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Αρχίζει να αποδίδει καρπούς η συστηµατική 
δουλειά της ∆ηµοτικής Αρχής του Σπύρου Βρεττού

Με σεβασµό στην παράδοση του τόπου 
µας, στα 41 χρόνια λειτουργίας της

Ένα σηµαντικό βήµα για την πραγµατοποίηση ενός µεγάλου έρ-
γου για την πόλη των Αχαρνών πραγµατοποιήθηκε µε την υπο-
γραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αχαρνών 
και του ∆ικτύου ∆ήµων «Βιώσιµη Πόλη». 

Η ανάγκη για συσπείρωση, για διατήρη-
ση των ηθών και των εθίµων της πατρίδας 
µας, της Ηπείρου, αλλά και η επιθυµία για 
προβολή του λαογραφικού της πλούτου 
οδήγησαν τους συµπατριώτες µας στις 31 
Μαρτίου του 1980 στη δηµιουργία της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών. 

Η Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών και 
Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης» 
ιδρύθηκε το 1979  µε σκοπό τη δι-
άσωση και διάδοση της παράδο-
σης  του Ποντιακού Ελληνισµού. 
Κοσµεί µε το επιβλητικό κτίριο της 
τον ∆ήµο Αχαρνών αφού βρίσκε-
ται ακριβώς απέναντι από την πλατεία Καράβου.

Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης»:  

«40 χρόνια Πολιτιστικής  ∆ράσης
για την  ∆ιάσωση και ∆ιάδοση
της Παράδοσης  του Ποντιακού Ελληνισµού»

ΕΝΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Τι κι αν η πανδηµία έχει κυρι-
αρχήσει στη ζωή µας. Τι κι αν 
η χώρα µας συνεχίζει να βρί-

σκεται σε εκτεταµένο λοκντάουν 
εδώ και πέντε µήνες. Η ∆ηµοτική 
Αρχή µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο 
Σπύρο Βρεττό φαίνεται ότι επιταχύ-
νει συνεχώς, έχοντας βρει πλέον 
τον ρυθµό της. Κυρίως όµως απο-
δεικνύεται πως ο ∆ήµαρχος κατά-
φερε να εκµεταλλευτεί το διάστηµα 
αυτό της πανδηµίας και να κερδίσει 
χρόνο, προκειµένου να προωθήσει 
σηµαντικά ζητήµατα της πόλης.

Όλα αυτά δεν είναι φήµες ή προ-
σωπικές διαπιστώσεις του γράφο-
ντος, αλλά είναι αποδεδειγµένα από 
όσα βλέπουµε να γίνονται και να ανα-
κοινώνονται καθηµερινά. Πραγµατικά 
ένας ορυµαγδός ανακοινώσεων σο-
βαρών ζητηµάτων, που αποδεικνύ-
ουν τη δουλειά που γίνεται από τη ∆η-
µοτική Αρχή υπό την καθοδήγηση 
του Σπύρου Βρεττού. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε την ανακοί-
νωση της προγραµµατικής σύµβασης µε 
τη Βιώσιµη Πόλη, για την κατάθεση µε-
λέτης και την κατασκευή µητροπολιτι-
κού πάρκου στην περιοχή της Λαθέας. 
Ένα µεγαλόπνοο σχέδιο που εξελίσσεται 
µέσω των υπογραφών της σύµβασης και 
τον καθορισµό της επιτροπής παρακο-
λούθησης του έργου, όπου µετέχουν οι 

Αντιδήµαρχοι Χ. Κόνταρης (πρόεδρος) 
και Π. Αναγνωστόπουλος (µέλος). Ανα-
λυτικό ρεπορτάζ θα διαβάσετε στις εσω-
τερικές σελίδες της εφηµερίδας µας. 

Παράλληλα δόθηκε επιτέλους τέλος 
σε ένα µεγάλο πρόβληµα που αφορά 
πάνω από 2000 οικογένειες. Ο λόγος για 
την υπογραφή των συµβάσεων µε τα ιδι-
ωτικά δίκτυα ύδρευσης, ένα ζήτηµα που 
λύθηκε µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο 
για τους δηµότες που θα δουν µειώσεις 
στα τιµολόγια, ενώ συνάµα θα διασφα-
λίσουν και την ποιότητα των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών (δείτε στη σελίδα 5).

Τρίτη ανακοίνωση αφορούσε την 
ένταξη της κατασκευής Καταφύγιου Ζώ-
ων σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. ∆εν 

πρέπει να είναι τυχαίο το γεγονός πως 
αυτή η ανακοίνωση ήρθε µόλις λίγες µέ-
ρες µετά τη συνάντηση του Σπύρου Βρετ-
τού µε τον αναπληρωτή υπουργό Εσω-
τερικών κ. Πέτσα. Σύµφωνα µε τις πηγές 
µας ο δήµαρχος πίεσε προς αυτή την κα-
τεύθυνση και µε προσωπικές του ενέρ-
γειες έφερε το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Και σαν να µην έφταναν αυτά στο 
τελευταίο δηµοτικό Συµβούλιο ο ∆ή-
µαρχος ενηµέρωσε το Σώµα για τη 
συµφωνία µε τον Υφυπουργό Αθλη-
τισµού κ. Αυγενάκη για την κατα-
σκευή 15 γηπέδων σε διάφορες πε-
ριοχές  της πόλης.  

Συµπέρασµα; Πως πραγµατοποιεί-
ται δουλειά ουσίας, χωρίς φανφάρες 
και τυµπανοκρουσίες µόνο και µόνο 
για το θεαθήναι. Όσοι γνωρίζουν από 
διαδικασίες στα θέµατα της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης αντιλαµβάνονται πως κά-
θε τέτοια ανακοίνωση κρύβει από πίσω 
της πολλή δουλειά και απαιτεί εγρή-
γορση, άµεσα αντανακλαστικά, πίεση 
σε κάθε κατεύθυνση, αλλά και χρόνο. 

Τώρα πλέον αποδεικνύεται πως το 
προηγούµενο διάστηµα είχαν γίνει όλα 
αυτά και ο Σπύρος Βρεττός είχε κατα-
στρώσει το σχέδιό του, το οποίο τώρα 
αρχίζει να αποφέρει αποτελέσµατα. Κι 
αυτό το βλέπουν όλοι όσοι στέκονται 
καλοπροαίρετα απέναντι σε κάθε ∆η-
µοτική Αρχή.

✒ ΣΕΛ. 8

✒ ΣΕΛ. 9

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. 

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους τετραγωνικών στους ∆ήµους 

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

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

ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
ΠΡΟΧΩΡΑΝΕ   ΚΑΙ  ΒΡΙΣΚΟΥΝ  ΛΥΣΕΙΣ !

✒ ΣΕΛ. 10

Με µέτρα επιτήρησης του lockdown έως τις 25 Απριλίου 2021 στην Αττική 

Μητροπολιτικό  Πάρκο Πόλης
γίνεται  ως το 2023  ∆ηµοτικός 
χώρος στην περιοχή της Λαθέας 

Ο ∆ήµος Αχαρνών τίµησε την Εθνική 
Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, πα-
ρών στον εορτασµό της 
25ης Μαρτίου τηρώντας 
όλα τα υγειονοµικά µέ-
τρα, διοργάνωσε µια σει-
ρά εκδηλώσεων µε σεβα-
σµό στην ιστορία µας και 
στους αγωνιστές της.

✒ ΣΕΛ. 11
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Είµαστε διακόσια χρόνια Ελεύθερο Κράτος, αλλά χιλιάδες 
χρόνια, Ελληνική φυλή, Ελληνικό Έθνος. Αυτό το δεύτε-

ρο είναι παρακαταθήκη από τους προγόνους µας και πρέπει να 
µαθαίνουµε την ιστορία µας και τα έργα µας, το επίπεδο του πο-
λιτισµού που είχαµε φτάσει στο παρελθόν.

Εµείς οι Έλληνες είµαστε ένας λαός ανυπότακτος, αλ-
λά και ένας λαός µε πνεύµα και µεγαλείο ψυχής.
Είναι σύνηθες φαινόµενο, οι µάζες των ανθρώπων να πα-
ρασύρονται από δόλιες και απατηλές υποσχέσεις,  των αρ-

χοµανών πολιτικών. Όταν το αντιλαµβάνο-
νται, η ζηµιά,  τους  έχει γίνει. Στερνή µου 
γνώση να σε είχα πρώτα, λέγει ο λαός µας, 
ο συντηρητικός, ο σώφρων. 

Αυτό που δεν µπορούν να καταλά-
βουν τα ψώνια της πολιτικής, είναι 

ότι, ένας άνθρωπος δεν µπορεί να αλλά-
ξει το παγκόσµιο γίγνεσθαι. Υπάρχουν 
εξουσίες αιρετές, εξουσίες αυθαίρετες, 
εξουσίες δια της βίας. Αυτές ορίζουν µε 
την όποια κυρίαρχη δύναµη, το γίγνεσθαι. Το να κτυπάς το 
κεφάλι σου στον τοίχο, δεν θα πέσει ο τοίχος, απλά θα σπά-
σει το κεφάλι σου.

Οι βουλευτές του Κοινοβουλίου, είναι νοµοθέτες. Όταν 
οι ίδιοι δεν τηρούν τους νόµους που ψηφίζουν, δεν 

πρέπει να έχουν την απαίτηση από τους απλούς πολίτες, να 
είναι υπόδειγµα.

Το πάθος για εξουσία, δηµιουργεί όλα τα στηµένα 
έκτροπα στην κοινωνία µας, ενώ γνωρίζουµε ότι δεν 

οδηγούν πουθενά. Η βία αντιµετωπίζεται µε την βία και ο 
οφθαλµός αντί  οφθαλµού, µας κάνει όλους τυφλούς.

Ο λαός µας έχει κουραστεί από το εµφυλιοπολεµικό κλί-
µα, που καλλιεργεί η αξιωµατική αντιπολίτευση, εδώ και 

εβδοµήντα πέντε χρόνια. Οι κοµµατάρχες πρέπει να αλλάξουν 
νοοτροπία. Η χώρα πρέπει να βαδίσει µπροστά. Μελετάµε, το 
παρελθόν, για να καταλάβουµε, τα χοντρά µας λάθη, που έβλα-
ψαν στην πατρίδα.

Η διεθνής πολιτική είναι, σαν χίλιους ποντικούς που 
προσπαθούν να δαγκώσουν το κεφαλοτύρι, που 

µυρίζει όµορφα. Το κεφαλοτύρι είναι, ότι µπορούµε να 
αρπάξουµε.

Ο φασισµός µε την χαµηλή νοηµοσύνη έχουν συγγένεια. 
Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν, ότι µε την βία, θα επιβάλ-

λουν την θέληση τους, στην πλειοψηφία του λαού. Έως εκεί 
φτάνει  η στάθµη της ευφυΐας τους.

Συµπαθέστατε κύριε Άδωνι. Οι παππούδες µας έλεγαν. 
ΑΡΧΗ ΑΝ∆ΡΑ ∆ΕΙΚΝΥΣΙ. Λαϊκά ερµηνευµένο. Η εξου-

σία δείχνει, αποκαλύπτει, τον χαρακτήρα του ανδρός. Παρε-
µπιπτόντως, ο Παρθενώνας, δεν κτίστηκε 
πριν από εκατοµµύρια χρόνια. Κάντε µια 
επανάληψη. Ο λαός λέγει. Όποιος βιάζε-
ται σκοντάφτει. Οι δάσκαλοι της ρητορι-
κής ήταν οι σοφιστές. Αυτοί που µε απα-
τηλά λόγια, ανέτρεπαν την πραγµατικό-
τητα.

Οι παππούδες µας έλεγαν. Αρχή άν-
δρα δείκνυσι. ∆ηλαδή, η εξουσία 

φανερώνει τον χαρακτήρα του κυβερνή-
τη. Αυτή την αλήθεια, την ζήσαµε έντονα, 
µετά την µεταπολίτευση. Χειρότερα δε µε 
την παραεξουσία.

Αρκετοί πολίτες προτιµούν, κοµµατι-
κά να είναι ανένταχτοι, ανυπότακτοι, 

αλλά πολιτικά λάβροι, υπέρ του δηµοκρα-
τικού πολιτεύµατος. Σωστή επιλογή.

Πρέπει να υπενθυµίσουµε στους αρ-
χηγούς των κοµµάτων, ότι όταν µι-

λούν τα έργα, τα λόγια περιττεύουν. Άδικα 
ξοδεύουν, την όποια ευφυΐα τους.

Η ανοχή σηµαίνει έµµεσα συνενοχή. 
Όταν η κυβέρνηση ενηµερώνει µε κά-

θε τρόπο τους πολίτες, µην συγκεντρώνε-
στε γιατί κινδυνεύετε άµεσα µε µόλυνση 
από τον θανατηφόρο κορονοϊό, η αντιπολί-
τευση παρακινεί συγκεντρώσεις τάχα µου 
διαµαρτυρίας. Ο απερίσκεπτος όχλος θα 
πληρώσει βαρύ τίµηµα γι αυτό το λάθος.

Είναι πέρα για πέρα ηλίθιο, ένας καταδικαστείς για σωρεία 
φόνων, να κάνει απεργία πείνας, µε σκοπό τάχα µου, να 

εκβιάσει ένα ολόκληρο κράτος. Να την κάνεις αγόρι µου, µέχρι 
το τέλος. Όλοι συναινούµε. Αµήν.

Ο συµπολίτης µας ποινικολόγος, κύριος Κούγιας, πρέ-
πει να κάνει αγωγή, µήνυση κατά του θεού, γιατί τον 

αδικεί και να τελειώσει την καριέρα του. Τότε θα δικαιωθεί. 
Η δύναµη του χρήµατος, σε δυσκολεύει να διακρίνεις την 
αλήθεια από το ψέµα. Η κολακεία δεν είναι δυσάρεστη, 

αλλά πάντα είναι δόλια και επικίνδυνη. 
Το χρήµα ποτέ και πουθενά, δεν έχει ηθική. Ένας κυβερνήτης 
για να γίνει αποδεκτός και σεβαστός 

οφείλει να έχει ηθική.
Οι καλλιτέχνες, οι δηµοσιογράφοι, οι 
δικηγόροι, όταν αποµακρύνονται από 

την αλήθεια, εκφυλίζονται και ξεχνιούνται.
Η σύνεση, η σωφροσύνη, είναι ωφε-
λιµότερα από τον άσκοπο ηρωισµό.
Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουµε 
ένα γεγονός, από το να τρέχουµε πίσω 

του να το θεραπεύσουµε. Όµως πώς να 
προβλέψεις µια φυσική καταστροφή, ένα 
σεισµό, ή µια πανδηµία. Η µόνη πρόβλεψη 
είναι η εµπειρία του παρελθόντος µε προ-
ληπτικά µέτρα.

