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Συνεπής ο ∆ήµαρχος στις δεσµεύσεις του
– Ένα ακόµη βήµα για µια σύγχρονη πόλη από τον Σπύρο Βρεττό 

Με ενεργή συµµετοχή των µαθητών 
ο εορτασµός της 25ης Μαρτίου 

ΗΤΑΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ του 2005 όταν τρεις αγαπηµένοι φίλοι απο-
φάσισαν τη δηµιουργία µιας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Λα-
ογραφικής Εταιρείας, την οποία ονόµασαν «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» λόγω 
της περιοχής που κατοικούν. Έτσι ξεκίνησαν το µεγάλο ταξίδι στο 
χώρο του πολιτισµού, της ιστορίας, των χορών, των τραγουδιών 
του πατριωτισµού και της φιλανθρωπίας. 

Η ΠΡΩΤΗ από µια σειρά εκδηλώ-
σεων για τον εορτασµό της 25ης 
Μαρτίου που διοργανώνει ο ∆ή-
µος Αχαρνών είναι αφιερωµένη 
στους µαθητές των σχολείων του 
∆ήµου. Μέσα από ένα διαδραστι-
κό παιχνίδι οι µαθητές µπορούν να 
ασχοληθούν µε την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά της 
πόλης µας. 

Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Αχαρ-
νών «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», 
ιδρύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1993 
από 24 ιδρυτικά µέλη, άνδρες και γυ-
ναίκες όλων των ηλικιών και επαγ-
γελµάτων, που δραστηριοποιούνταν 
στις Αχαρνές και είχαν κοινή καταγωγή από ένα σηµείο 
της αγαπηµένης µας Πελοποννήσου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
27  Χρόνια  πολιτιστικής παρουσίας 
και δράσης στις Αχαρνές

Επιτέλους! Στους δρόµους της πό-
λης κυκλοφορούν πλέον λεωφο-
ρεία της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 

Ένα πάγιο αίτηµα των κατοίκων της πό-
λης µας παίρνει πλέον σάρκα και οστά. 
Η ∆ηµοτική Αρχή από τη ∆ευτέρα 8 
Μαρτίου ξεκίνησε τη λειτουργία της 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας µε τη γραµµή 
Ολυµπιακό Χωριό – Σταθµός ΣΚΑ Κά-
τω Αχαρναί. Με τρία Minibusπου κα-
θηµερινά θα γυρίζουν στην πόλη θα 
εξυπηρετούν τους δηµότες για τις κο-
ντινές µετακινήσεις τους από τις 8 το 
πρωί έως τις 6 περίπου το απόγευµα. 
Μάλιστα οι µετακινήσεις θα είναι δωρε-
άν για όλους τους επιβάτες. 

Θυµόµαστε πως στο προεκλογικό 
του πρόγραµµα ο Σπύρος Βρεττός είχε 
περιλάβει το συγκεκριµένο έργο, αλλά 
πολλοί αµφέβαλλαν για την υλοποίησή 
του. Αποδεικνύεται όµως πως έκαναν 
λάθος, αφού η διοίκηση Βρεττού κατά-
φερε να ξεπεράσει όλα τα εµπόδια που 
αφορούν τη γραφειοκρατία, τα οργανω-
τικά ζητήµατα, τον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση και πλέον τα λεωφορεία βρί-
σκονται στους δρόµους. 

Όποιος είχε την ευκαιρία αυτές τις 
πρώτες µέρες να χρησιµοποιήσει τα Λε-
ωφορεία, είχε την ευκαιρία να προβεί σε 
µια σειρά διαπιστώσεων για την καθαρι-
ότητα, την ευγένεια, τη συνέπεια των 
δροµολογίων και την εν γένει εξυπηρέ-

τηση των δηµοτών. Πρόκειται σαφώς για 
µια σηµαντική προσφορά του ∆ήµου σε 
κάθε δηµότη.

Βέβαια για να φτάσουµε στο σηµείο 
αυτό χρειάστηκε πολλή δουλειά. Ο Αντι-
δήµαρχος Πρασίνου, Περιβάλλοντος και 
Αστικής Ανάπτυξης κ. Νίκος Ξαγοράρης 
ήταν αυτός που είχε επιφορτιστεί από τον 
∆ήµαρχο µε το καθήκον να οργανώσει 
όλο το σχέδιο. Ήταν αυτός που σχεδίασε 
το δροµολόγιο και φρόντισε για το οργα-
νωσιακό κοµµάτι, ενώ είχε και τις επαφές 
µε συγκοινωνιολόγους και άλλους φο-
ρείς. Εν τέλει κατάφερε να το φέρει εις πέ-
ρας και σε σχετικό του µήνυµα σε σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον 
∆ήµαρχο για την εµπιστοσύνη αλλά και 
τους κ. Καρακωνσταντή και Χριστοφορί-
δη, που βοήθησαν σηµαντικά ως µέλη 
της επιτροπής συγκοινωνιών του ∆ήµου. 

Τη διαχείριση της Συγκοινωνίας θα 
έχει  η ∆ΗΚΕΑ µε τον πρόεδρό της Γιάν-
νη Νίκα να φροντίζει για τα πολλά ζητή-
µατα που θα προκύπτουν στα υπόλοιπα 
επίπεδα λειτουργίας. Παράλληλα, όπως 
µαθαίνουµε, σύντοµα θα υπάρξουν και 
δράσεις ενηµέρωσης, ούτως ώστε να 
εξοικειωθούν οι δηµότες µε το δροµολό-
γιο. Σταδιακά πάντως πρόθεση του Σπύ-
ρου Βρεττού είναι να προστεθεί µία ακό-
µη γραµµή. 

Παράλληλα η Επιτροπή Συγκοινωνι-
ών αναµένεται πλέον να αναλάβει ακό-
µη περισσότερες πρωτοβουλίες είτε µε 
άµεσες δράσεις είτε µε επαφές σε υψηλό 
επίπεδο, προκειµένου να καταθέσει προ-
τάσεις και να αναζητήσει λύσεις στα σχε-
τικά ζητήµατα που απασχολούν την πό-
λη και τους κατοίκους της.

✒ ΣΕΛ. 7

✒ ΣΕΛ. 10

✒ ΣΕΛ. 8

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. 

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

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

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

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
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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

ΞΕΚΙΝΗΣΕ  Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

✒ ΣΕΛ. 5

Νέα παράταση του lockdown έως τις 22 Μαρτίου 2021 στην Αττική

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ»   

16 Χρόνια Πολιτιστικών ∆ράσεων!
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Ο  Κάθε  δάσκαλος ή καθηγητής, νοείται, ότι προσπαθεί να 
διεγείρει, να ξυπνήσει, την βιολογική ευφυΐα του µαθητή και 

όχι να τον αποβλακώσει, µε ξεπερασµένες πεποιθήσεις, που σή-
µερα δεν στέκουν στην γνωστική νοηµοσύνη µας.  Είναι ένα σο-
βαρό πρόβληµα της παιδείας που δίνουµε στους νέους. Οι ηθι-
κές µας αξίες, το δηµοκρατικό πολίτευµα, η οικογένεια, το δικαί-
ωµα της ελευθερίας, η υποχρέωση στο νόµο και τόσα άλλα, εί-
ναι καθαρά θέµα παιδείας.

Ένας φονιάς, είναι πάντα ένας φονιάς. Θεωρεί κανείς µας, 
ότι ο φονιάς έχει περισσότερα αν-

θρώπινα δικαιώµατα από τα θύµατα του; 
Θα πρέπει να είναι πανηλίθιος, απαισιότα-
τος.  Άνθρωπος για ψυχοθεραπευτικό 
ίδρυµα.

Η πλειονότητα των δικηγόρων και η µει-
ονότητα των δικαστών, δεν ενδιαφέρο-

νται για την απόδοση της δικαιοσύνης, αλλά 
για την παραγωγή χρηµάτων. Αυτό εκφυλί-
ζει το δηµοκρατικό πολίτευµα, µε την βοή-
θεια της γραφειοκρατίας.

Ένας σωστός κυβερνήτης ενεργεί για 
την ευεργεσία του συνόλου και όχι 

των ηµετέρων και επιλεκτικών οµάδων. Ο 
όποιος αντίθετος του, µετράει τι έχει η τσέ-
πη του και κρίνει.

∆εν υπάρχει µεγαλύτερη ατιµία, από το να εκµεταλλεύεσαι 
συνειδητά, τους συνανθρώπους σου, ή τις αδυναµίες τους. 

∆υστυχώς αυτό το ζούµε σε όλη µας την ζωή, γιατί σαν άνθρω-
ποι έτσι είµαστε φτιαγµένοι από την µητέρα φύση.

Βρε παιδιά δεν γίνεται να µας καπελώσετε µε την βλακεία 
σας. Κανακεύετε τον Κουφωντίνα µε ένδεκα δολοφονί-

ες, για ποιόν λόγο;  Μας απάλλαξε από το καπέλωµα των 
ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας; Ένας εθισµένος δολοφόνος, που 
και σήµερα δεν γνωρίζει για ποιόν λόγο σκότωνε ανθρώπους.

Όταν ξυπνά  το ένστικτό µας, επαναστατεί το πνεύµα µας. ∆η-
λαδή, γεννήθηκα ελεύθερος, γιατί κάποιοι θέλουν να µε κά-

νουν υποτακτικό τους; Φασισµός, ρατσισµός, κυριαρχία, αρχοµα-
νία. Όλα είναι µέσα µας και εκδηλώνονται µε διάφορες µορφές.

Εάν ένας συνοµιλητής σας, έχει εντελώς αντίθετη γνώµη 
από την δική σας, µην εκνευρίζεστε. Απλά πείτε του, εγώ 

έχω άλλη γνώµη, αλλά αγνόησε την µην δίνεις σηµασία. Εάν 
επιµένει, πείτε του, ότι κάθε νόµισµα έχει δύο όψεις. Καµιά δεν 
είναι ψεύτικη.

∆ύο πράγµατα υπονοµεύουν το πολίτευµα µας. Ο λαϊκι-
σµός και η ψευδαίσθηση ότι έχουµε εξουσία.
Οι ηµέτεροι, οι παρατρεχάµενοι, οι κολαούζοι, είναι ανα-
πόφευκτα προϊόντα της εκάστοτε εξουσίας, για να µπο-

ρεί να λειτουργήσει. Συχνά όµως γίνονται 
εξιλαστήρια θύµατα, από λάθη και αστοχί-
ες.

Όποιος  τοποθετεί στο κακούργηµα της 
παιδεραστίας πολιτικό ή κοµµατικό 

πρόσηµο, είναι απλά ηλίθιος. Εδώ µιλάµε για 
ειδεχθές έγκληµα κατά του κοινωνικού συ-
νόλου.

Η οµοφυλοφιλία, η παιδεραστία, οι 
βιασµοί, η σεξου-

αλική κακοποίηση, 
δεν είναι τωρινά φαι-
νόµενα. Από πάντα 
υπήρχαν. Είναι αρµο-
διότητα των νοµοθε-
τών και των δικαστών 

να πράξουν τα δέοντα, γιατί το πρόβλη-
µα αφορά όλη την κοινωνία. Άλλο η οµο-
φυλοφιλία των ενηλίκων που δεν διώκε-
ται από τον νόµο και άλλο το κακούργη-
µα της παιδεραστίας.

Παιδιά οι Έλληνες χωρίς κλαρίνο, δηλαδή αρχαία φλογέ-
ρα(Αυλό) και χωρίς νησιώτικα βιολιά, δεν ευθυµούν. Ας το 

έχουν υπ’ όψιν τους οι διοργανωτές γλεντιού. Τα Ντίσκο και Μί-
σκο, δεν είναι δικά µας, είναι ξένα.

Έρωτας και αγάπη σηµαίνει αιωνιότητα. Σεξ σηµαίνει βι-
ολογική προσωρινή αναγκαιότητα. Οι άνθρωποι ποτέ 

δεν θα σταµατήσουν να ερωτεύονται και να αγαπούν.
Από τα µυθοπλαστικά βιβλία, ή βιβλία φαντασίας, να προ-
τιµάτε αυτά που έχουν να σας διδάξουν κάτι που σας ενδια-

φέρει. Η ζωή µας δεν είναι ονειροπόληµα, αλλά µια σκληρή 
πραγµατικότητα.

Όταν διδάσκεις από αποστήθιση και δεν έχεις ψάξει τι 
λες, πέφτεις σε χοντρές γκάφες. Οι άνθρωποι σε παίρ-

νουν στο ψιλό και γίνεσαι τροφή για σάτιρα.
Ποτέ µην λες κάτι που ξέρεις ότι δεν µπορείς να το κάνεις. 
Αργά ή γρήγορα, θα αποδειχθείς φλούδα. Αλλιώς τσόφλι.
Όταν διαπληκτίζεσαι µε έναν συνάνθρωπο σου και θυ-
µώνεις και ανάβεις, στην ουσία προσπαθείς να επιβάλ-

λεις το εγώ σου. ∆εν υπάρχει πιο βλακώδης διαδικασία. Θυ-
µώνεις για το τίποτε. Ενώ ψύχραιµα µπο-
ρείς να λύσεις την παρεξήγηση.

Όταν κατορθώσεις να ξεπεράσεις, το 
εγώ και µπεις στο εµείς, τότε γίνεσαι πιο 

συµπαθής και πιο αποδεκτός. Το εγώ, είναι 
ένα θηρίο µέσα µας. 

Όλο τον κόσµο να προσφέρεις σε µια 
γυναίκα, δεν θα φτάσει, γιατί θεωρεί 

ότι όλος ο κόσµος είναι αυτή…
Υπάρχει µια ουσιώδης διαφορά, µετα-
ξύ της αποστήθισης της γνώσης, µε την 

διακρίβωση της γνώσης, µε το µυαλό, την 
έρευνα και την κρίση µας. Ότι διδασκόµαστε, δεν είναι απόλυτα  
αληθές. Χρειάζεται έρευνα και διαπίστωση. Τότε είσαι σίγουρος 
για ότι λες και πράττεις.

Ο µόνος µη πτυχιούχος Πανεπιστηµίου στην οικογένεια 
µου είµαι εγώ. Η γυναίκα µου και τα δύο µου τέκνα 

έχουν πτυχίο ΑΕΙ. Όταν σκέφτονται να κάνουν κάτι, πάντα µε 
ρωτούν. Πατέρα εσύ τι λες; Απλά είναι αυτό που λέµε. Εάν δεν 
πάθεις, δεν θα µάθεις.

Εάν κάνεις µια δοκιµή, ένα πείραµα δύο φορές και δεν σου 
βγαίνει, η Τρίτη φορά, είναι σίγουρα βλακεία ή καταστροφή.

Ο λαός µας λέγει. Αχ βρε Χαρικλάκη µε τα καλούδια σου 
και τα κόλπα σου, µου την έσκασες, µε ξεγέλασες. Εγώ 

ακόµη το πληρώνω. ∆εν πειράζει. Χαλάλι σου.
Συναντιώνται δύο φίλοι και τα λένε. Μεταξύ άλλων, λέγει ο 
ένας. Άσε, η γυναίκα µου είναι ένας άγγελος. Απαντά ο άλ-

λος. Τυχεράκια, η δική µου ακόµα ζει.
Βρε γυναίκα, µε τα γεράµατα µας, έχουµε χάσει την επα-
φή µας. Γι αυτό που και που τσιµπάω τον ποπό σου, για 

να διατηρήσουµε την επαφή µας. ∆εν είναι αµαρτία αυτό. 
Εγώ ο κανένας, για να προφυλαχτώ από τον κορωνοϊό, (Κό-
βιτ 19), κάνω κάτι πολύ απλό. Μέρα παρά µέρα τρώγω 

σκορδαλιά και εάν αντέχει ο ιός ας µε πλησιάσει.
Άνοιξη του 1940. Είχε γίνει πλέον κατανοητό ότι ξεκίνη-
σε παγκόσµιος πόλεµος. Ο Χίτλερ µε τα τάνκς και τα αε-

ροπλάνα πήρε φόρα και δεν σταµατούσε.  Ένας πατέρας µε 
τους τρεις γιους του, έκαναν ότι προµήθειες µπορούσαν, σπό-
ρο σιτάρι, λάδι, ελιές, παστό χοιρινό, όσπρια και άλλα. Η µη-
τέρα έβλεπε αυτή την φούρια και ρώτησε τον γιό της. Βρε παι-

δί µου, γιατί τα κάνετε όλα αυτά; Βρε µάνα 
θα γίνει παγκόσµιος πόλεµος. Τι βρε παιδί 
µου, θα γίνει και στα Μεσόγεια;

Άλλη  η κρίση – η θεώρηση του κε-
ντροσοσιαληστή, άλλη του κεντροαρι-

στερού. Ο κεντροσοσιαληστής δεν δέχεται 
τα άκρα,  δεξιά ή αριστερά. Ο κεντροαριστε-
ρός δέχεται τον κρατισµό, µε δικό µας κου-
µάντο. 

Ένας άνθρωπος χωρίς  µε περιεχόµε-
νο, είναι απλά φλούδα. Τις φλούδες 

από τα λαχανικά και τα φρούτα, αναγκα-
στικά τις πετάµε. Τέτοιοι άνθρωποι δυστυχώς υπάρχουν αρ-
κετοί στην Ελληνική Βουλή. 

Είναι δολιοφθορά ένας πυροµανής να το παίζει πυροσβέ-
στης και µάλιστα σωτήρας του λαού. Και η γελοιότητα έχει 

όρια.
Τώρα µε τις εκπτώσεις, αποφάσισα να φρεσκάρω την 
γκαρνταρόµπα µου. ∆εν ανέχοµαι να φορώ ρούχο, πά-

νω από δεκαπέντε χρόνια.
Εµείς οι άνθρωποι βρισκόµαστε µονίµως σε σύγχυση, διό-
τι µπερδεύουµε τα ένστικτά µας µε το συναίσθηµα. Έτσι 

έχουµε έναν αέναο πόλεµο του καλού µε το κακό.
Ο Άγιος Φανούριος, φανερώνει τα µέλλοντα. Αλλοίµο-
νο αν φανέρωνε τα παρελθόντα, θα είµασταν όλοι φυ-

γόδικοι. Χρήσιµος ο συγχωρεµένος.
Ο άνθρωπος τελειώνει όταν σταµατήσει η λειτουργία του 
πνεύµατος του. Μπορεί βιολογικά να µην µπορούµε να 

προσφέρουµε χειρονακτική εργασία, αλλά µπορούµε να προ-
σφέρουµε χρήσιµη ή και πολύτιµη εργασία µε το πνεύµα µας.  
Με την αξιολόγηση ίσως  µπορεί η πνευµατική µας εργασία να 

µην πεθάνει.
Τα παραµύθια όλα αλήθεια λέµε 
εµείς οι απλοϊκοί άνθρωποι. Στην 

πραγµατικότητα είναι αληθινές ιστορίες 
που συνέβησαν και µετά χιλιάδες χρόνια 
ωραιοποιήθηκαν ντυµένα µε τα συναισθή-
µατα µας. ∆εδοµένου ότι η ζωή µας κρατά 
την ίδια πορεία, δεν είναι λάθος να τα ανα-
γνωρίζουµε και να παραδειγµατιζόµαστε.

Ο Ιπποκράτης ο γιατρός έλεγε. Η τροφή 
µας είναι η υγεία µας, η τροφή µας, εί-

ναι η αρρώστια µας. Νους υγιείς, εν σώµατι 
υγιή. Για να έχουµε υγειές σώµα, χρειάζεται κάθε µέρα, δέκα λε-
πτά, τοπική άσκηση. Για να αποβάλλουµε τα βλαβερά τρόφιµα, 
αρκεί να µην τρώµε ποτέ, προβατίνα και χοιρινά. Η ζωή µας σί-
γουρα θα αλλάξει.

Είναι µεγάλο σπάσιµο, η γυναίκα σου να νευριάζει και εσύ 
να βάζεις τα γέλια. Χειρότερη ανταπόδοση δεν υπάρχει.
Λέγω στο κορίτσι µου. ∆εν ξέρω εάν η µητέρα σου δεν µε 
υποφέρει και θέλει να µε αλλάξει, αλλά εγώ δεν την αλλά-
ζω µε όλο το χρυσάφι της γης. Τρελός ή λογικός, δεν παίρ-

νω τον λόγο µου πίσω. 

∆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»

Από τους γέρους µαθαί-
νεις τα λάθη σου. Ότι εί-
ναι νόστιµο, δεν είναι 

απαραιτήτως υγιεινό. Μην βά-
ζετε στο σπίτι σας, προβατίνα 
και χοιρινό, είναι νόστιµα, αλ-
λά είναι αρρώστια. Μοσχάρι, 
αρνάκι, κατσικάκι, ψάρια, κοτό-
πουλο, όσπρια, λαχανικά, 
φρούτα. Η ζωή σας θα αλλάξει 
και το βάρος σας, θα είναι ανά-
λογο µε το ύψος σας. 

Η δύναµη  του καλού ή 
της αγάπης, θα βρίσκο-
νται πάντα σε πόλεµο, 

µε την δύναµη του ισχυρότε-
ρου, του κακόβουλου. Έτσι θα 
ζούµε πάντα, γιατί αυτή είναι η 
φύση µας.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Συνήθως όταν βλέπου-
µε έναν συνάνθρωπο που πα-
λεύει να ζήσει µαζεύοντας πα-
λιά σίδερα ή χαρτόνια, είναι 
γιατί δεν θέλει να γίνει κλέ-
φτης, ή παράνοµος. Νοµίζω ότι 
χρειάζεται κάποιας µορφής 
αρωγή.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Την παράταση του lockdown  µέχρι τις 22 Μαρτίου 2021,  
αναµένετε να ανακοινώσει ο Νίκος Χαρδαλιάς, λόγω του 
αυξηµένου επιδηµιολογικού φορτίου που εξακολουθεί 

να παρατηρείται στη χώρα  και κυρίως  στην  Αττική. Σε  αναστο-
λής λειτουργίας συνεχίζουν  όλα τα Σχολεία  της Αττικής, πλην 
της Ειδικής Αγωγής.

