που δηµιούργησε στο σπίτι 
του από της 6 το πρωί µέχρι 
αργά το βράδυ δηµιουργεί µαζί µε τον Μενιδιάτη καλλιτέχνη του γύ-
ψο Θανάση ∆ηµητρέση δηµιουργίες πρωτόγνωρες.

 Ένας τρόπος εναλλακτικός και διέξοδο για της δύσκολες εποχές 
που ζούµε. Και αποδεικνύει πως ο άνθρωπος ακόµα και στης πιο δύ-
σκολες στιγµές έχει τον τρόπο να απασχολήσει µε φαντασία τον ελεύ-
θερο χρόνο του, σε καινούργιες διεξόδους.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Ο  6ος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβο-
λής : -Παράταση δύο ηµερών στην προ-
θεσµία υποβολής αιτήσεων για τον έκτο 
κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής ανα-
µένεται να ανακοινώσει σήµερα το 
υπουργείο Οικονοµικών. Την παράταση 
προανήγγειλε το Σάββατο ο υπουργός 
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, ση-
µειώνοντας παράλληλα πως επρόκειτο 
να πληρωθεί στο διάστηµα 3-5 Μαρτίου. 
Σύµφωνα µε τον υπουργό άλλωστε απο-
φασίστηκε να δοθεί παράταση των προ-
θεσµιών υποβολής δικαιολογητικών µέ-
χρι 30/6/2021 σε όλες τις επιστρεπτέες.

l Εντός της εβδοµάδας αναµένεται να ξεκινή-
σει το πρώτο έργο το οποίο θα χρηµατοδο-
τηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης ενώ το 
αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα ξε-
κινήσουν ακόµα τέσσερα. Πρόκειται για 
δράσεις οι οποίες προσωρινά θα χρηµατο-
δοτηθούν από εθνικούς πόρους. Όπως δή-
λωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµι-
κών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης:  -Εντός της 
εβδοµάδας αναµένεται η υπογραφή της 
ΚΥΑ για την αγορά tablet από µαθητές. 
Εκτιµάται ότι πάνω από 100 εκατ. ευρώ θα 
διατεθούν γι’ αυτό τον σκοπό σε περισσό-
τερα από 500.000 παιδιά, µε εισοδηµατικά 
κριτήρια. 

l Ταµειακές και POS σε σύνδεση µε την 
εφορία : ->Αντίστροφα µετράει πλέον ο 
χρόνος για να τεθούν σε λειτουργία 
600.000 ταµειακές µηχανές και POS που 
θα είναι σε online σύνδεση µε την εφο-
ρία, ενηµερώνοντας σε πραγµατικό χρό-
νο για την αξία της κάθε συναλλαγής, τον 
τρόπο που έγινε µετρητά ή κάρτα και το 
είδος που αφορά. ->Η απευθείας σύνδε-
ση των ταµειακών µηχανών µε την εφο-
ρία θα υλοποιηθεί µε συνεργασία του 
υπουργείου Οικονοµικών και της ΑΑ∆Ε 
και θεωρείται ένα πολύ σηµαντικό όπλο 
στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.

l Ο Υπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
Κυρ. Πιερρακάκης στο ∆.Σ. του Β.Ε.Α: «Στό-
χος η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των συ-
ναλλαγών - περισσότερες από 35 εκατ. ηλε-
κτρονικές συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν 
κατά την διάρκεια του 2020», αποκάλυψε ο 
Υπουργός, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, µιλώ-
ντας στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου 
Αθήνας, στην οποία συµµετείχαν µέλη της 
∆ιοίκησης και εκπρόσωποι επαγγελµατικών 
κλάδων. Η διοίκηση του Β.Ε.Α ζήτησε, µε-
ταξύ άλλων, τη δηµιουργία ενός ευρύτερου 
δικτύου υποστήριξης για τις µικροµεσαίες 
παραγωγικές επιχειρήσεις, µε την αξιοποίη-
ση συνεργειών µεταξύ των φορέων της 
αγοράς. Ο κ. Πιερρακάκης δεσµεύτηκε για 
την απλούστευση της ίδρυσης των ατοµι-
κών επιχειρήσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το 
καθεστώς εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ και στα Επι-
µελητήρια, θα παραµείνει ως έχει. Επίσης, 
ότι έχει ήδη ζητήσει περαιτέρω «άνοιγµα» 
των εµπορικών δεδοµένων. 

l Από σήµερα, ∆ευτέρα 22 Φεβρουαρίου 
µπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλουν 
αίτηση για να συµµετάσχουν στη νέα 
∆ράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» που 

αφορά στη δηµιουργία ή την αναβάθµι-
ση ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop). 
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για κα-
τασκευή ηλεκτρονικού καταστήµατος εκ-
πνέει στις 24 Μαρτίου.

l Τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες ακινήτων να 
προχωρήσουν σε τροποποιήσεις – διορθώ-
σεις παλαιότερων δηλώσεων COVID της 
περιόδου Μαρτίου –∆εκεµβρίου 2020 µε-
λετά το υπουργείο Οικονοµικών. Όπως δή-
λωσε πρόσφατα ο υπουργός Οικονοµικών 
κ. Χρήστος Σταϊκούρας, αποτελεί ένα θέµα 
που έχει τεθεί από την πλευρά της ΠΟΜΙ∆Α 
και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις αφού 
αξιολογηθεί η κατάσταση από την πλευρά 
της ΑΑ∆Ε. Αυτό που µελετάται είναι το κα-
τά πόσο θα είναι εφικτή η διόρθωση λαθών 
σε δηλώσεις COVID που πραγµατοποιήθη-
καν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα µε 
αποτέλεσµα ιδιοκτήτες ακινήτων να απο-
κλειστούν από την είσπραξη αποζηµίωσης 
ή το συµψηφισµό µε φορολογικές οφειλές.

l Ποιες επιχειρήσεις µπορούν να επιχορη-
γηθούν από το «e-λιανικό» : ->Πολύ Μι-
κρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 
που συστάθηκαν µέχρι τις 12-02-2021,  
->Ασκούν λιανεµπόριο είτε ως κύρια δρα-
στηριότητα στην έδρα ή σε υποκατάστη-
µά τους είτε ως δραστηριότητα µε τα µε-
γαλύτερα έσοδα, ->∆ιατηρούν φυσικό 
κατάστηµα σε διαφορετικό της οικείας 
τους χώρο,  ->Έχει ανασταλεί η λειτουρ-
γία της επιλέξιµης (χρηµατοδοτούµενης) 
δραστηριότητας στην έδρα ή σε υποκατά-
στηµα για τουλάχιστον µία ηµέρα από τις 
18/03/2020 και έπειτα. ->Οι επιχειρήσεις 
που έχουν συσταθεί ως 30/09/2019 (υφι-
στάµενες επιχειρήσεις) θα πρέπει να πα-
ρουσιάζουν µείωση τουλάχιστον 20% 
στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο 
3µηνο του 2020 σε σχέση µε το 4ο 3µηνο 
του 2019. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: -> έως 
5.000 € για τη λειτουργία νέου ηλεκτρο-
νικού καταστήµατος ή  -> έως 1.500 € για 
την αναβάθµιση υφιστάµενου ηλεκτρο-
νικού καταστήµατος . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕ-
ΩΝ : ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.
gr/mis από 22.02.2021 έως και 24.03.2021. 
∆είτε το ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Ο∆ΗΓΟ που έχει 
ετοιµάσει το ΒΕΑ για τη δράση στον ακό-
λουθο σύνδεσµο:   https://acsmi.gr 