Το αδιέξοδο είναι, όταν είµαι άρρωστος µε κορονοϊό, 
πως µπορώ να εργαστώ; Όταν είµαι υγιής, αλλά άνερ-

γος πως µπορώ να πληρώσω τα χρέη µου. Μόνο ένας αρι-
στερός γνωρίζει την λύση. Μαγεία. Η µόνη λογική σκέψη εί-
ναι, όσο γρηγορότερος εµβολιασµός, σε περισσότερο λαό, 
θα φέρει αποτέλεσµα.

Εµείς,  οι παππούδες και οι γιαγιάδες, δεν καταλαβαίνου-
µε το τάτς σκρίν. Και µας λένε τα εγγόνια µας, Ζαζούλα, 

γιαγιά γιατί δεν το ξέρεις. Αυτά, δεν καταλαβαίνουν ότι µια κα-
σέτα έχει µέσα της µουσική και την βάζουν στο αυτί τους να την 
ακούσουν. Αυτή είναι η ζωή µας. Προχωρεί µόνον µπροστά.

Ο  όποιος θεός δηµιουργήσαµε µε την φαντασία µας 
χιλιάδες χρόνια πριν, δεν έχει καµία  σχέση µε την ζωή 

στην γη µας, που την ορίζει η µητέρα φύση. Εάν µε τις ενέρ-
γειες µας, παραβιάζουµε την λειτουργία της, να περιµένου-
µε την αντίδραση της.

Όταν διακωµωδείς µια κατάσταση, µια εικόνα, χωρίς να 
έχεις ψάξει, ώστε να καταλάβεις τι κρύβεται από πίσω, τό-

τε γίνεσαι ρόµπα και φελλός. Και η σάτιρα θέλει προσοχή και 
έχει κανόνες.

Η βλακεία των ανθρώπων, σίγουρα µας εκνευρίζει 
όλους µας. Όµως αυτό θεραπεύεται όταν υπάρχει κα-

λοπροαίρετη πρόθεση. Αυτό που είναι ανυπόφορο και απα-
ράδεκτο είναι η φασιστική νοοτροπία. ∆ηλαδή, στο λέγω 
εγώ και αυτό να κάνεις.

Η γνώση προάγει την ιεραρχία, η λογική και η σεµνότητα, 
προάγουν την εκτίµηση των συνανθρώπων µας.

Τίποτε δεν γίνεται από µόνο του, εάν 
δεν κοπιάσεις, δεν προσπαθήσεις, 

εφόσον το θέλεις τόσο πολύ. Τίποτε δεν 
δίνεται δωρεάν, χωρίς αντίκρισµα. 

Η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, σε 
µια κοινότητα, µια πόλη, µια χώρα, εί-

ναι βιολογική ανάγκη, για να αντιµετωπί-
σουν οι άνθρωποι, τους κοινούς κινδύνους 
και τον αναγκαίο αγώνα για την επιβίωση.

Όσο µεγαλώνουµε, τόσο διδασκόµε-
θα από τα λάθη µας. Το πρόβληµα εί-

ναι, ότι δεν µας πιστεύουν τα παιδιά µας.
Στην ζωή µας πρέπει να κοιτάζουµε 
πάντα µπροστά. Κοιτάζουµε πίσω, µό-

νον, για να µαθαίνουµε τα λάθη µας.
Οι άπειροι και εύπιστοι νέοι, παρα-
σύρονται από φιλόδοξους αρχοµα-

νείς και κάνουν πράξεις, για τις οποίες αρ-
γότερα µετανοούν. Ωστόσο την ζηµιά 

τους την έχουν κάνει κατά φιλήσυχων συµπολιτών τους.
Εάν πιστεύεις στον όποιο θεό, µην περιµένεις την βοήθεια 
του. Εάν δεν κινηθείς ο ίδιος, οι δικοί σου, θα φωνάξουν 

τον τελετάρχη.
Η µυθοπλασία, τα µυθιστορήµατα, παραµυθιάζουν 
τους ανθρώπους και τους οδηγούν σε φαντασιώσεις, 

που καµία σχέση δεν έχουν µε την πραγµατικότητα, την δύ-
σκολη και την γεµάτη παγίδες ζωή µας.

Όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, οι παπάδες λένε, η δε γυ-
νή να φοβείται τον άνδρα. Αυτό είναι µια πρωτόγνωρη 

αντίληψη. Η γυναίκα δεν είναι δούλα ή κτήµα του άνδρα, µε την 
σηµερινή µας λογική.  Χρειάζεται η αλληλο-
εκτίµηση και κατανόηση.

Ο γιός σου εάν τον διαπαιδαγωγή-
σεις σωστά, θα είναι η υπερηφάνεια 

σου. Η θυγατέρα σου, από φύση, θα είναι 
η συµπαράσταση, στα γεράµατα σου. Έτσι 
ορίζει η µητέρα φύση.

Σωστό να καταλάβουµε όλοι µας, ότι 
φασισµός είναι, όταν µια µειοψηφία, µε 

την βία, προσπαθεί να επιβάλλει την  θέλη-
ση της, στην πλειοψηφία των πολιτών. Τό-
σο απλό πράγµα.

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, η ιστορία 
των ανθρώπων είναι ίδια και θα πα-

ραµείνει στο µέλλον να είναι η ίδια, γιατί ορίζεται από τα έν-
στικτα του ανθρώπου, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να αλλά-
ξουν. Έτσι θα πορευόµαστε πάντα.

Αυτό που η εµπειρία µου, µε δίδαξε, είναι ότι πρέπει  να 
πειθαρχώ στους νόµους της δηµοκρατίας, πλειοψηφίας, 

για δικό µου όφελος και όχι για τον φόβο της τιµωρίας. Η πα-
ρανοµία δεν είναι εξυπνάδα είναι ενοχή που σου στερεί την 
ελευθερία.

∆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»

 Τίποτε δεν γίνεται 
από µόνο του, εάν δεν 
κοπιάσεις, δεν προσπα-

θήσεις, εφόσον το θέλεις τόσο 
πολύ. Τίποτε δεν δίνεται δωρε-
άν, χωρίς αντίκρισµα. 

Είναι πολύ δύσκολο να 
προβλέψουµε ένα γεγο-
νός, από το να τρέχουµε 

πίσω του να το θεραπεύσου-
µε. Όµως πώς να προβλέψεις 
µια φυσική καταστροφή, ένα 
σεισµό, ή µια πανδηµία. Η µό-
νη πρόβλεψη είναι η εµπειρία 
του παρελθόντος µε προλη-
πτικά µέτρα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Η µητέρα φύση έχει τις 
δικές της λειτουργίες. Το 

κακό είναι αντίπαλο µε το κα-
λό. Η πλεονεξία µε την ολιγαρ-
χία. Η φιλοδοξία µε την σεµνό-
τητα. Η απάτη µε την τιµιότητα. 
Το ήθος µε την αισχρότητα. Το 
έγκληµα µε την τιµωρία. Η ανο-
ησία µε την λογική. Και τόσα 
άλλα. Η ζηλοφθονία µε την κα-
λοσύνη. Η αγανάκτηση µε την 
κατανόηση. Η συµφορά µε την 
αλληλοβοήθεια Η υπεροψία µε 
την αντιπάθεια. ∆εν µπορούµε 
να αλλάξουµε την φύση µας.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Κορονοϊός - Οι αριθµοί κρουσµάτων και διασωλη-
νωµένων συνεχώς αυξάνονται και όπως είναι φυσι-
κό και αναµενόµενο πάει πίσω το άνοιγµα της οικο-

νοµίας. Την επόµενη εβδοµάδα οι ανακοινώσεις για λιανε-
µπόριο, σχολεία και µετακινήσεις - είπε στην καθιερωµένη 
ενηµέρωση το απόγευµα της Παρασκευής   ο Νίκος Χαρ-
δαλιάς. Στα µέσα της επόµενης εβδοµάδα θα συνεδριάσει 
η Επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας για τον 
νέο κορονοϊού, προκειµένου να συζητήσει για το άνοιγµα 
τουΛιανεµπορίου, τις διαδηµοτικές µετακινήσεις και τα 
σχολεία. Οι επιστήµονες, αφού εκτιµήσουν τα επιδηµιολο-
γικά δεδοµένα, θα κάνουν τις σχετικές εισηγήσεις και η κυ-
βέρνηση στη συνέχεια θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Με βάση τα δεδοµένα, δεν  αποκλείεται η  εισήγηση να 
προβλέπει άνοιγµα των καταστηµάτων του Λιανεµπο-
ρίου τη Μεγάλη ∆ευτέρα 26 Απριλίου κανονικά, χω-

ρίς click away ή click in shop. Να µείνουµε, δηλαδή, πιο πο-
λύ καιρό µε τα καταστήµατα κλειστά, αλλά τότε να ανοίξουν 
τα µαγαζιά χωρίς περιορισµό. Όσο για τα Σχολεία, υπάρχει η 
εισήγηση να ανοίξουν µετά το Πάσχα, δηλαδή περίπου στις 
10 Μαΐου και αν όλα πάνε καλά και το επιτρέψουν τα δεδο-
µένα, είναι πιθανή και η µετακίνηση από περιφέρεια σε περι-
φέρεια το Πάσχα. Όσο για την εστίαση, σύµφωνα µε το MEGA, 
φαίνεται να παραµένει κλειστή και το Πάσχα, µε το άνοιγµά 
της να µετατίθεται για τα µέσα Μαΐου.

Ένα δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό την εβδοµάδα για 
τους πολίτες ανακοίνωσε πριν από λίγο υφυπουρ-
γός Παρά τω Πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος. Συγκε-

κριµένα, ο κ. Σκέρτσος µίλησε για στόχο από 300.000 τεστ 
την εβδοµάδα σε -δυνητικά- 10.000.000 τεστ την εβδοµά-
δα, καθώς ο κάθε πολίτης θα διαθέτει από τις Αρχές  Απρι-
λίου  ένα δωρεάν τεστ κορονοϊού την εβδοµάδα, µε τον 
ΑΜΚΑ του και στο φαρµακείο της γειτονιάς του. Εξετάζου-
µε το ενδεχόµενο τις πρώτες ηµέρες εφαρµογής του µέ-
τρου να δοθεί προτεραιότητα στα άτοµα έως 67 ετών για-
τί αυτή η ηλικιακή οµάδα είναι εργασιακά ενεργοί και µας 
ενδιαφέρει η επανεκκίνηση της αγοράς», σηµείωσε ο κ. 
Κοντοζαµάνης.

Στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου αποφασίσαµε ψήφισµα µε το οποίο ζητάµε την πα-
ράταση του τρέχοντος προγράµµατος κοινωφελούς 

εργασίας για το µέγιστο δυνατό χρονικό διάστηµα. Οι απα-
σχολούµενοι στο συγκεκριµένο πρόγραµµα προσφέρουν 
καθηµερινά τις υπηρεσίες τους και καλύπτουν πολύ σηµα-
ντικές ανάγκες του  ∆ήµου Αχαρνών,  σε µια ιδιαίτερα δύσκο-
λη περίοδο. 

Έργο πνοής η δηµιουργία του Μητροπολιτικού πάρ-
κου πόλης στην περιοχή της Λαθέας. Ένα πάρκο σχε-
διασµένο στα πρότυπα της βιώσιµης ανάπτυξης, το 

οποίο θα προσφέρει: χώρους πρασίνου µεγάλης έκτασης,  
υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές και χώ-
ρους αναψυχής. Οι Αχαρνές αλλάζουν και βήµα - βήµα γί-
νονται η πόλη που όλοι θέλουµε να ζούµε 

∆ιαθέσιµο προς λειτουργία το Σκοπευτήριο Αχαρνών. 
Ανακοινώθηκε µετά την  συνάντηση που είχε ο ∆ήµαρ-
χος Σπύρος Βρετός, µε  τον πρόεδρο του Σκοπευτικού 

Οµίλου Αχαρνών «Ο Παρνής» κ. Στέφανο Καµπουράκη, 
όπου  συµφωνήθηκαν τα  περί της χρήσεως εδαφικής έκτα-
σης, που ήταν απαραίτητη για τη νόµιµη λειτουργία του Σκο-
πευτηρίου. Έτσι προστίθεται ένας ακόµη αθλητικός χώρος 
που θα δώσει επιλογές στους κατοίκους µας και ελπίζουµε 
µελλοντικά να δίνει ακόµη περισσότερες δυνατότητες και να 
φιλοξενεί σηµαντικές διοργανώσεις. «∆ίνουµε λύση σε ένα 
πρόβληµα, το οποίο εδώ και χρόνια δεν επέτρεπε τη λειτουρ-
γία του Σκοπευτηρίου και για τη διευθέτησή του είχαµε δε-
σµευτεί», τόνισε χαρακτηριστικά  ο κ. Βρεττός. 

Ψήφισµα για τη διατήρηση του θεσµού των Κοινοτι-
κών συµβουλίων στον νέο εκλογικό νόµο για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, ενέκρινε το πρόσφατο  ∆ηµοτι-

κό Συµβούλιο Αχαρνών.  Κατά την τοποθέτησή του ο αντι-
δήµαρχος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  Χρύσανθος 
Κόνταρης, που έφερε το σχετικό ψήφισµα, τόνισε ότι ο ∆ή-
µος Αχαρνών διεκδικεί µε ρεαλισµό εκείνο που µπορεί να 
πετύχει χωρίς να εµπλέκεται σε προσεγγίσεις που εξυπηρε-
τούν κοµµατικά συµφέροντα και προσωπικές επιδιώξεις.

Σχετικά µε την λύση στο χρόνιο πρόβληµα των ιδιωτι-
κών δικτύων ύδρευσης, ο ∆ήµαρχος έκανε την ακόλου-
θη δήλωση: «Η Συµφωνία είναι πλέον µια πραγµατικό-

τητα. Καταφέραµε να δεσµεύσουµε ρητά τους παρόχους σε 
θέµατα ποιότητας και υγιεινής, µε ταυτόχρονη µείωση των τι-
µολογίων σε όλες τις κλίµακες από 21,5% έως και 43%. Ευ-
χαριστώ όσους εργάστηκαν και βοήθησαν στην επίτευξη των 
τελικών συµφωνιών, µε σκοπό τον εξορθολογισµό των δι-
κτύων ύδρευσης στην πόλη µας. Συνεχίζουµε τις προσπάθειές 
µας στον τοµέα των υποδοµών και µε σκληρή δουλειά είµα-
στε αποφασισµένοι να τα καταφέρουµε» 

Καθηµερινή είναι πλέον η παρουσία των συνεργεί-
ων του ∆ήµου σε πλατείες και κοινόχρηστους χώ-
ρους. Χρησιµοποιώντας σύγχρονα µέσα η ∆ιεύθυν-

ση Καθαριότητας και ο Αντιδήµαρχος Στάθης Τοπαλίδης, 
ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του ∆ηµάρχου Σπύρου 
Βρεττού, συνεχίζουν το πλάνο εργασιών τους. Αυτή τη φο-
ρά επίκεντρο ήταν η κεντρική πλατεία του Αγίου Βλασίου 
. Κάθε µέρα και σε µια άλλη γειτονιά, για να αλλάξουµε την 
πόλη µας.