Η Καθαρά ∆ευτέρα θα µας βρει µε απαγόρευση της µετακί-
νησης εκτός του δήµου κατοικίας, όπως άλλωστε και κάθε 
ηµέρα βάσει των µέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Νίκο 

Χαρδαλιά. Άρα η συνήθεια αρκετών Αθηναίων να επιλέγουν θά-
λασσα ή βουνό για να τιµήσουν το έθιµο του χαρταετού θα χρεια-
στεί κατά πάσα πιθανότητα να αλλάξει λόγω του lockdown.

Το σταδιακό άνοιγµα της οικονοµίας από τις 22 Μαρτίου, 
µε πρώτα απ’ όλα το λιανικό εµπόριο, εξετάζει η κυβέρ-
νηση, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος 

Σταϊκούρας. ∆ήλωσε, παράλληλα: «Οι δυο εβδοµάδες που πέ-
ρασαν µε lockdown κόστισαν σε δαπάνες και µείωση φόρων 1,2 
δισ. και µε τα 520 εκατ. να είναι στο λιανεµπόριο. Στα 3 δισ. είναι 
συνολικά το κόστος για έναν µήνα και 750 εκατ. περίπου εστιά-
ζονται στο λιανεµπόριο».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων (EMA) ενέκρινε το 
µονοδοσικό εµβόλιο της Johnson & Johnson κατά του κο-
ρονοϊού για υπό όρους χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Το 

εµβόλιο είναι το τέταρτο που λαµβάνει την έγκριση της ευρωπαϊκής 
ρυθµιστικής αρχής µετά τα Pfizer-BioNTech , AstraZeneca-Oxford 
University και Moderna και συνιστάται για χορήγηση σε άτοµα άνω 
των 18 ετών, αναφέρεται στην ανακοίνωση του EMA.

Νέα δέσµη µέτρων ύψους 2,5 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο 
υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας για τη στή-
ριξη επιχειρήσεων, εργαζοµένων και ελεύθερων επαγ-

γελµατιών. Όπως σηµείωσε ο υπουργός Οικονοµικών το 2020 
ελήφθησαν µέτρα 24,5 δισ. ευρώ και 11,6 δισ. ευρώ για εφέτος.

∆εν θα γίνουν παρελάσεις για την 25η Μαρτίου λόγω της 
πανδηµίας του κορονοϊού.  Όπως είπε η Κυβερνητική Εκ-
πρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενηµέρωση των 

πολιτικών συντακτών «είµαστε σε µια δύσκολη φάση, σε µια δύ-
σκολη τελευταία φάση. Θα έχουµε πίεση για τουλάχιστον δέκα ηµέ-
ρες» και πρόσθεσε ότι «δεν θα γίνουν παρελάσεις την 25η Μαρτί-
ου µε αυτά τα δεδοµένα».

Κατά τα άλλα  τούτη η εβδοµάδα,  ξεκίνησε µε τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο, για τον δήµαρχο  Σπύρο Βρεττό,  κα-
θώς είχε την ευκαιρία να ακολουθήσει το πρώτο δροµο-

λόγιο της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας.  Κάθε σύγχρονη πόλη οφεί-

λει να προσφέρει στους δηµότες της εναλλακτικές στις µετακινή-
σεις τους. Είµαστε σίγουροι πως οι συµπολίτες µας θα 
αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και θα µας δώσουν δύναµη 
να συνεχίσουµε και µε άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κα-
τεύθυνση

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος  Βρεττός,  µε την ευκαιρία  της 
γιορτής της Γυναίκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Κόρη, 
αδερφή, εγγονή, φοιτήτρια, εργαζόµενη, σύζυγος, νοικοκυ-

ρά, µητέρα, γιαγιά….. Γυναίκα! Από το 1977 που θεσπίστηκε η γιορ-
τή της γυναίκας για να αναδείξει τα προβλήµατα και να προωθήσει 
τα δικαιώµατα της µέχρι και σήµερα που ο ρόλος της έχει διευρυν-
θεί, αφιερώνουµε τη φετινή ηµέρα σε όλες εκείνες τις γυναίκες που 
µε υποµονή και επιµονή µάχονται σε αυτή τη δύσκολη εποχή της 
πανδηµίας για ένα καλύτερο αύριο και φωτίζουν τις ζωές µας µε το 
Φως της ελπίδας. Χρόνια Πολλά σε όλες τις γυναίκες που δίνουν νό-
ηµα και οµορφαίνουν τη ζωή µας !»

Αισιόδοξη ήταν και  η δήλωση  του Αντιδηµάρχου  Συντο-
νισµού έργων, Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου: «Σήµερα 
για τον ∆ήµο Αχαρνών δεν είναι ηµέρα µόνο της γυναί-

κας! Είναι και ηµέρα της συγκοινωνίας!! Η αρχή έγινε και δεν 
ήταν καθόλου εύκολη. Αλλά σίγουρα είναι το ήµισυ του παντός! 
Τυχαία µήπως βγήκε η φράση.  Στο επόµενο διάστηµα θα αυξη-
θούν και τα οχήµατα και οι διαδροµές! Με τέτοια έκταση ο ∆ή-
µος, έναν ΟΑΣΑ χρειάζεται ακόµα!  Από το Σταθµό Κάτω Αχαρ-
νών µε 3 δροµολόγια την ώρα σε 25 λεπτά είναι κάποιος στο Σύ-
νταγµα!! Άνετα και µε ασφάλεια!»

Αλλαγές ανακοινώθηκαν στα γεωγραφικά όρια  οκτώ  Νη-
πιαγωγείων του ∆ήµου Αχαρνών, που επανακαθορίστη-
καν από την ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανα-

τολικής Αττικής. Συγκεκριµένα  έγινε «Επανακαθορισµός της Σχο-
λικής Περιφέρειας των: 13ου ΝΓ Αχαρνών, 19ου ΝΓ Αχαρνών, 
26ου ΝΓ Αχαρνών, 27ου ΝΓ Αχαρνών, 29ου ΝΓ Αχαρνών, 
30ουΝΓ Αχαρνών, 31ου ΝΓ Αχαρνών και 33ου ΝΓ Αχαρνών, ∆. 
Αχαρνών»

Παιδικοί σταθµοί: Ενιαίο τρόπο διδασκαλίας µε συγκε-
κριµένο πρόγραµµα προσχολικής αγωγής θα παρακο-
λουθούν πλέον τα παιδιά ηλικίας ως 4 ετών στους βρε-

φονηπιακούς σταθµούς της χώρας από το νέο έτος. Η κυβέρ-
νηση µέσω της οµάδας εργασίας που έχει συστήσει θα εξετά-
σει και την αλλαγή του ηλικιακού ορίου της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στα 3 χρόνια ενώ θα προτείνει ακόµη και τα παι-
χνίδια που θα παίζουν τα παιδιά κατά τις ώρες που θα βρίσκο-
νται στους βρεφονηπιακούς σταθµούς.

Άνοιξε  από την ∆ευτέρα 1/3/2021 και ως το Σάββατο 
20/3/2021 η ηλεκτρονική πλατφόρµα εγγραφών στα δηµό-
σια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2021-

2022. Ξεκινά, παράλληλα, η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή 
των µαθητών/τριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α΄ τά-
ξη του δηµοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, από 1 
έως 20 Μαρτίου 2021. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατί-
θενται στη σχολική µονάδα µε κάθε πρόσφορο τρόπο προς αποφυ-
γή µετακινήσεων, όπως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 
ή ταχυδροµείου. Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννή-
θηκαν το 2016 και το 2017 ενώ στην A’ τάξη του δηµοτικού Σχολεί-
ου θα φοιτήσουν οι µαθητές και µαθήτριες που γεννήθηκαν το 2015.

Ο ∆ήµος Αχαρνών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των Ν. 
4412/2016 και της µε αρ. 60/2021 απόφασης της Οικονο-
µικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρο-

νικό διαγωνισµό άνω των ορίων, για την προµήθεια κάδων 
απορριµµάτων προϋπολογισµού 1.793.040,00€, συµπεριλαµ-
βανοµένου Φ.Π.Α. 24%. .Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί 
µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονι-
κών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 
όπου έλαβε τον Συστηµικό Αριθµό 107210.  Ηµεροµηνία & ώρα 
έναρξης υποβολής προσφορών: 08/03/2021 & ώρα 15:30 π.µ. 
Καταληκτική ηµεροµηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 
14/04/2021 & ώρα 15:30 µ.µ.. Αποσφράγιση προσφορών (∆ικαι-
ολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 21/04/2021 & ώρα 10:00 π.µ.

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

µενα ή παράπονα χρηστών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αναµέ-
νεται να µπουν το επόµενο διάστηµα σε ΟΑΣΑ, Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ. 
Σκοπός η βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου. Σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, οι «µυστικοί επιβάτες» δεν θα θυµί-
ζουν ελεγκτές, απλώς θα βρίσκονται σε οχήµατα και συρµούς πα-
ρατηρώντας τι συµβαίνει εντός τους και σηµειώνοντας όλα όσα χρει-
άζεται να αλλάξουν αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες έτσι 
ώστε τα ΜΜΜ να βελτιωθούν περαιτέρω

Έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2022 ανανεώθηκε η πρό-
σβαση σε υγειονοµική περίθαλψη και ασφαλιστική κάλυ-
ψη για περισσότερους από 6,2 εκατοµµύρια πολίτες (άµε-

σα και έµµεσα ασφαλισµένους). Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του οe-ΕΦΚΑ. Συγκεκριµένα, από την 1η Μαρτίου, η ασφαλιστι-
κή ικανότητα ανανεώθηκε για 12 µήνες σε 3.301.850 άµεσα 
ασφαλισµένους και σε 2.917.701 έµµεσους ασφαλισµένους.

Τα social media δεν µοιάζουν µε τα γνωστά παραδοσιακά 
ΜΜΕ, όσο και αν αποκαλούν ται media. Είναι απλώς πανί-
σχυροι αναµεταδότες κοινωνικών µηνυµάτων, είναι δυνατά 

ηχεία, πολλαπλασιάζοντας την ισχύ των µηνυµάτων των περιορι-
σµένης εµβέλειας ΜΜΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μά-
κης Βορίδης και ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Στέλιος Πέτσας στο πλαί-
σιο της αποκατάστασης της εύρυθ-
µης λειτουργίας της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης υπέρ του συµφέροντος 
των πολιτών, έθεσαν την Πέµπτη 4 
Μαρτίου 2021 σε δηµόσια διαβού-
λευση το Νοµοσχέδιο «Εκλογή ∆η-
µοτικών και Περιφερειακών Αρ-
χών».
Με το εν λόγω νοµοσχέδιο επιχειρείται η επαναφορά της κυ-
βερνησιµότητας στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες της χώ-
ρας µε την κατάργηση της λεγόµενης «απλής αναλογικής» 
που εφάρµοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία επέφερε καταστροφι-
κές συνέπειες στην οµαλή λειτουργία τους. 
Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το Σχέδιο Νόµου, το οποίο 
τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση αφού προηγήθηκε ένας γό-
νιµος διάλογος µε τους θεσµικούς εκπροσώπους της Αυτο-
διοίκησης Α’ και Β’ βαθµού (ΚΕ∆Ε και ΕΝΠΕ), συνοψίζονται 
στα παρακάτω:
• Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήµαρχοι και οι περιφε-
ρειάρχες που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023, θα έχουν 
πλήρη πενταετή θητεία.
• Μείωση του αριθµού των µελών των δηµοτικών συµβου-

λίων, των συµβουλίων δηµοτικής 
κοινότητας και των περιφερειακών 
συµβουλίων.
• Το όριο εκλογής από τον πρώτο 
γύρο τίθεται στο 43% συν µία ψήφο.
• Τίθεται όριο 3% για το δικαίωµα 
εκλογής δηµοτικού ή περιφερεια-
κού συµβούλου, το οποίο είναι ευ-
θυγραµµισµένο µε το ισχύον στις 
βουλευτικές εκλογές και ανεξάρτη-
το από τον αριθµό των µελών του. 

• Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των µελών του συµβου-
λίου στον νικητή των εκλογών.
• Τίθεται καταληκτική ηµεροµηνία η 31η Αυγούστου για την 
κατάρτιση και δήλωση των συνδυασµών ώστε να υπάρχει 
πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαί-
ρως στο εκλογικό σώµα γνωστοί οι υποψήφιοι.
Επισηµαίνεται ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται σε 
ουδέτερο πολιτικά χρόνο, µακριά από τις επόµενες αυτοδι-
οικητικές εκλογές βάζοντας οριστικά τέλος στην ακυβερνη-
σία και την αναποτελεσµατικότητα, υλοποιώντας παράλλη-
λα µια ρητή προεκλογική δέσµευση του Πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέµπτη 18 Μαρτίου 
στις 21.00.

BOΡΙ∆ΗΣ - ΠΕΤΣΑΣ: Αποκαθιστούν την 
Κυβερνησιµότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση... 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική 
∆εκαπενθήµερη

Εφηµερίδα των Αχαρνών 
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ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ… ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Της Παναγιώτα  Μπλέτα
Συγγραφέας - ∆ιανοήτρια

Μέσα στην αποπνικτική 
ατµόσφαιρα που ζούµε, 
λόγω του κορωνοιού και 

του καθολικού lockdown, η πολι-
τεία πρέπει να δηµιουργεί συνθή-
κες εκτόνωσης της κοινωνικής πίε-
σης και όχι κλιµάκωσής της.

Ο ρόλος της αστυνοµίας είναι 
να προστατεύει τους πολίτες και 
το δικαίωµα τους να διαδηλώ-
νουν ελεύθερα, όχι να καταστέλλει τη δηµο-
κρατική έκφραση, πόσο µάλλον σε µια περί-
οδο που λόγω των µέτρων κατά του κορω-
νοιού, φαίνεται να µπαίνουν σε τελευταία 
προτεραιότητα τα βασικά συνταγµατικά τους 
δικαιώµατα. 

∆ιαφορετικά η κατάσταση δεν διαφέρει 
καθόλου από την άσκηση ολοκληρωτικών 
εξουσιών εις βάρος των πολιτών. 

Τα καθεστώτα που χρησιµοποιούν τις 
ένοπλες δυνάµεις και τα ελεγχόµενα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, για τον περιορισµό της 
ελεύθερης έκφρασης, των διαδηλώσεων και 
της κριτικής, ονοµάζονται ολοκληρωτικά κα-
θεστώτα.

Η πολιτεία οφείλει άµεσα να επαναπροσ-
διορίσει τη θέσης της σε ζητήµατα που αφο-
ρούν τη συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού 
και όχι τη διάλυση του.

Οι κοινωνικές εκρήξεις είναι ένα φαινόµε-
νο απόλυτα δικαιολογηµένο, στις µέρες που 

διανύουµε. Μια οργανω-
µένη πολιτεία πρέπει να 
αντιµετωπίζει αυτές τις 
εκρήξεις, ως ευκαιρία για 
εξέλιξη, µέσα από την ανα-
σύνταξη και αναδιοργάνω-
ση των θεσµικών και άλ-
λων λειτουργιών της,προς 
όφελος των πολιτών. 

Η κοινωνία σήµερα 
µοιάζει µε ηφαίστειο, έτοι-
µο να εκραγεί. Και δικαιώς 
θα εκραγεί, διότι η λαίλαπα 

του κορωνοιού και η οικονοµική ισοπέδωση 
που συνεπάγεται, προµηνύουν συνθήκες 
αδύνατες για επιβίωση. 

Εάν σε όλα αυτά προστεθεί και η αστυνο-
µική βία τότε το χάος δεν έχει διαφορά από 
το κράτος και το κράτος δεν έχει διαφορά 
από το χάος και αυτό καταγράφηκε από τα 
επεισόδια στις διαδηλώσεις της Νέας Σµύρ-
νης…

Η κοινωνία δεν είναι µάζα που χρειάζεται 
διαµόρφωση, αλλά πολίτες µε εξατοµικευ-
µένες ανάγκες. Αυτοί οι πολίτες, είναι οι µο-
ναδικοί πελάτες, τους οποίους θα έπρεπε να 
εξυπηρετεί η πολιτεία. Αλλιώς Εξάρχεια θα 
γίνουν, πολύ σύντοµα, εκτός από τη Νέα 
Σµύρνη κι άλλα προάστια. Αλλιώς ο εµφύ-
λιος δεν θα έχει τελειωµό!

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

Facebook/Twitter: Panagiota Bletas

Από την 1η Μαρτίου 2021, 
στο πλαίσιο εφαρµογής του 
ν. 4738/2020 για τη ρύθµιση 
οφειλών και παροχή 2ης ευ-
καιρίας, τέθηκε σε ισχύ η δι-
αδικασία εξυγίανσης των 
επιχειρήσεων, οι οποίες 
αντιµετωπίζουν προβλήµα-
τα υπερχρέωσης. 

Με την  διαδικασία αυτή, 
οι  υπερχρεωµένες επιχειρή-
σεις, δηλαδή νοµικά και φυσι-
κά πρόσωπα που ασκούν επι-
χειρηµατική δραστηριότητα, 
έχουν τη δυνατότητα να ρυθ-
µίσουν τις οφειλές τους και να 
συνεχίσουν την επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητά τους.

Πιο αναλυτικά, τα βήµατα 
που προβλέπονται στη διαδι-
κασία είναι τα εξής:

1ο Βήµα. Κατάρτιση έκθε-
σης από εµπειρογνώµονα και 
Σχεδίου Συµφωνίας Αναδιάρ-
θρωσης Οφειλών.  Η έκθεση 
του εµπειρογνώµονα  θα πρέ-
πει να περιέχει, µεταξύ άλ-
λων, το προφίλ του οφειλέτη, 
την υφιστάµενη οικονοµική 
κατάσταση της επιχείρησης, 
τις οφειλές του οφειλέτη ανά 
κατηγορία πιστωτή, την επι-
σκόπηση επιχειρηµατικού 
σχεδίου, την οικονοµική ανά-
λυση βιωσιµότητας, τη διε-

νέργεια ελέγχων – εξακριβώ-
σεων, τις εναλλακτικές λύσεις 
ρύθµισης των οφειλών της 
επιχείρησης και τις βασικές 
αρχές προτεινόµενης συµφω-
νίας εξυγίανσης. 

2ο Βήµα. Αξιολόγηση της 
έκθεσης εµπειρογνώµονα και 
ψήφιση του Σχεδίου Συµφω-
νίας Εξυγίανσης από τους πι-
στωτές. Οι πιστωτές αξιολο-
γούν την έκθεση του εµπειρο-
γνώµονα και ψηφίζουν υπέρ 
ή κατά του Σχεδίου Συµφωνί-
ας Εξυγίανσης. 

3ο Βήµα. Επικύρωση Συµ-
φωνίας Εξυγίανσης από το ∆ι-
καστήριο. Στην περίπτωση 
υπερψήφισης της Συµφωνίας 
Εξυγίανσης από την πλειοψη-
φία των πιστωτών, ο οφειλέ-
της ή οι πιστωτές καταθέτουν 
αίτηση στο ∆ικαστήριο προς 
επικύρωσή της. Επισηµαίνεται 

ότι µε την κατάθεση της αιτή-
σεως στο ∆ικαστήριο παρέχε-
ται αυτοδικαίως αναστολή κα-
τασχέσεων και πλειστηρια-
σµών από όλους τους πιστω-
τές. Η δικαστική επικύρωση 
της συµφωνίας την καθιστά 
δεσµευτική προς όλους τους 
πιστωτές, ακόµη και αυτούς 
που την καταψήφισαν.

Στην περίπτωση που µια 
επιχείρηση αντιµετωπίζει µη 
αναστρέψιµα  προβλήµατα 
βιωσιµότητας, και δεν µπορεί 
να ενταχθεί στις διαδικασίες 
της εξυγίανσης,  δύναται να 
ακολουθήσει τη διαδικασία 
της δεύτερης ευκαιρίας όπως 
προβλέπεται στον Νέο Πτω-
χευτικό Κώδικα, µέσω της 
οποίας παρέχεται η πλήρης δι-
αγραφή όλων των οφειλών  
µε ταυτόχρονη ρευστοποίηση 
της περιουσίας της. 

∆ιαδικασία  Εξυγίανσης  Επιχειρήσεων

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 - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί
Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510

e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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Γράφει η Νικολέττα Λέτα Μπεκιάρη 
Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ

Με αφορµή τα 200 χρόνια από την ελληνική 
επανάσταση , η ηµέρα της γυναίκας φέτος αξίζει 
να αφιερωθεί στις ηρωίδες του αγώνα του 1821.

Στον Αγώνα αυτό η Ελληνίδα δεν υστέρησε 
σε τίποτα. Παρά το απρόσφορο κοινωνικό περι-
βάλλον για τη γυναίκα της εποχής, αυτή ξεπέρα-
σε τη θέση της, όπως προδιαγραφόταν από την 
ιστορία, την Ελληνική παράδοση, την κοινωνική 
πραγµατικότητα και ανέλαβε νέους ρόλους που 
προσδιορίζονταν από την Εθνική της συνείδηση, 
την υπερηφάνεια της και την πίστη στα µεγάλα 
ιδανικά της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού. 

Η δράση της αυτή την καταξίωσε ιστορικά ως 
εφάµιλλη σύντροφο του Έλληνα µαχητή στον 
πολυµέτωπο αγώνα εναντίον του ολοκληρωτι-
σµού και του σκοταδισµού τού τουρκικού ζυγού. 