l Σε εφαρµογή τίθεται από την 1η Ιουνίου η 
δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθµισης χρε-
ών, µέσω της οποίας θα µπορούν τόσο οι 
επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατί-
ες όσο και τα νοικοκυριά που έχουν οφει-
λές είτε προς τις τράπεζες είτε προς το ∆η-
µόσιο να τις ρυθµίσουν.  Στη διαδικασία θα 
µπορούν να ενταχθούν και οφειλές που 
δεν είναι ακόµη σε καθυστέρηση, εφόσον 
οι οφειλέτες δυσκολεύονται αποδεδειγµέ-
να να τις εξοφλήσουν και υπό την προϋπό-
θεση ότι α) έχουν υποστεί µείωση των εισο-
δηµάτων τους κατά 20% τουλάχιστον β) οι 
οφειλές αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 
ευρώ και να µην οφείλονται σε έναν και µό-
νο φορέα κατά 90%.

l Έως 10% η έκπτωση της ∆ΕΗ σε όσους 
έµειναν χωρίς ρεύµα λόγω χιονόπτωσης: 
Στο 10% υπολογίζεται η έκπτωση στους 

λογαριασµούς της ∆ΕΗ για όσους είχαν 
διακοπή ρεύµατος εξαιτίας της κακοκαι-
ρίας «Μήδεια», µετά από σχετικό αίτηµα 
του Πρωθυπουργού στον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύµβουλο της ∆ΕΗ Γιώργο 
Στάσση, κι ενώ οι διακοπές ρεύµατος συ-
νεχίζονται για τέταρτη ηµέρα σε πολλές 
περιοχές της Αττικής. Μηδενική χρέωση 
δικτύου διανοµής τον Φεβρουάριο για 
όλους τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργει-
ας που επλήγησαν από την κακοκαιρία 
ανακοίνωσε ο ∆Ε∆∆ΗΕ.

l Παράταση των µέτρων ανακούφισης : Το 
υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει τη µείωση 
ή ακόµη και την αναστολή καταβολής του 
τέλους επιτηδεύµατος για χιλιάδες επιχειρή-
σεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, που κα-
τά τη διάρκεια του 2020 υποχρεώθηκαν να 
αναστείλουν τις επαγγελµατικές τους δρα-
στηριότητες ή να τις περιορίσουν σε µεγάλο 
βαθµό εξαιτίας των µέτρων για την αντιµε-
τώπιση της διασποράς του κορωνοϊού. 

l Παράταση πληρωµής οφειλών 2019 : 
Νέα τρίµηνη παράταση-ανάσα έρχεται 
για τις οφειλές από τη µεγάλη εκκαθάρι-
ση ασφαλιστικών εισφορών του 2019, 
που βαρύνουν 800.349 ασφαλισµένους 
του ΕΦΚΑ µη µισθωτούς, δηλαδή ελεύ-
θερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολού-
µενους και αγρότες. Πρόκειται για τις 
οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθµιση 
αποπληρωµής πέντε δόσεων, η πρώτη εκ 
των οποίων πρέπει -µε την ισχύουσα δι-
άταξη- να πληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου.

l Καταβολή προσωρινής σύνταξης στο ύψος 
της Εθνικής σύνταξης : Το νέο πλαίσιο της 
πολυπόθητης προσωρινής σύνταξης προ-
βλέπει ότι θα καταβάλλεται σε όσους είναι 
άνω των 62 µε την προϋπόθεση ότι θα 
έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, δη-
λαδή µε βάση το µίνιµουµ των προϋποθέ-
σεων που απαιτούνται για τη θεµελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στην ηλικία 
των 67.

l Ρύθµιση οφειλών κατά την διάρκεια του 
κορονοϊού: Σε µία δόση, µέχρι το τέλος 
του 2021, ή σε 24 -48 µηνιαίες δόσεις, αρ-
χής γενοµένης από τον Ιανουάριο του 
2022, µπορούν να εξοφληθούν οι αρ-
ρύθµιστες οφειλές προς τη φορολογική 
διοίκηση, που βαραίνουν τους πληγέ-
ντες από την πανδηµία του κορονοϊού 
και έχουν συσσωρευτεί κατά το πρώτο 
και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας. 

l Παρατείνονται και τον Μάρτιο αναστολές 
συµβάσεων και πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
: Επεκτείνεται η δυνατότητα µηδενισµού 
του ενοικίου για τις πληττόµενες από την 
πανδηµία επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τρο-
πολογία του υπουργείου Οικονοµικών που 
κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Παράταση 
αναστολών συµβάσεων εργασίας για κλει-
στές και πληττόµενες επιχειρήσεις, ενώ σε 
αναστολή θα µπορούν να δηλωθούν τον 
Μάρτιο εργαζόµενοι που έχουν προσλη-
φθεί µέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2021.

l Έλλειµµα ύψους 1.561 εκατ. ευρώ εµφά-
νισε το ισοζύγιο του κρατικού προϋπο-
λογισµού τον Ιανουάριο του 2021 έναντι 
στόχου για έλλειµµα 1.091 εκατ. ευρώ 

που έχει περιληφθεί για 
το αντίστοιχο διάστηµα 
του 2021 στην εισηγητική 

έκθεση του Προϋπολογισµού και ελλείµ-
µατος 768 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διά-
στηµα του 2020,όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωση του το υπουργείο Οικονοµι-
κών. Επίσης επισηµαίνεται ότι, το πρωτο-
γενές έλλειµµα ήταν 1.473 εκατ. ευρώ, 
έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειµµα 
1.031 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλε-
ονάσµατος 495 εκατ. ευρώ για την ίδια 
περίοδο το 2020.

l Έως τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να καταβάλ-
λουν την πρώτη από τις 5 δόσεις εξόφλησης 
των χρεωστικών υπολοίπων που προέκυ-
ψαν στον ΕΦΚΑ από την εκκαθάριση των 
ετών 2017, 2018 και 2019. Με  εγκύκλιο  
του, ο ΕΦΚΑ υπενθυµίζει στις υπηρεσίες 
πως µε την ρύθµιση νόµου που ψηφίστηκε 
τον περασµένο Νοέµβριο, προβλέπεται η 
καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου της 
εκκαθάρισης µη µισθωτών ασφαλισµένων, 
για τα έτη 2017, 2018 και 2019 σε πέντε µη-
νιαίες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβαλ-
λοµένης µέχρι 31.3.2021. Υπενθυµίζεται 
πως οι µη µισθωτοί ασφαλισµένοι οφεί-
λουν να καταβάλουν και τις τρέχουσες 
ασφαλιστικές εισφορές τους, οι οποίες δεν 
έχουν ανασταλεί παρά το lockdown.