Το Υπουργείο Υγείας µε την Α∆Α:62ΤΡ465ΦΥΟ - ΓΛΨ 
πρόκειται να προσλάβει µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανε-
ώνεται µέχρι τη λήξη του προγράµµατος, συνολικά χίλια εν-
νιακόσια τριάντα πέντε (1935) άτοµα, τα οποία θα στελεχώ-
σουν τις Τοπικές Οµάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των ∆ΥΠΕ.   Οι υπο-
ψήφιοι, πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση 
συµµετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά µέσω του 
διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr). Η προθεσµία 
υποβολής της τελικής εξατοµικευµένης φόρµας υποβολής αί-
τησης – υπεύθυνης δήλωσης, µε τα επισυναπτόµενα δικαιο-
λογητικά αρχίζει την 29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 
12/04/2021 και ώρα 23:59 .  Ολόκληρη η προκήρυξη και το 
παράρτηµα είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο των ΤΟ.Μ.Υ  
(www.tomy.moh.gov.gr) καθώς και σε αυτόν του Α.Σ.Ε.Π 
(www.asep.gr). 

Τράπεζα της Ελλάδος: ∆ηµοσιεύτηκε από το υπουρ-
γείο Εθνικής Άµυνας, η προκήρυξη διαγωνισµού 
πρόσληψης ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή 

φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας 
της Ελλάδος, καθώς και για τη συνοδεία χρηµαταποστο-
λών αυτής. Ο αριθµός των ιδιωτών που θα προσληφθούν 
ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή 
φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για 
τη συνοδεία χρηµαταποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, 
καθορίζεται σε εβδοµήντα έξι (76). Να έχουν συµπληρώ-
σει το 21° έτος της ηλικίας τους και να µην υπερβαίνουν το 
30οέτος της ηλικίας τους.Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται 
να υποβάλει µία µόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυ-
νοµικό Τµήµα του τόπου κατοικίας του ή διαµονής του από 
26/03/2021 έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και από ώρα 09:00 π.µ. µέχρι 15:00 µ.µ. 

Ηλεκτρονικά θα δηλώνεται η απώλεια Αστυνοµικής 
Ταυτότητας Ηλεκτρονικά θα δηλώνεται η απώλεια ∆ελ-
τίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, σύµφωνα µε κοινό δελ-

τίο τύπου των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ψηφι-
ακής ∆ιακυβέρνησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Επικρατείας 
και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, οι πο-
λίτες µπορούν πλέον από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, να δη-
λώνουν την απώλεια της αστυνοµικής τους ταυτότητας µέσω 
της ψηφιακής πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης gov.gr, στην 
ενότητα «Πολίτης και καθηµερινότητα» και την υποενότητα 
«Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα».

Ηλεκτρονικά θα γίνεται από την Πέµπτη 18 Μαρτί-
ου 2021 στην περιφέρεια Αττικής η υποβολή της 
αίτησης και των δικαιολογητικών για «Αντικατά-

σταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντι-
γράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή 
φθοράς ή αλλοίωσης», µε διαπιστωτική πράξη που υπέ-
γραψε ο υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών Γ. Κε-
φαλογιάννης. Οι πολίτες θα µπορούν να υποβάλλουν 
τα δικαιολογητικά, συµπεριλαµβανοµένων της φωτο-
γραφίας και της υπογραφής τους, σε ψηφιακή µορφή 

και ηλεκτρονικά, στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών των Π.Ε. της περιφέρειας Αττικής, µέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρµογής του υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης, χωρίς να απαιτείται η συµπλήρωση του 
ειδικού εντύπου αίτησης. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρµογή 
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών https://
drivers-vehicles.services.gov.gr

Ηλεκτρονικά θα πραγµατοποιείται από σήµερα, Τρί-
τη, µέσω του gov.gr, η υποβολή αίτησης χορήγησης 
και η παραλαβή αντιγράφου ποινικού µητρώου γε-

νικής χρήσης από πολίτες, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός Επικρατεί-
ας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης 
και ο Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας. Η δι-
αδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρ-
χονται στην πλατφόρµα poiniko.services.gov.gr, ταυτοποι-
ούνται µε χρήση των κωδικών τους στο Taxisnet και αιτού-
νται την έκδοση αντιγράφου ποινικού µητρώου, το οποίο 
θα εκδίδεται ύστερα από λίγες ηµέρες. Μόλις το αντίγραφο 
ποινικού µητρώου είναι έτοιµο, οι ενδιαφερόµενοι θα ειδο-
ποιούνται µε SMS ή e-mail ώστε να το παραλάβουν από τη 
θυρίδα τους στο gov.gr.

Την υποχρεωτική καθιέρωση της κυκλοφοριακής 
αγωγής και οδικής ασφάλειας, ως αυτοτελούς µα-
θήµατος, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης ζη-

τεί εκ νέου ο Περιφερειάρχης Αττικής. Με επιστολές 
προς τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υποδοµών 
και Μεταφορών και Παιδείας και Θρησκευµάτων ο κ. Γ. 
Πατούλης χαρακτηρίζει µονόδροµο την υιοθέτηση της 
πρότασης αυτής, που διαχρονικά αποτυπώνεται στις εκ-
θέσεις της ειδικής µόνιµης επιτροπής οδικής ασφάλειας 
της Βουλής των Ελλήνων. Επιπλέον, για να έχει πρακτι-
κή αξία το υποχρεωτικό αυτό µάθηµα, ο κ. Γ. Πατούλης 
προτείνει «να υιοθετηθεί άµεσα ο θεσµός των σχολικών 
βεβαιώσεων οδικής ασφάλειας. Οι βεβαιώσεις αυτές, το-
νίζει, να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία από-
κτησης διπλώµατος οδήγησης µοτοποδηλάτου και αυ-
τοκινήτου».

Στην ψηφιοποίηση περισσότερων αιτηµάτων προς 
τον ΕΟΠΥΥ προχωρούν µε την υπ’ αρ. 10040/17-03-
2021  Κο ινή  Υπουργ ική  Απόφαση  (ΦΕΚ 

1066/Β/19-03-2021) οι Υπουργοί Επικρατείας και Ψηφια-
κής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και Υγείας Βα-
σίλης Κικίλιας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών 
Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής ∆ια-
κυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς. Έτσι, θα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, µέσω του atomika-aitimata.gov.gr, τα αιτή-
µατα για αποζηµίωση που αφορούν:
1. δαπάνες για προµήθεια οπτικών ειδών
2. δαπάνες µετακίνησης για διενέργεια συνεδριών αιµοκά-
θαρσης και
3. δαπάνες µετακίνησης για διενέργεια µεταγγίσεων αίµα-
τος, αφαιµαξοµεταγγίσεων ή αφαιµάξεων σε δικαιούχους 
πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική νό-
σο και άλλες αιµοσφαιρινοπάθειες.
Επιπλέον, επεκτείνεται για όλους (παιδιά, εφήβους και ενή-
λικες) η ψηφιακή διαδικασία υποβολής ατοµικών αιτηµά-
των προς τον ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής (λογο-
θεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία). Η λειτουργία 
της πλατφόρµας είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2020 µό-
νο για προστατευόµενα µέλη, διευκολύνοντας την καθηµε-
ρινότητα οικογενειών µε παιδιά που υποβάλλονται σε αυ-
τές τις ειδικές θεραπείες.

∆ήµος Αχαρνών :  Rapid-Test δωρεάν εξέταση για 
τον κορωνοϊό τη ∆ευτέρα 29 Μαρτίου 2021 από 
τον ΕΟ∆Υ.   Η εξέταση θα είναι ∆ΩΡΕΑΝ και θα 

πραγµατοποιηθεί από τις  9.00 το πρωί µέχρι τις  3.00 το 
µεσηµέρι στο ΚΑΠΗ Κόκκινου Μύλου (Φιλαδελφείας 
217). Το κλιµάκιο του ΕΟ∆Υ θα πραγµατοποιήσει το τεστ 
µε απόλυτη ασφάλεια, εύκολα και γρήγορα.  Οι δηµό-
τες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: Θα µετακινηθούν 
για την πραγµατοποίηση του τεστ µε τον κωδικό 1 στο 
13033. Θα πρέπει να έχουν µαζί τους το ΑΜΚΑ και την 
αστυνοµική τους ταυτότητα. Σε έλεγχο µπορούν να υπο-
βληθούν παιδιά άνω των 10 ετών. Θα πρέπει να ακολου-
θούν πιστά τις οδηγίες που προβλέπονται από τα υγειο-
νοµικά πρωτόκολλα (µάσκες, αποστάσεις ασφαλείας 
κτλ).Η ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα θα γίνει µέσω 
sms στο κινητό τηλέφωνο που θα δώσει κάθε δηµότης.
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Το  Κήρυγµα  Κυριακής της Ορθοδοξίας 
Αθηναγόρας: Να απελευθερωθούµε
από τον ατοµοκεντρικό τρόπο ζωής

Τον πανηγυρικό της ηµέρας, εκφώνησε ο Συ-
νοδικός Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο οποίος 

αναφέρθηκε στην ηµερήσια  Περικοπή της Καινής 
∆ιαθήκης -στην θεία κλήση του Κυρίου προς τον 
Ναθαναήλ- τονίζοντας ότι «η Εκκλησιαστική Παρά-
δοση την τοποθέτησε στο τυπικό της Α’ Κυριακής 
των Νηστειών, για να µας βοηθήσει στο ταξίδι της 
πίστης – εµπιστοσύνης µας στην ανακάλυψη του 
θεανδρικού Προσώπου του Χριστού». 

Παράλληλα, επεσήµανε ότι «από το 843 µ.Χ., 
που έγινε επίσηµα η αναστήλωση των αγίων Εικόνων 
µέχρι σήµερα η Εκκλησία ονόµασε την Κυριακή αυ-
τή, Κυριακή της Ορθοδοξίας και καθιέρωσε να εορ-
τάζεται αυτό το γεγονός της ανύψωσης των θείων Ει-
κόνων. Το περιεχόµενο της εορτής, όµως, αποκτά 
αφενός το συγκεκριµένο ιδιαίτερο νόηµα της αποκα-
τάστασης των εικόνων στην προσκυνητή τους θέση 
και αφετέρου ένα γενικότερο νόηµα, δεδοµένου ότι 
αφορά στην νίκη της αληθινής πίστεως, της Ορθοδό-
ξου πίστεως, έναντι όλων των αιρετικών φρονηµά-
των. Είναι η εορτή της δια των αιώνων διαλεκτικής 
αποκαλύψεως της αληθείας του Θεού στην εν συνό-
δo συγκροτηµένη Εκκλησία. 

Η επικράτηση αυτή, της αποκεκαλυµµένης Αλη-
θείας (=Ορθοδοξίας) έναντι του ψεύδους και της πλά-
νης των αιρέσεων λογίζεται από το εκκλησιαστικό 
πλήρωµα ως νίκη και θρίαµβος. 

Ως εκ τούτου  «ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε 
φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου 
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς». 

Το γεγονός ότι κατά την προσκύνηση των Τιµίων 
Εικόνων η προσκύνηση µεταβαίνει στο πρωτότυπο 
που αγιογραφείται σε αυτές, φανερώνει ότι η Εκκλη-
σία καθιερώνει την έννοια του προσώπου και της υπο-
στάσεως και ότι προσκυνούµε το εξιστορηµένο πρό-
σωπο, που φέρει τα συγκεκριµένα στοιχεία και όχι ένα 
είδωλο ή κάποιο προσωπείο».

Κατόπιν, ο Σεβασµιώτατος υπογράµµισε ότι ο εκά-
στοτε Ορθόδοξος Ναθαναήλ γνωρίζεται µε τον Χριστό, 
στρέφεται προς τον εσωτερικό του κόσµο γεννάται ως 
πρόσωπο και ανοίγεται στον Θεό και στον συνάνθρω-
πο και µε αφορµή την σηµερινή κατάσταση συµπλή-
ρωσε ότι «η κατανόηση της περιόδου της πανδηµικής 
νόσου COVID-19 που ζούµε επώδυνα, δεν αίρει τη δυ-
νατότητα του ανθρώπου να γίνει πρόσωπο και να βι-
ώσει την υπόσταση. Αντίθετα αποτελεί ευκαιρία ανά-
δειξης της προσωπικότητας του κάθε πιστού και του 
αυθεντικού τρόπου της εν Χριστώ ζωής. Η αυστηρή 
κριτική όλων των φορέων, για τον τρόπο διαχείρισης 
της κρίσης, το lockdown, η χρήση του προσωπείου – 
µάσκας, η έλλειψη ελεύθερων κλινών στα νοσοκο-
µεία, ο οικονοµικός ανταγωνισµός για τα εµβόλια, η 
ιδιοτέλεια πολλών επικριτών, πυροδότησαν µια δια-
µάχη σε δύο κυρίως επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είχε 
να κάνει µε την «έκπληξη», που προκάλεσαν τα νέα 
µέτρα µέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Τα µέτρα 
για την διασφάλιση της υγείας, που επέβαλε η Πολι-
τεία και µε νηφαλιότητα και ταπεινοφροσύνη αποδέ-
χθηκε η Εκκλησία, έδωσαν τροφή σε µια µερίδα χρι-
στιανών, εγκλωβισµένων στη δική τους προβληµατι-
κή, να θεωρήσουν ότι έφθασε επιτέλους η ώρα να 
αναπετάξουν τις σηµαίες της Ορθοδοξίας, να οµολο-

γήσουν και να διακηρύξουν την πίστη τους, εκ του 
ασφαλούς βέβαια στο «βωµό» και τον «άµβωνα» των 
κοινωνικών δικτύων και να εκφωνήσουν «αρές» ενα-
ντίων όσων θα τολµούσαν να αντιπαρατεθούν στην 
άποψή τους. Από τους ίδιους η Εκκλησία, όταν διακρι-
τικά σιωπούσε, κατηγορήθηκε διότι σιωπά. Κι όταν 
ύψωνε λόγον αληθείας κατασυκοφαντήθηκε, διότι µι-
λούσε µε παρρησία και ευπρέπεια στήριζε το υγιές 
πλήρωµά της. Το δεύτερο επίπεδο διαµάχης έχει να 
κάνει µε τη στάση των ανθρώπων, που πάντοτε απα-
ξίωναν την Εκκλησία και που περίµεναν καρτερικά να 
ανυψώσουν τα βέλη από τη φαρέτρα τους για να επι-
φέρουν θανάσιµες πληγές στο σώµα της. Είναι εκείνοι 
που ζητούσαν αυστηρή χρήση των µέτρων και των νο-
µικών συνεπειών τους για να φιµώσουν κλήρο και 
λαό. Άλλοτε θέλησαν να φέρουν σε συζήτηση και αµ-
φισβήτηση το λειτουργικό και µυστηριακό οικοδόµη-
µα της Εκκλησίας και επιχείρησαν να µετατρέψουν την 
προστασία της δηµοσίας υγείας, µεταξύ άλλων, και σε 
θρησκευτικό ζήτηµα».