Η παρουσία της γυναίκας στην Ελληνική Επα-
νάσταση έδωσε το µετρό της αυτοθυσίας, της 
ετοιµότητας για περιφρούρηση των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, του πατριωτισµού, του αγώνα για 
την ειρήνη, την ελευθέρια. 

Η προσφορά της αυτή στορίζει ακόµα το δικαί-
ωµα της γυναίκας για ισότιµη συµµετοχή στα αγα-
θά της κοινωνίας. Οι ηρωίδες της Ελληνικής Επα-
νάστασης, γνωστές και άγνωστες, θυσιάστηκαν εξί-
σου µε τον άνδρα. Γυναίκες - πόσες γυναίκες! - δεν 
πρόβαλαν στη φωτιά τα στήθη τους, ή εργάστηκαν 
σαν µια ηρωική οπισθοφυλακή,  - µητέρες, αδελ-
φές, σύζυγοι,— υψώνοντας στις ψυχές των ανδρών 
τα µεγάλα εθνικά ιδανικά - γυναίκες µε σκυµµένο 
κεφάλι πάνω στον αργαλειό και µε υψωµένη την 
καρδιά προς την ιδέα της Ελευθερίας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Αγαπητοί  φίλοι,  αναγνώστες

 Όπως   γνωρίζεται,  η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», η µοναδική  ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της πόλης 
µας,  τόσο κατά την  πρώτη περίοδο της  Καραντίνας  (Μαρτίου – Μαΐου 2020) , όσο και στην 

τωρινή περίοδο Καραντίνας (Νοεµβρίου 2020-  Μαρτίου 2021), συµµορφούµενη  στην
τήρηση των µέτρων  προστασίας από την πανδηµία του COVID 19,  ανέστειλε την  έντυπη 
έκδοση  της  και  προσάρµοσε  την έκδοση της µέσω  ∆ιαδικτύου – ΙΝΤΕΡΝΕΤ  και Μέσων

Κοινωνικής ∆ικτύωσης.   Θα  επανέλθουµε στην κανονικότητα των εκδόσεων,
ανανεωµένοι,  αµέσως µε την λήξη της Καραντίνας και µε το άνοιγµα των Εκκλησιών.

Σας  ευχαριστούµε  από καρδιάς,  για την κατανόηση σας, την εµπιστοσύνη σας 
και για την στήριξη που µας προσφέρετε. 

Εκ της  Αχαρναϊκής

Η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία 
Αχαρνών συµµετέχει στη ∆ράση
Εθνικής Εµβέλειας “21” για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
Η Ι.Λ.Ε.Α. συµµετέχει επισήµως στη ∆ράση Εθνικής 
Εµβέλειας «21» για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση. Ήδη παρελήφθη η πιστοποίηση και το 
ειδικό σήµα της επίσηµης συµµετοχής της Ι.Λ.Ε.Α. 
στους εορτασµούς και αναρτήθηκε έξω από το Ιστο-
ρικό και Λαογραφικό Μουσείο.

Μέχρι στιγµής έχουν δηλώσει τη συµµετοχή τους 
στη συγκεκριµένη δράση άλλα 262 Μουσεία σε όλη 
την Επικράτεια.
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Οι  Αχαρνές  γιορτάζουν   τις   αποκριές  µε   Carnivalonthego
ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Το Σάββατο 13 & την Κυριακή 14 Μαρτίου, βγαίνουµε στα µπαλκόνια µας!

l Τις φετινές Απόκριες, και στα πλαίσια των συνεχιζόµενων περιοριστικών µέτρων.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (∆ΗΚΕΑ), ετοίµασαν µια µοναδική έκπληξη που θα µείνει αξέχαστη σ’ όλους τους δηµότες!  

Βγάζουν για µια µοναδική αποκριάτικη βόλτα
στους δρόµους της πόλης µας το ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

Ένα ∆ιώροφο Κόκκινο Λεωφορείο µε την πιο κεφάτη διάθεση και φορτωµένο µε Καρναβαλιστές,
Γιγαντοστολές και Dj,  που από την ανοιχτή οροφή του Λεωφορείου θα χορεύουν, θα παίζουν,

θα χαιρετούν, θα µοιράζουν δωράκια και θα εµψυχώνουν µικρούς και µεγάλους καλώντας τους
σε ένα ξεχωριστό πάρτι… από το µπαλκόνι τους. 

Ένα κινητό άρµα µε πολύχρωµη διακόσµηση και κεφάτο πλήρωµα µε ένα µοναδικό σκοπό… 
Να γεµίσει η πόλη µας µε µουσική, χρώµατα και θετική διάθεση! 

Το ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  θα βρεθεί στην πόλη µας
Το Σάββατο 13 & την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

Από τις 9.30 το πρωί έως τις 15.30 το µεσηµέρι!

Μασκαρευτείτε και βγείτε στο Μπαλκόνι λοιπόν 
και ετοιμαστείτε να αντικρίσετε μια άλλη θέα!



6 Κυριακή 14 Μαρτίου 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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Με ενεργή συµµετοχή 
των µαθητών ο εορτασµός 
της 25ης Μαρτίου στο ∆ήµο Αχαρνών 
Η πρώτη από µια σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασµό της 25ης Μαρ-
τίου που διοργανώνει ο ∆ήµος Αχαρνών είναι αφιερωµένη στους µα-
θητές των σχολείων του ∆ήµου

Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι οι µαθητές µπορούν να ασχολη-
θούν µε την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης µας. 

Ερωτήσεις, γρίφοι, παιχνίδια γνώσεων και παρατηρητικότητας συνθέ-
τουν τη συγκεκριµένη δράση του ∆ήµου Αχαρνών και της  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – (∆Η.Κ.Ε.Α.)

Η Αντιδηµαρχία Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και η ∆ΗΚΕΑ 
έχουν απευθύνει πρόσκληση σε όλους µαθητές µέσω των σχολικών µονά-
δων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υπεύθυνοι των σχολικών µονάδων 
µπορούν να επικοινωνούν µε τα τηλέφωνα 213-2072482 και 213-2072381.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προκήρυξη για Πρόσληψη Προσωπικού
Έχοντας υπ΄όψιν την υπ’αριθµ. 5/26-02-2021 από-
φ α σ η  τ ο υ  ∆ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ 
(Α∆Α:96ΦΓΟΕΨΓ-ΥΓΟ), το Κέντρο Aτόµων µε Ειδι-
κές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», προκηρύσ-
σει τις κάτωθι θέσεις απασχόλησης για τις δοµές ΣΥ∆ 
(Στέγη Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης) του Βαµβακά-
ρειου Ξενώνα Α και Βαµβακάρειου Ξενώνα Β στις 
Αχαρνές.
Συγκεκριµένα προκηρύσσονται:
α/α Ειδικότητα Αριθµός θέσεων Σχέση εργασίας
1 ∆ιευθυντής Υγείας – Προσωπικό Υποστήριξης Στε-
γών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης *** 1
2 ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης – Προσωπικό Υποστήριξης 
Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης 1
*** Οι υποψήφιοι της ειδικότητας προσωπικού υπο-
στήριξης ΣΥ∆, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κρι-
τήρια: να είναι κάτοχοι σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή 
ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισµών σε 
τοµείς που σχετίζονται µε την αποστολή των ΣΥ∆. 
Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, 
πλην όµως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµα-
τική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται µε την απο-
στολή των ΣΥ∆, µπορούν επίσης να επιλεχθούν ως 
µέλη του Προσωπικού Υποστήριξης της ΣΥ∆.
Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σηµείωµα
3. Αντίγραφο Πτυχίου
4. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος (εφόσον απαιτείται)
5. Αναγνώριση πτυχίου (εφόσον απαιτείται)
6. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας µε περιγραφή του 
ασκούµενου έργου (εφόσον υπάρχει)
7. Συστατικές επιστολές (έως τρεις)

Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης δικαιολογητι-
κών
Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν 
στον φορέα µέχρι τις 24/03/2021, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00 µ.µ.
Η αίτηση µε όλα τα δικαιολογητικά µπορούν να 
υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδροµικά ή µε υπηρε-
σία ταχυµεταφοράς στη διεύθυνση Πλαταιών 23Α 
& Μπόσκιζας, Τ.Κ. 13679, Αχαρνές.
Κριτήρια Επιλογής
1. Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύ-
εται από όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται.
2. Οι µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και οποιασδή-
ποτε µορφής αποδεδειγµένη µετεκπαίδευση ή εξει-
δίκευση, λαµβάνονται υπ΄όψιν εφόσον είναι σχετι-
κές µε το αντικείµενο.
3. Ως προϋπηρεσία λαµβάνεται υπ΄όψιν µόνο η απο-
δεδειγµένη εργασία ( βεβαίωση ασφαλιστικού ορ-
γανισµού, βεβαίωση εργοδότη, κ.α.). Η εθελοντική 
εργασία λαµβάνεται υπ΄όψιν, αλλά δεν υπολογίζε-
ται ως προϋπηρεσία.
4. Οι συστατικές επιστολές λαµβάνονται υπ΄όψιν 
εφόσον είναι σχετικές µε το αντικείµενο εργασίας το 
οποίο αιτείται ο κάθε υποψήφιος.
5. Η προσωπική συνέντευξη.
6. Η προσωπικότητα του υποψηφίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 
(2102404443, 2102404444) από ∆ευτέρα έως Πα-
ρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00 ή στο e- mail: kdap.
arogi@gmail.com

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆.
ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ

Ξ εκίνησε από σήµερα ∆ευτέρα 8 Μαρτίου 2021 
η λειτουργία της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας του 
∆ήµου Αχαρνών. Τα δροµολόγια, τα οποία θα 

πραγµατοποιούνται µε τρία µίνι Λεωφορεία θα κι-
νούνται στη γραµµή «Ολυµπιακό Χωριό – Σταθµός 
Κάτω Αχαρναί», συνδέοντας τον οικισµό του Ολυ-
µπιακού Χωριού µε  τους  δύο  Σταθµούς του Προ-
αστιακού,  Σ.Κ.Α,  και Λυκότρυπας. 

Η γραµµή θα λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρα-
σκευή από τις 8 το πρωί µε έως τις 5 το απόγευµα. 
«Χρειάστηκε ένα µεγάλο διάστηµα έντονης προσπά-
θειας, για να αντιµετωπιστούν ζητήµατα γραφειοκρα-
τίας, εγκρίσεων, οργάνωσης ούτως ώστε να φτάσου-
µε στη λειτουργία της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. Θέ-
λω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους εργάστη-
καν για να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα και 
να δώσουµε µια επιπλέον λύση µετακίνησης στους 
συµπολίτες µας, η οποία θα είναι δωρεάν. Ήταν µια 
δέσµευσή µας, την οποία κάνουµε πράξη και πολύ 
σύντοµα να µπορούµε να προβούµε και σε άλλες πα-
ρόµοιες κινήσεις. Μέληµά µας παραµένει πάντα να 
κάνουµε καλύτερη την καθηµερινότητα κάθε δηµό-
τη», δήλωσε σχετικά ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός µε 
την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας της ∆ηµοτικής 
Συγκοινωνίας.

Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Νίκος Ξαγοράρης 
αναφερόµενος στο σχεδιασµό της δράσης τόνισε πως 
η γραµµή  θα λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρα-
σκευή από τις 8 το πρωί µε έως τις 5 το απόγευµα. Για 
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε δροµολόγια 
και στάσεις οι δηµότες θα µπορούν να επικοινωνούν 
καθηµερινά από τις 11:00 έως τις 12:00 στα τηλέφω-
να: 213-2072356, 213-2072548.

Ξεκίνησαν τα δροµολόγια της ∆ηµοτικής 
Συγκοινωνίας του ∆ήµου Αχαρνών
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2005 -  2021 = 16  Χρόνια  Πολιτιστικών  ∆ράσεων
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ»   

Ήταν Οκτώβριος του 2005 όταν τρεις αγαπηµένοι φί-
λοι αποφάσισαν τη δηµιουργία µιας µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα Λαογραφικής Εταιρείας, την 

οποία ονόµασαν «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» λόγω της περιοχής που κα-
τοικούν. Έτσι ξεκίνησαν το µεγάλο ταξίδι στο χώρο του πο-
λιτισµού, της ιστορίας, των χορών, των τραγουδιών του πα-
τριωτισµού και της φιλανθρωπίας. 
-Ξεκινώντας δηµιούργησαν  τµήµατα Αγιογραφίας, Κοπτικής Ρα-
πτικής, κατασκευής κοσµηµάτων, χορωδίας παραδοσιακής και 
εκκλησιαστικής µουσικής, εκµάθησης παραδοσιακών χορών 
και οργάνων. Μέσω αυτών των τµηµάτων τα µέλη του γνώρι-
σαν τις παραδοσιακές τέχνες της Κοπτικής-Ραπτικής και της Αγι-
ογραφίας. Σήµερα υπάρχουν αρκετές νοικοκυρές- επαγγελµα-
τίες αυτών των τεχνών ξεκινώντας µια 2η επαγγελµατική καριέ-
ρα. 
-Καθιέρωσαν σταθερές ετήσιες εκδηλώσεις όπως τα «ΡΑΚΟΚΑ-
ΖΑΝΕΜΑΤΑ» (αναπαράσταση παραδοσιακής διαδικασίας πα-
ραγωγής τσίπουρου) και τον ετήσιο διαγωνισµό παραδοσιακής 
«ΦΑΣΟΛΑ∆ΑΣ», στην κριτική επιτροπή του οποίου ηγούνταν 
γνωστοί µάγειρες (όπως ο Ηλίας Μαµαλάκης) και εκπρόσωποι 
σχολών µαγειρικής (όπως η LE MONDE).
-Πραγµατοποιούν ετήσιες εκθέσεις των δραστηριοτήτων τους 
στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων, 
όπου τα µέλη εκθέτουν τα ετήσια έργα Αγιογραφίας, Κοσµήµα-
τος και Κοπτικής - Ραπτικής.  Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδη-
λώσεων οι µαθήτριες του τµήµατος Ραπτικής πραγµατοποιούν 
επίδειξη µόδας φορώντας µια από τις δηµιουργίες τους. 
-Εκτύπωσαν µικρό βιβλίο παραδοσιακών συνταγών της γιαγιάς 
Χρυσής Σουλιώτου-Παλαιολόγου και τα 16 Μικρά Μαθήµατα 
Παγκόσµιας Ιστορίας της Καθηγήτριας  Μαρίας Ευθυµίου. 
-∆ιοργάνωσαν χορευτικές συγκεντρώσεις µε τη συµµετοχή εκ-
προσώπων  άλλων τοπικών συλλόγων µε σκοπό τη παρουσι-
άση αποκριάτικων εθίµων όπως οι «ΚΟΥ∆ΟΥΝΑΤΟΙ» της Νά-
ξου και οι ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ του Πόντου. 
-Με στόχο τη προβολή τοπικών προϊόντων της Πατρίδας µας 
πραγµατοποίησαν εκδηλώσεις µε θέµα «ΤΗ ΜΑΣΤΙΧΑ » της Χί-
ου, και το «ΚΕΝΤΗΜΕΝΟ ΨΩΜΙ» µε ταυτόχρονη έκθεση κεντη-
µένων ψωµιών στην αίθουσα του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Θρακοµακεδόνων και  µε τη συνεργασία της δασκάλας του σχο-
λείου κ. Ελένης Καµπόλη και το  Μουσείο Άρτου Βαρνάβα. 
-Έχουν διοργανώσει ηµερίδες µε επίκαιρα θέµατα, όπως τη ΣΚΥ-
ΡΙΑΝΗ και τη ΜΕΝΙ∆ΙΑΤΙΚΗ φορεσιά, «τη Ζωή της Ηπειρώτισας 
γυναίκας», «τη ΜΑΝΑ και τα νανουρίσµατά της», «την παραδο-
σιακή φορεσιά στο πέρασµα των αιώνων», «τη θέση της Γυναί-
κας στο νησί της Καρπάθου», «τη Σκιάθο του Παπαδιαµάντη», 
«τη ζωή και το έργο του ΝΙΚΟΥ ΛΑ∆Α σε συνεργασία µε τον 
Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών, « τη ζωή και το έργο της ΜΠΟΥ-
ΜΠΟΥΛΙΝΑΣ µε οµιλητή το δισέγγονό της  Γ. Μπούµπουλη και 
σε συνεργασία µε την ΙΛΕΑ και πολλούς άλλους φορείς. 
-Παρουσίασαν µουσικοθεατρικές παραστάσεις στο θεατράκι της 
πλατείας Θρακοµακεδόνων, όπως ο Θρακιώτικος γάµος (που 
αναφερόταν στα ήθη και έθιµα του γάµου και την προετοιµασία 

του),  τα ήθη και τα έθιµα του Πάσχα στη Μακεδονία. Πραγµα-
τοποίησαν 3 Χορωδιακά Φεστιβάλ στο θεατράκι της πλατείας 
Θρακοµακεδόνων µε συµµετοχές και άλλων χορωδιών από δι-
άφορες περιοχές και συµµετείχαν σε διοργανώσεις Χορωδια-
κών Φεστιβάλ σε άλλες πόλεις.

-Πραγµατοποιούν εκδροµές ιστορικού και λαογραφικού περιε-
χοµένου σε διάφορες περιοχές της Πατρίδας µας, την χρονική 
περίοδο κατά την οποία αναβιώνουν ιστορικές και λαογραφικές 
αναπαραστάσεις, όπως  την κήρυξη της Επανάστασης του 1821 
στην Αγία Λαύρα, στο ορυχείο εξόρυξης βωξίτη VAGONETTO 
στη Γραβιά, στο Ζάλογγο και το νεκροµαντείο του Αχέροντα, 
στους Αράπηδες στο Μοναστηράκι της ∆ράµας (πανάρχαιο έθι-
µο του 12ήµερου), στο Νυµφαίο, τα σπήλαια του ∆υρού, τα Ιω-
άννινα και το µουσείο ΒΡΕΛΛΗ, στις Πρέσπες, τη Βεργίνα, τη Κο-
ρυτσά, τη λίµνη Κερκίνη, το Ρούπελ, το Σιδηρόκαστρο και πολ-
λές άλλες. 
-Καθιέρωσαν τους «ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΥΣ» στην αίθουσα 
του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων, οµιλίες µε αξιό-
λογους οµιλητές ξεκινώντας από τα µαθήµατα παγκόσµιας ιστο-
ρίας  µε τη µοναδική Καθηγήτρια ιστορίας του ΕΚΠΑ κ. Μαρία 
Ευθυµίου, το Σαράντο Καργάκο, τον Κωνσταντίνο Καλογερά, 
τον πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό, τον πατέρα Αναστάσιο Μπα-
στούνη, τον Καθηγητή Χρήστο Αλεξίου, το Βασίλη Κουτσαυλή, 
το Γιώργο Λεκάκη, τον Ελευθέριο Παπακώστα, την Αλίκη Λά-
µπρου, το Σάββα Καλεντερίδη, το Γιώργο Καραµπελιά, τον Βασ. 
Γεωργιάδη, τον Ανδρέα Παπαµατθαίου, τον Λεωνίδα Ζωγράφο, 
τον Θανάση Φροντιστή, τον Στάθη Γιώτα, την Καθ. Πολυτεχνεί-
ου Σοφία Ντενίση, την  Επιτροπή ∆ιεκδίκησης Γερµανικών απο-
ζηµιώσεων, την Μήτση Πικραµένου, τον Νίκο Μουρατίδη, τον 
Αναστάσιο Λαυρέντζο, τον Αρχιερέα του Ελλην. Στρατού πατέ-
ρα Μελέτιο Κουράκλη, την οστεοπαθολόγο Μπουλανζέ  και πά-
ρα πολλούς άλλους. 

-Ανέπτυξαν κοινωνική δραστηριότητα καθιερώνοντας γεύµατα 
Χριστουγέννων για τα παιδιά των δηµοτικών σχολείων του Ολυ-
µπιακού Χωριού και του ΚΑΠΟΤΑ κατά τα οποία εκτός από το 
φαγητό στο χώρο του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» πρόσφεραν θέαµα και 

δώρα στα παιδιά και στις οικογένειές τους και χρηµατικές επιτα-
γές σε συνεργασία µε τα σούπερ µάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ. 

Φιλοξένησαν την λαϊκή ορχήστρα τροφίµων του ∆ροµακα-
ϊτειου Νοσοκοµείου, έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο 
∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, στήριξαν προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης 
στους πληµµυροπαθείς στη Μάνδρα, πραγµατοποίησαν δυο 
εθελοντικές αιµοδοσίες, µε ειδική εκδήλωση ενίσχυσαν οικονο-
µικά το έργο της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ του Παπά-Αντώνη. 
Συµµετείχαν σε εκδηλώσεις για τα χριστουγεννιάτικά γλυκά του 
δήµου Γαλατσίου, όπου ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» έλαβε το 1ο βρα-
βείο.
-∆ιοργάνωσαν θεατρικές παραστάσεις µεταξύ των οποίων η κο-
ρυφαία παράσταση του θεατρικού έργου «Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑ-
ΒΡΥΤΩΝ» του Θανάση Φροντιστή.
-Παρουσίασαν βιβλία, µεταξύ των οποίων το «ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑ-
ΣΗΣ» του Λευτέρη Παπακώστα, το βιβλίο της ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙ-
ΟΥ και του ΜΑΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ µε τίτλο «Μόνο λίγα χιλιόµετρα. 
Ιστορίες για την Ιστορία», που παρουσίασαν οι συγγραφείς του, 
και το βιβλίο του Θοδωρή ∆ΕΥΤΟΥ µε τίτλο «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
ΑΝΤΙΚΡΥ», που παρουσίασαν ο συγγραφέας, η βουλευτής Σο-
φία ΒΟΥΛΤΕΨΗ και ο ποιητής ∆ηµήτρης ΦΑΦΟΥΤΗΣ. 
-∆ιοργάνωσαν δύο εκδηλώσεις εντός της εκκλησίας της Αγίας 
Τριάδας Θρακοµακεδόνων και µία στον Άγιο Βλάσιο των Αχαρ-
νών.
-Κάθε χρόνο, όπως όλοι οι σύλλογοι, κόβουν την Πρωτοχρο-
νιάτικη Πίτα τους και απολογούνται δηµόσια για τις  δραστηριό-
τητες του προηγούµενου έτους.