l Παρατείνονται κατά 6 µήνες οι καταληκτι-
κές ηµεροµηνίες υλοποίησης των ενταγ-
µένων έργων σε εννέα ∆ράσεις ενίσχυ-
σης της Επιχειρηµατικότητας λόγω των 
δυσµενών συνθηκών που προκαλεί η 
κρίση της πανδηµίας στην Οικονοµία, µε 
απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη. Ανα-
λυτικά οι δράσεις στην Καθηµερινή Ενη-
µέρωση του ΒΕΑ.

l Σε έως και 48 δόσεις θα µπορούν οι οφειλέ-
τες της εφορίας και των ασφαλιστικών τα-
µείων να εξοφλήσουν τα κορωνο-χρέη µε-
τά τις 31/12/2021. Πρόκειται για τις οφειλές 
στην εφορία που «γεννήθηκαν» την περίο-
δο Μαρτίου – Ιουνίου 2020 από φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα, των οποίων η πληρωµή 
είχε ανασταλεί έως και το τέλος Απριλίου 
του 2021. Με απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµικών τα εν λόγω χρέη «παγώ-
νουν» µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου.

l Απελευθερώνονται οι πλειστηριασµοί 
ακινήτων από την 1η Ιουνίου µε βάση νο-
µοσχέδιο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, 
το οποίο σύµφωνα µε τον σχεδιασµό θα 
κατατεθεί στη Βουλή τις προσεχείς ηµέ-
ρες, εκτός εάν η εξέλιξη της πανδηµίας 
φέρει ανατροπές. 

l Με βάση πάντως τον σχεδιασµό, όσοι 
έχουν δάνειο µε υποθήκη την πρώτη τους 
κατοικία και εφόσον έχουν πληγεί από την 
πανδηµία, δηλαδή έχουν χαρακτηριστεί 
κορωνόπληκτοι, προστατεύονται έως τις 31 
Μαΐου από το µέτρο του πλειστηριασµού 
καθώς και από κάθε άλλο µέτρο αναγκα-
στικής εκτέλεσης. Εφόσον είναι αντιµέτω-
ποι µε πλειστηριασµό της κύριας κατοικίας 
τους, θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ειδι-
κή Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους για να λάβουν αναστολή.
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ και ο Αντιδήµαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Πετάκος και το ∆ι-
ευρυµένο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου 
Αχαρνών ενηµερώνει τους δηµότες του 
πως στο πλαίσιο των µέτρων προστασίας 
από τη διάδοση του κορωνοϊου παρατεί-
νεται για τρεις (3) ακόµη µήνες η ισχύς των 
εγκριτικών αποφάσεων των προγραµµά-
των για Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα 
(ΚΕΑ) και επίδοµα στέγασης.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται: 
Α. ο µήνας έγκρισης των αιτήσεων που πα-
ρατείνονται, Β. ο µήνας επανυποβολής µε-
τά τη λήξη της παράτασης.
Α. Μήνας Έγκρισης Β. Επανυπο-
βολή (µετά τη λήξη της παράτασης)
Μάιος ή Αύγουστος 2020   Από 1 έως 
και 31 Μαΐου 2021
Ιούνιος ή Σεπτέµβριος 2020 Από 1 έως και 
30 Ιουνίου 2021
Ιούλιος ή Οκτώβριος 2020 Από 1 έως και 
31 Ιουλίου 2021

Επισηµαίνεται ότι:
α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτη-
ση, τότε αυτή η εγκεκριµένη αίτηση θα 
ισχύσει κανονικά.
β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δηµι-
ουργία αίτησης, η οποία όµως παραµένει 

σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστι-
κή υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυ-
τόµατα η ισχύς της προηγούµενης εγκεκρι-
µένης αίτησης.  
γ) Οι δικαιούχοι θα ενηµερωθούν µε µή-
νυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή γρα-
πτό µήνυµα στον αριθµό κινητού τηλεφώ-
νου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για 
την αυτόµατη παράταση της ισχύος των αι-
τήσεων τους.

Κατόπιν της ανωτέρω ενηµέρωσης, η 
αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση στην υπηρε-
σία θα γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις και 
πάντα κατόπιν ραντεβού.

Για  να κλείσετε ραντεβού, καλείτε στο 
213-2123113

Ακόµα, δύναται τα δικαιολογητικά των 
αιτήσεων να σταλούν ηλεκτρονικά στη δι-
εύθυνση:  kentrokoinotitas@acharnes.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε 
να καλείτε στα τηλέφωνα:
•213-2123115   Προνοιακά Επιδόµατα
•213-2123120   Προνοιακά Επιδόµατα, 
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ΟΓΑ
•213-2123104   Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισό-
δηµα (ΚΕΑ)
•213-2123114   Επίδοµα στέγασης
•213-2123121   Γραµµή Ψυχολόγου

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & Επιχειρηµατικό-
τητας του ∆ήµου Αχαρνών σας ενηµερώνει ότι η 
Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας µε 
την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021, προχωρά στην 
πρόσληψη µε σύµβαση /εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου συνολικά είκοσι πέντε 
(25) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών 
Συνεργείων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµο-
γών στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, που 
εδρεύει στο ∆ήµο Αχαρνών του Νοµού Αττικής, 
για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, σε υπηρε-
σίες των τµηµάτων Αχαρνών και Καλλιθέας.

Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι οι 
παρακάτω:
– ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Οχηµάτων, έντεκα (11 ) θέ-
σεις (Αχαρνές)
– ∆Ε  Τεχνιτών Αµαξωµάτων, τρείς (3) θέσεις 
(Αχαρνές)
– ∆Ε  Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων, δυο (2) θέ-
σεις (Αχαρνές)
– ∆Ε Τεχνικών Ηλεκτρονικών, τέσσερεις (4) θέ-
σεις (Καλλιθέα) 
– ∆Ε Οικοδόµων, µια (1) θέση (Καλλιθέα)
– ∆Ε Τεχνιτών Πλακοστρώσεων, µια (1) θέση 
(Καλλιθέα)
– ∆Ε Σιδεράδων Αλουµινάδων, µια (1) θέση 
(Καλλιθέα)
– ∆Ε Ψυκτικών, ,µια (1) θέση (Καλλιθέα)
– ∆Ε Ξυλουργών, µια (1) θέση (Καλλιθέα)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώ-
σουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 

και να την υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµέ-
νη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχη-
γείο Ελληνικής Αστυνοµίας, Π. Κανελλοπούλου 
4, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη 
∆ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τµήµα Προ-
σωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου, 
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι 
δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογια-
κά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευ-
ταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφη-
µερίδες ή της ανάρτησής της στην ∆/νση Τεχνι-
κών Εφαρµογών, στον διαδικτυακό τόπο της 
υπηρεσίας, (www.astynomia.gr) και στους χώ-
ρους των ανακοινώσεων των δηµοτικών κατα-
στηµάτων των ∆ήµων Αθηναίων, Αχαρνών και 
Καλλιθέας.

   Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα 
έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολου-
θώντας από ◊ Έντυπα – ∆ιαδικασίες ◊την κεντρι-
κή σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες  Ορ. Χρόνου 
ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα◊∆ιαγωνισµών 
Φορέων  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και 
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση  Ανεξάρτη-
τες◊(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της δια-
δροµής: Σύνδεσµοι   ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού◊και άλλες αρχές  
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβα-
ση στα έντυπα µέσω της Ορ.◊ ∆ιαγωνισµών Φο-
ρέων ◊ Έντυπα – ∆ιαδικασίες ◊διαδροµής: Πολί-
τες  Χρόνου ΣΟΧ.

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Εργασίας Ορισµένου
 Χρόνου στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας Υπενθύµιση για την παράταση ισχύος 

αποφάσεων για ΚΕΑ και επίδοµα στέγασης 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ  ΤΑ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΟΦΕΛΗ  ΤΟΥ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ!
Πόσες φορές έχεις σκεφτεί να γίνεις εθε-

λοντής σε µία οργάνωση αλλά ακόµα 
δεν το έχεις κάνει πράξη; Πόσες φορές 

έχεις θαυµάσει ανθρώπους γύρω σου που εί-
ναι εθελοντές σε µη κυβερνητικές οργανώ-
σεις και εύχεσαι να µπορούσες να το κάνεις 
και εσύ; Εάν αναγνωρίζεις τις παραπάνω σκέ-
ψεις, τότε ήρθε η ώρα να µάθεις για τα σηµα-
ντικά οφέλη του εθελοντισµού και πώς αυτά 
επιδρούν θετικά στην ψυχική σου υγεία και 
ισορροπία.

Για ποιους λόγους όµως οι άνθρωποι γίνο-
νται εθελοντές;

Έρευνες έχουν αποδείξει πως τα άτοµα, 
ανάλογα µε την ηλικία τους, γίνονται εθελοντές 
για διαφορετικούς λόγους. Άνθρωποι που ερ-
γάζονται γίνονται εθελοντές για να προσφέρουν 
στην κοινότητά τους ή σε κάποιον οργανισµό 
της επιλογής τους. Για παράδειγµα, µια γυναίκα 
που αγαπά πολύ τα παιδιά και δεν έχει αποκτή-
σει δικά της παιδιά γίνεται εθελόντρια σε νοσο-
κοµείο παίδων. Οι νεότεροι σε ηλικία άνθρω-
ποι συνήθως γίνονται εθελοντές για να κερδί-
σουν εµπειρία στον τοµέα του επαγγέλµατός 
τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Τα 
άτοµα που έχουν συνταξιοδοτηθεί αρχίζουν 
τον εθελοντισµό για να γεµίσουν εποικοδοµη-
τικά τον ελεύθερό τους χρόνο και να νιώσουν 
χρήσιµοι.

Πρέπει να τονίσουµε βέβαια πως τα οφέλη 
του εθελοντισµού είναι αµοιβαία. Το άτοµο, δη-
λαδή, προσφέρει το χρόνο του, τις γνώσεις και 
την εµπειρία του σε έναν φιλανθρωπικό οργα-
νισµό που τα έχει ανάγκη και ταυτόχρονα το 
ίδιο το άτοµο κερδίζει πολύ µεγάλη εµπειρία, 
βελτιώνει τις ικανότητές του και ενισχύει την αυ-
τοεκτίµησή του. Έρευνες έχουν δείξει πως οι 
εθελοντές που αναγνωρίζουν τα προσωπικά 

οφέλη του εθελοντισµού (ιδιαίτερα αυτό αφο-
ρά στους νέους ανθρώπους) είναι πιθανότερο 
να συνεχίσουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστη-
µα τον εθελοντισµό.

Ποια είναι όµως τα βασικότερα ψυχολογικά 
και κοινωνικά οφέλη του εθελοντισµού;

1. Αυξάνει την αυτοεκτίµηση του ατόµου. Ο 
εθελοντισµός σου δίνει τη δυνατότητα να προ-
σφέρεις σε ανθρώπους που σε έχουν µεγάλη 
ανάγκη. Η προσφορά αυτή σε κάνει να νιώθεις 
υπερήφανος για τον εαυτό σου και το χαρακτή-
ρα σου. Βοηθάς τους συνανθρώπους σου και 
την κοινότητά σου, και έτσι παίρνεις πολύ µεγά-
λη ικανοποίηση. Νιώθεις πως έχεις τη δυνατό-
τητα να προσφέρεις και να κάνεις τον κόσµο λί-
γο καλύτερο. Η αίσθηση αυτή αυξάνει την αυ-
τοπεποίθησή σου και την ικανοποίηση που 

παίρνεις από τη ζωή. Και όσο καλύτερα νιώθεις 
για τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο αποφασι-
σµένος είσαι να κυνηγήσεις τα όνειρά σου!

2. Μειώνει τις πιθανότητες εµφάνισης κατά-
θλιψης. Ένας από τους βασικότερους παράγο-
ντες κινδύνου για την εµφάνιση της κατάθλιψης 
είναι η κοινωνική αποµόνωση. Ο εθελοντισµός 
σε κρατά σε επαφή µε τους υπόλοιπους εθελο-
ντές, βελτιώνει το δίκτυο των κοινωνικών σου 
επαφών και αυξάνει τις πιθανότητες να γνωρί-
σεις νέα άτοµα. Κατά συνέπεια σε περίπτωση 
που περάσεις δύσκολες στιγµές θα έχεις όλα τα 
απαραίτητα όπλα για να µην πέσεις στην παγί-
δα της κατάθλιψης.

3. Γεµίζει τη ζωή του ατόµου µε χαρά και νό-
ηµα. Ο εθελοντισµός σου δίνει τη δυνατότητα 
να ανακαλύψεις µε εύκολο και διασκεδαστικό 
τρόπο καινούρια ενδιαφέροντα. Η προσφορά 

εθελοντικής εργασίας σε έναν οργανισµό της 
επιλογής σου σε χαλαρώνει, σε ηρεµεί και σε 
γεµίζει ενέργεια για τις δραστηριότητες της κα-
θηµερινότητάς σου. Επιπρόσθετα, σε κινητοποι-
εί και σου δίνει τη δύναµη να κυνηγήσεις τα 
προσωπικά και επαγγελµατικά σου όνειρα. 
Σύµφωνα µε αποτελέσµατα πρόσφατων ερευ-
νών, ο εθελοντισµός µπορεί να αυξήσει τα επί-
πεδα ευτυχίας µας τόσο όσο ο διπλασιασµός 
του µισθού µας!

4. Βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες. Κα-
θώς το άτοµο έρχεται σε επαφή µε µία µικρή ή 
µεγάλη οµάδα εθελοντών δηµιουργεί καινού-
ριες σχέσεις, διευρύνει το κοινωνικό του δίκτυο 
και συναντά ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέρο-
ντα µε τα δικά του. Υπάρχουν πολλά άτοµα που 
είναι ιδιαίτερα εσωστρεφή και ντροπαλά και δυ-
σκολεύονται πολύ να δηµιουργήσουν σχέσεις. 
Ο εθελοντισµός τους δίνει τη δυνατότητα να 
βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και 
να δηµιουργήσουν ευκολότερα φιλίες.
Τα οφέλη του εθελοντισµού είναι πολλά και 
δεν εξαντλούνται σε αυτά που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Η προσφορά εθελοντικής εργα-
σίας στον κοινωφελή οργανισµό της επιλο-
γής σου, σου δίνει την ευκαιρία να προσφέ-
ρεις στο κοινωνικό σύνολο, να ενισχύσεις τα 
θετικά γνωρίσµατα του χαρακτήρα σου, να 
βελτιώσεις την αυτοεκτίµησή σου και να ζή-
σεις µοναδικές εµπειρίες. Βοηθώντας τους 
άλλους ουσιαστικά βοηθάς τον ίδιο σου τον 
εαυτό. Τι περιµένεις λοιπόν; 

Τα  βασικά στελέχη της ηγετικής οµάδας 
«Εθελοντές Κοκκινοµυλιώτες»:  Γιώργος Μα-
ντέλας, Νόρα Θεοχάρη, ∆ήµητρα Θεοδωρέλη, 
Τάσος Κανακίδης, Νίκος Ελένης, Αθήνα Ντού-
λις, Φώφη Κεχαγιά, Αλεξάνδρα Βάση, Στεφά-
νια ∆ουκλιά, Αλεξάνδρα Νάση, Βαγγέλης Νά-
νος, Αντώνης  Σουλακέλης,  κ.α.
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Γράφει ο Χρήστος  Ξενοκώστας,
Συγγραφέας, Οικονοµολόγος

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι 
επαγγελµατικές δεξιότητες 
έχουν συναρτηθεί µε εισοδη-

µατικά κριτήρια, συγκροτώντας τις 
ανάλογες τάξεις και τις κοινωνικές 
και οικονοµικές διαφοροποιήσεις. 
Με βάση όµως τη θεωρία του αν-
θρώπινου κεφαλαίου η εργασία δεν είναι µια 
οµοιογενής οντότητα, διότι διαφορετικά άτο-
µα για πλήθος λόγους χαρακτηρίζονται από 
διαφορετικά επίπεδα ανθρώπινου κεφαλαίου, 
από διαφορετικές δηλαδή ικανότητες να συµ-
βάλουν στην παραγωγή των αγαθών και των 
υπηρεσιών.

Η ανισότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου 
δεν καθορίζεται όµως µόνο από τους παράγο-
ντες εκείνους τους οποίους δεν ελέγχουν τα άτο-
µα, όπως η κοινωνική καταγωγή ή τα φυσικά 
χαρίσµατα –όπως ισχυρίζεται ο Piketty–, αλλά 
προσδιορίζεται σε κοινωνικό επίπεδο κυρίως 
από την ατοµική επικυριαρχία και τη µη δηµο-
κρατική κοινωνική και πολιτική οργάνωση. Η 
«αυθαίρετη» συνεπώς συνάρτηση µεταξύ εισο-
δήµατος και επαγγελµατικών δεξιοτήτων δεν 
υπαγορεύεται συνήθως στη βάση της δηµοκρα-
τικής κοινωνικής οργάνωσης, αλλά είναι ως επί 
το πλείστον αποτέλεσµα της ατοµικής επικυρι-

αρχίας και της µη δηµοκρατικής λειτουργίας. Σε 
µια πραγµατικά όµως δηµοκρατική κοινωνική 
οργάνωση, η δίκαιη αναδιανοµή του παραγό-
µενου οικονοµικού πλούτου τείνει να αµβλύνει 
τις εισοδηµατικές ανισότητες ανάµεσα στα επαγ-
γέλµατα, δηµιουργώντας ενιαίο και αδιαίρετο 
κοινωνικό σώµα.

∆ιαχρονικά, η ιστορική εξέλιξη της κοινωνι-
κής διαστρωµάτωσης αντικαθρεφτίζει σε σηµα-
ντικό βαθµό την εµπέδωση των οικονοµικών 
ανισοτήτων µεταξύ των µελών µιας κοινωνικής 
οργάνωσης. Όπως προκύπτει, οι κοινωνικές τά-
ξεις δεν συνιστούν στατικό οργανισµό προσδι-
ορισµένο από νόµους κοινωνικών αυτοµατι-
σµών αλλά, τουναντίον, αµιγώς δυναµικό, 
όπου τα άτοµα ανταγωνίζονται να αποκτήσουν 
περισσότερη δύναµη, πλούτο και εξουσία. Η τά-
ση προς την ολιγαρχική κοινωνική οργάνωση 
επιφέρει οικονοµικές διαφοροποιήσεις οι οποί-
ες συγκροτούν τις ανάλογες κοινωνικές τάξεις.

Ο «αυθαίρετος» προσδιορισµός της αµοι-
βής της εργασίας χωρίς επαρκή οικονοµική τεκ-
µηρίωση, ο οποίος ρέπει να αυξάνει τις ανισό-
τητες και να διευρύνει το χάσµα ανάµεσα στους 
πλούσιους και τους φτωχότερους, οδηγώντας 
σε φτωχοποίηση ευρύτερα κοινωνικά στρώµα-
τα, συνιστά άδικες πολιτικές µε ελλιπή δηµο-
κρατική βάση και αποτελεί την «πεµπτουσία» 
των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµά-
των στις σύγχρονες κοινωνίες.

Στη χώρα µας, µετά τη δεκαετή κρίση, όπου 
απουσιάζει ο διάλογος των κοινωνικών εταί-
ρων, έχει κυριαρχήσει η υποαπασχόληση, η 
υψηλή ανεργία και οι χαµηλές αµοιβές, οικοδο-
µώντας εργασιακή «ζούγκλα» και διευρύνοντας 
ραγδαία τις ανισότητες, επιβεβαιώνοντας έτι πε-
ραιτέρω την προαναφερθείσα θεωρία του αν-
θρώπινου κεφαλαίου µε τη διαστρέβλωση της 
λαϊκής βούλησης.

Συνοψίζοντας, η βαρύνουσα σηµασία της 
τήρησης του κοινωνικού συµβολαίου και της 
λαϊκής βούλησης καθίστανται µε κρυστάλλινο 
τρόπο ο πλέον καθοριστικός παράγοντας προ-
κειµένου να διασφαλίζεται ότι η αµοιβή της ερ-
γασίας στις κοινωνίες θα προσδιορίζεται µε δί-
καιο τρόπο ή διαφορετικά θα συντελείται ανισο-
κατανοµή του πλούτου και ανισοµέρεια των 
υλικών αγαθών προς όφελος των ολιγαρχικών 
δυνάµεων και σε βάρος της ολότητας του κοι-
νωνικού σώµατος.