Επίσης, υπογράµµισε ότι «η σηµερινή όµως Κυρια-
κή της Ορθοδοξίας µάς διακηρύττει ότι µέσα στο ιστο-
ρικό γίγνεσθαι η Εκκλησία πολεµάται και ότι πολεµου-
µένη νικά. Προφανώς το παραλήρηµα της καχυποψί-
ας ή των συνοµωσιών, τα αλλεπάλληλα fake news, η 
επιστράτευση της παραπληροφόρησης, η απαξίωση 
και κατασυκοφάντηση της νηφάλιας στάσης της Εκκλη-
σίας απέναντι σε αυτά τα ζητήµατα και άλλα παρόµοια 
φαινόµενα, που αναδείχθηκαν την χρονική αυτή περί-
οδο κατέστησαν περισσότερο φανερή την απουσία Ορ-
θοδόξου Εκκλησιαστικού φρονήµατος».

Ολοκληρώνοντας τον λόγο του ο µητροπολίτης 
Ιλίου τόνισε ότι «είναι η πανδηµία µια αφορµή να απε-
λευθερωθούµε από τον ατοµοκεντρικό τρόπο ζωής, 
από τον ατοµοκεντρικό τρόπο σκέψης. Το άτοµο είναι 
κατηγορία κοινωνιολογική και βιολογική, που ανήκει 
ολότελα στη φύση. Είναι µέρος του φυσικού όλου, 
από το οποίο αποκόβεται µε αντίθεση, µε οροθεσία, 
µε αποµόνωση. Αν το άτοµο µετασχηµατισθεί σε πρό-
σωπο, τότε απαιτεί το πέρασµά του στην υπόσταση. Η 
υπόσταση είναι κατηγορία πνευµατική. ∆εν είναι µέ-
ρος, αλλά περιέχει µέσα της το όλο και τούτο εξηγεί 
την ικανότητά της να γίνεται ενυπόστατη. Είναι αφορ-
µή η πανδηµία να ελευθερωθούµε από τον στείρο και 
µονολιθικό λόγο, που δεν αντέχει τον διάλογο και να 
αποκτήσουµε την εµπειρία του Προσώπου, που δια-
λέγεται… Του Προσώπου στο οποίο αποκαλύπτει ο 
Θεός την Αλήθειά Του».

Φωτο: Χρήστος Μπόνης

Ξεκινά από 29 Μαρτίου 2021 η 
ηλεκτρονική προανάρτηση επί 
των ακινήτων για τις Περιφερει-
ακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας 
και Λευκάδας και θα διαρκέσει 
έως 13/05/21.

Η Προανάρτηση αφορά την 
ενηµέρωση των δικαιούχων (φυ-
σικών και νοµικών προσώπων, 
ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων) 
για το αποτέλεσµα της επεξεργα-
σίας των στοιχείων των δηλώσε-
ων που υποβλήθηκαν και των 
πληροφοριών που συλλέχθηκαν 
στο πλαίσιο της κτηµατογράφη-
σης µέχρι σήµερα. Έτσι θα ενηµε-
ρωθούν οι δικαιούχοι για την κα-
ταγραφή της ιδιοκτησίας τους και 
θα έχουν τη δυνατότητα, να υπο-
βάλλουν «αίτηση επανεξέτασης 
στοιχείων», στην οποία θα επιση-
µαίνουν τυχόν σφάλµατα που δι-
απιστώνουν.

Ο έλεγχος αφορά:
• τα προσωπικά στοιχεία 

(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, 
αριθµός ταυτότητας κλπ)

• στοιχεία που αφορούν την 
θέση, το εµβαδόν της ιδιοκτησίας 
ή και το ποσοστό συνιδιοκτησίας 
σε αυτήν 

• εάν υπάρχει το δικαίωµά 
σας στην ιδιοκτησία αναρτηµένο 
στα στοιχεία του Εθνικού Κτηµα-
τολογίου

Εφόσον δεν συµφωνείτε µε 
κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχε-
τε δικαίωµα να υποβάλετε αίτηση 
επανεξέτασης στοιχείων µέσα 
στην ανωτέρω προθεσµία.

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο που αποκτά δικαίωµα σε 
ακίνητο (π.χ. από κληρονοµιά, 
αγορά κλπ) πρέπει να υποβάλει 
δήλωση στο κτηµατολόγιο, ανε-
ξαρτήτως από το αν το δικαίωµα 
έχει ήδη δηλωθεί από τον προη-
γούµενο δικαιούχο. Επίσης κά-
ποιος που για οποιοδήποτε λόγο 
δεν υπέβαλε µέχρι τώρα ∆ήλω-
ση έχει ακόµα τη δυνατότητα να 
το κάνει.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο 
κτηµατολόγιο είναι από το νόµο 
υποχρεωτική και αποτελεί προϋ-
πόθεση για οποιαδήποτε πράξη 
αφορά το ακίνητο στο µέλλον 
(π.χ. µεταβίβαση, γονική παροχή 
ή δωρεά). Θα πρέπει να γνωρίζε-
τε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει 
υποβληθεί δήλωση δεν θα µπο-
ρεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια. 
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δη-
λωθούν κατά τη διάρκεια της κτη-
µατογράφησης, θα καταγραφούν 
στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώ-
στου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν 
πραγµατοποιηθούν οι σχετικές 
διορθώσεις στις προβλεπόµενες 
προθεσµίες, θα περιέλθουν στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Ποιες περιοχές αφορά η προ-
ανάρτηση:

Π.Ε. Άρτας:
∆ήµος Αρταίων (εκτός των ∆ηµο-
τικών/Τοπικών Κοινοτήτων Αρ-
ταίων, Βλαχέρνης, Καµπής, Πα-
ντανάσσης, Φιλοθέης)
∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη
∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων
∆ήµος Νικολάου Σκουφά (εκτός 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πέτα)

Π.Ε. Λευκάδας:
∆ήµος Λευκάδας (εκτός των 

∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων 
Αλεξάνδρου, Απολπαίνης, Βαυ-
κερής, Καριώτων, Καρυάς, Κα-
τούνης, Λευκάδος, Νυδρίου, Πη-
γαδησάνων, Πλατυστόµων, Σφα-
κιωτών, Τσουκαλάδων)

∆ήµος Μεγανησίου
Π.Ε. Πρέβεζας:

∆ήµος Ζηρού (εκτός των ∆ηµοτι-
κών/Τοπικών Κοινοτήτων Θε-
σπρωτικού, Νέας Κερασούντος, 

Πέτρας, Ρωµιάς, Φιλιππιάδος)
∆ήµος Πάργας
∆ήµος Πρέβεζας (εκτός των ∆η-
µοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων 
Πρέβεζας, Στεφάνης) 

Μετά την ολοκλήρωση της 
Προανάρτησης, την εξέταση των 
αιτήσεων επανεξέτασης στοιχεί-
ων που θα υποβληθούν και την 
αναµόρφωση των κτηµατολογι-
κών πινάκων, θα ακολουθήσει η 
διαδικασία της Ανάρτησης. Η 
συµµετοχή σας στη διαδικασία 
της Προανάρτησης είναι εξαιρετι-
κά σηµαντική, καθώς µε αυτήν 
εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώµατα 
που δηλώσατε θα καταγραφούν 
σωστά στο Κτηµατολόγιο και θα 
αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία 
στο µέλλον.

Το γραφείο µας,  µε εξειδι-
κευµένη γνώση και πολυετή πεί-
ρα, αναλαµβάνει την σύνταξη δη-
λώσεων, την υποβολή ενστάσε-
ων, την εκπροσώπηση ενώπιον 
των επιτροπών ενστάσεων, την 
σύνταξη φακέλου και υποµνηµά-
των, την διόρθωση µε δικαστική 
απόφαση, τον έλεγχο κτηµατο-
λογικών εγγραφών, την υποβο-
λή αίτησης διόρθωσης προδή-
λου σφάλµατος, µε όλα τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά και την 
υποβολή τους στο κατά τόπο αρ-
µόδιο Γραφείο Κτηµατογράφη-
σης για κάθε είδους δικαίωµα.

Η εµπρόθεσµη και ορθή δή-
λωση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο 
παρέχει την διασφάλιση των δη-
λωθέντων δικαιωµάτων έναντι 
οποιουδήποτε τρίτου και περιορί-
ζει την πιθανότητα λαθών κατά 
την διαδικασία της Ανάρτησης.

Προανάρτηση των κτηµατολογικών στοιχείων 
ακινήτων  στην Άρτα, Λευκάδα και Πρέβεζα

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

Την Κυριακή 28 Μαρτίου τα ρολόγια
γυρίζουν µια ώρα µπροστά
Τα ξηµερώµατα της Κυριακής 28 Μαρτίου 2021 αλλάζει η ώρα!  Στις 03:00 τα ξηµερώµατα συ-
γκεκριµένα, θα γυρίσουµε το ρολόι µας µία ώρα µπροστά (θα δείχνει 04:00). Η ώρα αλλάζει πά-
ντα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (µία ώρα µπροστά) και την τελευταία Κυριακή του 
Οκτωβρίου (µία ώρα πίσω). Η αλλαγή αυτή γενικά είναι κατά µία ώρα µπροστά από την ηλιακή 
ώρα. Βασίζεται σε ένα σύστηµα που σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ηµέρας 
για εξοικονόµηση ενέργειας.

Συγχαρητήρια Νίκο!!!
O Dr Νίκος Φυτάς , διδάκτωρ Φυσικής

στο Πανεπιστήµιο του Coventry είναι ένα δικό
µας «παιδί». Σήµερα έλαβε µια σπουδαία

διάκριση ! Μας τιµά σαν Αχαρνείς γιατί βραβεύτηκε
από την Αµερικανική κοινότητα των Φυσικών

(American Physics Society) ως εξαιρετικός
και κορυφαίος ερευνητής για εφέτος .

Συγχαρητήρια Νίκο !!!

∆ηµότες των Αχαρνών – Φάνης Μπούκης
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Λύση στο χρόνιο πρόβληµα των ιδιωτικών δικτύων 
ύδρευσης µε τις ενέργειες του ∆ηµάρχου Σπ. Βρεττού 

Μετά από πολυετή καθυστέρηση, αλλά και πο-
λυεπίπεδες προσπάθειες του ∆ηµάρχου Αχαρ-
νών Σπύρου Βρεττού δίνεται επιτέλους λύση 

σε ένα µεγάλο πρόβληµα, την ύδρευση περιοχών του 
Βορείου Τοµέα του ∆ήµου. Η λύση αυτή επισφραγίστη-
κε µε την υπογραφή ιδιωτικών συµφωνητικών από τον 
∆ήµαρχο και τους εκπροσώπους των εταιρειών Υ∆ΡΑ-
ΜΑ, ΥΕΠΑΜΑ και της κ. Καπετάνου.

Ο Σπύρος Βρεττός είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες από την 
πρώτη στιγµή που ανέλαβε τα ηνία του ∆ήµου, θέτοντας την 
επίλυση του ζητήµατος σε βασική προτεραιότητα καθώς µέ-
σω αυτής θα προέκυπτε ο εξορθολογισµός της λειτουργίας 
των δικτύων ύδρευσης στην πόλη των Αχαρνών. Στις δια-
πραγµατεύσεις τέθηκε µια σειρά απαράβατων όρων για την 
εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας, αλλά και το 
σχεδιασµό ενός εύλογου τιµολογίου, που δεν θα επιβαρύνει 
τους δηµότες. Παράλληλα καθορίστηκε λεπτοµερώς ο ελε-
γκτικός και ρυθµιστικός ρόλος των υπηρεσιών του ∆ήµου.

Ενδεικτικά για τα τιµολόγια επιτεύχθηκε µείωση του τι-
µήµατος σε όλες τις κλίµακες, οι οποίες ανάλογα µε το δί-
κτυο κυµαίνονται από 21,5% έως και 43%. Αποτέλεσµα της 
υπογραφής των συµβάσεων είναι:
l Να υπάρχει πλέον ρητή δέσµευση των παρόχων σε θέ-
µατα ποιότητας – υγιεινής σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία και µέσω πιστοποιητικών αναλύσεων από διαπιστευ-
µένα εργαστήρια
l Να έχει ο ∆ήµος επιτελικό ρόλο στον έλεγχο ασφαλούς 
λειτουργίας
l Να µειωθούν τα τιµολόγια προς όφελος των δηµοτών µε 
ταυτόχρονη δέσµευση των παρόχων περί µη µονοµερούς 
αύξησής τους.

Η συµφωνία αφορά τις εξής περιοχές του ∆ήµου 
Αχαρνών: Αγριλέζα, Μεγάλα Σχοίνα Α’, Μεγάλα Σχοίνα 
Β’, Κατεβασιά, Μονοµάτι, Αγία Τριάδα και περίπου 2.000 
παροχές.

«Ο εξορθολογισµός των δικτύων ύδρευσης στο ∆ή-

µο Αχαρνών αποτελούσε για µας εκτός από προεκλογι-
κή δέσµευση και µια βασική προτεραιότητα. Μετά από 
πολύµηνες διαπραγµατεύσεις καταφέραµε να φτάσου-
µε σε µια συµφωνία, η οποία θέτει συγκεκριµένες προ-
ϋποθέσεις για τους παρόχους, διασφαλίζοντας τόσο την 
ποιότητα όσο και την καλύτερη δυνατή τιµή για τους δη-
µότες. Με την υπογραφή συµφωνητικών χορηγείται η 
άδεια χρήσης ύδατος που είναι απαραίτητη. Ήταν πραγ-
µατικά δυσάρεστο που µέχρι σήµερα δεν υπήρχε ορθή 
διαχείριση του νερού, που αποτελεί πηγή ζωής. Ευχαρι-
στώ όλους όσους εργάστηκαν και βοήθησαν στην επί-
τευξη των τελικών συµφωνιών. ∆εν σταµατάµε όµως 
εδώ, συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας στον τοµέα των 
υποδοµών, που δυστυχώς τόσο υστερεί η πόλη µας. Εί-
µαστε όµως αποφασισµένοι αυτό να το αλλάξουµε και 
θα τα καταφέρουµε µε σκληρή δουλειά», ήταν η δήλω-
ση του Σπύρου Βρεττού στο περιθώριο της υπογραφής 
των συµβάσεων. 
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Οι Αχαρνές  γιόρτασαν   τις  
αποκριές  µε  Carnivalonthego
Η πανδηµία και τα αυστη-
ρά περιοριστικά µέτρα 
δυστυχώς δεν  επιτρέ-
πουν ούτε φέτος να γιορ-
τάσουµε τις Αποκριές 
όπως όλοι θα θέλαµε. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών 
όµως σε µια προσπάθεια 
να φέρει το καρναβάλι και 
φέτος στην πόλη και να 
πρόσφερε  µια νότα χαρά 
σε όλους τους δηµότες  µε  
ένα καρναβαλικό λεωφο-
ρείο. Ένα διώροφο Λεω-
φορείο που  περιτριγύριζε  
στους δρόµους της πόλης 
το τελευταίο Σαββατοκύ-
ριακο των Αποκριών. 