Η αρχή, όπως αναφέρουν, ήταν πολύ δύσκολη όµως µέχρι 
σήµερα τα θετικά ήταν υπέρτερα των αρνητικών. Πίστη τους εί-
ναι,  πως σ’ αυτή τη ζωή είσαι ότι υπερασπίζεσαι. 

Και όλα  αυτά  µε ίδιους  πόρους, χωρίς καµιά  χρηµατοδό-
τηση από την πολιτεία.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Τηλ. Επικοινωνίας 6941 641844

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 
Πρόεδρος  

ΑΡΓΥΡΩ ΖΗΣΙΜΟΥ
Γραµµατέας

Αργυρώ  Ζησίµου , Γιώργος  Λιβανός, 
Προβατάς,  Ευθυµίου.

Γιώργος  Λιβανός, Αργυρώ  Ζησίµου 
& Ελευθ. Παπακώστας  7-5-17ΓΑΛΑΤΣΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΙ

Οµάδα  Φιλανθρωπίας  
«Αριστοτέλη»  15-1-14

Ρακοκαζανέµατα  µετά  
φασολάδας  17-11-19
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Μ ε την ατζέντα του γεµάτη θέµατα που αφορούν 
την Αυτοδιοίκηση και τις Αχαρνές επισκέφθη-
κε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. 

Στέλιος Πέτσας  ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός. 
 Ο κ. Βρεττός, συνοδευόµενος από τον πρόεδρο του ∆η-

µοτικού Συµβουλίου κ. Θ. Οικονόµου, είχε την ευκαιρία να 
εκθέσει µια σειρά ζητηµάτων, τα οποία άπτονται των αρµο-
διοτήτων του κ. Πέτσα σε µια συνάντηση που πραγµατοποι-
ήθηκε σε κλίµα συνεργασίας.

Η συζήτηση περιλάµβανε τον ρόλο που διαδραµάτισαν 
οι ∆ήµοι στη διαχείριση της πανδηµίας, αλλά και τις επιπλέ-
ον ενέργειες που µπορούν να γίνουν από την πλευρά του 
υπουργείου, όπως:
l παράταση του προϋπολογισµού,
l η επιπλέον χρηµατοδότηση λόγω αναγκών που προκύ-

πτουν για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, αλλά και
l η επέκταση των προσλήψεων προσωπικού µε συµβάσεις 
εργασίας ορισµένου χρόνου (οχτάµηνα) για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών λόγω covid.

Παράλληλα ο ∆ήµαρχος Αχαρνών έθεσε επί τάπητος τη 
δυνατότητα σύναψης µιας νέας προγραµµατικής συµφωνί-
ας και τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου από το Υπουργείο 
Εσωτερικών. 

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δηµιουργία καταφυ-
γίου αδέσποτων ζώων και τη χρηµατοδότησή του, αλλά και 
τις δυνατότητες που προσφέρει εν γένει το πρόγραµµα 
Αντώνης Τρίτσης και την αξιοποίηση από πλευράς του ∆ή-
µου του συγκεκριµένου αναπτυξιακού προγράµµατος µε 
σκοπό τη χρηµατοδότηση σηµαντικών παρεµβάσεων στην 
πόλη των Αχαρνών.

Τοποθέτηση
καφέ κάδων
ανακύκλωσης 
σε  γειτονιές 
του  ∆ήµου 
Αχαρνών 
Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ιεύθυνση Κα-
θαριότητας και Ανακύκλωσης ενηµε-
ρώνει τους δηµότες πως βάσει του σχε-
τικού σχεδιασµού έχουν τοποθετηθεί 
οι πρώτοι καφέ κάδοι ανακύκλωσης σε 
συγκεκριµένα σηµεία της πόλης. Η συ-
γκεκριµένη δράση λαµβάνει χώρα σε 
συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής 
και τον ΕΣ∆ΝΑ και αναµένεται το προ-
σεχές διάστηµα να επεκταθεί µε την το-
ποθέτηση περισσότερων κάδων και την 
ανάλογη επικοινωνιακή καµπάνια. 

Πρόκειται για το πρώτο βήµα στην κα-
τεύθυνση της χωριστής συλλογής βιοα-
ποβλήτων. Αυτό όµως που έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για την επιτυχία της νέας αυτής 
προσπάθειας είναι όλοι να γνωρίζουµε 
πως στους καφέ κάδους ρίχνουµε µόνο 

οργανικά απορρίµµατα. 
Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνο-

νται:   Φλούδες, Φρούτα και Λαχανικά, 
Λίγα Φύλλα , Υπολείµµατα Τροφών, Ωµά 
ή Μαγειρεµένα Τρόφιµα. 

Όλα τα απορρίµµατα δεν ρίχνονται 
ποτέ µε τις συσκευασίες τους, αλλά ή 

απευθείας στον κάδο ή σε χάρτινες σα-
κούλες. 

Συµβάλλουµε όλοι ούτως ώστε τα ορ-
γανικά απορρίµµατα να γίνουν λίπασµα 
µέσω κοµποστοποίησης. «Ο αγώνας για 
την καθαριότητα και την ανακύκλωση εί-
ναι ένας αγώνας που απαιτεί τη συµµετο-

χή όλων µας. Εκπαιδευόµαστε, ακολου-
θούµε τις οδηγίες, αλλάζουµε την καθη-
µερινότητά µας, για να αλλάξουµε την 
πόλη µας. Η προσπάθεια για µια καθαρή 
πόλη είναι υπόθεση όλων µας», είναι το 
µήνυµα που έστειλε ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός.

Τα εµβολιαστικά κέντρα που λειτουρ-
γούν στο Κέντρο Υγείας και την Πολυκλι-
νική του Ολυµπιακού Χωριού επισκέφθη-
κε ο ∆ήµαρχος  Σπύρος  Βρεττός. Εκεί είχε 
την ευκαιρία να ενηµερωθεί από τους καθ’ 
ύλην αρµόδιους για το πως εξελίσσεται η 
πορεία των εµβολιασµών και για το πρω-
τόκολλο που ακολουθείται, να παρακο-
λουθήσει τη διαδικασία και να συνοµιλή-
σει µε δηµότες που µόλις είχαν εµβολια-
στεί. 

Ιδιαίτερα ευχαρίστησε διοίκηση και 
προσωπικό για τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν σε αυτή τη συνολική προσπάθεια, 
τους συνεχάρη για την εξαιρετική δουλειά 
που κάνουν αλλά και το αίσθηµα ασφά-
λειας που δίνουν στους δηµότες, ενώ επι-
σήµανε και την άρτια οργάνωση. 

Στα Εµβολιαστικά Κέντρα  Ολυµπιακού Χωριού  ο  ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός 

Με γεµάτη ατζέντα ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός στον Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα 
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27  Χρόνια  πολιτιστικής παρουσίας και δράσης στις Αχαρνές 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

Το «Μοραΐτικο» στοιχείο ολόκληρης της γης, όπου κι αν 
βρεθεί πάνω σε αυτήν, κάθε φορά θα βρίσκει τρόπο να κά-
νει αισθητή την κοινωνική του παρουσία ανάµεσα στον 

περίγυρο του. Ακόµα και σε µικρότερους οικισµούς, όπως ίσως 
µπορεί να χαρακτηρισθεί η περιοχή των Αχαρνών Αττικής, όσοι 
Πελοποννήσιοι βρέθηκαν τυχόν να ζουν εκεί, φρόντισαν να εν-
σωµατωθούν σε σύλλογο που να τους επιτρέπει την προοδευτι-
κή ανάπτυξη της κοινωνικότητας τους και παράλληλα την προ-
βολή της ιδιαίτερης πατρίδας τους. 

Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Αχαρνών «Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης», ιδρύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1993 από 24 ιδρυ-
τικά µέλη, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και επαγγελ-
µάτων, που δραστηριοποιούνταν στις Αχαρνές και είχαν κοινή 
καταγωγή από ένα σηµείο της αγαπηµένης µας Πελοποννήσου.

Πρώτος πρόεδρος του 9-µελούς µε διετή θητεία ∆.Σ., διετέ-
λεσε ο καθηγητής Νικόλαος Παπαθανασόπουλος ως το 1996 
όταν η έως τότε ταµίας, αείµνηστη κα Παναγιώτα (Πόπη)Φαµε-
λίτου, εκλέχθηκε πρόεδρος και παρέµεινε στη θέση αυτή αδιά-
λειπτα ως το 2020. Προσωρινός πρόεδρος έως ότου οι υγειονο-
µικές συνθήκες της πανδηµίας covid 19, επιτρέψουν τη διενέρ-
γεια Γενικής Συνέλευσης των µελών και εκλογών νέου ∆.Σ., δι-
ατελεί ο από το 2016 µέλος του ∆.Σ.,κος Ιωάννης Γαλανόπουλος.

Πρώτη έδρα του συλλόγου αποτέλεσαν γραφεία στην οδό 
Ηρώων Πολυτεχνείου & Κολοκοτρώνη – Αχαρνές, µέχρι τα γε-
γονότα που ακολούθησαν τον καταστροφικό σεισµό της Αθή-
νας το 1999. . Κατόπιν αυτού και  επι προεδρίας Θεόδωρου Κα-
τριβάνου τον Μάρτιο του 2000 ο Σύλλογος εγκαταστάθηκε στο 
κτήριο που κτίστηκε το 2ο ΚΑΠΗ Αχαρνών, στην περιοχή του 
Αγίου Πέτρου, όπου στεγάζεται µέχρι σήµερα.

Ο ιδρυτικός σκοπός του συλλόγου σύµφωνα µε το 2ο Άρ-
θρο του καταστατικού του, είναι:
1. Η ηθική, κοινωνική και πνευµατική εξύψωση των µελών
2. Η ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας, συναδέλφωσης και αλ-
ληλεγγύης µεταξύ των µελών
3. Η µελέτη και εκτέλεση, µέσω επικοινωνίας και συνεργασίας 
µε τις τοπικές αρχές αλλά και µε τους απανταχού Πελοποννή-
σιους, κάθε κοινωφελούς έργου καθώς επίσης και η συµµετο-
χή σε άλλες Πελοποννησιακές οργανώσεις
4. Η παροχή στους άπορους ή ασθενείς και εγκατεστηµένους 
µόνιµα στον δήµο Αχαρνών, Πελοποννήσιους κάθε βοήθειας 
υλικής ή ηθικής
5. Η προβολή του λαογραφικού πλούτου της Πελοποννήσου 
και γενικότερα του λαϊκού της πολιτισµού

Ο σύλλογος µας έκλεισε φέτος 28 χρόνια συνεχούς παρου-
σίας, στα πολιτιστικά και όχι µόνο, δρώµενα της πόλης των 
Αχαρνών και πλέον αριθµεί 330 µέλη. Συνοπτικά, έχει πραγµα-
τοποιήσει τις παρακάτω δράσεις.
l Μάιος 1993.Οµιλία για την επέτειο 150 ετών από τον θάνατο 
του Θ. Κολοκοτρώνη, στο πνευµατικό κέντρο ∆. Αχαρνών. Νο-
έµβριος. Εκτύπωση των πρώτων ηµερολογίων του συλλόγου.
l Φεβρουάριος 1994. 1ος ετήσιος χορός και κοπή Βασιλόπι-
τας. Σεπτέµβριος, 1ηεκδήλωση για την επέτειο άλωσης της Τρι-
πολιτσάς(23 Σεπτεµβρίου 1821). Μια εορταστική εκδήλωση 
που έκτοτε διοργανώνεται σχεδόν κάθε χρόνο από τον σύλλο-
γο µας. Έχοντας τη µορφή οµιλίας και χορευτικών παραστάσε-
ων παραδοσιακών χορών. Όπως είχε δηλώσει τότε ο πρόεδρος 
του συλλόγου, «Η άλωση της Τριπολιτσάς, ήταν µια από τις ση-
µαντικότερες επιτυχίες των επαναστατηµένων Ελλήνων ενάντια 
στους Οθωµανούς και το γεγονός αυτό, θα πρέπει να τιµάται δι-
ατηρώντας παράλληλα τις ιστορικές µνήµες.»
l Μάρτιος 1995. Χορευτική εκδήλωση για την επέτειο της 25ης 
Μαρτίου.Ιούνιος, υπαίθριο πανηγύρι µε ζωντανή µουσική στο 
Μετόχι Πάρνηθας.
l Σεπτέµβριος 1996. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την 
άλωση της Τριπολιτσάς, η πρόεδρος κα Φαµελίτου ανακοινώ-
νει την πρόθεση του συλλόγου µας για το άνοιγµα τραπεζικού 
λογαριασµού,προς συγκέντρωση χρηµάτων υπέρ της δηµιουρ-
γίας του «Σπιτιού τουΠελοποννησίου». Ενός χώρου φιλοξενί-
ας για τους συντοπίτες µας, όπου θα ανταλλάζονται σκέψεις και 
απόψεις και θα διατηρούνται οι στενές επαφές µεταξύ µας. Νο-
έµβριος. 1η Εκδροµή του συλλόγου, στο Λιµποβίσι Αρκαδίας, 
τόπο καταγωγής του Θ. Κολοκοτρώνη.

l Ιανουάριος 1997.Έκφραση της επιθυµίας µας, η νέα πλατεία 
Αγίου Πέτρου να φέρει την ονοµασία πλατεία «Θ. Κολοκοτρώ-
νη».
l Ιανουάριος 1998. Ίδρυση χορευτικών τµηµάτωνόλων των 
ηλικιών. Ως την περίοδο εκείνη, στις χορευτικές παραστάσεις 
του συλλόγου συµµετείχε το χορευτικό συγκρότηµα του δή-
µου Αχαρνών (∆ΕΑ∆Α).
l Ιούλιος 2000. Συµµετοχή στο παγκόσµιο Παναρκαδικό Συ-
νέδριο στην Τρίπολη.
l Ιανουάριος 2001.Κοπή Βασιλόπιτας και βράβευση του αθλη-
τή τάεκβοντο∆ηµήτρη Μισαηλίδη για την κατάκτηση της 9ης 
θέσης στο παγκόσµιο πρωτάθληµα.
l Νοέµβριος 2002. Με προσωπικές ενέργειες της κας. Φαµελί-
του και µε την ταυτόχρονη ιδιότητα της ως ∆ηµοτικής Συµβού-
λου του ∆ήµου Αχαρνών, σύµφωνα µε την απόφαση 909 της 
18/11/2002 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών, η πλατεία 
µεταξύ των οδών Αγίου Πέτρου και Ωρωπού (µερικά µέτρα από 
την έδρα του Συλλόγου µας), ονοµάζεται Πλατεία «Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη».
l Απρίλιος 2003 γλέντι Τσικνοπέµπτης. Αργότερα στη χρονιά, 
το ∆.Σ. του συλλόγου εκφράζει την επιθυµία ανέγερσης έφιπ-
που αδριάντα του Θ. Κολοκοτρώνη στην οµώνυµη πλατεία και 
ξεκινάει διαδικασίες ανεύρεσης τρόπου να πραγµατοποιηθεί.

Πραγµατοποιείται διαγωνισµός και το έργο δίνεται σε γλύ-
πτη. ∆υστυχώς µας προλαβαίνει η κρίση και έτσι ακόµα και σή-
µερα παραµένει απραγµατοποίητο. 
l Οκτώβριος 2008. Παρουσίαση του ιστορικού θεατρικού έρ-
γου του Αντώνη Ξεπαπαδάκου«Η δίκη του Κολοκοτρώνη», 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του δήµου Αχαρνών. Καθιερώνο-
νται οι «∆ράσεις της Τετάρτης», όπου ο σύλλογος πραγµατο-
ποιεί αναβίωση ντόπιων εθίµων, µε πρώτη δράση την παρα-
σκευή «κεντηµένου ψωµιού» από τη διευθύντρια του Λαογρα-
φικού Μουσείου Βαρνάβα.
l Μάιος 2009. ∆ιοργανώνεται το 1ο αντάµωµα Πελοποννησί-
ων στις Αχαρνές, στην πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη µε τη συµµε-
τοχή ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας.
l Ιανουάριος 2010. Ο σύλλογος προχωρά στην κατασκευή πα-
ραδοσιακών φορεσιών.
l Νοέµβριος 2013. Συµµετοχή σε εκδήλωση παραδοσιακών 
χορών της Περιφέρειας Αττικής.
l Μάρτιος 2015. Αφιέρωµα στον Θ. Κολοκοτρώνη, οµιλία στο 
δηµαρχείο Αχαρνών – χορευτική εκδήλωση.
l Ιανουάριος 2020. Ξεκινάει η συγκρότηση Πανελλήνιας Οµο-

σπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων, της οποί-
ας ο σύλλογος µας αποτελεί ιδρυτικό µέλος, µε εκπρόσωπο τη 
γενική γραµµατέα κα Ευαγγελία Καλαµίτση-Αντωνάτου. Στις 
εκλογές για την ανάδειξη του νεοσύστατου ∆.Σ. την 21η Φε-
βρουαρίου 2021 η κα Ευαγγελία Καλαµίτση  εκλέγχθηκε Β’ 
Γραµµατέας της Οµοσπονδίας.

Συµπληρωµατικά των παραπάνω να αναφέρουµε, τη συµ-
µετοχή των µελών του συλλόγου µας σε πολλές δράσεις κάθε 
χαρακτήρα, που διοργανώνει ο δήµος Αχαρνών και µας προ-
σκαλεί να συµµετέχουµε. Όπως για παράδειγµα εθελοντικές αι-
µοδοσίες, παρελάσεις εθνικών επετείων και καταθέσεις στεφά-
νων αγωνιστών, θρησκευτικές πανήγυρεις της πόλης και πλή-
θος παραδοσιακών χορευτικών εκδηλώσεων από τα χορευτι-
κά τµήµατα µας, που κάθε χρόνο αριθµούν περί τα 50 µέλη. 
Ιδιαίτερη αναφορά οφείλει να γίνει, στα τµήµατα γυµναστικής 
που προσφέρονται στα µέλη µας δύο φορές / εβδοµάδα από 
επαγγελµατία γυµνάστρια του συλλόγου. Και στο χορευτικό 
τµήµα παραστάσεων παραδοσιακών χορών από όλη την Ελ-
λάδα, υπό την καθοδήγηση έµπειρου και καταξιωµένου επαγ-
γελµατία χορευτή – δασκάλου παραδοσιακών χορών, για παι-
διά και ενήλικες, µε έµφαση στη λεπτοµέρεια και σεβασµό στην 
παράδοση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ εκ µέρους όλων των 
µελών µας και όσων φίλων του συλλόγου µας ως σήµερα, στην 
αγαπηµένη µας κυρία Φαµελίτου. Η «κυρία Πόπη» όπως όλοι 
µας την αποκαλούσαµε, «έφυγε» από κοντά µας πριν λίγο και-
ρό. Αποτέλεσε σηµαντική και δραστήρια προσωπικότητα τόσο 
για τον σύλλογο µας, όσο και για τον επιχειρηµατικό κόσµο των 
Αχαρνών, την τοπική αυτοδιοίκηση την οποία υπηρέτησε, τα 
ΚΑΠΗ του ∆ήµου και άλλες συλλογικότητες στις οποίες πρό-
σφερε χρόνο και ενέργεια. Συγκεκριµένα για τον σύλλογο Πε-
λοποννησίων Αχαρνών, αποτέλεσε πέραν από πρόεδρο του 
∆.Σ., µια συνεχή πηγή αισθήµατος ασφάλειας και στήριξης, ιδε-
ών και προσφοράς προς όλους, αλλά και θέλησης της διατήρη-
σης της Πελοποννησιακής πολιτιστικής κληρονοµιάς στις Αχαρ-
νές. ∆ηλώνουµε λοιπόν τις ευχαριστίες µας ως ∆.Σ. και τη δέ-
σµευση µας να συνεχίσουµε και να βελτιώσουµε το όραµα της.

Εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου 
Πελοποννησίων Αχαρνών 

«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»,
Ο Πρόεδρος,

Ιωάννης Γαλανόπουλος
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Πρόγραµµα συνεργείων αποκοµιδής ογκωδών 
απορριµµάτων από 4 Μαρτίου έως 22 Μαρτίου 2021
Ο ∆ήµος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτερης ενηµέρωσης των ∆ηµοτών δη-
µοσιοποιεί το νέο πρόγραµµα αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων Επτά ηµέρες 
την εβδοµάδα τα συνέργεια του ∆ήµου µας θα δίνουν για άλλη µια φορά τον 
δικό τους αγώνα µε γνώµονα την εξασφάλιση ενός βιώσιµου και υγιούς περι-
βάλλοντος.  Το πρόγραµµα δηµοσιοποιείται ώστε οι δηµότες να είναι σε θέση 
να προγραµµατίσουν τις εργασίες τους, για να µη µένουν µεγάλου µεγέθους 
αντικείµενα εκτεθειµένα για µέρες. 