Η ανισότητα της αµοιβής της εργασίας 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- Φε-
βρουαρίου 2021), συµµορφού-
µενη  στην τήρηση των µέτρων  
προστασίας από την πανδηµία 
του COVID 19,  ανέστειλε την  
έντυπη  έκδοση  της  και  προ-
σάρµοσε  την έκδοση της µέσω  
∆ιαδικτύου – ΙΝΤΕΡΝΕΤ  και 
Μέσων 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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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

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Όταν η καρδιά του Μενιδίου χτυπούσε στην Πάρνηθα
Οι Μενιδιάτες από τα προ-

αιώνια χρόνια είχαν στην 
κατοχή τους µεγάλο µέ-

ρος της κεντρικής, ανατολικής 
και νότιας Πάρνηθας. Πάντοτε 
σεβόµενοι το βουνό είχαν εγκα-
ταστήσει εκεί µεγάλους τόπους 
λατρείας, όπως το ιερό του Παρ-
νήθιου ∆ία και το σπήλαιο του 
Πανός. Αργότερα και µε την επι-
κράτηση του Χριστιανισµού 
εγκαθιδρύθηκε στην Πάρνηθα 
το µεγάλο µοναστήρι της Αγίας 
Τριάδας µε τις τεράστιες ιδιοκτη-
σίες του αλλά και το µοναστήρι 
των Κλειστών, στην Ηγουµενία 
του οποίου εναλλάσσονταν ως 
Ηγούµενοι οι Μενιδιάτες και οι 
Χασιώτες. 

Οι Μενιδιάτες στην Πάρνη-
θα ασκούσαν από την αρχαιό-
τητα πληθώρα δασικών επαγ-
γελµάτων. Από την ένδοξη 
εποχή του κράτους των Αθη-
νών υπήρξαν ανθρακείς δηλα-
δή καρβουνιάρηδες, όπως µας 
διηγείται ο Αριστοφάνης. Ήταν 

επίσης κυνηγοί, µελισσοκόµοι, 
ρετσινιάρηδες, ασβεστοκαµινά-
δες, ξυλοκόποι, βοσκοί, κτηνο-
τρόφοι, αγωγιάτες, συλλέκτες 
βοτάνων και φαρµακευτικών 
φυτών, γεωργοί των οροπεδί-
ων, συλλέκτες χιονιού και 
έµποροι πάγου και επίσης µά-
ζευαν πευκοφλοιό και καρπούς 
θάµνων που µεταπουλούσαν 

για να χρησιµοποιηθούν ως 
βαφές υφασµάτων και διχτυών 
αλιείας. 

Τα επίθετα ή παρατσούκλια 
«Προβατάρης», «Αλογάρης» 
και «Βουβαλάρης» απλώς µας 
προϊδεάζουν σήµερα για τις 
επαγγελµατικές ενασχολήσεις 
µέρους των προγόνων µας στις 
υπώρειες και στις δασοκοιλάδες 

της Πάρνηθας.
Στην προπολεµική φωτο-

γραφία που βλέπουµε εικονίζε-
ται η οικογένεια του υλοτόµου 
(ξυλοκόπου) Ιωάννη Ν. Ντού-
ρου στο Κανταλίδι της Πάρνη-
θας. Από δεξιά ο Ιωάννης Ν. 
Ντούρος, η Αρετή Ν. Ντούρου, 
η Ελένη Χρ. Ντούρου, ο Νικόλα-
ος Χρ. Ντούρος και η Σοφία Χρ. 
Ντούρου. 

Σε πρώτο πλάνο έχει την τι-
µητική του το τσεκούρι του Γιάν-
νη Ντούρου, ως εργαλείο της 
δουλειάς του και του βιοπορι-
σµού του.Λόγω της κακής ποιό-
τητας της φωτογραφίας ανεξα-
κρίβωτο παραµένει εάν δεξιά 
πάνω στην φωτογραφία είναι η 
σκηνή της οικογένειας ή ρίζα µε-
γάλου δέντρου. 

Η φωτογραφία είναι δηµοσι-
ευµένη στο επετειακό Λεύκωµα 
της Ι.Λ.Ε.Α. το οποίο µπορείτε να 
προµηθευτείτε από το Μουσείο, 
τηλέφωνο επικοινωνίας 210 24 
62 701.

Αναβολή
της Γενικής
Συνέλευσης
Παραδοσιακά τέτοια εποχή η 
Ι.Λ.Ε.Α. πραγµατοποιούσε 
εδώ και 40 χρόνια στο κτή-
ριο του ορειβατικού Αχαρ-
νών την ετήσια Γενική Συνέ-
λευση και την κοπή της βασι-
λόπιτας. 

Η ετήσια τακτική Γενική Συ-
νέλευση των µελών της ΙΛΕΑ 
για φέτος λόγω εκτάκτων συν-
θηκών αναβάλλεται για ένα 
τρίµηνο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της ΙΛΕΑ αποφάσισε την ανα-
βολή της Γενικής Συνέλευσης 
του σωµατείου και επί των θε-
µάτων αυτής, λόγω των έκτα-
κτων συνθηκών που έχει επι-
βάλει η πανδηµία του κορονο-
ϊού, οι οποίες δεν επιτρέπουν 
να γίνουν µε ασφαλή τρόπο 
γενικές συνελεύσεις, που προ-
ϋποθέτουν µαζική προσέλευ-
ση των µελών, των φίλων, 
των εθελοντών, των επισήµων 
και των συµπατριωτών µας.

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής 
της Γ.Σ. θα ανακοινωθεί σε εύ-
λογο χρονικό διάστηµα. 

Ελπίζουµε πως οι µαζικοί 
εµβολιασµοί και η πληθυσµι-
ακή ανοσία, θα επιτρέψουν 
σύντοµα τη συνέχιση των δρα-
στηριοτήτων της Ι.Λ.Ε.Α. και 
την επανένωση των συστατι-
κών του κοινωνικού ιστού. 

Προσέχουµε τους εαυτούς 
µας και τους γύρω µας, µένου-
µε υγιείς.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ι.Λ.Ε.Α. συµµετέχει επισήµως
στη ∆ράση Εθνικής
Εµβέλειας "21" για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση
Ήδη παρελήφθη η πιστοποίηση και το ειδικό σήµα της επίση-
µης συµµετοχής της Ι.Λ.Ε.Α. στους εορτασµούς και αναρτήθη-
κε έξω από το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. 