Από την ανοιχτή του 
οροφή µια γιγαντοµα-
σκώτ, καρναβαλιστές και 
ανιµατέρ θα δώσουν µια 
ευχάριστη νότα στην πόλη 
µε αποκριάτικες µουσικές. 

Τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή 13 και 14 Μαρτίου 2021 για έξι ολόκληρες 
ώρες  σκόρπισαν κέφι, χαρά και χαρούµενο ρυθµό. 

Το θέµα σχολιάστηκε  ποικιλοτρόπως, και θετικά και αρνητικά. Ωστόσο και εδώ η 
πλειοψηφία  µέτρησε.  Ήταν σαφώς περισσότερες οι διαµαρτυρίες, γιατί  πέρασε µόνο 
από τους βασικούς άξονες τις πόλεις και δεν πέρασε και από δευτερεύοντες αρτηρίες της 
κάθε περιοχής.

Έτσι, για µια ακόµη φορά την τιµητική του είχε ο πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ  Γιάννης Νίκας.

Ο ∆ήµος Αχαρνών  και  ∆ΗΦΑ  δίπλα στους δηµότες!
Ο ∆ήµος Αχαρνών και 
η ∆ΗΦΑ δίπλα στους 
δηµότες µε το πρό-
γραµµα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» και τα ιατρεία 
των ΚΑΠΗ. Όσο  διαρ-
κούν  τα περιοριστικά 
µέτρα  κατά της παν-
δηµίας   COVID  19,  ο 
∆ήµος Αχαρνών φρο-
ντίζει ώστε να µην µεί-
νουν µόνοι τους και 
αβοήθητοι όσοι δηµό-
τες έχουν ανάγκη

Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»  είναι 
από την πρώτη στιγµή  σε πλήρη λειτουργία 
έτσι ώστε να βρίσκεται δίπλα σε κάθε δηµό-
τη και να εξυπηρετεί κάθε ανάγκη τους. 

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

Συγκεκριµένα ο ∆ήµος Αχαρνών και η 
∆ΗΦΑ θέτουν στη διάθεση των πολιτών 
έµπειρους επαγγελµατίες υγείας και υπηρε-
σίες όπως:
l Νοσηλευτική φροντίδα
l Προµήθεια φαρµάκων και ειδών πρώτης 
ανάγκης
l Συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήρι-
ξη
l Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2406630, 

210-2477900
Επίσης ο  ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει 

τους δηµότες η εξυπηρέτηση των πολιτών θα 
πραγµατοποιείται: Με  email: info@acharnes.
gr   ή τηλεφωνικώς ως ακολούθως :
Τηλεφωνικό κέντρο: 213 2072300-1
Πρωτόκολλο: 213 2072315, 320 
Ληξιαρχείο: 213 2072318
∆ηµοτολόγιο: 213 2072330, 335
Τεχνική Υπηρεσία: 213 2072478
Καθαριότητα: 213 2072388 
Κοινωνική Πολιτική: 213 2123 113-5 
∆ηµοτική Αστυνοµία: 210 2415472
ΚΕΠ Κεντρικό Μενίδι: 213 2060200-210
ΚΕΠ Αγίου ∆ιονυσίου: 210 2476059
ΚΕΠ Αγίας Άννας: 210 2315009
ΚΕΠ Κόκκινου Μύλου: 213 2048480
ΚΕΠ Θρακοµακεδόνων: 213 2140317, 315, 
303
ΚΕΠ Ολυµπιακού Χωριού: 210 2447858

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την παράταση 
των οκταµήνων της Κοινωφελούς Εργασίας 
Την απόφαση έκδοσης ψηφίσµατος έλαβε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αχαρνών 
στην τελευταία του συνεδρίαση σύµφωνα µε το οποίο ζητείται η παράταση του τρέχοντος 
προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας για το µέγιστο δυνατό χρονικό διάστηµα.

Το κείµενο του ψηφίσµατος:
Τους τελευταίους µήνες βρίσκεται εν εξελίξει το πρόγραµµα απασχόλησης κοινωφελούς χα-

ρακτήρα, βάσει του οποίου είχαν προκηρυχθεί 36.500 θέσεις, πολλές εκ των οποίων σε ∆ήµους 
και Περιφέρειες (∆ηµόσια Πρόσκληση ν.4/2020).

Η µακροχρόνια αποδυνάµωση του έµψυχου δυναµικού των ∆ήµων (λόγω των αυξηµένων 
συνταξιοδοτήσεων και του πολυετούς περιορισµού προσλήψεων) έχει δηµιουργήσει σηµαντικά 
κενά, µε αποτέλεσµα οι απασχολούµενοι στο συγκεκριµένο πρόγραµµα να έρχονται για να κα-
λύψουν κοµβικές θέσεις και να προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες στις θέσεις που τοποθετού-
νται.

Παράλληλα θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν:
l την επιτακτική ανάγκη εφαρµογής µέτρων προστασίας,
l την υποχρέωση εκ περιτροπής ή εξ αποστάσεως εργασία
l την αναγκαστική αποµάκρυνση από τον χώρο εργασίας των ευπαθών οµάδων
l την παροχή αδειών ειδικού σκοπού
l τις αυξηµένες ανάγκες για την αντιµετώπιση της πανδηµίας

Ως εκ τούτου γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ολοκλήρωση του προγράµµατος θα επιφέρει 
σηµαντικές δυσκολίες στη λειτουργία του ∆ήµου. Η σταδιακή αποχώρηση των ωφελούµενων 
επίκειται µάλιστα το αµέσως προσεχές διάστηµα, καθώς  πρόκειται να ενταχθούν και σε προγράµ-
µατα κατάρτισης. Κατά συνέπεια αποχωρούν σε ένα διάστηµα κατά το οποίο το τρίτο κύµα της 
πανδηµίας πλήττει τη χώρα µας και οι ∆ήµοι έχουν αυξηµένες ανάγκες στην προσπάθεια συν-
δροµής στην αντιµετώπισή της.  

∆εν πρέπει να διαλάθει της προσοχής µας και η κοινωνική µορφή του προγράµµατος, καθώς 
σε µια τόσο δύσκολη περίοδο θα έρθουν να προστεθούν µερικές χιλιάδες ακόµη στη λίστα των 
ανέργων. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και το γεγονός πως οι διαδικασίες για τον 
προγραµµατισµό ενός νέου αντίστοιχου προγράµµατος απαιτούν µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Οποιοδήποτε απόφαση συνέχισης του προγράµµατος θα ήταν εκτός από ενέργεια ουσίας και µια 
κίνηση κοινωνικής προσφοράς και υψηλής σηµειολογίας. Άλλωστε παρόµοια παράταση είχε δο-
θεί και στο προηγούµενο αντίστοιχο πρόγραµµα, όταν µάλιστα η συγκυρία επουδενί δεν προσο-
µοίαζε στη σηµερινή. 

Ως εκ τούτου µε το παρών ψήφισµα ζητάµε την παράταση του τρέχοντος προγράµµατος κοι-
νωφελούς εργασίας για το µέγιστο δυνατό χρονικό διάστηµα και σίγουρα για όχι λιγότερο από 
τέσσερις µήνες. Το παρών ψήφισµα θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.   

∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών 
για το ρόλο και τον τρόπο εκλογής των Κοινοτήτων 
Στην τελευταία του συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών αποφάσισε κατά πλειοψη-
φία και ενέκρινε την έκδοση ψηφίσµατος για το ρόλο και τον τρόπο εκλογής των Κοινοτήτων 
στο προτεινόµενο νοµοσχέδιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Το ψήφισµα αναφέρει τα εξής: 
«Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο νόµου µε τίτλο ‘Εκλο-

γή ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών’.
Στο άρθρο 2 του σχεδίου νόµου προβλέπεται η κατάργηση των Κοινοτικών Συµβουλίων των 

∆ήµων της Αττικής (πλην 2 εξαιρέσεων).
Μεταξύ αυτών, καταργούνται και τα Συµβούλια ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Αχαρνών 

και οι αρµοδιότητές τους µεταφέρονται στην Οικονοµική Επιτροπή, ενώ οι αρµοδιότητες των Προ-
έδρων των Κοινοτήτων µεταφέρονται στον ∆ήµαρχο ή οριζόµενο Αντιδήµαρχο.

Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ο τέταρτος σε πληθυσµό ∆ήµος της Αττικής, ο µεγαλύτερης στην Ανα-
τολική Αττική και ο δωδέκατος της χώρας. Επιπλέον, είναι ο δεύτερος σε έκταση ∆ήµος στην Αττι-
κή και από τους µεγαλύτερους στη χώρα. Παράλληλα, διαθέτει τόσο χωροταξικά όσο και κοινω-
νικοοικονοµικά χαρακτηριστικά που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη διατήρηση, αλλά και 
την ενίσχυση των θεσµών των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.

Τα Συµβούλια των Κοινοτήτων συνεισφέρουν στην πραγµάτωση και στην εµπέδωση της άµε-
σης και της Συµµετοχικής ∆ηµοκρατίας. ∆ίνουν το δικαίωµα στους πολίτες να διαδραµατίσουν ενερ-
γό ρόλο στη διαµόρφωση των τοπικών προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών και να συµµετέχουν 
στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο δια των εκπροσώπων τους.

Με βάση τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών δια του παρόντος ψηφίσµατος ζητά 
από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών:
l Τη διατήρηση του θεσµού των Κοινοτικών Συµβουλίων.
l Σε κάθε περίπτωση τη διατήρηση των Κοινοτικών Συµβουλίων του ∆ήµου Αχαρνών.
l Την παροχή δικαιώµατος στα ∆ηµοτικά Συµβούλια για την επέκταση του θεσµού των Κοινοτή-
των εντός του ∆ήµου, κατόπιν αιτιολογηµένων αποφάσεών τους.
l Την αναβάθµιση των αρµοδιοτήτων των Κοινοτικών Συµβουλίων και την παροχή ουσιαστικής 
δυνατότητας στη διαχείριση πόρων, και κατ’ ελάχιστον την επαναφορά του καθεστώτος που δια-
µορφώθηκε µε τον «Καλλικράτη» (ν.3852/2010).

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες και τον εξουσιοδο-
τεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες εξυπηρετούν το παρόν ψήφισµα.

Το παρών ψήφισµα θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων.



7Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Ξεκινάει  η λειτουργία του Σκοπευτηρίου µετά 
τις ενέργειες του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού 
Ένα χρόνιο αίτηµα των κατοίκων 

των Αχαρνών διευθετήθηκε µετά 
τις ενέργειες της ∆ηµοτικής Αρχής 

και του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού. Ο λό-
γος για τη λειτουργία του υπαίθριου Σκο-
πευτηρίου, το οποίο πλέον πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις, προκειµένου να εξυπηρετεί 
τις προβλεπόµενες αθλητικές δραστηριό-
τητες σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.

Στη συνάντηση που είχε ο κ. Βρεττός µε 
τον πρόεδρο του Σκοπευτικού Οµίλου 
Αχαρνών «Ο Παρνής» κ. Στέφανο Κα-
µπουράκη παραχωρήθηκε η σύµφωνος 
γνώµη περί της χρήσεως εδαφικής έκτα-
σης, που ήταν απαραίτητη για τη λειτουρ-
γία του Σκοπευτηρίου. Χρειάστηκε να πε-
ράσει ένα µεγάλο διάστηµα διαδικασιών, 
ούτως ώστε να υπάρξει η απόλυτη νοµιµο-
ποίηση και να µπορεί να φιλοξενεί αθλητι-
κές διοργανώσεις.

Με τον τρόπο αυτό ο ∆ήµος Αχαρνών 
αποκτά ουσιαστικά µια νέα αθλητική εγκα-
τάσταση, που θα µπορεί να προσφέρει επι-
λογές όχι µόνο στους δηµότες Αχαρνών, 
αλλά και σε αθλητές και σωµατεία άλλων 
περιοχών.

«∆ίνουµε λύση σε ένα πρόβληµα, το 
οποίο εδώ και χρόνια δεν επέτρεπε τη λει-
τουργία του Σκοπευτηρίου και για τη διευ-
θέτησή του είχαµε δεσµευτεί. Έτσι προστί-
θεται ένας ακόµη αθλητικός χώρος που 
θα δώσει επιλογές στους κατοίκους µας 

και ελπίζουµε µελλοντικά να δίνει ακόµη 
περισσότερες δυνατότητες και να φιλοξε-
νεί σηµαντικές διοργανώσεις», ήταν το 
σχόλιο του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού 
στο περιθώριο της υπογραφής της παρα-
χώρησης.

∆ήµος Αχαρνών: Στο ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 
η κατασκευή του καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων
Άµεση ήταν η ανταπόκριση του ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. 
Στέλιου Πέτσα  µετά την συνάντηση 
του µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύ-
ρο Βρεττό για τη δηµιουργία εγκα-
ταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς.

Η κατασκευή της εγκατάστασης 
και η προµήθεια των απαραίτητων 
υλικών εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του υπουργείου 
Εσωτερικών συνολικού προϋπολογι-
σµού 372.000,00 €. Η εξέλιξη αυτή επιβραβεύει για µία ακόµη φορά τις πρω-
τοβουλίες του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού και όλης της ∆ηµοτικής Αρχής 
που έχουν ως στόχο να αντλούν πόρους από προγράµµατα και να δροµο-
λογούν πλέον θετικές εξελίξεις για τον ∆ήµο Αχαρνών.

Υπενθυµίζεται ότι ο βασικός στόχος της δράσης είναι η δηµιουργία και η 
νόµιµη λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς το οποίο θα 
προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής στους τετράποδους φίλους µας.

Πρόγραµµα  αποκοµιδής ογκωδών 
αντικειµένων από 23/3 έως 10/4 
Ο ∆ήµος Αχαρνών στο πλαίσιο της 
καλύτερης ενηµέρωσης των ∆ηµο-
τών δηµοσιοποιεί το νέο πρόγραµ-
µα αποκοµιδής ογκωδών αντικειµέ-
νων. 