Ο  Αντιδήµαρχος 
Ευστάθιος Τοπαλίδης

Νίκος ∆αµάσκος , Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων:

Νέες  ασφαλτοστρώσεις  δρόµων, σε Αγία 
Παρασκευή,  Μπόσκιζα  και  Πανόραµα

Πέρασε  από την 
Οικονοµική Επι-
τροπή  της Περι-

φέρειας Αττικής, προε-
δρεύοντος του Αντιπε-
ριφερειάρχη  Νίκου 
Πέππα, στην οποία µετέ-
χει και η Περιφερειακή 
σύµβουλος  Γεωργία 
Βλάχου,  η Έγκριση σύ-
ναψης των όρων του 
σχεδίου της Προγραµ-
µατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών για την υλοποίηση του Ερ-
γου µε τίτλο  «Κατασκευή δρόµων στις ΠΕ Αγίας Παρασκευής-Πανοράµατος -Μποσκιζας του ∆ήµου Αχαρ-
νών συνολικού προϋπολογισµού 3.170.000.00 €» , συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ.

Μετά την εισήγηση της Προϊσταµένης ∆/ΝΣΗΣ Αναπτυξιακού προγραµµατισµού κ. Μ. Μίσκα στην Οικο-
νοµική Επιτροπή, Και µετά από τον αγώνα που έδωσε ο Αντιπρόεδρος Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Αχαρνών 
κ. Νίκος ∆αµάσκος.  

Να σηµειωθεί ότι  τελική-ώριµη µελέτη που έχει στείλει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµος Αχαρνών από τις 
06-11-20 στην Περιφέρεια Αττικής. Αµέσως  µετά την έγκριση,  ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων  του ∆ήµου 
Αχαρνών, Νίκος ∆αµάσκος,  ευχαριστεί  θερµά, τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη, τους  Αντιπεριφεριάρ-
χες Νικόλαο Πέππα και Θανάση Αυγερινό! Τους Περιφερειακούς µας συµβούλους Θανάση Κατσιγιάννη, Γε-
ωργία Βλάχου και Ευρώπη Κοσµίδη, για την έγκριση της σύναψης των όρων της προγραµµατικής σύµβασης 
«Κατασκευή δρόµων στις πολεοδοµικές ενότητες Αγίας Παρασκευής, Πανοράµατος και Μπόσκιζας του ∆ήµου 
Αχαρνών» συνολικού προϋπολογισµού 3.170.000 ευρώ.

Η υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου θα βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά 
και θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήµατα του οδικού δικτύου των πιο πάνω περιοχών. 

∆ιακρίνοντας το µεγάλο ενδιαφέρον σας για την πόλη των Αχαρνών, και λόγω του µεγάλου οδικού δικτύ-
ου της πόλης µας ( περίπου 2.500km ) είµαστε βέβαιοι, πως θα εγκρίνετε άµεσα και τις άλλες (τέσσερις τον αριθ-
µό) ολοκληρωµένες µελέτες έργων οδοποιίας που σας έχουµε παραδώσει και που τόσο αναγκαίες είναι για τον 
∆ήµο και την ασφάλεια των δηµοτών µας!

Ένα πάγιο αίτηµα των κατοίκων στις Βόρειες Αχαρνές είναι έτοιµο προς υλοποίηση από πλευράς του ∆ή-
µου Αχαρνών, θα βρει επιτέλους την λύση του, επί ∆ηµαρχίας Σπύρου Βρεττού.

∆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).

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αίτηση  για  δωρεάν  e-shop για 
τους  επαγγελµατίες του  ∆ήµου  Αχαρνών
Ο ∆ήµος Αχαρνών στο πλαί-
σιο της ενίσχυσης της επιχει-
ρηµατικότητας και ανταποκρι-
νόµενος στις σύγχρονες απαι-
τήσεις του εµπορικού κόσµου 
προβαίνει σε µια σηµαντική 
συνεργασία µε το Επαγγελµα-
τικό  Επιµελητήριο  Αθηνών , 
µε τη δωρεάν δηµιουργία δι-
αδικτυακού καταστήµατος µέ-
σω του προγράµµατος «Ηλε-
κτρονικό Εµπόριο για όλους».

Οι ενδιαφερόµενοι θα 
πρέπει να συµπληρώσουν 
την αίτηση συµµετοχής στη 
δράση και να την αποστεί-
λουν στις ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις της ∆ιεύθυνσης Το-
πικής Οικονοµικής Ανάπτυ-
ξης και Επιχειρηµατικότητας.
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας :  
• Αλέξανδρος Αλεξανδρά-
κης,  Τηλ.:  2132072385, 
e-mail : Alexandrakis2006@
yahoo.gr
• Πέτρος Μαρίνης, Τηλ.:  
2132072378  e-mail : 
pmarinis@acharnes.gr
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Η Περιφέρεια Αττικής, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της 
Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, «υποκλίνεται» στα θήλεα και τα τιµά 
µέσα από µια σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων που θα λά-

βουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του µήνα. Ειδικότερα, µε πρωτοβου-
λία του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη και του τοµεάρχη Πολιτισµού 
-Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου κατ’ εξοχήν αρµόδιου για 
θεατρικές και µουσικές εκδηλώσεις, Χάρη Ρώµα, η Περιφέρεια Αττικής 
υλοποιεί, για άλλη µία φορά, ένα µοναδικό, υψηλού επιπέδου πρό-
γραµµα αφιερωµένο στη γυναίκα, µε συναυλίες και µια µουσικοθεατρι-
κή παράσταση. Το πρόγραµµα που κάνει πρεµιέρα ανήµερα την Παγκό-
σµια Ηµέρα της Γυναίκας (Ξεκίνησε  την ∆ευτέρα 8 Μαρτίου, αι θα ολο-
κληρωθεί στις 29 Μαρτίου 2021) σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ψηφι-
ακή παρακολούθηση, µε τη συµµετοχή καλλιτεχνών και εργαζοµένων 
στον χώρο του Πολιτισµού

∆ίπλα στο ∆ήµο Αχαρνών εµπράκτως η Περιφέρεια Αττικής.  
Νέες ασφαλτοστρώσεις έρχονται στο πολύπαθο ∆ήµο µας. 
Εγκρίθηκε  προχθές  από την Περιφέρεια Αττικής του Γιώρ-

γου Πατούλη, η σύναψης των όρων της προγραµµατικής σύµβα-
σης «Κατασκευή δρόµων στις πολεοδοµικές ενότητες Αγίας Παρα-
σκευής πανοράµατος και Μποσκίζας του ∆ήµου Αχαρνών», προϋ-
πολογισµού 3.170.000 ευρώ.

Είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισµοπαθείς, µε 11 φορτηγά 
οχήµατα, παρέδωσε κλιµάκιο της Περιφέρειας Αττικής µετά 
από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη @giorgos.patoulis στον 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  Κώστα  Αγοραστό. Την αποστολή συντόνι-
ζε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αττικής Β. Κόκκαλης, σε 
συνεργασία µε την Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο Ε. Κοσµίδη. 
Μεταξύ άλλων παραδόθηκαν 36.000 φιάλες νερού του ενός λίτρου, 
3.000 κουβέρτες φλις, 300 κουβέρτες στρατιωτικού τύπου, κ.α.  Ο Αντι-
περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης και η εντεταλµένη 
σύµβουλος Αττικης @evropikosmidi µετέφεραν µήνυµα του Περιφερει-
άρχη Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής  Γιώργος Πατούλης  δεν δείχνει 
καµία ανοχή σε ολιγωρίες και καθυστερήσεις όσο αφορά 
το καθαρισµό των ρεµάτων της Αττικής και αυτό έχουµε την 

χαρά να το απολαµβάνουµε σήµερα και να νιώθουµε ασφαλής . Συ-
γκεκριµένα  πολυπληθές συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής, µε ση-
µαντικό µηχανολογικό εξοπλισµό, και ξεκίνησε να καθαρίζει το ρέ-
µα του Αγίου Γεωργίου (παράλληλα µε την οδό Αλιάκµονος - από 
Πιρουνάκια µέχρι Γαλήνης).  Να ευχαριστήσω το Αστυνοµικό Τµή-
µα Αχαρνών την ∆ηµοτική αστυνοµία  και  προσωπικά τον κ. Σιδη-
ρόπουλο Γιώργο καθώς και όλους τους κατοίκους της περιοχής Πα-
νόραµα Αχαρνών και τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γιαννακό για 
το αµέριστο ενδιαφέρον τους για την περιοχή τους .  Από την άλλη 
πλευρά , ο  Σύλλογος  θέλει να ευχαριστήσει θερµότατα την Περι-

φερειακή Σύµβουλο   Ευρώπη   Κοσµίδη για την άµεση, καίρια και 
αποτελεσµατική της παρέµβαση, για την ανθρώπινη αλλά και επαγ-
γελµατική της προσέγγιση, και για την ολοκλήρωση του καθαρι-
σµού του ρέµατος που µας υποσχέθηκε. 

Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τον ΧΥΤΑ στη Φυλή
Παρά τις πολλές αντίθετες γνώµες που ακούστηκαν, η Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ολοκληρωµένη εγκατάστα-
ση διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) Αττικής» πήρε τη θετική γνωµο-
δότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. Οι αντεγκλήσεις ήταν 
πολλές, καθώς η διαχείριση των απορριµµάτων και ειδικά ο ΧΥΤΑ Φυ-
λής είναι ένα από τα βασικότερα θέµατα αντιπαράθεσης στην Περιφέ-
ρεια Αττικής εδώ και τετραετίες… Τελικά, η µελέτη εγκρίθηκε οριακά 
κατά πλειοψηφία, µε 51 ψήφους υπέρ και 49 κατά.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ξεκινά 
σήµερα στην Ανατολική Αττική ο πρώτος κύκλος ψεκασµών 
από εδάφους για την καταπολέµηση των κουνουπιών στο 

πλαίσιο του σχετικού προγράµµατος που εφαρµόζει η Περιφέρεια 
σε όλη την Αττική. Σε αυτόν τον πρώτο κύκλο, ο οποίος θα διαρκέ-
σει µέχρι τις 19 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθούν ψεκασµοί στις Οι-
κολογικά Προστατευόµενες περιοχές (φυσικά συστήµατα) της Ανα-
τολικής Αττικής, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των ∆ήµων της 
Ανατολικής Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος  Πατούλης, συνοδευόµε-
νος από την Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο Τεχνικών 
Έργων Ε. Κοσµίδη και τον ∆ιευθυντή Τεχνικών Έργων της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής Ι. Ασπρουλάκη, επισκέφθηκαν στις  

5 Μαρτίου 2021, την περιοχή Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης και συγκε-
κριµένα το Ρέµα Κόρµπι που βρίσκεται στη Λ. Βάρης –Κορωπίου και 
πραγµατοποιούνται αντιπληµµυρικά έργα. Τα έργα πραγµατοποιούνται 
από την Περιφέρεια, µε χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 
2014-2020 και είναι συνολικού προϋπολογισµού 20,05 εκ. ευρώ. Το 
έργο αφορά στην κατασκευή έργων διευθέτησης µήκους 2840 µ. περί-
που, στο τµήµα από την εκβολή του στην παραλία της Βάρκιζας µέχρι 
το υφιστάµενο τεχνικό έργο του ρέµατος στη Λ. Βάρης –Κορωπίου (στο 
ύψος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων). Κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψης ο Περιφερειάρχης ενηµερώθηκε από την κυρία Κοσµίδη για την πο-
ρεία υλοποίησης των έργων τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν 
σε διάστηµα 24 µηνών.

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη η 
σύµβαση για την έναρξη έργων βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας σε πάνω από 600 σηµεία στο οδικό δίκτυο αρ-

µοδιότητας της Περιφέρειας , προϋπολογισµού 28 εκ. ευρώ. Το συ-
γκεκριµένο έργο προβλέπει στοχευµένες παρεµβάσεις σε περισσό-
τερα από 600 σηµεία του οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέ-
ρειας Αττικής, στα οποία διαπιστωµένα κατόπιν αυτοψιών των υπη-
ρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας αλλά και σχετικών αναφορών 
πολιτών και αστυνοµικών αρχών παρουσιάζεται υψηλή επικινδυ-
νότητα. Ειδικότερα έχουν εκπονηθεί σχετικές µελέτες µε τις οποίες 
στοχευµένα θα αρθεί η επικινδυνότητα, όπως για παράδειγµα µέσω 
της τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, διαγραµµίσεων, σήµανσης, 
αλλαγής κλίσεων, νέων ασφαλτοστρώσεων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε προχθές την 
έγκριση χρηµατοδότησης ύψους 8 εκ. ευρώ, µέσω του ΠΕΠ Ατ-
τικής 2014-2020, για την αναβάθµιση των δεξιοτήτων τουλάχι-

στον 6.000 εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, παρουσία των Προέδρων 
των Επιµελητηρίων της Αττικής. Η ∆ράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
προγράµµατος της Περιφέρειας για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
Αττικής, µε άξονα τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση 
της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων στο νέο αναπτυξιακό πρό-
τυπο και έχει ως δικαιούχους τα 6 επιµελητήρια της Περιφέρειας Αττικής.

Επίβλεψη των εργασιών διαµόρφωσης των χώρων άθλησης και 
αναψυχής  στο Μητροπολιτικό Πάρκο Θριάσιου Πεδίου στον 
Ασπρόπυργο από τον  Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και το 

∆ήµαρχο Ν. Μελετίου. Τα έργα είναι συνολικής χρηµατοδότησης 3,7 εκ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκ. έχουν εξασφαλιστεί από πόρους της Περι-
φέρειας Αττικής και τα 1,7 εκ. ευρώ από το ∆ήµο Ασπροπύργου. Τον Πε-
ριφερειάρχη και το ∆ήµαρχο κατά την επίσκεψή τους στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης ∆. Αττικής Λ. Κοσµόπουλος, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Εκτέλεσης του Έργου και 
Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Τεχνικών Έργων Ε. Κοσµίδη, ο 
Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Α. Παπαδόπουλος.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Επιµέλεια: Ευρώπη Κοσµίδη – 
Πολιτικός Μηχανικός, 
Περιφερειακή  Σύµβουλος,
Εντεταλµενη  ∆/νσεων Τεχνικών
Έργων,  Υποδοµών,
Τεχνικού  Ελέγχου & Μελετών
• Τηλ. 6940 405618
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Aνακοίνωση υποψηφιότητας  
Βασίλη  Οικονόµου  
για τις εκλογές του Σεγας
Τριάντα έξι χρόνια  µε χωρί-
ζουν από αυτό το σκάµµα  
στην ∆ράµα όταν κέρδισα 
τους Πανελλήνιους Παίδων 
στο Τριπλούν.  Σήµερα παρα-
κολουθώ τον Αννίβα και τον 
Ρωµανό να δίνουν  τον δικό 
τους ωραίο αγώνα στον κλα-
σικό αθλητισµό, χωρίς  να 
αφήνουν το διάβασµα και τις 
σπουδές τους. 

Η υποχρέωσή µου απέναντι 
στα παιδιά µας, σε όλους τους 
νέους αθλητές, για ένα καλύτε-
ρο µέλλον του Ελληνικού Στί-
βου, όρισε την απόφασή µου για δράση και συµµετοχή.

Άλλωστε ο στίβος είναι η µεγάλη µου αγάπη. Γι αυτό θέτω υπο-
ψηφιότητα ως Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Στό-
χος µου να συνεισφέρω µε την εµπειρία µου, τις γνώσεις µου και τις 
αξίες που υπηρετώ σε ένα νέο και δηµιουργικό  κύκλο υπό την ηγε-
σία της Ολυµπιονίκης  και φίλης µου, Τασούλας  Κελεσίδου. 

Μαζί µε ένα πλήθος ικανών και άξιων συνεργατών και τη αξιο-
ποίηση όλων των ανθρώπων του ελληνικού στίβου θέλουµε να 
σχεδιάσουµε και να πετύχουµε την Αναγέννηση του Κλασικού 
Αθλητισµού. 

Η µόνη προσωπική µου δέσµευση σε αυτή τη προσπάθεια είναι 
ότι ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα υπηρετήσω την ιδέα 
της διεκδίκησης  µιας µεγάλης διοργάνωσης  στην Μακεδονία µας, 
των  Πανευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου  το 2028, στην Θεσσαλονί-
κη! Εύχοµαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους πιστεύοντας 
βαθιά ότι αξίζει τον κόπο να θέσουµε τον εαυτό µας στην υπηρεσία  
ενός  οράµατος που  θα αναγεννήσει τον Κλασικό Αθλητισµό της  
πατρίδα µας!

Επισκέφθηκε το Ζεφύρι ο Υπουργός Μιχάλης  Χρυσοχοΐδης

Επίσκεψη στο Ζεφύρι πραγµα-
τοποίησε, το πρωί της Τετάρ-
της 3 Μαρτίου 2021, ο Υπουρ-

γός Προστασίας του Πολίτη Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός που 
συνοδευόταν από τον ∆ιευθυντή 
της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆υτ. 
Αττικής και το ∆ιοικητή της Υποδι-
εύθυνσης Ασφαλείας ∆υτ. Αττικής, 
ενηµερώθηκε, στο ∆ηµαρχείο Ζε-
φυρίου, από το ∆ήµαρχο Φυλής 
Χρήστο Παππού και τον Αντιδήµαρ-
χο Ζεφυρίου Γιάννη Μαυροειδάκο για την κατά-
σταση που επικρατεί στο Ζεφύρι και στο ∆ήµο 
Φυλής, γενικότερα. 

Ο ∆ήµαρχος κι ο Αντιδήµαρχος του ζήτησαν να 
ενταθεί η αστυνόµευση στην περιοχή, επισηµαίνοντας 
ότι ο ∆ήµος Φυλής στέκεται έµπρακτα στο πλευρό της 
Πολιτείας, µε σκοπό την εµπέδωση του αισθήµατος 
ασφαλείας  στους συνδηµότες µας. 

Από την πλευρά του ο Υπουργός τόνισε ότι είναι 

αποφασισµένος να πατάξει την παραβατικότητα στην 
περιοχή, στη βάση ενός, απόλυτα προσαρµοσµένου 
στις ανάγκες της,  επιχειρησιακού σχεδίου µακράς δι-
άρκειας. Για την εκπόνηση και την εφαρµογή του επι-
χειρησιακού σχεδίου, θα συνεργαστούν, όπως είπε, 
ο Αττικάρχης και οι αρµόδιοι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που θα λάβουν από τον 
ίδιο. Πρόσθεσε ακόµα ότι θα ενισχύσει τις αστυνοµι-
κές δυνάµεις της περιοχής και ιδίως τις εξειδικευµένες, 
όπως τα ΤΑΕ και οι ΟΠΚΕ. 

Εθελοντές Αχαρνών Θρακοµακεδόνων
Η  Ευρώπη στηρίζει την Ελληνική Επανάσταση:  Ηρωικές Μορφές.

Ο ∆ήµος Αχαρνών ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός µε τους Εθελο-
ντές Αχαρνών & Θρακοµακε-
δόνων στο πλαίσιο του εορτα-
σµού των 200 χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση εµπνεύ-
στηκαν και τοποθέτησαν πίνα-
κες, Ευρωπαίων ζωγράφων µε 
θέµα τους την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑ-
ΝΑΣΤΑΣΗ!

Ένα µεγάλο ευχαριστώ για 

την βοήθεια να πραγµατοποιηθεί 
η δράση, στον Κοσµά Τζήκα 
,στον Νικηφόρο Κωνσταντινίδη,  
Μολτο καφέ , στον Γιώργο Βυνι-
χάκη στον Νίκο Τσουκλίδη.  Ιδι-
αίτερες ευχαριστίες στους Εθελο-
ντές µας Χάρη Σαµουργασιδη, 
Γιάννη Σαµουργασιδη, Πάνο 
Τσαπάρα , Τάκη Κυπραίο!!