Μέχρι στιγµής έχουν δηλώσει τη συµµετοχή τους στη συ-
γκεκριµένη δράση άλλα 262 Μουσεία σε όλη την Επικράτεια.
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Παναγιώτα Μπλέτα - Απόσπασµα από 
το βιβλίο «ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΥΠΕΡΕΑΥΤΟ ΣΟΥ»  
«ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ καταλαβαίνουµε 
τον εαυτό µας, τόσο περισσότερο µπο-
ρούµε να καταλάβουµε τους άλλους, 
να έρθουµε στη θέση τους, να αναπτύ-
ξουµε την ενσυναίσθηση, να απολαµ-
βάνουµε ευχαρίστηση από την επαφή 
µε τους ανθρώπους, να αποταµιεύου-
µε θετικές σκέψεις και συναισθήµατα.

Κατά αυτό τον τρόπο, µπορούµε να 
µετατρέψουµε την αδυναµία µας σε δύ-
ναµη, να αυξήσουµε τα υπέρ σε αναντι-
στοιχία µε τα κατά, να αρχίσουµε να δη-
µιουργούµε τον Υπερεαυτό µας.

Ο Υπερεαυτός µας θα πενθεί για τις 
απώλειες µας, θα µας βοηθά να ξορκί-
ζουµε τους φόβους µας, να νιώθουµε 
ασφαλείς και ήρεµοι. Ο Υπερεαυτός 
µας θα µας βοηθά να τιθασεύουµε όλες 
τις παθογενείς συµπεριφορές, που υιο-
θετούν οι άλλοι απέναντι µας, ή τις συ-
µπεριφορές που εµείς υιοθετούµε κατά 
του εαυτού µας ή των άλλων, εξαιτίας 
των φόβων.»     Εκδόσεις ΑΛ∆Ε 2021.

Μπορείτε να το παραγγείλετε σε 
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή φυσικό βι-
βλιοπωλείο. Παραθέτω µερικά από τα 
ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία που το διαθέτουν:

https://www.protoporia.gr/mpleta-panagiwta-anakalypse-ton...
https://www.ebooks.gr/.../%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1...

Ένα βιβλίο χρήσιµο βοήθηµα 
για Εκπαιδευτικούς  και Γονείς
Συγγραφείς:  Σπυρίδων Καραβίας,  
∆ιευθυντής  5ου Γυµνασίου Αχαρνών:
Φώτιος  Μυλωνάς , ∆ιδάσκαλος 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ και µεγάλη ικανοποίηση έφτα-
σε η έκδοση του βιβλίου µας, το οποίο ετοιµάζαµε 
µε µεγάλο κόπο, αλλά και ενθουσιασµό εδώ και 
αρκετό καιρό.

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

Ενσωµατώνοντας στοιχεία από την πρόσφατη 
εµπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω του 
COVID-19 και χρησιµοποιώντας τη θεωρία των δι-
απραγµατευτικών τεχνικών και τακτικών, όπως αυ-
τή µπορεί να εφαρµοστεί στην εκπαιδευτική πρακτι-
κή, δείχνει τον δρόµο επίλυσης πιθανών προβληµάτων στη σχολική καθηµερινότητα.

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

Χρησιµοποιεί επιστηµονικά δεδοµένα από την διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, 
καθώς και δική µας έρευνα που  πραγµατοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς και γονείς µαθη-
τών σχολείων της Νίκαιας του Πειραιά. 

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

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

Ελπίζουµε να το βρείτε ενδιαφέρον, ευανάγνωστο και χρήσιµο.
Σπύρος Καραβίας και Φώτης Μυλωνάς
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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

Τί είναι το Τριώδιο, γιατί ονοµάζεται έτσι, πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται;
Τ ριώδιο ονοµάζεται, σύµφωνα µε τους κανό-

νες της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας, η 
κινητή περίοδος που ξεκινά την Κυριακή του 

Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο 
Σάββατο. 

Το Τριώδιο έχει λάβει την ονοµασία αυτή από το 
οµώνυµο εκκλησιαστικό βιβλίο, το Τριώδιο, το οποίο 
περιλαµβάνει τους ύµνους που ψάλλονται στις εκκλη-
σίες κατά τη συγκεκριµένη περίοδο.

Οι ύµνοι αυτοί έχουν τρεις ωδές σε αντίθεση µε τους 
υπόλοιπους ύµνους τις εκκλησίας, οι οποίοι έχουν εν-
νέα ωδές. Αυτός είναι και ο λόγος που το βιβλίο αυτό, 
και κατ’ επέκταση και η συγκεκριµένη χρονική περίο-
δος, ονοµάστηκαν Τριώδιο.

Οι ύµνοι του Τριωδίου γράφτηκαν από τον 5ο έως 
τον 15ο αιώνα µ.Χ. Χειρόγραφα των ύµνων του Τριω-
δίου σώζονται από τον 10ο αιώνα µ.Χ. ενώ για πρώτη 
φορά τυπώθηκε, το εν λόγω βιβλίο, στα Ελληνικά το 
1522 µ.Χ. στην Βενετία.

Το Τριώδιο, ως χρονική περίοδο, αναφέρεται στις 
τρεις πρώτες εβδοµάδες που οι χριστιανοί ετοιµάζονται 
για την µεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Κάθε Κυρια-
κή αυτών των τριών εβδοµάδων έχει τη δική της ση-
µειολογία.

Η πρώτη, η Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου 
προτρέπει τους Χριστιανούς να είναι ταπεινοί, όπως ο 
Τελώνης και όχι υπερήφανοι όπως ο Φαρισαίος.

Η δεύτερη, η Κυριακή του Ασώτου, διδάσκει την 
αξία της µετάνοιας και το µεγαλείο της συγχωρέσεως.

Το Σάββατο πριν από την τρίτη Κυριακή ονοµάζεται 

Ψυχοσάββατο ή Σάββατο των Ψυχών. Καθιερώθηκε 
από την εκκλησία ως ηµέρα που προσευχόµαστε και 
προσφέρουµε κόλλυβα για όλους αυτούς που για δι-

άφορους λόγους δεν µνηµονεύονται σε µνηµόσυνα. 
Όπως είναι άνθρωποι που δεν τους απέµειναν συγγε-
νείς, ώστε να τους κάνουν µνηµόσυνο. 

Παρόλο που κάθε Σάββατο του έτους είναι αφιερω-
µένο από την εκκλησία µας στους θανώντες, το συγκε-
κριµένο Σάββατο έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς ακο-
λουθεί η Κυριακή της Απόκρεω, η οποία αναφέρεται 
στην ∆ευτέρα Παρουσία του Χριστού και έτσι παρακα-
λούµε το Θεό από την προηγουµένη να τους αναπαύ-
σει.

Η τρίτη Κυριακή, η Κυριακή της Απόκρεω, αναφέ-
ρεται στην ∆ευτέρα Παρουσία, στην κρίση που θα λά-
βει χώρα, καθώς επίσης και στη χριστιανική αγάπη. 
Ονοµάζεται δε έτσι, επειδή είναι η τελευταία ηµέρα που 
οι Χριστιανοί επιτρέπεται να φάνε κρέας.

Η εβδοµάδα που ξεκινά ονοµάζεται και εβδοµάδα 
της Τυρινής ή Τυροφάγου. Εβδοµάδα που επιτρέπεται 
η βρώση τυροκοµικών, αυγών και ψαριών.