Επτά ηµέρες την εβδοµάδα τα συ-
νέργεια του ∆ήµου µας θα δίνουν για 
άλλη µια φορά τον δικό τους αγώνα 
µε γνώµονα την εξασφάλιση ενός βι-
ώσιµου και υγιούς περιβάλλοντος. Η 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης του ∆ήµου Αχαρνών ενηµε-
ρώνει τους δηµότες για το πρόγραµ-
µα αποκοµιδής ογκωδών αντικειµέ-
νων για το διάστηµα από τις 23 Μαρ-
τίου έως τις 10 Απριλίου. Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας 2132072471, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (09:00-13:00).

Η µελέτη βιωσιµότητας του κτήµατος 
Τατοΐου  παρουσιάστηκε 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών
Ενεργότερο ρόλο 
στη νέα πραγµατι-
κότητα που δια-
µορφώνεται στο 
πρώην βασιλικό 
κτήµα Τατοϊου δι-
εκδικεί ο ∆ήµος 
Αχαρνών, ο οποί-
ος θα επηρεαστεί 
άµεσα, οικονοµι-
κά, αναπτυξιακά 
και περιβαλλοντι-
κά από την ανά-
πτυξη υποδοµών 
και δραστηριοτή-
των στο άλλοτε 
εγκαταλελειµµένο 
κτήµα.

Υπό αυτό το 
πρίσµα αποφασί-
στηκε να παρουσια-
στεί, στο πρόσφατο 
∆.Σ, η κρατική µε-
λέτη Βιωσιµότητας 
του πρώην βασιλικού κτήµατος, η οποία είχε δο-
θεί στη δηµοσιότητα από την υπουργό Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, Λίνα Μενδώνη, ώστε δηµοτικοί 
σύµβουλοι και κάτοικοι της πόλης να πληροφο-
ρηθούν τις αποφάσεις για την αξιοποίηση ενός ση-
µαντικού πολιτιστικού και οικολογικού «πνεύµο-
να» για τον ∆. Αχαρνών. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο από µια 
σειρά βήµατα που πρέπει να γίνουν ακόµα και 
γι΄αυτό Ο ∆ήµος Αχαρνών σκοπεύει, όπως τονίζει 
και ο αντιδήµαρχος τεχνικών έργων Νίκος  ∆αµά-
σκος, να δώσει το «παρών» σε όλες τις φάσεις 
ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να αρθρώ-
νει άποψη για ένα θέµα που πρόκειται να τον επη-
ρεάσει άµεσα.

Η αξιοποίηση του κτήµατος Τατοΐου θα συµ-
βάλλει στην εναρµόνιση της προστασίας της φύ-
σης και στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής 

και πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς µε τη δηµι-
ουργία δικτύων και 
δ ιαδροµών που 
συνδυάζονται µε το 
δίκτυο χώρων πρα-
σίνου. Επίσης, µέσω 
της αξιοποίησης του 
κτιριακού αποθέµα-
τος για την εγκατά-
σταση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και 
επιχειρήσεων πολιτι-
στικής οικονοµίας θα 
ενισχυθούν οι πολι-
τιστικοί θεσµοί και οι 
πολιτιστικές υποδο-
µές. 

Σύµφωνα µε τη 
Μελέτη Βιωσιµότη-
τας, η ανάπτυξη του 
κτήµατος πρέπει να 
ακολουθεί δύο βα-
σικές αρχές: 

• Σεβασµό στο περιβάλλον, την ιστορία και την 
κοινωνία, που σηµαίνει διάσωση των κτιρίων, 
ανάδειξη όλων των ιστορικών και πολιτιστικών 
στοιχείων του κτήµατος, προστασία, διατήρηση 
και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, ισορ-
ροπία µεταξύ Πάρνηθας και Κτήµατος, προσβασι-
µότητα και ανάπτυξη χρήσεων για όλους.
• ∆εύτερη αρχή είναι η οικονοµική βιωσιµότητα. 
∆ηλαδή, ισχυρός χαρακτήρας, ταυτότητα και συ-
νοχή δραστηριοτήτων µε στόχο τη δηµιουργία µο-
ναδικών σηµείων αναφοράς που θα λειτουργή-
σουν ως πόλοι έλξης για επισκέπτες, αξιοποίηση 
του κτήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, απο-
δοτική και αποτελεσµατική λειτουργία και διαχεί-
ριση, δυνατότητα εξασφάλισης πιθανών επιδοτή-
σεων και δωρεών για τη χρηµατοδότηση κ.ά. 

Μπορείτε να δείτε τη µελέτη βιωσιµότητας του 
κτήµατος του Τατοΐου στον παρακάτω σύνδεσµο.
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Η Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν 
Ευκλείδης» ιδρύθηκε το 1979  µε σκοπό τη διάσω-
ση και διάδοση της παράδοσης  του Ποντιακού Ελ-

ληνισµού. Κοσµεί µε το επιβλητικό κτίριο της τον ∆ήµο 
Αχαρνών αφού βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πλα-
τεία Καράβου. Μέσα από την συνεργασία µε άλλους πο-
λιτιστικούς φορείς και τα αδελφά σωµατεία, έχει καταφέ-
ρει την ανταλλαγή µορφωτικών και πολιτιστικών εκδη-
λώσεων, µε κύριο µέληµα την ∆ιεθνή Αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι δράσεις της κα-
θώς και η συνεισφορά της τόσο σε πολιτιστικό, κοινωνι-
κό και ανθρωπιστικό επίπεδο είναι αδιαµφισβήτητη. Στα 
40 χρόνια ίδρυσης της Λέσχης µε την βοήθεια µουσικών 
και καλλιτεχνών που εργάστηκαν αφιλοκερδώς, κυκλο-
φόρησε το τραγούδι της Λέσχης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ - ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ:   
Πλούσιο  το κοινωνικό έργο της Λέσχης µας:  

1. Εθελοντική Αιµοδοσία  κάθε χρόνο µε το µήνυµα: «∆ίνω 
αίµα για το αίµα των προγόνων µου».  
2. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιµα µακράς δι-
αρκείας, συσκευασµένα τρόφιµα, είδη ρουχισµού, είδη υγι-
εινής, λευκά είδη, καθαριστικά κ.α. µε αφορµή τις γιορτινές 
µέρες των Χριστουγέννων και Πάσχα, µε την βοήθεια Επιχει-
ρηµατιών της περιοχής του ∆ήµου Αχαρνών και διανοµή των 
σε οικογένειες που το είχαν ανάγκη. 
3. Επιπροσθέτως, αφιλοκερδώς έχει διοργανώσει γεύµατα 
αγάπης για άστεγους και άπορους του ∆ήµου Αχαρνών. 
Ακόµη και οικονοµική συνεισφορά,  σε πληγέντες οικογένει-
ες.   
4. Πρόσφατη  δράση µας, η  συγκέντρωση τροφίµων και ει-
δών πρώτης ανάγκης για τους σεισµόπληκτους του ∆ήµου 
Ελλασόνας που επλήγησαν πρόσφατα.
ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑ: Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της έχει κα-
θιερωθεί η πολιτιστική εκδήλωση, πανηγύρι µε αρχικό τίτλο: 
«Λάλεµαν  Παρχαροµάνας» το οποίο µετονοµάστηκε σε: 
«Ευκλείδεια» και λαµβάνει χώρα πλέον κάθε χρόνο κοντά 
στην ηµέρα της ίδρυσης της Λέσχης.
ΕΤΗΣΙΑ  ΠΙΤΑ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α: 1. Εκδήλωση κοπής 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, µε ευχές,  απονοµές επαίνων και πο-
ντιακούς χορούς από τα χορευτικά µας.

2. Η ετήσια χοροεσπερίδα της Λέσχης, όπου γίνεται πα-
ρουσίαση παραδοσιακών χορών του Πόντου από τα χορευ-
τικά τµήµατα της Λέσχης και µε πλούσιο καλλιτεχνικό πρό-
γραµµα που περιλαµβάνει Πόντιους καλλιτέχνες.
ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Από την ίδρυση της Λέσχης λει-
τουργούν στο ιδιόκτητο κτίριο της, τµήµατα Παραδοσιακών 
Ποντιακών χορών για  µικρούς και µεγάλους, αρχάριους και 
προχωρηµένους. Οι συµµετοχές των χορευτικών τµηµάτων 
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις είναι 
πολυάριθµες.

Έως και σήµερα τη Λέσχη εµπλουτίζουν τµήµατα εκµά-
θησης παραδοσιακών Ποντιακών µουσικών οργάνων, χο-
ρωδιακού τραγουδιού, πιάνου και σύγχρονου τραγουδιού. 
ΤΖΟΥΝΤΟ:  Λειτουργούν τµήµατα εκµάθησης τζούντο για µι-
κρούς και µεγάλους, µέλη του οποίου έχουν διακριθεί σε Πα-
νελλήνια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα καταλαµβάνο-
ντας και κερδίζοντας σηµαντικές θέσεις και µετάλλια κατά και-
ρούς. Παλαιότερα λειτουργούσε και τµήµα Ρωµαϊκής πάλης. 
ΘΕΑΤΡΟ: Τη δηµιουργία θεατρικής οµάδας της Λέσχης εί-
χε ξεκινήσει ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, στι-
χουργός, Γιάννης Κοσµίδης. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
της Λέσχης έχουν φιλοξενηθεί διάφορες θεατρικές παρα-
στάσεις όπως: «Τη χωρίονος το παλικάρ », «Τη νύφες το 
κλέψιµον», «Ο Ψεύτες», «Ο Γέρων και η Γραία», «Ο Γιωρί-
κας κι ο Κωστίκας» (από τη θεατρική οµάδα του Πολιτιστι-
κού Φορέα Ποντίων Καλλιθέας «Θέατρο Πόντου», σε σε-
νάριο, συγγραφή και σκηνοθεσία του κ. Γιάννη Κοσµίδη). 

Το έτος 2017 σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Ποντίων Αγί-
ας Βαρβάρας «Ο Φάρος» συµµετείχε στην θεατρική παρά-
σταση µε τίτλο: «Ζωή και κότα µε χαβίτς και κορκότα» 
όπου συµµετείχαν ο αείµνηστος Κώστας Βουτσάς, ο Τάκης 
Βαµβακίδης και ο δικός µας Αλέξης Παρχαρίδη. 
ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ: Μέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
και του χορευτικού τµήµατος έχουν επισκεφθεί τα Πάτρια 
εδάφη στις περιοχές του Ευξείνου Πόντου, όπου  επισκέφθη-
καν  σηµαντικούς Ναούς και οικοδοµήµατα όπως τα Μονα-
στήρια της Παναγίας Σουµελά, του Αγίου Χριστοφόρου του 
Βαζελώνα, του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεωτά , το Φρο-
ντιστήριο Τραπεζούντος, την Αγία Σοφία Τραπεζούντος, τη Βί-
λα Καπαγιαννίδη  και πολλά ακόµα µνηµεία πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ : Η Λέσχη διοργανώνει µονοήµερες εκδροµές 
για τα µέλη και τους φίλους της Λέσχης στο τέλος κάθε σεζόν 
µε σκοπό τη διασκέδαση µικρών και µεγάλων. 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ: Καθιερωµένη είναι η συµµετοχή µε-
λών του µικρού και µεγάλου χορευτικού τµήµατος στις πα-
ρελάσεις ενόψει των Εθνικών Επετείων 25ης Μαρτίου και 
28ης Οκτωβρίου. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: 
Συµµετείχε στην εκδήλωση για τα 650 χρόνια από την Ίδρυ-
ση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χαλιναρά, που έκτι-
σε ο Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας Αλέξιος Γ' ο Μέγας Κο-
µνηνός το 1365, στην Αργυρούπολη του Πόντου, όπου έγι-
νε παρουσίαση της Εικόνας και των Ιερών Κειµηλίων. 

Συµµετοχή στις ετήσιες  εορταστικές εκδηλώσεις Παναγί-
ας Σουµελά Αχαρνών. 

Μέλη του χορευτικού τµήµατος της Ευξείνου Λέσχης 
Αχαρνών και Αττικής ο «Καπετάν Ευκλείδης» συνόδευσαν 
την περιφορά της εικόνας της εισόδου του Ιησού Χριστού στα 
Ιεροσόλυµα, δίνοντας τις πρέπουσες τιµές. 
ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ 19η ΜΑΪΟΥ: Κάθε χρόνο στο κτίριο της Λέ-
σχης µας ενόψει της Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελ-
λήνων του Πόντου διοργανώνεται επιµνηµόσυνη δέηση, κα-
τάθεση στεφάνων στο µνηµείο του Καπετάν Ευκλείδη, απαγ-
γελία κειµένων, ποιηµάτων και ακριτικών τραγουδιών υπό 
τη συνοδεία της λύρας. 

Εδώ στην  Λέσχη µας,  έχει φιλοξενηθεί η θεατρική παρά-
σταση «Το Σύνδροµο του Επιζήσαντα – Πόντος- Μικρά Ασία 
– Αρµενία – Ασσυρία»  από τη θεατρική οµάδα «Κολχίς», σε 
σκηνοθεσία και επιλογή κειµένων του κ. Γιώργου Συµεωνί-
δη. 

Το 2019   στην εκδήλωση του συλλόγου Ποντίων Ασπρο-

πύργου «Οι Ακρίτες του Πόντου», µέλη του χορευτικού τµή-
µατος της Λέσχης παρέλασαν µαζί µε άλλα αδελφά Ποντια-
κά σωµατεία και ο πρόεδρος της Λέσχης κατέθεσε στεφάνι 
εις µνήµην των προγόνων µας. Το ίδιο έτος στα αποκαλυπτή-
ρια του Μνηµείου Γενοκτονίας του Καλλιτεχνικού και Μορ-
φωτικού Συλλόγου Ποντίων Φυλής «Η Τραπεζούντα»  πα-
ρευρέθηκαν και κατέθεσαν στεφάνι µέλη του ∆Σ της Λέσχης. 

Επίσης το 2019, η Ιερά Μητρόπολις Γνήσιων Ορθόδοξων 
Χριστιανών σε συνεργασία µε τη Λέσχη διοργάνωσαν εκδή-
λωση µε θέµα: «Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 100 
χρόνια / 1919-2019» από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη 
Αττικής και Βοιωτίας κ. κ. Χρυσόστοµο όπου συµµετείχε το 
χορευτικό τµήµα της Λέσχης χορεύοντας το χορό «Σέρρα» 
καθώς επίσης και η Μεικτή χορωδία Μητρόπολις «ΥΜΝΩ-
∆ΟΙ». 

Το έτος 2017 ο Πρόεδρος της Λέσχης παρευρέθηκε στις 
Βρυξέλλες, όπου σε συνεργασία µε το κίνηµα Ευρωπαίων 
πολιτών κατατέθηκε το αίτηµα για τη διάσωση των ελληνι-
κών µνηµείων που βρίσκονται στην Τουρκία.  

Μέλη του χορευτικού τµήµατος έλαβαν µέρος στον 14ο 
Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» runningteam µε σύν-
θηµα: «Τρέχω για τη µνήµη, τρέχω και  τη ζωή» που έλαβε 
χώρα στην Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2019.