Όλοι µαζί µπορούµε το καλύ-
τερο για την Πόλη µας.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Το σταδιακό άνοιγµα της οικονοµίας από 
τις 22 Μαρτίου, µε πρώτα απ' όλα το λια-
νικό εµπόριο, εξετάζει η κυβέρνηση, 
όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών 
Χρήστος Σταϊκούρας. ∆ήλωσε, παράλλη-
λα: «Οι δυο εβδοµάδες που πέρασαν µε 
lockdown κόστισαν σε δαπάνες και µείω-
ση φόρων 1,2 δισ. και µε τα 520 εκατ. να 
είναι στο λιανεµπόριο. Στα 3 δισ. είναι συ-
νολικά το κόστος για έναν µήνα και 750 
εκατ. περίπου εστιάζονται στο λιανεµπό-
ριο».

l Έως τις 16 Μαρτίου µπορούν να οριστικο-
ποιήσουν επιχειρήσεις και επαγγελµατίες τις 
αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή 
6 όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση 
που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Όπως εκτιµάται ο αριθµός των 
τελικών δικαιούχων θα είναι πολύ µικρότε-
ρος από τους 700.000 που υπέβαλλαν αιτή-
σεις.

l Ως τις 30 Ιουνίου 2021 παρατείνεται η προ-
θεσµία για την υποβολή των δηλώσεων 
φόρου κληρονοµιών, δωρεών και γονι-
κών παροχών, που έληξε τον Ιανουάριο 
και τον Φεβρουάριο αλλά και αυτών που 
πρόκειται να λήξουν τον Μάρτιο. Αυτό 
προβλέπει απόφαση του υφυπουργού 
Οικονοµικών, Απόστολου Βεσυρόπου-
λου.

l Έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2022 ανα-
νεώθηκε η πρόσβαση σε υγειονοµική περί-
θαλψη και ασφαλιστική κάλυψη για περισ-
σότερους από 6,2 εκατοµµύρια πολίτες 
(άµεσα και έµµεσα ασφαλισµένους). Αυτό 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του οe-ΕΦΚΑ. Συ-
γκεκριµένα, από την 1η Μαρτίου, η ασφα-
λιστική ικανότητα ανανεώθηκε για 12 µήνες 
σε 3.301.850 άµεσα ασφαλισµένους και σε 
2.917.701 έµµεσους ασφαλισµένους.

l Την επιβολή φόρων, από 22% έως και 
55%, στα αναδροµικά συνολικού ύψους 
1,4 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν τον 
Οκτώβριο του 2020 σε 1.100.000 συντα-
ξιούχους προαναγγέλλει η Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, µε απόφαση 
του διοικητή της, Γ. Πιτσιλή, που δηµοσι-
εύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως το βράδυ της ∆ευτέρας 1 Μαρτίου. Η 
φορολόγηση των ποσών αυτών θα γίνει 
κατά την εκκαθάριση τροποποιητικών 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
που θα κληθούν να υποβάλουν οι συ-
νταξιούχοι για τα έτη 2015 και 2016 για τα 
οποία έλαβαν τα αναδροµικά, όπως ανα-
φέρει η εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

l Στην απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης 
των ατοµικών επιχειρήσεων µέσω του ΓΕ-
ΜΗ και των Επιµελητηρίων θα προχωρήσει 
το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, 
όπως ανακοίνωσε ο αρµόδιος υπουργός 
Κυριάκος Πιερρακάκης, στο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου 
Αθήνας. Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε, 
ωστόσο, ότι δεν θα αλλάξει το υφιστάµενο 
καθεστώς διαχείρισης των ατοµικών επιχει-
ρήσεων, αλλά θα προχωρήσουµε στη βελ-
τίωση της διαδικασίας, προκειµένου να µπο-
ρεί κάποιος να ιδρύσει µια ατοµική επιχείρη-
ση από το σπίτι ή τη δουλειά του».

l Ο διοικητής της ΑΑ∆Ε Γιώργος Πιτσιλής 
ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της νέας 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, της οποίας θα 
κάνουν χρήση οι φορολογούµενοι για 
να κλείνουν τις υποθέσεις τους σε ένα 
24ωρο και όχι σε δύο µήνες, όπως ίσχυε 
µέχρι τώρα, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη 
στην Εφορία ή σε άλλες δηµόσιες υπηρε-
σίες. Μέχρι την 1η Ιουνίου 2021, το νέο 
σύστηµα θα λειτουργήσει πιλοτικά και θα 
αφορά µόνο στις αγοραπωλησίες ακινή-
των και στις δηλώσεις φόρου µεταβίβα-
σης ακινήτων, ενώ θα καταστεί υποχρεω-
τική από 1η Ιουνίου 2021. Μέχρι τις 31 
Μαΐου 2021 η διαδικασία υποβολής της 
δήλωσης ΦΜΑ θα πραγµατοποιείται είτε 
µε τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία είτε 
σύµφωνα µε την ισχύουσα σήµερα δια-
δικασία. Μέχρι το τέλος του έτους, θα 
εφαρµοστεί και για τις υπόλοιπες δηλώ-
σεις φορολογίας κεφαλαίου, δηλαδή τις 
δωρεές, τις γονικές παροχές και τις κλη-
ρονοµιές.

l Παράταση ενός έτους στην καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητι-
κών για τις περιπτώσεις υπαγωγής  Αυθαι-
ρέτων.  Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία 
από το ΥΠΕΝ, ύστερα από αίτηµα του ΤΕΕ, 
καθώς λόγω της πανδηµίας υφίσταται µεγά-
λος αριθµός αιτηµάτων µηχανικών που 
αντιµετωπίζουν σηµαντική δυσχέρεια στην 
εµπρόθεσµη συγκέντρωση και καταχώρη-
ση των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Οι 
καταληκτικές ηµεροµηνίες είναι διαδοχικές 
και η πρώτη από αυτές είχε λήξει, κατόπιν 
των παρατάσεων που είχαν δοθεί, στις 
8.2.2021. Με τη ρύθµιση του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι καταληκτι-
κές ηµεροµηνίες µετατίθενται εντός του 
2022 και ειδικότερα στις ηµεροµηνίες 
8.2.2022, 8.5.2022 και 8.8.2022. 

l Τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαρτίου, η δι-
αδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων οι 
οποίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
υπερχρέωσης, σύµφωνα µε σχετική ανα-
κοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, 
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4738/2020 
για τη ρύθµιση οφειλών και παροχή 2ης 
ευκαιρίας. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνα-
τότητα, από 1 Μαρτίου 2021, να ρυθµί-
σουν τις οφειλές τους, µέσω δικαστηρίου, 
συνεχίζοντας έτσι τη δραστηριότητά τους. 
Η διαδικασία της εξυγίανσης απαιτεί υπο-
χρεωτικά τη σύνταξη ειδικής έκθεσης, η 
οποία τεκµηριώνει τη βιωσιµότητα της 
επιχείρησης. Η έκθεση αυτή συντάσσεται 
αποκλειστικά και µόνο από εξειδικευµέ-
να φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι 
µέλη του Μητρώου Εµπειρογνωµόνων 
Αναδιάρθρωσης Οφειλών.

l Αυξάνεται στο 60% το ποσοστό της υποχρε-
ωτικής τηλεργασίας στις περιοχές που εντά-
χθηκαν από χθες στο επίπεδο πολύ αυξη-
µένου κινδύνου και ειδικά για τις επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποι-
ούνται στην παροχή υπηρεσιών. Αυτό 
προβλέπει η ΚΥΑ µε τα νέα έκτακτα µέτρα 
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνο-
ϊού για το διάστηµα από Πέµπτη 4 Μαρτίου 

έως Τρίτη 16 Μαρτίου.
l Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων, Γιάννης Τσακίρης, υπόγραψε, απόφα-
ση για το Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων 
Υφιστάµενων ∆ανείων Μικρών και Με-
σαίων Επιχειρήσεων (µε ετήσιο τζίρο µέ-
χρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούµενο 
προσωπικό µέχρι 250 άτοµα), για τους 
µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρ-
τιο 2021. Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να 
ήταν ενήµερα, την 30.09.2020 (δηλαδή να 
µην υπερβαίνουν τις 90 ηµέρες καθυστέ-
ρησης µε σηµείο αναφοράς την 
30.09.2020). Επιλέξιµα, καθίστανται και τα 
δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήµερα την 
30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήµερα, 
πριν την υποβολή της αίτησης χρηµατο-
δότησης.

l Με νέα τροπολογία στη Βουλή: Αναστέλλο-
νται για διάστηµα 75 ηµερών και οι προθε-
σµίες εµφάνισης και πληρωµής επιταγών 
των πληγέντων επιχειρήσεων που λήγουν 
το µήνα Μάρτιο, ενώ παρατείνονται οι προ-
θεσµίες καταβολής βεβαιωµένων οφειλών, 
για τους κοµιστές των επιταγών και µειώνο-
νται τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 για τους 
ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων.

l Με νέα τροπολογία από τον Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γε-
ωργιάδη, κατατέθηκε τροπολογία την Τε-
τάρτη 24 Φεβρουαρίου, για τη δυνατότη-
τα ρύθµισης της εκπτωτικής περιόδου, 
έτσι ώστε να δοθεί παράταση στις εκπτώ-
σεις έως τις 31 Μαρτίου 2021.

l Μια καινούργια ηλεκτρονική πλατφόρµα, 
που θα συνδέεται µε το Taxisnet και θα εί-
ναι σχεδιασµένη για να ανεβάζει ο φορολο-
γούµενος όσες αποδείξεις αγορών πλήρω-
σε µε µετρητά, ετοιµάζει για να δώσει σε 
χρήση η ΑΑ∆Ε. Και αυτό, θα µπορεί να γί-
νεται και από το tablet ή το κινητό, κατεβά-
ζοντας εφαρµογή από το Google Play ή το 
App Store σκανάροντας από smartphone 
το QR Code της απόδειξης. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, οι πληρωµές αυτές µε µετρη-
τά, εφόσον θα ψηφιοποιούνται στη συνέ-
χεια από τον φορολογούµενο, θα µπορούν 
να συνυπολογίζονται ενδεχοµένως και 
στους λαχνούς για την κλήρωση αποδείξε-
ων κάθε µήνα, µε έπαθλο 1.000 ευρώ.

l Νέο τοπίο γύρω από τον µεγαλύτερο φό-
ρο της χώρας µας αναµένεται να δηµιουρ-
γηθεί µέχρι το Πάσχα, όπως αποκάλυψε 
η 9η µεταµνηµονιακή αξιολόγηση που 
δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα. Οι θεσµοί 
έχουν συµφωνήσει µε τον Χρήστο Σταϊ-
κούρα σε ένα νέο χρονοδιάγραµµα για 
την ακίνητη περιουσία στη χώρα µας, 
σύµφωνα µε το οποίο η αναπροσαρµογή 
των αντικειµενικών αξιών να πραγµατο-
ποιηθεί εντός του Μαρτίου, προκειµένου 
µέχρι το τέλος Απριλίου θα έρθουν σηµα-
ντικές αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.

l Ηλεκτρονικά θα διενεργείται η υποβολή της 
δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτων µέ-
σω της νέας εφαρµογής που θέτει σε λει-
τουργία τις επόµενες µέρες η Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. Οι αγοραστές, 
εξουσιοδοτώντας τον συµβολαιογράφο, θα 
υποβάλλουν τη σχετική δήλωση µαζί µε τα 

απαραίτητα δικαιολογητι-
κά και µε αυτό τον τρόπο 
θα ολοκληρώνεται η διαδι-

κασία χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη στην 
εφορία. Το σχέδιο της ΑΑ∆Ε προβλέπει την 
προαιρετική εφαρµογή µέχρι και τα τέλη 
Μαΐου και από τις αρχές Ιουνίου όλη η δια-
δικασία θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονι-
κά µέσω της ειδικής  πλατφόρµας της ΑΑ-
∆Ε.

l Από τα µέσα Μαρτίου, αναµένεται να ξε-
κινήσει η σταδιακή καταβολή των αποζη-
µιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για 
τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν τον Ιανου-
άριο και για όσα εισέπραξαν µεν αλλά µει-
ωµένα κατά 40% από ενοικιαστές που θε-
ωρούνται πληττόµενοι. Από τις 15 Μαρ-
τίου προγραµµατίζεται να πραγµατοποι-
ηθεί η πληρωµή των αποζηµιώσεων για 
όσες αιτήσεις  COVID για τον Ιανουάριο 
εκκαθαρίστηκαν χωρίς πρόβληµα, ενώ 
µετά τις 30 Μαρτίου, θα πληρωθούν οι 
δηλώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν λάθη  
και έγιναν διορθώσεις.

l Για τις επιχειρήσεις που παρέµειναν κλειστές 
µε κρατική εντολή και δεν πλήρωσαν ενοί-
κιο για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουά-
ριο, το ποσοστό της αποζηµίωσης για τους 
ιδιοκτήτες, ανέρχεται στο 80% επί του συµ-
φωνηµένου ενοικίου. Στην περίπτωση που 
η επιχείρηση ανήκει στους πληττόµενους 
ΚΑ∆, η αποζηµίωση για τον ιδιοκτήτη ισού-
ται µε το 50% της απώλειας που υπέστη για 
το µειωµένο ενοίκιο που εισέπραξε. Όσον 
αφορά τα νοµικά πρόσωπα, το ύψος της 
αποζηµίωσης ανέρχεται στο 60% του µηνι-
αίου µισθώµατος.

l «∆εύτερη ευκαιρία» για να σώσουν τα 
ακίνητά τους από υπέρογκα πρόστιµα, 
αποκαλύπτοντας στους δήµους τα «ξεχα-
σµένα» τετραγωνικά µέτρα, αναµένεται 
να δώσει η κυβέρνηση σε ιδιοκτήτες ακι-
νήτων που δεν είχαν ενταχθεί στην πρό-
σφατη ρύθµιση: Μέσω αυτής της διαδικα-
σίας θα ταυτοποιηθούν τα τετραγωνικά 
µέτρα των ιδιοκτησιών και θα καταγρα-
φούν και από ΟΤΑ, στις περιπτώσεις που 
διαφέρουν από τα όσα έχουν δηλωθεί 
στην Εφορία.

l Έξοδος από το lockdown σε τρεις φάσεις :  
Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι η αρ-
χή της εξόδου από το «τούνελ» του κορω-
νοϊού θα γίνει -κατά πάσα πιθανότητα- στις 
22 Μαρτίου και θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. 
Η πρώτη φάση θα αφορά το άνοιγµα λιανε-
µπορίου και σχολείων έως τα τέλη Μαρτί-
ου. Στόχος της κυβέρνησης είναι αυτή τη 
φορά να ανοίξουν αντίστροφα οι σχολικές 
µονάδες. ∆ηλαδή πρώτα τα Γυµνάσια και τα 
Λύκεια, τα οποία έχουν µείνει για πολύ και-
ρό κλειστά και στη συνέχεια τα δηµοτικά. 
Μάλιστα, σύµφωνα, µε την κυβερνητική εκ-
πρόσωπο δεν αναµένεται να υπάρξει παρά-
ταση του σχολικού έτους, ένα από τα σενά-
ρια που είχε στο τραπέζι το υπουργείου Παι-
δείας προκειµένου να καλυφθεί η ύλη στην 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

l Ακολουθήστε τη σελίδα του Β.Ε.Α. 
https://acsmi.gr/  για κάθε πληροφορία 
και δωρεάν Συµβουλευτική Υποστήριξη. 
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Αιµοδοσία  Συλλόγου 
Εργαζοµένων  ∆ήµου Αχαρνών
Το παρών στην 
εθελοντική αι-
µοδοσία που 
διοργάνωσε 
την  Παρα-
σκευή 5  Μαρ-
τίου 2021, ο 
Σύλλογος Ερ-
γ α ζ ο µ έ ν ω ν 
του  ∆ήµου 
Αχαρνών έδωσε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  Σπύρος  Βρεττός. Ο 
κ. Βρεττός αφού ευχαρίστησε το κλιµάκιο του νοσοκοµείο 
«Αµαλία Φλέµινγκ» και τους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής για την οργάνωση, επισήµανε το ση-
µαντικό έργο που επιτελείται σε µια περίοδο που οι ανάγκες 
σε αίµα είναι ιδιαίτερα αυξηµένες λόγω της πανδηµίας.

Αιµοδοσία  Κυνηγετικού 
Συλλόγου Αχαρνών
Εν µέσω του 
3ου και σφο-
δρότερου κύ-
µατος της παν-
δηµίας covid 
19 και την ση-
µαντική έλλει-
ψη των νοσο-
κοµείων σε αί-
µα, ο Κυνηγε-
τικός Σύλλογος Αχαρνών τηρώντας τα απαραίτητα µέτρα 

προστασίας, πραγµατοποίησε την καθιερωµένη εαρινή εθε-
λοντική αιµοδοσία σε µια κοµβική στιγµή για την προσφο-
ρά προς τον συνάνθρωπό µας. Ευχαριστούµε θερµά τους 
κυνηγούς και φίλους αιµοδότες µας, που παρά τις δυσκολί-
ες που όλοι αντιµετωπίζουµε, ανταποκρίθηκαν πέρα των 
προσδοκιών στο κάλεσµά µας, δωρίζοντας ζωή.

Αιµοδοσία   Ι.Ν. Αίου ∆ιονυσίου Αχαρνών 

Την Κυριακή 7 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επι-
τυχία που αποδεικνύεται από την συµµετοχή του κόσµου, η 
6η Εθελοντική Αιµοδοσία που διοργάνωσε ο Ιερός Ναός 
Αγίου ∆ιονυσίου Αχαρνών υπό την αιγίδα της Μητροπόλε-
ως Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως και του Εθνικού Κέ-
ντρου Αιµοδοσίας. Ο κόσµος κατέφθασε από νωρίς το πρωί 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΝ. Αγ. ∆ιονυσίου µε τους 
υπευθύνους και φυσικά τον Εφηµέριο του ΙΝ. π. Αναστάσι-
ος Σαργέντη να έχουν προετοιµάσει την διαδικασία έτσι ώστε 
να τηρηθούν πιστά όλα τα µέτρα προστασίας κατά της µετά-
δοσης του covid19.  66 συνάνθρωποι µας προσέφεραν 55 
φιάλες αίµατος!     Στο ευχαριστήριο του ο  π. Αναστάσιος εί-
πε: «Ευχαριστούµε θερµά όλους τους εθελοντές αιµοδότες 
για τη γενναιόδωρη προσφορά τους και την ύψιστη µορφή 

ελεηµοσύνης κατά µίµηση Του Πρώτου Αιµοδότη, Του Κυ-
ρίου και Σωτήρα µας Ιησού Χριστού»

Εθελοντική Αιµοδοσία 
στο Γήπεδο του Αχαρναϊκού
Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η αιµοδοσία που διοργάνωσε 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 Αχαρνων, 
την Κυριακή 14-02-2021. Σαν ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ θέλουµε να ευ-
χαριστήσουµε 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 συ-
γκεντρωθούν 42 φιάλες αίµα. Επίσης ευχαριστούµε τον Βου-
λευτή της Ν∆ Βασίλη Οικονόµου, τον Αντιπρόεδρο του ∆ηµ. 
Συµβουλίου  Σπύρο Βάθη, τον επικεφαλή της Παράταξης 
«ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ» Πέτρο Βαρέλα, την ∆ηµ. Σύµβουλο  Χρύ-
σα ∆ουρίδα, τον Αποστολη Γούτα υπεύθυνο οργανώσεων 
ΟΝΝΕ∆, Γιώργο Φράγκο  αναπληρωτής  οργανώσεων Αττι-
κής ΟΝΝΕ∆, όπως και τους χορηγούς µας

Έµπρακτη η στήριξη του Θανάση Μπούρα 
στον Τοπικό Τύπο

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του καταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων - Πα-
ράρτηµα Αχαρνών συνέρχεται Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά κάθε 
χρόνο µέσα στο πρώτο τρίµηνο του έτους, ύστερα από γραπτή πρόσκληση 
της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται σε µία  εφηµε-
ρίδα, οκτώ ήµερες πριν τη σύγκλησή της και κοινοποιείται σε όλα τα µέλη.

Ύστερα από τα ανωτέρω και εφόσον επιτραπεί λόγω των έκτακτων µέτρων 
που επιβάλλει η πανδηµία του κορωνοϊού  που βρίσκεται σε εξέλιξη, την πραγ-
µατοποίηση γενικών συνελεύσεων που προϋποθέτουν την µαζική προσέλευ-
ση των µελών του λυκείου µας, καλούνται τα µέλη σε Τακτική Γενική Συνέ-
λευση, την 28η Μαρτίου 2021, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθου-
σα του Λυκείου, Φιλαδελφείας 6 (Κεντρική Πλατεία). Σε περίπτωση µη απαρ-
τίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόµενη Κυριακή 04-04-2021 
στο ίδιο µέρος την αυτή ώρα και µε τα ίδια θέµατα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέως της Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα χρονικού δια-
στήµατος από 01-01-2020 έως 31-12-20.
3. Επικύρωση απολογισµού εσόδων και εξόδων από 01-01-20 έως 31-12-20.
4. Έγκριση των πεπραγµένων και απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
5. Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων για το έτος 2021.
Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σχετικά µε την διεξαγωγή ή µη της Τακτι-
κής Γενικής Συνέλευσης του Λυκείου µας, θα ενηµερωθείτε µε νέα ανακοίνω-
ση.
Ελπίζουµε να τελειώσει σύντοµα η πανδηµία του κορωνοϊού, ώστε να µας επι-
τραπεί να συνεχίσουµε υγιείς τις δραστηριότητες του λυκείου µας.

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

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΗ

Κατατέθηκε η µε αριθµό 783-52/03.03.2021 
υπουργική τροπολογία (επισυνάπτεται) στο 
Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποί-
ηση και την αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου 
των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις 
προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφά-
λειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υπο-
δοµές», όπου το άρθρο 4 αφορά στη δηµοσίευση δι-
ακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, πα-
ρατείνεται η δηµοσίευση διακηρύξεων στον περιφερει-
ακό και τοπικό τύπο µέχρι τις 31.12.2023.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής ∆υτικής 
Αττικής, Θανάσης Μπούρας, ήταν σε διαρκή επικοινω-
νία µε εκδότες του περιφερειακού και του τοπικού τύπου 
και µε την παρέµβασή του στους αρµόδιους φορείς συ-
νετέλεσε καθοριστικά στο να δοθεί αυτή η παράταση. 

Ο κ. Μπούρας µεσολάβησε ώστε να κληθεί στην ∆ι-
αρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµε-
ρίδων, κος Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, προκειµέ-
νου να εκθέσει τις απόψεις της Ένωσης επί του θέµατος.

Στη σηµερινή συνεδρίαση στην Ολοµέλεια της Βου-
λής, ο κ. Μπούρας ως Προεδρεύων ανοίγοντας τη συζή-
τηση του ανωτέρω Σχεδίου Νόµου, αναφέρθηκε στην 
τροπολογία, δηλώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιηµένος για 
τη θετική αυτή εξέλιξη, ευελπιστώντας σε µελλοντική 
οριστική επίλυση του ζητήµατος.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μπούρας υπεραµύνθηκε του 
Επαρχιακού Τύπου, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα ζω-

ντανό κοµµάτι της κοινωνίας, που προσφέρει σηµαντικά 
σε όλες τις δραστηριότητες της επαρχίας, όχι µόνο στην 
ενηµέρωση. Ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο που δι-
ανύουµε, ο επαρχιακός και τοπικός τύπος επιβιώνει κά-
τω από δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, καθώς οι δια-
φηµίσεις από τις τοπικές επιχειρήσεις έχουν µειωθεί. 
Οπότε είναι πολύ σηµαντική η συνέχιση των δηµοσιεύ-
σεων των διακηρύξεων. 