Η τέταρτη, η Κυριακή της Τυροφάγου, αναφέρεται 
στην εξορία των πρωτόπλαστων από τον Παράδεισο.  

Έτσι, το Ευαγγέλιο της ηµέρας παροτρύνει τους πι-
στούς να νηστεύουν χωρίς να το επιδεικνύουν, να συγ-
χωρούν όσους τους έχουν βλάψει και να διάγουν βίο 
ενάρετο και ελεήµονα.

Ακολουθεί η Καθαρά ∆ευτέρα, µε την οποία ξεκινά 
η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Περίοδος 
νηστείας, προσευχής, περισυλλογής, κατά την οποία 
οι πιστοί προετοιµάζονται για την µεγάλη Εβδοµάδα 
και την Ανάσταση του Κυρίου.

Πηγή :   https://www.dogma.gr 
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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….
Ηγάπησαν 
οι άνθρωποι 
µάλλον το σκότος 
ή το Φως!
Κ αι εκείνοι οι αµύητοι και άγευστοι 

µας περιγελούν µας απαξιώνουν 
και µας προσάπτουν πολλούς κο-

σµητικούς χαρακτηρισµούς …Αλλά δυ-
στυχώς πολλές φορές τα βέλη και η απα-
ξίωση προέρχονται εξ οικείων ! Και όλοι 
στο ίδιο τσουβάλι! Η οµογενοποίηση εί-
ναι άκρως βολική και τρέφει µοναδικά 
την αυτοδικαίωση …( Κάποιος πικροχα-
ριτολογώντας είπε πως το µένος βγαίνει 
από το Αυτοδικαιω…µένος!) Λέει στις 
ζοφερές µας µέρες κάποιος κάτι, έστω 
άστοχο και αυτό γίνεται σηµαία και επι-
χείρηµα και εργαλείο της παµπόθητης 
αυτοδικαίωσης , όσων αµετακίνητα πρε-
σβεύουν την αντίθετη άποψη .

Εν προκειµένω όσων επιµένουν να 
χαρακτηρίζουν «εναρέτους ζηλωτές» 
και επιπόλαιους θεριακλήδες της πίστε-

ως όσους και σήµερα διψούν τον Χρι-
στό και διαρκώς επιθυµούν να ενώνο-
νται µαζί Του. Γνωρίζουν αυτοί οι ευλο-
γηµένοι και εσχάτως διωκόµενοι , ότι 
θηριάλωτοι θα γίνουν υπό του νοητού 
λύκου , όσο περισσότερο αποµακρύ-
νονται από το Άγιο Ποτήριο και την 
Θεία Κοινωνία !

Ηγάπησαν οι άνθρωποι µάλλον το 
σκότος ή το Φως λέει ο ηγαπηµένος 
Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του Φωτός … 
Το να αγαπάς το σκοτάδι έχει επιστρο-
φή …Το να βαπτίζεις το Φως σκοτάδι 
όµως φοβάµαι πολύ ότι είναι ανεπί-

στροφα πλανεµένο και βλάπτει ολέ-
θρια την φήµη του Τριαδικού µας Θε-
ού…Εσύ  που όλα αυτά τα ψέλνεις  
και τα υµνείς  ! Εσύ  που βροντοφώ-
ναξες µόλις το Χριστός Ανέστη !

∆εν µπορείς να πιστέψεις  ότι µετέλα-
βες το σώµα και το αίµα Του! ∆εν µπο-
ρείς να δεχτείς ούτε τα πιο µικρά που σαν 
ακήρατες πλευρές αποκαλύπτονται 
µπροστά σου ! Και µυρίζεις τον αγιασµό 
πριν τον πιείς , και φοβάσαι µην κολλή-
σεις τίποτα από τον µπροστινό σου γερά-
κο στην ουρά για την Θεία Μεταλαβιά 
!Και λογαριάζεις για τρελό και πλανεµέ-
νο -ωσεί λήρος εφάνη τα ρήµατά του- 
όποιον µε βουρκωµένα µάτια και πνιγµέ-
νη φωνή σου εξιστορεί µια θεία παρεµ-
βολή και µια δική του ψηλάφηση ! Και 

εδώ βρίσκεται το µεγαλύτερο από όλα 
θαύµα ! Παρ ότι βλέπει ο Κύριος αυτές τις 
απαρνήσεις σου τις συνεχείς , Εκείνος δεν 
σταµατά να εµφανίζεται µεθ ηµέρας οκτώ 
! Να αποκαλύπτεται και Χαίρων Ερευνώ-
µενος , γλυκά να µας καλεί: Εδώ είµαι πά-
λι!    Μεθ υµών!  Ψηλαφήστε µε !  

Ανάρτηση: Νώντας Σκοπετέας,  
στην Ιστοσελίδα Αγίου 

∆ιονυσίου Αχαρνών 

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ  
ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Αγαπητοί φίλοι, µε χαρά σας ανακοι-
νώνουµε ότι αµέσως µόλις οι υγειονο-
µικές συνθήκες το επιτρέψουν, 
θα ξεκινήσουµε σεµινάρια κατασκευής 
θεατρικού προσωπείου, τα οποία θα 
πραγµατοποιούνται τόσο στο Επισκήνι-
ον όσο και σε φορείς ( συλλόγους, 
σχολεία κ.τ.λ.) που θα αιτηθούν πραγ-
µατοποίηση του σεµιναρίου στο χώρο 
τους. Η συµµετοχή θα είναι δωρεάν.
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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, 28 Φεβρουάριος 2021 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.   Βαρελά 23 & Κορδελιού. 
2102476847
∆ευτέρα, 1 Μάρτιος 2021 ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  ΚΩΝ.  Αγ.Κων/νου 4  Κ.Μύλος 
.2102316673
Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021 ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
Αγ. ∆ιονυσίου 4 2.102407559
Τετάρτη, 3 Μάρτιος 2021 ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 2102407650
Πέµπτη, 4 Μάρτιος 2021 ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πύρρου ∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό. 2102476279

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. 2102467050

Σάββατο, 6 Μάρτιος 2021 ● ΖΕΡ∆Ε (ΚΑΡΡΑ Ε.-
ΜΠΙΣΚΟΥ Α.) Αγ.∆ιονυσίου 36.2102441644

Κυριακή, 7 Μάρτιος 2021 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Πάρνηθος 102. 2102476440

∆ευτέρα, 8 Μάρτιος 2021 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ   
Λαθέας 25.   2102440343

Τρίτη, 9 Μάρτιος 2021 ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ      
Λ. Θρακοµακεδόνων 10. 2102443437

Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2021 ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕ-

ΝΗ ∆εκελείας 41. 2102466690

Πέµπτη, 11 Μάρτιος 2021 ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 242. 
2102435820

Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΘΕΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. 
2102432259

Σάββατο, 13 Μάρτιος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ ∆εκελείας 51. 2102448377

Κυριακή, 14 Μάρτιος 2021 ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Αθηνών 23. 2102465432

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 28/2/2021 ΕΩΣ 14/3/2021

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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