Με οδηγό µας, τις δράσεις όλων των περασµένων  ∆.Σ., 
συνεχίζουµε την πορεία της Λέσχης.

∆ιεύθυνση Λέσχης  µας:  Καράβου 11, πλατεία Καράβου, 
Αχαρνές  Τηλ. 2102400524

Email: kapetaneukleidis@gmail.com  -  Instagram: 
kapetan eukleidis 

Facebook: Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών 
και Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης"

Το  σηµερινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τοπαλίδης Γιάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σιδηρόπουλος Νικόλαος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΝΑΤΕΑΣ: Σαχσανίδη Αναστασία
ΕΙ∆. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κρανιδου Ελενη
ΤΑΜΙΑΣ: Τοσουνιδη Μαρια
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: Τσούλφας Χαράλ.
ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ: Φυτανιδης Κων.
ΕΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑ∆. ΤΜΗΜ.: Παρασκευόπουλος Βασ.
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Σαχσανίδης Χρήστος
ΥΠΕΥΘ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Ευθυµιάδης Νικ.
ΥΠΕΥΘ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Κωστελίδης Κων. 

Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης»:  

«40 χρόνια Πολιτιστικής  ∆ράσης για την  ∆ιάσωση 
και ∆ιάδοση της Παράδοσης  του Ποντιακού Ελληνισµού»
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Τοποθέτηση
καφέ κάδων
ανακύκλωσης 
σε  γειτονιές 
του  ∆ήµου 
Αχαρνών 
Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ιεύθυνση Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης ενηµερώνει 
τους δηµότες πως βάσει του σχετικού σχεδι-
ασµού έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι καφέ 
κάδοι ανακύκλωσης σε συγκεκριµένα ση-
µεία της πόλης. Η συγκεκριµένη δράση λαµ-
βάνει χώρα σε συνεργασία µε την Περιφέ-
ρεια Αττικής και τον ΕΣ∆ΝΑ και αναµένεται 
το προσεχές διάστηµα να επεκταθεί µε την 
τοποθέτηση περισσότερων κάδων και την 
ανάλογη επικοινωνιακή καµπάνια. 

Πρόκειται για το πρώτο βήµα στην κατεύ-
θυνση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. 
Αυτό όµως που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την 
επιτυχία της νέας αυτής προσπάθειας είναι όλοι 
να γνωρίζουµε πως στους καφέ κάδους ρί-
χνουµε µόνο οργανικά απορρίµµατα. 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται:   
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 σακούλες. 
Συµβάλλουµε όλοι ούτως ώστε τα οργανι-

κά απορρίµµατα να γίνουν λίπασµα µέσω κο-
µποστοποίησης. «Ο αγώνας για την καθαριό-
τητα και την ανακύκλωση είναι ένας αγώνας 
που απαιτεί τη συµµετοχή όλων µας. Εκπαι-

δευόµαστε, ακολουθούµε τις οδηγίες, αλλά-
ζουµε την καθηµερινότητά µας, για να αλλά-
ξουµε την πόλη µας. Η προσπάθεια για µια κα-
θαρή πόλη είναι υπόθεση όλων µας», είναι το 
µήνυµα που έστειλε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρετ-
τός.

Μητροπολιτικό  Πάρκο Πόλης γίνεται  ως  το 
2023  ∆ηµοτικός χώρος στην περιοχή της Λαθέας 

Ένα σηµαντικό βήµα για την πραγµατοποίηση ενός µεγάλου έρ-
γου για την πόλη των Αχαρνών πραγµατοποιήθηκε µε την υπο-
γραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αχαρ-

νών και του ∆ικτύου ∆ήµων «Βιώσιµη Πόλη». 
Η σύµβαση αφορά τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου Πόλης στην 

περιοχή της Λαθέας, ένα έργο µε τεράστια ουσιαστική, αλλά και συµβολι-
κή αξία για την πόλη των Αχαρνών.

Η προγραµµατική σύµβαση που υπέγραψαν ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρετ-
τός και ο πρόεδρος του ∆ικτύου ∆ηµήτρης Καφαντάρης αφορά την εκπό-
νηση ολοκληρωµένου φακέλου µελετών για την εξ ολοκλήρου αξιοποίη-
ση δηµοτικού οικοπέδου στο ΟΤ31Α. Αφορά δηλαδή την πλήρη αξιοποί-
ηση ενός δηµοτικού χώρου σε µια περιοχή µε πολλές ιδιαιτερότητες, η 
οποία θα αναβαθµιστεί προς όφελος των δηµοτών, προκειµένου να αντα-
ποκρίνεται σε πλήθος δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα θα δηµιουργηθούν 
χώροι πρασίνου µεγάλης έκτασης, παιδική χαρά, υπαίθριες αθλητικές εγκα-
ταστάσεις, αλλά και χώροι αναψυχής. Βασικές αρχές του σχεδιασµού είναι 

η ασφάλεια και η προσβασιµότητα όλων των κατοίκων, ενώ θα πραγµατο-
ποιηθεί µε όλα τα σύγχρονα πρότυπα βιώσιµης ανάπτυξης και σχεδιασµού 
των αστικών χώρων πρασίνου και ελεύθερου χρόνου. Ο ολοκληρωµένος 
φάκελος µελετών θα παραδοθεί σε λίγους µήνες και θα υποβληθεί άµεσα 
σε επενδυτικό πρόγραµµα για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής του έρ-
γου. Με βάση τον προγραµµατισµό του ∆ήµου η κατασκευή του πάρκου 
θα ξεκινήσει εντός του 2022 και θα έχει ολοκληρωθεί το 2023.

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύµβασης είναι 
ο Αντιδήµαρχος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Χρύσανθος Κόνταρης 
και µέλη ο Αντιδήµαρχος Συντονισµού δηµοτικού έργου Παναγιώτης Ανα-
γνωστόπουλος και ο πρόεδρος της Βιώσιµης Πόλης κ. Καφαντάρης. «Προ-
χωράµε µε γοργούς ρυθµούς στο σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων πνο-
ής για την πόλη µας. Έργων που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της και θα 
βελτιώσουν τη ζωή όλων µας. Οι Αχαρνές αλλάζουν και βήµα - βήµα γίνο-
νται η πόλη που όλοι θέλουµε να ζούµε», ήταν το σχόλιο του ∆ηµάρχου 
Σπύρου Βρεττού στο περιθώριο της υπογραφής της σύµβασης.

Τοποθετήθηκε  εκδοτήριο 
εισιτηρίων ΟΑΣΑ,   
στην  πλατεία  Καράβου
Ύστερα από  συντονισµέ-
νες  ενέργειες  της  Επιτρο-
πής Συγκοινωνιακού του  
∆ήµου Αχαρνών, υλοποι-
είται  από τον  ΟΑΣΑ  η  το-
ποθέτηση εκδοτηρίου ει-
σιτηρίων,  στην πλατεία 
Καράβου µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των συνδη-
µοτών µας και τη βελτίω-
ση της καθηµερινότητας 
τους.  

Αµέσως µετά την θετική εξέλιξη, ο αρµόδιος Αντι-
δήµαρχος Νίκος Ξαγοράρης, δήλωσε τα εξής : «Ευχα-
ριστώ τους συνεργάτες µου στην επιτροπή Συγκοινωνι-
ακού του ∆ήµου και συγκεκριµένα τον πρόεδρο της 
Κοινότητας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Μιχάλη Χριστοφο-
ρίδη, τον κ. ∆ιοµήδη καρακωνσταντή, καθώς και τον 
Πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ κ. Γιάννη  Νίκα για τις συντονισµέ-
νες ενέργειες τους, προκειµένου να έχουµε το επιθυµη-
τό αποτέλεσµα. Εργαζόµαστε Οµαδικά . Υλοποιούµε τις 
∆εσµεύσεις του ∆ηµάρχου Μας  Σπύρου Βρεττού».  

Έτοιµη η µελέτη για 
την Αντιπληµµυρική 
Θωράκιση των Αχαρνών!
Ξεκάθαρα  ο ∆ήµαρχος  
Αχαρνών, Σπύρος  Βρετ-
τός επισηµαίνει τα εξής :  « 
Ο στόχος έχει προσδιορι-
στεί. Να δώσουµε επιτέ-
λους λύση στην αντιπληµ-
µυρική θωράκιση των 
Αχαρνών! Με αδιάκοπη 
προσπάθεια, καθηµερινή 
δουλειά και σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής 
και όλους τους φορείς προχωράµε στην υλοποίηση του 
σχεδιασµού µας. Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Μαρ-
τίνο για τη δωρεά της µελέτης και όσους εργάστηκαν για 
να προχωρήσουµε µε γοργούς ρυθµούς».

Αντιδήµαρχος Συντονισµού,  Παν. Αναγνωστόπουλος

ΕΝΑ ΠΑΡΚΟ ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ... δηλ στη ΛΑΘΕΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Στα επόµενο 4-5 χρόνια στον ∆ήµο 
Αχαρνών θα υπάρξει έκρηξη µεγάλων 
έργων. Κράτα µικρό καλάθι µπορεί να 
µου πει κάποιος. Η πρόβλεψή µου 
όµως βασίζεται στο γεγονός ότι βαδί-
ζουµε µε συστηµατικό τρόπο στην ωρί-
µανση των προωθούµενων έργων.

Ένα από αυτά τα µεγάλα έργα θα 
είναι το ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ στη ΛΑΘΕΑ. 

Είναι από εκείνες τις παρεµβάσεις που 
όλοι έχουµε την αίσθηση ότι λείπουν 
από την πόλη. Με χώρους άθλησης, 
αναψυχής, χώρους για παιδιά, πράσι-
νο.  Είναι από αυτά που µε τον ∆ήµαρ-
χο είχαµε εξ αρχής ταύτιση ότι πρέπει 
να το βάλουµε στόχο να γίνουν.  Με 
τον Χρύσανθο Κόνταρη υπάρχει µονα-
δική συµπληρωµατικότητα στις ενέρ-

γειες που πρέπει να γίνουν και αναλαµ-
βάνει ο καθένας µας, όπως και σε πολ-
λά ακόµα που θα ανακοινωθούν σύ-
ντοµα.  Για αυτό ήδη υπογράφηκε η 
προγραµµατική σύµβαση µελέτης του 
Πάρκου της Λαθέας από τον ∆ήµαρχο 
και σύντοµα όλοι θα έχουµε εικόνα 
πώς θα µεταµορφωθεί ο άγονος τόπος 
των 35 στρεµµάτων.
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Η ανάγκη για συσπείρωση, για διατήρη-
ση των ηθών και των εθίµων της πα-
τρίδας µας, της Ηπείρου, αλλά και η 

επιθυµία για προβολή του λαογραφικού της 
πλούτου οδήγησαν τους συµπατριώτες µας 
στις 31 Μαρτίου του 1980 στη δηµιουργία της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών. 

Με σεβασµό στην παράδοση του τόπου 
µας, στα 41 χρόνια λειτουργίας της, η Ένωση 
Ηπειρωτών Αχαρνών επιτελεί ένα σπουδαίο έρ-
γο που αναγνωρίζεται και καταδεικνύεται συνε-
χώς µέσα από τις έντονες δραστηριότητές της, 
την αναβίωση των εθίµων, τη συµµετοχή της σε 
συνέδρια χορού, την οργάνωση εκδηλώσεων 
και πολιτιστικών ανταµωµάτων, αλλά και µε συ-
νεχείς παραστάσεις των συγκροτηµάτων της σε 
τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. 

Η δηµιουργία χορευτικών τµηµάτων αποτε-
λεί αναπόσπαστο κοµµάτι της Ένωσης µας και 
καταγράφει µια σειρά από συµµετοχές και δια-
κρίσεις, αρχής γενοµένης από την δηµιουργία 
του χορευτικού µας οµίλου το 1981 µε πρώτη 
χοροδιδάσκαλο την κα Ολυµπία Ακριβοπού-
λου, η οποία δεν άργησε να φέρει και το πρώτο 
µας βραβείο από την τηλεοπτική εκποµπή «Να 
η ευκαιρία» στο κανάλι της ΕΡΤ1. 

Η πορεία έκτοτε συνεχίζει σταθερά και ση-
µαδεύεται από συµµετοχές των παιδικών, εφη-
βικών και ενήλικων χορευτικών µας σε αντίστοι-
χες εκδηλώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρεται 
στο Θέατρο Πέτρας το 1986 και το 2008, στο Θέ-
ατρο «Μελίνα Μερκούρη» το 2001, στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο το 2004 σε εκδήλωση για τους 
Ηπειρώτες ευεργέτες, στο Θέατρο Ελληνικών 
Χορών  «∆όρα Στράτου» το 2008 και το 2015, 
στο Θέατρο του Ηρώδου του Αττικού  (Ηρώ-
δειο) το 2018 µε την παράσταση «Η Ήπειρος τα-
ξιδεύει» υπό την αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συ-
νοµοσπονδίας Ελλάδος, στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Πειραιά µε την παράσταση «Η Ήπειρος της Αγά-
πης»το 2019, στον Φάρο Τυφλών Ελλάδος το 
2019, αλλά και στο µεγαλύτερο αντάµωµα απο-
δήµων Ηπειρωτών, «Πίτα του Ηπειρώτη» στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ) από το 1989 
µέχρι και σήµερα.

Παροµοίως, τα χορευτικά µας τµήµατα 
έχουν εκπροσωπήσει την Ένωση µας σε παρα-
στάσεις και ανταµώµατα Ηπειρωτικών Συλλό-
γων τόσο εντός της περιφέρειας Αττικής, όσο και 
σε συµµετοχές στην Κόνιτσα, τα Ιωάννινα, την 
Ηγουµενίτσα, την Άρτα, αλλά και την Κύπρο. 

Επίσης, έχουν πραγµατοποιηθεί παρουσιά-
σεις σε παγκόσµια πανηπειρωτικά συνέδρια 

(Άρτα, 1988/ Ηγουµενίτσα, 1999/ Ιωάννινα, 
2005), ενώ είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για 
την εκπροσώπηση της Ένωσης µας σε επετεια-
κές παρελάσεις της πατρίδας µας, όπως είναι η 
απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 2007, αλλά 
και οι γιορτές της Εξόδου της Ιεράς Πόλεως του 
Μεσολογγίου το 2018 και 2019. 

Επιπλέον, τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά 
µας συµµετέχουν σε εκδηλώσεις αγάπης, χο-
ρεύουν και ψέλνουν τα ηπειρώτικα κάλαντα στις 
γειτονιές της πόλης µας, σε  νοσοκοµεία, ιδρύ-
µατα και δοµές που φιλοξενούν παιδιά και ενή-
λικες που το έχουν ανάγκη, αλλά και σε επίση-
µους φορείς της Πολιτείας µας, όπως το Υπουρ-
γείο Εθνικής Άµυνας, το Προεδρικό Μέγαρο και 
το Μέγαρο Μαξίµου.