Ο κ. Μπούρας αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι 
βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό του τοπικού τύπου, 
αναγνωρίζοντας τη σηµαντική συµβολή του στις τοπικές 
κοινωνίες και δεσµεύεται ότι θα είναι πάντα αρωγός σε 
οποιοδήποτε ζήτηµα αντιµετωπίζουν.

∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!
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Έχοντας υπόψιν την µε αριθ. 4/26-02-2021 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6003ΟΕΨΓ-161), το Κέ-
ντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που πε-
ριλαµβάνει τα παρακάτω.

Υποέργα:
• Υποέργο (1) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης ΣΥ∆ – στο ∆ήµο Αχαρνών, αφορά στη 
λειτουργία του Βαµβακάρειου Ξενώνα Α' Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», εννέα (9) ατόµων της Πράξης «ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.∆) ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» µε κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5070653.
• Υποέργο (2) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης ΣΥ∆ – στο ∆ήµο Αχαρνών, αφορά στη 
λειτουργία του Βαµβακάρειου Ξενώνα Β' Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», εννέα (9) ατόµων της Πράξης «ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.∆) ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070653.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ύνανται να υπαχθούν στο πρόγραµµα άτοµα µε Αναπηρία άνω των 18 ετών.
Σηµειώνεται ότι οι θέσεις των δυνητικά ωφελούµενων θα καλυφθούν σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που θα προ-

κύψει βάσει της βαθµολογικής κλίµακας των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική παράγραφο της 
παρούσας Πρόσκλησης. Η εισήγηση της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας και της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών κυρώνεται από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα.

Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει για 3 χρόνια.
Οι Στέγες, θα προσφέρουν σε δεκαοχτώ (18) άτοµα µε Αναπηρία, όπως ορίζεται στη µε Α.Π. 699/22.03.2017 – 

Α∆Α 6Σ7Ν7Λ7-ΑΡΩ Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας και σύµφωνα µε το άρθρο 5 του υπ’αριθµ.1160/Β/08.04.2019 
ΦΕΚ, υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας και υπηρεσίες οι οποίες θα εστιάζουν σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κα-
τάρτισης και σύνδεσης µε την κοινότητα.

Οι «Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», θα λειτουργούν χω-
ρίς διακοπή, καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους, 24ώρες το 24ωρο, προσφέροντας τις παρακάτω περιγραφόµενες 
υπηρεσίες σε άτοµα µε Αναπηρία, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον αντιµετωπίζει σοβαρές αδυναµίες στη 
στήριξή τους και συγκεκριµένα: α) δε διαθέτει την απαραίτητη γνώση για την ιατρική, κοινωνική και περαιτέρω στή-
ριξή τους, β) εργάζεται, γ) έχει οικονοµική αδυναµία σε ό,τι αφορά στην παροχή των προβλεπόµενων αναγκαίων υπη-
ρεσιών προς τα άτοµα µε Νοητική Υστέρηση, δ) αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα ή και προβλήµατα 
υγείας. Τα παραπάνω συντρέχουν κατά περίπτωση µεµονωµένα ή και συνδυαστικά.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν τα κάτωθι:

• Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαµονή
• Υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή
• Ιατρική φροντίδα των ενοίκων µε µέριµνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυµα
• Μέριµνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συµµετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα µε τις 
επιθυµίες τους.
• ∆ιαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό, των προσωπικών δεξιοτή-
των και ικανοτήτων των ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός αυτονοµίας, ανάπτυξης της προσωπικότη-
τας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον.
• Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση.
• Ενηµέρωση των οικογενειών ή των δικαστικών συµπαραστατών των ενοίκων αναφορικά µε τη διαβίωσή τους στην 
Σ.Υ.∆. και να επιζητά τη συνεργασία τους.
• Προάσπιση της δυνατότητας κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, µε σεβασµό της ιδιωτικότητας και της σεξουαλικότη-
τας του.

Το σύνολο των προαναφερόµενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούµε-
νων, τη δηµιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥ∆
Για την εγγραφή υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το ΦΕΚ: Τεύχος Β, 1160/08.04.2019:

1. Αίτηση Συµµετοχής η οποία χορηγείται από το Φορέα.
2. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Πρόσφατες Φωτογραφίες(3).
6. Ιατρικό ιστορικό (γνωµατεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκµηριώνει την αδυναµία αυτόνοµης διαβίωσης χω-
ρίς κατάλληλη υποστήριξη.
7. Γνωµάτευση Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α.
8. Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δηµόσιου νοσοκοµείου ή του ευρύ-
τερου δηµόσιου τοµέα ή µέλους του ΣΚΛΕ µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
9. Εάν το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε τη φροντίδα του συγκεκριµένου ωφελούµενου (γονέας/κηδεµόνας) είναι 
άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕ∆.
10. Εάν το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε τη φροντίδα του συγκεκριµένου ωφελούµενου (γονέας/κηδεµόνας) ή άλ-
λο µέλος της οικογένειας ανήκει στην οµάδα των ΑµΕΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρί-
ας του/τους ενισχύ.
11. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).
12. Αντίγραφο ή εκτύπωση του ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφόσον το άτοµο υποχρεού-
ται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η τελική επιλογή γίνεται από την ειδική επιτροπή εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούµενων, 

η οποία ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», σύµφωνα µε τα παρακάτω 
κριτήρια επιλογής:
1. Αξιολόγηση της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας
2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου.
3. Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε επίδοµα).
4. Οικογενειακή κατάσταση.
5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόµιµου κηδεµόνα.
Ειδικότερα, η µοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ
1. Αξιολόγηση ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Αξιολόγηση της προσωπικότητας του ενδιαφερόµενου ατόµου. 15

∆υνατότητα συµµετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της
Κοινότητας.
15
∆υνατότητα προσαρµογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης
µε τους άλλους ενοίκους.
15
Η καταρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο
το άτοµο ή/και την οικογένειά του κ.α.
15
2. Ασφαλιστική ικανότητα Ανασφάλιστος/η 9
Ασφαλισµένος/η 5
3. Ύψος ατοµικού ή οικογενειακού εισοδήµατος Εισόδηµα κάτω από όριο της φτώχειας 10
Εισόδηµα από το όριο της φτώχειας1 έως 15.000 7
Εισόδηµα πάνω από 15.000 4
4. Οικογενειακή κατάσταση Ύπαρξη άλλου ΑµΕΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούµενος) 5
Μέλη µονογονεϊκών οικογενειών 7
Τρίτεκνοι /Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώµενων µελών εκτός του
ωφελούµενου).
3
5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα /νόµιµου κηδεµόνα Άνεργος/η 6
Εργαζόµενος/η 3
1 Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.917 ευρώ ετησίως ανά µονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 10.326 

ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, και ορίζεται δε στο 60% του 
διάµεσου συνολικού ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιµήθηκε σε 8.195 ευρώ, ενώ το 
µέσο ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών της Χώρας εκτιµήθηκε σε 16.147 ευρώ. Για τον υπολογισµό του διαθέ-
σιµου εισοδήµατος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα µετά την αφαί-
ρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε επίδοµα.

Από τη διαδικασία µοριοδότησης προκύπτει λίστα κατάταξης των υποψηφίων µε σειρά προτεραιότητας. Επιλέγονται 
τα άτοµα έως τη συµπλήρωση του αριθµού των διαθέσιµων θέσεων. Η ανάρτηση των οριστικών πινάκων θα γίνει στην ιστο-
σελίδα του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ».

Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων και ύπαρξης επιλαχόντων αυτοί θα καλύπτουν όποιο κενό προκύψει στο µέλλον 
εάν και τότε ενδιαφέρονται.

Η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα/στάδια:
1. Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισµός του συνολικού αριθµού των συµµετεχόντων/θέσεων στην πράξη, 

σύµφωνα µε τον αριθµό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.
Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συµµετεχόντων µε τον αριθµό των ατόµων που οι αιτήσεις 

τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και εποµένως γίνονται 
δεκτές από την Επιτροπή.

2. Επιλογή συµµετεχόντων στην πράξη.
Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελούµενων της πράξης, συµπε-

ριλαµβανοµένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των 5 προαναφερόµενων κριτηρίων επι-
λογής, ο οποίος επικυρώνεται από το ∆ιοικητικό συµβούλιο του Φορέα.

3. Έκδοση απόφασης και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων.
Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής, περιγράφοντας 

επίσης τις επιµέρους εργασίες/στάδια που πραγµατοποιήθηκαν και ενηµερώνει τον υποψήφιο ένοικο ή τον γονέα ή δικα-
στικό συµπαραστάτη για τον τρόπο λειτουργίας, δικαιώµατα-υποχρεώσεις κλπ.

Κατόπιν ο δικαιούχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων και ενηµέ-
ρωσης των ωφελούµενων.

4. Υπογραφή «Συµβολαίου».
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγών ή µη συµµετοχών από πλευράς ωφελούµενων και σε κάθε περίπτωση λό-

γω µη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιµοποιώντας τους επιλα-
χόντες µε βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.

Οι ωφελούµενοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα επιλεγέντων, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφε-
λούµενων και των επιλαχόντων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση συµµετοχής συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολο-

γητικά καθηµερινά από ∆ευτέρα – Παρασκευή και 08:00 π.µ.– 15:00 µ.µ.:
α. Στα γραφεία του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» ∆ήµου Αχαρνών (Πλαταιών 23Α & Μπόσκιζας, 

Αχαρνές)
β. Είτε εναλλακτικά, µέσω courier ή ταχυδροµείου
Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 31/03/2021 στις 14.00 µ.µ.
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η παρούσα διατίθεται από το «Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Κέ-

ντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» ∆ήµου Αχαρνών, στη διεύθυνση https://www.kentroamea.gr/ επίσης και στις 
ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α. µε Α και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. µε Α.

Επιπλέον, η παρούσα διατίθεται από τον Φορέα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων της Περιοχής Παρέµβασης, της 
Περιφέρειας Αττικής, στις Κοινωνικές ΥπηρεσίεςτηςΠεριφέρειαςΑττικής,στοΚέντροΚοινωνικήςΠρόνοιαςτηςΠεριφέρειας Ατ-
τικής και τα παραρτήµατα του, σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας συµπεριλαµ-
βανοµένων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) και των παραρτηµάτων τους, καθώς επίσης στη ∆/
νση Προστασίας ΑΜΕΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις µπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 
(2102404443, 2102404444), είτε µέσω e–mail (kdap.arogi@gmail.com), είτε στα γραφεία του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές 
Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» (Πλαταιών 23Α & Μπόσκιζας Τ.Κ. 136 79 Αχαρνές).

Η ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆.
ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ  ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥ∆) ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»

ΑΡΩΓΗ
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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

Η παλαιότερη πολιτική προεκλογική αφίσα των Αχαρνών
Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου Πηγαδάς γεννή-

θηκε στο Μενίδι το 1870. Όπως λέει και 
το επίθετο Πηγαδάς, η εργασία των προ-

γόνων του ήταν η διάνοιξη πηγαδιών, φρεάτων 
παντός είδους και λαγουµιών. 

Ο Ιωάννης, ένας από τους µεγάλους Μενι-
διάτες επιστήµονες του 19ου αιώνα, τελείωσε 
το τριτάξιο δηµοτικό στο Μενίδι και στην συνέ-
χεια παρακολούθησε µε µεγάλες στερήσεις το 
Ελληνικό Σχολείο και το Γυµνάσιο στην Αθή-
να, όπως έκαναν τότε τα νέα αγροτόπαιδα που 
ήθελαν να σπουδάσουν. 

Το 1889 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών από όπου αποφοίτη-
σε το 1898 µε βαθµό «ΚΑΛΩΣ». Ειδικεύτηκε 
στην Χειρουργική και στην Μαιευτική.

Ο Ιωάννης Πηγαδάς διατέλεσε ∆ήµαρχος 
Αχαρνών από το 1907 µέχρι το 1914, επικρα-
τώντας των αντιπάλων του σε δύο εκλογικές 
αναµετρήσεις. Συγκαταλέγεται µεταξύ των 
πρώτων µορφωµένων και νεωτεριστών ∆η-
µάρχων του Μενιδίου. Επί των ηµερών του συ-
ντελέστηκε η µεγάλη απαλλοτρίωση των 4 
στρεµµάτων της Μονής Πετράκη στο κέντρο 
του Μενιδίου. 

Η απαλλοτρίωση έγινε στην βόρεια πλευ-
ρά του µεγάλου κτήµατος του Μετοχίου του 
Αγίου Νικολάου, που βρισκόταν µεταξύ της 
σηµερινής οδού Παγκάλου και σχεδόν συνό-
ρευε προς Νότον µε την σηµερινή κεντρική 
πλατεία των Αχαρνών. Το Μετόχι αυτό ήταν 
γνωστό µε την ονοµασία «Τα Καλογέρια» και 
προφανώς η ύπαρξή του είχε τις βαθιές της ρί-
ζες στην Τουρκοκρατία, στην Φραγκοκρατία, 
στον Μεσαίωνα και στους Βυζαντινούς χρό-
νους. Η ιστορία για την ύπαρξή του έχει δυστυ-
χώς χαθεί για πάντα. 

Το Μετόχι αυτό περιελάµβανε πολλά 
υποστατικά, κελιά, κτίσµατα και κατά καιρούς 
πλούσια δενδροφύτευση, πηγάδι µε άφθο-
νο νερό και χρήσεις που σήµερα µας είναι 
άγνωστες. 

Το γκρέµισµα της εκκλησίας του Αγίου Νι-
κολάου, όπως και το γκρέµισµα της εκκλησίας 
του παλιού Αγίου Βλασίου είναι από τα µελα-
νότερα σηµεία της σύγχρονης µετεπαναστατι-
κής ιστορίας της πόλης µας. 

Στις σκοτεινές εποχές που προηγήθηκαν 
αλλά και ακολούθησαν την Επανάσταση του 
1821, φαίνεται πως κατεδαφίστηκαν επίσης και 
αρκετές ιδιωτικές εκκλησίες που υπήρχαν στο 
σηµερινό κέντρο του Μενιδίου, εγκατεστηµέ-
νες σε µεγάλα ιδιόκτητα (ενδεχοµένως µικρο-
φεουδαρχικά) κτήµατα παλαιών οικογενειών. 

Για να µην απορεί κανένας γι' αυτά που 
γράφουµε, να γνωρίσουµε σε όσους δεν γνω-
ρίζουν, πως κατά την δεκαετία του 1920 η Μο-
νή Πετράκη έβγαζε σε αλλεπάλληλες δηµο-
πρασίες αρκετά οικόπεδα γύρω από τη παλιά 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που ταυτίζεται 
σήµερα µε τον πεζόδροµο της µικροπλατείας 
του Αγίου Νικολάου. 

Οι Μενιδιάτες για λόγους προκατάληψης 
και θρησκοληψίας, αρχικά δεν αγόραζαν, αλ-
λά στο τέλος αγόρασαν αντί εξευτελιστικών 
τιµών όλα τα οικόπεδα που πλειστηρίασε το 
Μοναστήρι. 

Η έκταση της απαλλοτρίωσης των 4 στρεµ-
µάτων λοιπόν, χρησιµοποιήθηκε από το 1914 
ως προαύλιο του ήδη τότε υπάρχοντος 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου των Αχαρνών και αργότε-
ρα, ως χώρος ανεγέρσεως του 2ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου, στα τέλη της δεκαετίας του 1920. 

Πολύ σηµαντική ήταν και η πολύπλευρη 
στήριξη του Ιωάννη Πηγαδά προς την Ερανική 
Επιτροπή για την ανέγερση και αποπεράτωση 
του δεύτερου µεγάλου Ναού του κεντρικού 
Μενιδίου, που ήταν ο ναός της Παναγίας (Κοί-
µησης της Θεοτόκου). Και για τα δύο µεγάλα 
αυτά έργα δεν δίστασε να έρθει σε αντιπαράθε-
ση µε πολλούς συντηρητικούς συµπατριώτες 
του, όπως άλλωστε είχε κάνει και ο προκάτο-
χός του ∆ήµαρχος ∆ηµήτριος Βαρελάς. 

Το 1913 και µετά από οµόφωνη προτροπή 

του συνόλου των Μενιδιατών πήρε την πρω-
τοφανή απόφαση να ακυρώσει τον εορτασµό 
του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής για την 
χρονιά εκείνη, σε ένδειξη πένθους για την δο-
λοφονία του Βασιλιά Γεωργίου Α’ στην Θεσσα-
λονίκη αλλά και σε ένδειξη πένθους για τις 
απώλειες των Μενιδιατών στρατευµένων στον 
ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1912-1913. 

Ο Ιωάννης Πηγαδάς ήταν ο τελευταίος ∆ή-
µαρχος της πρώτης φάσης της διοικητικής ορ-
γάνωσης του ∆ήµου Αχαρνών. Μετά την θη-
τεία του, και για 32 χρόνια, επειδή ο ∆ήµος δεν 
συγκέντρωνε τον προβλεπόµενο αριθµό κατοί-
κων υποβιβάστηκε σε Κοινότητα µέχρι τις 25 
Φεβρουαρίου του 1946, οπότε η Κοινότητα 
Αχαρνών προήχθη πάλι σε ∆ήµο. Είχε διαδε-
χθεί στη ∆ηµαρχία τον επίσης µορφωµένο και 
νεωτεριστή, ∆ικηγόρο ∆ηµήτριο Γ. Βαρελά, 
που υπήρξε ∆ήµαρχος από το 1904 µέχρι το 
1907. 

Ο Ιωάννης Πηγαδάς ήταν παντρεµένος µε 
την Αθηναία Αλεξάνδρα Ιωάννου Πυρρή. Η 
σύζυγός του ήταν γόνος της ιστορικής και 
πλούσιας οικογένειας Πυρρή, που κλάδος της 
είχε δηµιουργήσει ένα από τα µεγαλύτερα ερ-
γοστάσια των Αθηνών, τη «Εριουργία Πυρρή» 
στους Αµπελοκήπους, εκεί που σήµερα βρί-
σκεται χτισµένος ο Πύργος των Αθηνών. 

Η Αλεξάνδρα άφησε εποχή στο Μενίδι για 
τις αστικές Αθηναϊκές ενδυµατολογικές της επι-
λογές, επηρεάζοντας πολλές κυρίες των Αχαρ-
νών στο να υιοθετήσουν το Αθηναϊκό ντύσιµο. 
Ήταν συνήθως ντυµένη µε µακριά φορέµατα 
και τουαλέτες, µε κεντητά λευκά πουκάµισα, 
ευρωπαϊκά κοσµήµατα και τα µαλλιά της ήταν 
πιασµένα σε αρχοντικό κότσο. 

Μια από της εγγονές του Ιωάννη και της 
Αλεξάνδρας Πηγαδά, ήταν και η αγαπηµένη 
µας Νταντούλα (Αλεξάνδρα) Πηγαδά, παλαιά 
υπάλληλος του ∆ήµου, Πρόεδρος για πολλά 
χρόνια του Σώµατος Ελληνίδων Οδηγών και 
σύζυγος του Νίκου Λαζαρή, δηµοτικού συµ-

βούλου και για µικρό χρονικό διάστηµα δη-
µαρχεύοντος του ∆ήµου µας. 

Ο Νίκος Λαζαρής έπαιξε κοµβικό ρόλο 
στην µεταπολεµική µεγάλη διένεξη µεταξύ των 
δηµοτικών παρατάξεων του Προκόπη Παπα-
θανασίου και του Χρήστου ∆έδε.  Μια διένεξη 
που δυστυχώς επηρέαζε για δεκαετίες τις πολι-
τικές διχαστικές επιλογές µεγάλου µέρους των 
συµπατριωτών µας. 

(Αλλά για το ιστορικό της διένεξης των οπα-
δών του Χρήστου ∆έδε και του Προκόπη Πα-
παθανασίου περισσότερα θα ακολουθήσουν 
σε επόµενη µας ανάρτηση). 

Η οικογένεια Πηγαδά έχει καταθέσει ευλα-
βικά στην Ι.Λ.Ε.Α. την προεκλογική αφίσα που 
βλέπετε, το πρωτότυπο του πτυχίου του για-
τρού, την ιατρική του σφραγίδα του, µεγάλο 
αριθµό εγγράφων και τριψήφιο αριθµό φωτο-
γραφιών ιδιαίτερα σηµαντικών για την περιοχή 
µας. 

Η φωτογραφία είναι δηµοσιευµένη στο 
Επετειακό Λεύκωµα της Ι.Λ.Ε.Α. το οποίο µπο-
ρείτε να προµηθευτείτε από το Μουσείο, τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 210 24 62 701.
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Γράφει ο Χρήστος  Ξενοκώστας,
Συγγραφέας, Οικονοµολόγος

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις -εµπορικές, 
αγροτικές, βιοτεχνικές, τεχνολογίας κ.α,.- 
συνιστούν για τις ∆υτικές Οικονοµίες την 

ραχοκοκαλιά του οικονοµικού συστήµατος, πα-
ραµένοντας για ολόκληρο τον 20ο αιώνα ο ισχυ-
ρότερος οικονοµικοκοινωνικός βραχίονας του 
συστήµατος.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα µπαίνουµε πλέον σε µια νέα 
εποχή όπου δεν δεσπόζει η µεταποιητική βιοµηχανία αλλά η 
τεχνολογία της πληροφορίας, οδεύοντας µε γοργούς ρυθµούς 
στην µεταβιοµηχανική κοινωνία.

Στην κοινωνία της γνώσης παρατηρούµε ότι η µισθωτή ερ-
γασία τείνει να αντικαθίσταται από την αυτοµατοποιηµένη πα-
ραγωγή, η οποία µάλιστα δηµιουργεί συνθήκες µεγιστοποίη-
σης του κέρδους σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα σε σχέση µε 
την εργασία.

Συνεπώς δεν συνιστά η εργασία την κύρια αιτία για να πα-
ράγεται κέρδος.

Το κέρδος µπορεί να επιτυγχάνεται για τον επιχειρηµατία 
χωρίς την εκµετάλλευση της εργασίας τόσο µε την αξιοποίη-
ση της τεχνολογίας όσο και µε την χρήση της γνώσης.

Μικρές οικονοµικές επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται στη 
γνώση, την τεχνολογία, την καινοτοµία και την πρωτότυπη 
ιδέα χωρίς υψηλά κεφάλαια και µισθωτή εργασία δύναται στις 
µεταβιοµηχανικές κοινωνίες να αποκτήσουν πολύ υψηλή κερ-
δοφορία και µεγάλη υπεραξία.

Το Facebook, η Qoogle, η Amazon συνιστούν τα αντιπρο-
σωπευτικότερα δείγµατα εκείνων των περιπτώσεων όπου και-
νοτόµες ιδέες, χωρίς πάγια κεφάλαια, εργατικό δυναµικό και 
παραγωγική διαδικασία κατάφεραν να δηµιουργήσουν επιχει-

ρηµατικές µονάδες οι οποίες µάλιστα εµφανίζουν 
εκατοντάδες δισεκατοµµύρια κερδών ετησίως.

Οι δε παραγωγική δοµή τους και οι εργασιακές 
σχέσεις από τις οποίες διέπονται υπερακοντίζουν 
το κλασσικό πρότυπο και την θέση της εργατικής 
τάξης έχουν αναπληρώσει οι µισθωτοί- στελέχη µε 
αµοιβές οι οποίες σε πολλές των περιπτώσεων 
υπερκερνούν τα κέρδη ακόµη και των βιοµηχάνων 
του 20ου αιώνα.

Συνεπώς έχει αποδοµηθεί εν τοις πράγµασι η 
θεώρηση ότι η επιχείρηση περιλαµβάνει δύο µόνο βασικά δο-
µικά στοιχεία το κεφάλαιο και την µισθωτή εργασία και ότι η 
συσσώρευση κεφαλαίου προϋποθέτει αποκλειστικά και µό-
νο την ύπαρξη µισθωτής εργασίας.

Ταυτόχρονα σύγχρονοι θεωρητικοί όπως ο Giddens βασι-
σµένοι σε στατιστικές από τις δυτικές κοινωνίες και τις ΗΠΑ 
έχουν αναφέρει ότι η µη-χειρωνακτική εργασία συνιστά πολύ 
µεγαλύτερο ποσοστό από την χειρωνακτική εργασία και ότι το 
µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού δεν είναι εργά-
τες αλλά υπάλληλοι.

Συµπεραίνει λοιπόν ότι αυτές οι στατιστικές έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση µε την περιγραφή για την εξέλιξη των καπιτα-
λιστικών κοινωνιών η οποία πρέσβευε ότι οι περισσότεροι άν-
θρωποι προορίζονταν να γίνουν χειρωνάκτες δηµιουργώντας 
ένα ογκώδες προλεταριάτο.

Ενδιαφέρουσες απόψεις όπως οι σκέψεις του Gorz ο οποί-
ος θεωρεί ότι οι εξελίξεις αντικατέστησαν την εργατική τάξη µε 
αυτήν την οποία ονοµάζει «µη-τάξη» των «µη – εργατών», η 
οποία αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό ανθρώπων οι οποί-
οι ή είναι άνεργοι µονίµως ή εάν δουλεύουν οι εργασίες τους 
δεν είναι σωστά οργανωµένες, στερούνται ταξικής ταυτότητας 
και είναι ιδιαίτερα επισφαλείς. 

Θεωρεί ότι µακροπρόθεσµα αποτέλεσµα της αυξανόµενης 

επιρροής της τεχνολογίας της πληροφορίας, θα είναι η περαι-
τέρω διόγκωση της στρατιάς των ανέργων. 

Εφόσον αναφέρει το νεοπρολεταριάτο δεν αποτελεί τάξη 
και δεν έχει οργανωτική συνοχή δεν µπορεί να είναι υποκατά-
στατο της εργατικής τάξης.

Όµως αυτή η φαινοµενική αδυναµία προτρέπει ο Gorz να 
είναι πηγή δύναµης.  Και αυτό γιατί όσοι ανήκουν στην «µη-
τάξη», δεν έχουν κανένα λόγο να δεχθούν το ήθος του «φα-
νατικού της παραγωγής» που διακρίνει τον καπιταλισµό. 

Έτσι θα επιζητούν όλο και περισσότερο πηγές ικανοποίη-
σης οι οποίες δεν θα έχουν σχέση µε την εργασία και τον χώ-
ρο της εργασίας.  Η ποικιλία των τρόπων ζωής έξω από την 
σφαίρα της εργασίας θα γίνει η κεντρική ιδέα του µέλλοντος.

Οι απόψεις του Gorz αντικαθρεφτίζουν µια πιθανή οικονο-
µική και κοινωνική εξέλιξη βασισµένη στην ραγδαία και κατα-
λυτική πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήµης.  Όντως η τε-
χνολογική πρόοδος συντελεί καθοριστικά στην ανύψωση της 
υλικής ευµάρειας των αγαθών αλλά µόνο µία ουσιαστική δη-
µοκρατική λειτουργία όµως έχει τα κατάλληλα εργαλεία -φο-
ρολογικά, θεσµικά, κ.α.- ούτως ώστε αυτά να διανέµονται µε 
∆ίκαιο τρόπο σε ολόκληρη την κοινωνία. 

Η τεχνολογική πρόοδος εξάλλου δεν είναι ουδέτερη έν-
νοια αλλά αντικατοπτρίζει τις διαχρονικές προσπάθειες του αν-
θρώπου µέσω των καινοτόµων ιδεών του να βελτιώνει έµπρα-
κτα τις συνθήκες ζωής του.

Ο ρόλος συνεπώς της Πολιτικής και η βαρύνουσα σηµα-
σία της ∆ηµοκρατικής λειτουργίας καθίστανται ως ο πλέον 
καθοριστικός παράγοντας προκειµένου να αναδιανέµεται η 
υλική επάρκεια στις κοινωνίες µε ∆ίκαιο και ∆ηµοκρατικό 
τρόπο ή διαφορετικά θα συντελείται ανισοκατανοµή του 
πλούτου και των υλικών αγαθών προς όφελος των Ολιγαρ-
χικών ∆υνάµεων και είς βάρος της πλειονότητας των κοινω-
νικών οργανισµών.

Το νέο νεοπρολεταριάτο της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας
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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

Συγκροτήθηκε σε σώµα το πρώτο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστι-
κών Συλλόγων Πελοποννησίων, που προέκυψε 
από τις πρώτες εκλογές που διεξήχθησαν την Κυ-
ριακή 21 Φεβρουαρίου 2021. Στις εκλογές συµµε-
τείχαν οι εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων Πελο-
ποννησίων, από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 συνεδρία-
σαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στο Γαλά-
τσι της Αττικής και εξέλεξαν µε τη σειρά τους τον Πρό-
εδρο και τα µέλη της ∆ιοίκησης κατά σειρά.
Αντώνιος Γυφτόπουλος του ∆ηµητρίου, Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας των Πολιτιστικών 
Συλλόγων των Πελοποννησίων εκλέχτηκε οµόφω-
να, ∆ικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια και οµόφωνα εκλέχτηκαν οι:
Ιωάννης Καλοφωλιάς, Α’ Αντιπρόεδρος, Συνταξι-
ούχος Ο.Α.Ε.Ε. από τη  Σύρο,
Κωνσταντίνος Πεθαίνος, Β’ Αντιπρόεδρος, Πολιτι-
κός µηχανικός Ε.∆.Ε. από τη Λειβαδιά της Βοιωτίας,
∆ηµήτριος Κατσούλας, Γενικός Γραµµατέας, Τεχνο-
λόγος Μηχανικός, από το Γαλάτσι της Αττικής, 
Ιωάννης Λιαµπότης, Ταµίας, υπάλληλος ∆.Ε.∆.Η.Ε, 
από την Αρτέµιδα Αττικής .
Ευαγγελία Καλαµίτση, Αναπληρώτρια Γενική Γραµ-
µατέας, Ιδιωτική Υπάλληλος  από τις Αχαρνές Αττικής.
Θεοδόσης Γεωργουλόπουλος, Αναπληρωτής Ταµί-

ας, Επιχειρηµατίας, από την 
Χαλκίδα Ευβοίας,
Γεώργιος Μανιάτης, Υπεύθυ-
νος Οργάνωσης της Οµο-
σπονδίας, Απόστρατος Πολεµικής Αεροπορίας, από 
το Λαύριο Αττικής, και
Ιωάννης Αλειφέρης, Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσε-
ων και Επικοινωνίας της Οµοσπονδίας, Απόστρατος 
Αξιωµατικός Πολεµικού Ναυτικού, από τη Λάρισα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τετραετή θητεία 
και θα εργαστεί για την υλοποίηση του  προγράµ-
µατος που εγκρίθηκε από το πρώτο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο και που διαµορφώθηκε από την επεξεργα-
σία θέσεων και απόψεων που κατατέθηκαν κατά την 
Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας  
Πελοποννησίων Με αφετηρία την επέτειο των δια-
κοσίων χρόνων από την ελληνική επανάσταση, θα 
επιδιωχθεί η δηµιουργική στήριξη στην περαιτέρω 
ανάπτυξη και προβολή της Πελοποννήσου, µε τη 
συµβολή όλων των καταγόµενων από την Πελο-
πόννησο, που ζουν, εργάζονται και δηµιουργούν 
σε όλο τον κόσµο, διατηρώντας τα ισχυρά  αισθή-
µατα τους για την ιδιαίτερη τους πατρίδα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων

 Κέντρο Πρόληψης
∆ήµου Αχαρνών «∆ιέξοδος»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυ-
χοκοινωνικής Υγείας του ∆ήµου Αχαρνών «∆ιέξοδος» πρόκει-
ται να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Προγράµµατος Υποστήρι-
ξης της Οικογένειας, Οµάδα Εφήβων 6 συναντήσεων για µαθη-
τές ∆/βάθµιας Εκπαίδευσης. 

Οι θεµατικές αφορούν στην βέλτιστη επικοινωνία µέσα στην οι-
κογένεια, στην ενεργητική ακρόαση, στην αντίληψη του εαυτού και 
της επιρροής των σηµαντικών άλλων, στην αναγνώριση, έκφραση 
και διαχείριση των συναισθηµάτων, στην λήψη αποφάσεων, στην δη-
µιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στην επικοινωνία στο 
σχολικό πλαίσιο και γενικότερα στα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
έφηβοι µαθητές στην αλληλεπίδραση µε τους γονείς, τους δασκά-
λους, τους συµµαθητές και φίλους τους.  Οι συναντήσεις γίνονται πλέ-
ον προσαρµοσµένες στην πραγµατικότητα που επιβάλλουν οι νέες 
συνθήκες του καθεστώτος πανδηµίας, εξ’ αποστάσεως. Την οµάδα 
γονέων συντονίζει το επιστηµονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης 
Τριανταφύλλου Παναγιώτης Κοινωνιολόγος – Εγκληµατολόγος. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: 
∆ευτέρα 22 Μαρτίου 2021, 16:30 -18:00
∆ευτέρα 29 Μαρτίου 2021, 16:30 -18:00
∆ευτέρα 05 Απριλίου 2021, 16:30 -18:00
∆ευτέρα 12 Απριλίου 2021, 16:30 -18:00
∆ευτέρα 19 Απριλίου 2021, 16:30 -18:00
∆ευτέρα 26 Απριλίου 2021, 16:30 -18:00

Η Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κέντρου
Ιωάννου Γιάννα

O Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης 
Βρεττός Σπυρίδων

∆ήµαρχος Αχαρνών

Η Αναπλ. Πρόεδρος του Κ.Π
Μπούκη Μαρία
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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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Εις  µνήµην  Ιωάννη  Τσαµάλη 
Τελέστηκε  την Κυριακή 7 Μαρτίου 

2021 Ετήσιο Μνηµόσυνο Στον Ιερό Ναό
Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρναί για

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµενού µας 
Πατέρα, Παππού και Θείου 

ΙΩΑΝΝΗ  ΤΣΑΜΑΛΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Κων/νος Τσαµάλης και  Ηλέκτρα Παυλίδη,  

Βασιλική Τσαµάλη  και  Κων/νος Φυτάς 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστίνα, Αρτεµις, Γεώργιος 

Η Ι.Λ.Ε.Α. αποχαιρετά τον Αλέξανδρο Φυτά
Μετά από πολυετή ασθένεια και σε ηλικία 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλέ-
ξανδρος Φυτάς, ο οποίος µαζί µε τον αδελφό του Κωνσταντίνο Φυτά υπήρξε 

µεγάλος δωρητής και ευεργέτης της Ι.Λ.Ε.Α. Για το λόγο αυτό είχαν 
ανακηρυχτεί Επίτιµα Μέλη µας, αφήνοντας παρακαταθήκη στην Ι.Λ.Ε.Α. και 

στον τόπο µας το κτήριο των αποθηκών και γραφείων στην Κεντρική Πλατεία. 

Η γενναιόδωρη συµβολή του εκλιπόντος σε καιρούς χαλεπούς, 
τον καθιστά έναν από τους σπουδαιότερους ευεργέτες 

της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών. 
Η  Ι.Λ.Ε.Α. συλλυπείται θερµά την οικογένεια του εκλιπόντος και 

το ∆ιοικητικό µας Συµβούλιο, ως ελάχιστο φόρο τιµής 
θα καταθέσει αντί στέφανοι στη µνήµη του χρηµατικό ποσόν.

ΚΟΙΝΣΕΠ Λύχνος
Άνθη – Φυτά – Στολισμοί

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

Ορθόδοξα  κελεύσµατα….
Μεγάλη Σαρακοστή: Μια  µακρά και 
κοπιαστική πορεία προς το Πάσχα
Το Πάσχα δεν είναι για µας τους Ορθο-

δόξους Χριστιανούς µια εκκλησιαστι-
κή εορτή όπως όλες οι άλλες, αλλά εί-

ναι αναµφίβολα η εορτή των εορτών και η 
πανήγυρις των πανηγύρεων.

Για να µπορέσει κανείς να ζήσει πραγµατικά 
τα µεγάλα σωτηριολογικά γεγονότα της Μεγά-
λης Εβδοµάδος και του Πάσχα, το Πάθος και 
τον σταυρικό θάνατο, την ταφή και την εις Άδου 
κάθοδο, κυρίως όµως την τριήµερη λαµπρο-
φόρο Ανάσταση του Κυρίου, πρέπει να κάνει 
την ανάλογη πνευµατική προετοιµασία. Έτσι 
λοιπόν η Εκκλησία µας για δέκα ολόκληρες 
εβδοµάδες µας προετοιµάζει σταδιακά για το 
Πάσχα.

Οι τρεις πρώτες εβδοµάδες (από την Κυρια-
κή του Τελώνου και του Φαρισαίου µέχρι την 
Κυριακή της Τυρινής) είναι προπαρασκευαστι-
κές για τη Μεγάλη Σαρακοστή, οι επόµενες έξι 
εβδοµάδες (από την Καθαρά ∆ευτέρα µέχρι την 
Παρασκευή προ των Βαΐων) αποτελούν τη Με-
γάλη Σαρακοστή και η τελευταία εβδοµάδα εί-
ναι φυσικά η Μεγάλη Εβδοµάδα, η Εβδοµάδα 
των Παθών, που αποτελεί το αποκορύφωµα 
της νηστείας και της εν γένει προετοιµασίας µας 
για το Πάσχα.

Η Μεγάλη Σαρακοστή ως εκ τούτου είναι 
µια µακρά και κοπιαστική πορεία προς το Πά-
σχα. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός διέρχεται διά της 

στενής και τεθλιµµένης οδού της Μεγάλης Σα-
ρακοστής, για να µπορέσει να εισέλθει στην πα-
γκόσµια χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου. 

Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι η κατ’ εξοχήν 
περίοδος νηστείας, εγκρατείας, µετανοίας, κα-
τανύξεως, εντατικής προσευχής και εντατικού 
πνευµατικού αγώνα. Είναι η µεγαλύτερη σε δι-
άρκεια, αλλά και η αυστηρότερη περίοδος νη-
στείας του εκκλησιαστικού µας έτους. Κατ’ αυ-
τήν επιτρέπεται η κατάλυσις οίνου και ελαίου 
µόνο κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές.

Η λειτουργική ατµόσφαιρα της Μεγάλης 
Σαρακοστής είναι εντελώς διαφορετική από τη 
λειτουργική ατµόσφαιρα του υπολοίπου εκ-
κλησιαστικού µας έτους. Οι Ακολουθίες είναι 
µακρές και κατανυκτικές, κυριαρχούν δε σε αυ-
τές τα πολλά «διαβαστά» (ψαλµοί, αναγνώσµα-
τα, ευχές), η λιτότητα και η αρχαιοπρέπεια. 

Η σηµαντικότερη διαφορά της Μεγάλης Σα-
ρακοστής από το υπόλοιπο εκκλησιαστικό έτος 
είναι η απαγόρευση της τελέσεως της Θείας Λει-
τουργίας εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Αντί 
της κανονικής Θείας Λειτουργίας τελείται κατά 
τις καθηµερινές της Μεγάλης Σαρακοστής (κυ-
ρίως τις Τετάρτες και τις Παρασκευές) η Θεία 
Λειτουργία των Προηγιασµένων Τιµίων ∆ώ-
ρων, η οποία αποτελεί χωρίς αµφιβολία την 
καρδιά της Μεγάλης Σαρακοστής.

Τη λειτουργική ατµόσφαιρα της Μεγάλης 

Σαρακοστής συµπληρώνουν οι Κατανυκτικοί 
Εσπερινοί των Κυριακών, το Μεγάλο Απόδει-
πνο που αναγινώσκεται από τη ∆ευτέρα µέχρι 
την Πέµπτη µε ψαλµωδία µέρους του Μεγάλου 
Κανόνος του Αγίου Ανδρέου Κρήτης κατά την 
πρώτη εβδοµάδα και Κανόνων από το Θεοτο-
κάριο κατά τις υπόλοιπες εβδοµάδες, ο Όρ-
θρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός, που έχουν αυτή 
την περίοδο έντονο κατανυκτικό χρώµα, και 
φυσικά η ιδιαίτερα λαοφιλής Ακολουθία των 
Χαιρετισµών στην Υπεραγία Θεοτόκο που τε-
λείται κάθε Παρασκευή.

Με την Ακολουθία των Χαιρετισµών διακό-
πτεται για δύο ηµέρες η πένθιµη και κατανυκτι-
κή ατµόσφαιρα των καθηµερινών της Μεγάλης 
Σαρακοστής, για να επανέλθει και πάλι το από-
γευµα της Κυριακής µε τον Κατανυκτικό Εσπε-
ρινό, αφού πρώτα ζήσουµε τη χαρµόσυνη και 
αναστάσιµη ατµόσφαιρα των Κυριακών της 
Μεγάλης Σαρακοστής µε την τέλεση της Θείας 
Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου και τη δι-
πλή τους θεµατολογία.

Η νηστεία, η εντονότερη προσευχή και η κα-
τά το δυνατόν συµµετοχή στις κατανυκτικές 
Ακολουθίες της περιόδου της Μεγάλης Σαρα-
κοστής µας υποβοηθούν να εντείνουµε όσο 
µπορούµε περισσότερο τον πνευµατικό µας 

αγώνα. Ο πνευµατικός αγώνας όµως, για να φέ-
ρει πραγµατικά αποτελέσµατα, πρέπει να θεµε-
λιωθεί πάνω στη βάση της ταπεινώσεως και να 
στολιστεί µε τους καρπούς της µετανοίας.

Αυτές τις δύο αλήθειες µας προβάλλει η Εκ-
κλησία µας προτού ακόµη ξεκινήσουµε το τα-
ξίδι και τον εντατικό πνευµατικό αγώνα της Με-
γάλης Σαρακοστής µέσα από τα ευαγγελικά 
αναγνώσµατα και τα θαυµάσια τροπάρια των 
πρώτων εβδοµάδων του Τριωδίου, των εβδο-
µάδων προπαρασκευής για τη Μεγάλη Σαρα-
κοστή. 

Η αγάπη του Θεού είναι τόσο µεγάλη, που 
καµιά αµαρτία, όσο µεγάλη κι αν είναι, δεν µπο-
ρεί να την εµποδίσει, φτάνει όµως να υπάρξει 
αληθινή µετάνοια. 

Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι, όπως είπαµε, 
µια µακρά και κοπιαστική πορεία προς το Πά-
σχα. Εκτός όµως από µια ιδιαίτερη περίοδος 
του εκκλησιαστικού µας έτους, είναι ταυτοχρό-
νως και ένας τρόπος ζωής. Αν η ζωή µας γίνει 
µια διαρκής Μεγάλη Σαρακοστή, τότε θα είναι 
και µια διαρκής Ανάσταση, ένα αδιάκοπο Πά-
σχα, που θα µας οδηγήσει στην ανάσταση στην 
αιώνια ζωή.

(∆ηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Παράκληση.  Έκδοση Iερής 
Μητροπόλεως Λεµεσού», τεύχος 59)
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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/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδελιού. 
2102476847
∆ευτέρα, 1 Μάρτιος 2021 ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ. Μύ-
λος. 2102316673
Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021 ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
Αγ. ∆ιονυσίου 4. 2102407559
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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