Σε τοπικό επίπεδο η Ένωση µας συµµετέχει 
ανελλιπώς στους εορτασµούς των Εθνικών Επε-
τείων της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρί-
ου, από το 1981 έως και σήµερα. Επιπλέον, τα 
χορευτικά µας συγκροτήµατα

στηρίζουν ενεργά τα πολιτιστικά δρώµενα 
του ∆ήµου Αχαρνών µε µια σειρά από συµµε-
τοχές σε εκδηλώσεις όπως η συµµετοχή στο το-
πικό πανηγύρι- εορτή της πόλης των Αχαρνών, 
«Ζωοδόχεια» από το 1982 µέχρι και σήµερα, το 
Αγρο-Φεστιβαλ (2013-2014), τα παιδικά φεστι-
βάλ που διοργανώνονται κάθε χρόνο στο Θέα-
τρο "Μίκης Θεοδωράκης" µε συµµετοχή µας 
από το 2012 έως σήµερα, αλλά και αποκριάτι-
κα δρώµενα από το 1990 µέχρι και σήµερα. 

Τέλος, οφείλει να αναφερθεί η τιµή που είχε 
η Ένωση µας να υποδεχτεί την παραολυµπιακή 
φλόγα στην πόλη των Αχαρνών το 2004 και να 
παρουσιάσει χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας 
µας, της Ηπείρου.

Οι δράσεις της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρ-
νών απαρτίζονται και από επισκέψεις και εκδρο-
µές εκπαιδευτικού, ιστορικού, θρησκευτικού 
και λαογραφικού χαρακτήρα σε µουσεία, αρ-
χαιολογικούς χώρους, χώρους ιστορικού ενδι-
αφέροντος αλλά και ψυχαγωγικές εκδροµές σε 
µέρη και οµορφιές όλης της Ελλάδας. Επιπλέ-
ον, σηµαντική θέση στις διοργανώσεις της Ένω-
σης µας καταλαµβάνουν οι φιλανθρωπικές δι-
οργανώσεις και συµµετοχές, η ενίσχυση µε κά-
θε δυνατό τρόπο σε στιγµές δύσκολες για τους 
συνανθρώπους µας, προάγοντας µε τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο για αλληλεγγύη και στήρι-
ξη στον συνάνθρωπο.

Η λαογραφική µας ανησυχία ενισχύεται όλα 
αυτά τα χρόνια µε την παρουσίαση βιβλίων ανα-
φερόµενα στην µάνα Ήπειρο, µε σεµινάρια χο-

ρού από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος 
που διοργανώνουµε στις αίθουσες του συλλό-
γου µας, καθώς και µε την κατασκευή και επιµέ-
λεια πιστών αντίγραφων παραδοσιακών φορε-
σιών από διάφορα µέρη της Ηπείρου ώστε να 
διατηρηθεί ζωντανό και να κληρονοµηθεί ένα 
ακόµα στοιχείο της πλούσιας λαογραφίας µας. 
Έτσι µε µεράκι και προσπάθεια το βεστιάριο της 
Ένωσης µας ξεκινά να κατασκευάζεται ήδη από 
το 1983-1984 µε φορεσιές από την περιοχή του 
Ζαγορίου, ενώ την τελευταία δεκαετία εµπλου-
τίζεται µε φορεσιές από διαφορετικές περιοχές 
της Ηπείρου και απαρτίζεται πλέον από 80 ιδιό-
κτητες παραδοσιακές φορεσιές παιδικές, αντρι-
κές και γυναικείες από τις περιοχές του Ζαγορί-
ου, της Κόνιτσας, των Ιωαννίνων, του Μετσό-
βου, του Σουλίου και του Πωγωνίου.

Τέλος, να αναφέρουµε την έκδοση της έντυ-
πης τριµηνιαίας εφηµερίδας το 1985, διµηνιαίας 
το 1993 µε τίτλο  «Ένωση Ηπειρωτών» και πλέ-
ον τα διαδικτυακά εργαλεία µας όπως είναι η 
ιστοσελίδα µας (web page), η σελίδα µας στο 
Facebook και στο Instagram καθώς και τα βίντεο 
µας στο κανάλι του Youtube.  

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών πιστή στη 
λαογραφία του τόπου της και στην πολιτιστική 
της κληρονοµιά λειτουργεί πλέον τµήµατα πα-
ραδοσιακού χορού για όλες τις ηλικίες και τα 
επίπεδα ξεκινώντας από την ηλικία των 4 ετών 
µε µουσικοκινητική αγωγή και καταλήγοντας  
στα τµήµατα των παραστάσεων. Τα τµήµατα χο-
ρού λαµβάνουν χώρα υπο την καθοδήγηση 
του χοροδιδάσκαλου Θεοφάνη Μεντή.

Επεκτείνοντας τις δράσεις επί της παραδοσι-
ακής µουσικής δηµιουργείται το 2014 το τµήµα 
εκµάθησης παραδοσιακού κλαρίνου, υπό την 
διδασκαλία του µουσικού Θεόδωρου Γεωργό-
πουλου, και το 2019 τα τµήµατα εκµάθησης λα-
ούτου, µε δάσκαλο τον µουσικό ∆ηµήτριο Κων-
σταντή, και βιολιού, µε δάσκαλο τον µουσικό 
Βασίλειο Αθανασιά. Επίσης, δηµιουργείται την 
ίδια χρονιά τµήµα παραδοσιακού τραγουδιού 
(χορωδία), υπό την διδασκαλία του µαέστρου 
Ευάγγελου Κώτσου.

Λαογραφικά στοιχεία, µουσικοί δρόµοι και 
παραδοσιακά στοιχεία έρχονται να ενωθούν µέ-
σα από το θεατρικό παιχνίδι που ξεκινάει ως 
δράση από την Ένωση µας το 2019 και αµέσως 
αγκαλιάζεται από τα παιδιά µας, όπως και η δα-
σκάλα τους σε αυτό κα Άννα Λουγιάκη.

Κλείνοντας, µεγάλο γεγονός για τους απα-
νταχού Ηπειρώτες αποτελεί το πανηγύρι ή αλ-
λιώς το Ηπειρώτικο Αντάµωµα. Ένα αντάµωµα 
που φέρνει κοντά και πάλι όλους τους απόδη-
µους Ηπειρώτες και συνεπώς δεν θα µπορούσε 
να λείπει από τις δράσεις της Ένωσης Ηπειρω-
τών Αχαρνών. Αδιάλειπτα από το 2004.

διοργανώνουµε ένα από τα µεγαλύτερα 
ανταµώµατα στην περιοχή της Αττικής όπου, 
όχι µόνο Ηπειρώτες, αλλά συµπολίτες µας από 
όλα τα µέρη της Ελλάδος, συµµετέχουν δια-
σκεδάζοντας και υµνώντας την παράδοση της 
Ηπείρου.

∆ιατελέσαντες χοροδιδάσκαλοι της Ένωσης 
Ηπειρωτών Αχαρνών:
Ολυµπία Ακριβοπούλου (1981-1984), Εµµα-
νουήλ Στράτης (1984-1986) και (1998-2002), Αι-
κατερίνη Σκανδάλη (1986-1988), Κουτσοκώ-
στας Νικόλαος (1988-1989), Έφη Κακογιάννη 
(1990-1998), Αλεξάνδρα Στράτη (2002-2003), 
Κωνσταντίνος Μάτσιας (2003-2008), Βασίλειος 
Λέγος (2008-2009), Θεοφάνης Μεντής 
(2009-σήµερα)
∆ιατελέσαντες πρόεδροι του ∆.Σ. της Ένω-
σης Ηπειρωτών Αχαρνών:
Μιχαήλ Μώκος (1980-1981), Ελευθέριος Μπα-
λαµάτσιας (1981-1983) και (1985-1986), 
Ιωάννης Μποµπόνης (1983-1985), Ευστράτιος 
Ζέρβας (1986-1990), Κωνσταντίνος Αργυρό-
πουλος (1990-1996), Νικόλαος Οικονόµου 
(1996-2003), Μαρία Ρούσσα (2003-2007), Παύ-
λος Ντίµερης (2007-2009), Χρήστος Τζιάκος 
(2009-2013), Μελποµένη Καράλη (2013- σήµε-
ρα).
Το σηµερινό ∆. Σ. της Ένωσης Ηπειρωτών 
Αχαρνών έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Καράλη Μελποµένη, Αντιπρόε-
δρος: Μεντής Θεοφάνης, Γεν. Γραµµατέας:  Κα-
σιόλα Ανθούλα, Ταµίας: Παππά Αλεξάνδρα, 
Μέλη: Λυδάκη Παρασκευή, Γράβου Πολυξέ-
νη και Σπυροπούλου Κωνσταντίνα
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ :  Αχαρνέ-
ων Ιππέων και Μελποµένου, Β΄ Εµπ. Κέντρο, 
Λόφος Πρ. Ηλία, Αχαρνές,  Τ.Κ. 13672, - Τηλ. 
επικοινωνίας: 6948896427.. Email: enwsi_
hpeirwtwn_axarnwn_@yahoo.gr

https://enwsi-hpeirwtwn-axarnwn.
webnode.gr/ - Facebook:  

Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών

ΕΝΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Με σεβασµό στην παράδοση του 
τόπου µας, στα 41 χρόνια λειτουργίας της
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∆ΗΜΟΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ 

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

Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συ-
νέχεια του «Έργου της 
Ολιστικής Ανάπλασης του 
Ιστορικού Κέντρου» και 
προκειµένου να βελτιώ-
σει την παντελή έλλειψη 
κοινόχρηστων χώρων, 
όπως χώροι στάθµευσης 
και πρασίνου, παιδικές 
χαρές κ.λ.π., που δεν εί-
χαν προβλεφθεί στο Πο-
λεοδοµικό Σχέδιο του 
1933 της πόλης των 
Αχαρνών (ΦΕΚ 253/Α/1933), αναζητά προς αγορά οικόπεδα ελεύθερα βαρών εντός της κτη-
µατικής Περιφέρειας του Παλαιού Μενιδίου.

Κατόπιν αυτού, οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να πουλήσουν κάποια ιδιοκτησία τους 
στο ∆ήµο, θα πρέπει, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της πα-
ρούσης, 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 πλαίσιο της ενίσχυ-
σης της επιχειρηµατικότητας και ανταποκρι-
νόµενος στις σύγχρονες απαιτήσεις του 
εµπορικού κόσµου προβαίνει σε µια σηµα-
ντική συνεργασία µε το Επαγγελµατικό  
Επιµελητήριο  Αθηνών , µε τη δωρεάν δη-
µιουργία διαδικτυακού καταστήµατος µέ-
σω του προγράµµατος «Ηλεκτρονικό 
Εµπόριο για όλους».

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συ-
µπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής στη 
δράση και να την αποστείλουν στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις της ∆ιεύθυνσης 
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Επι-
χειρηµατικότητας.
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας :  
• Αλέξανδρος Αλεξανδράκης,  Τηλ.:  
2132072385, e-mail : Alexandrakis2006@
yahoo.gr
• Πέτρος Μαρίνης, Τηλ.:  2132072378  
e-mail : pmarinis@acharnes.gr

Ο ∆ήµος Αχαρνών τίµησε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Ο ∆ήµος Αχαρνών, παρών στον εορτασµό της 
25ης Μαρτίου τηρώντας όλα τα υγειονοµικά 
µέτρα, διοργάνωσε µια σειρά εκδηλώσεων 

µε σεβασµό στην ιστορία µας και στους αγωνιστές 
της. Από την παραµονή µε σηµαιοστολισµούς σε διά-
φορα σηµεία της πόλης καθώς και µε την φωταγώ-
γηση του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και  του Πνευµα-
τικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων.

Ανήµερα στις 10:00 π.µ. πραγµατοποιήθηκε στέ-
ψη της προτοµής του Μενιδιάτη αγωνιστή της Επανά-
στασης Μήτρου Λέκκα στην Κεντρική πλατεία Αγίου 
Βλασίου Αχαρνών. Ακολούθησε Επιµνηµόσυνη δέ-
ηση στη Πλατεία Ηρώων – Μνηµείο πεσόντων, οµι-
λία από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό και 
Κατάθεση Στεφάνων. 

Έγινε αποκάλυψη Αναθηµατικής πλάκας µε τα ονό-
µατα των αγωνιστών Μενιδιατών της Επανάστασης. 
Ενός λεπτού σιγή και Ανάκρουση του Εθνικού ύµνου.

Στην συνέχεια έγιναν τα Εγκαίνια Παρουσίασης 
«Ήρωες της Επανάστασης» σε συνεργασία µε την 
Οµάδα Εθελοντών Αχαρνών & Θρακοµακεδόνων 
στο Θεατράκι Θρακοµακεδόνων. Ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός,  στο µήνυµά του, µεταξύ άλ-
λων επεσήµανε τα εξής: «25η Μαρτίου 2021:  Ηµέ-
ρα Εορτασµού του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου και 
των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 
1821. ∆ιακόσια χρόνια αγώνων απέναντι σε όσους 
επιβουλεύτηκαν τα όσια και ιερά µας. Αγώνες που 
έδωσαν οι πρόγονοί µας µε πίστη στις αξίες και τα 
ιδανικά τα οποία µας µεταλαµπάδευσαν και µε το 
αίµα τους έβαψαν την λέξη «Ελευθερία» µε ανεξί-
τηλο χρώµα.

Σήµερα, δίνουµε ξανά ένα µεγάλο αγώνα ενάντια σε 
µια πανδηµία που µαστίζει όλη την ανθρωπότητα και 
ήρθε να µας θυµίσει ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο και 
τίποτα δεν ξεπερνιέται χωρίς αγώνα και προσπάθεια.

Εύχοµαι η σηµερινή εορτή να σηµάνει το εφαλτή-
ριο µιας νέας εποχής όπου θα ανακτήσουµε τις δυνά-
µεις µας και θα ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία και 
ελπίδα.

Χρόνια Πολλά,  Ελλάδα, Χρόνια Πολλά, Αχαρνές».
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Πλούσιος  ο  Απολογισµός  
Πεπραγµένων  έτους 2020,  
της   Περιφέρειας  Αττικής 
Στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής πα-
ρουσιάστηκε  την  Τετάρτη 17 Μαρτίου ο απολογισµός πεπραγµένων 
έτους 2020 από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, τους Αντιπεριφερειάρ-
χες και τους Εντεταλµένους Περιφερειακούς Συµβούλους

Ο  κ.  Πατούλης υπογράµµισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του Αντι-
περιφερειάρχες, Εντεταλµένοι, Περιφερειακοί Σύµβουλοι και τα στελέ-
χη της ∆ιοίκησης πέτυχαν να είναι 24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρό-
νο, δίπλα στον πολίτη. 

Ο Περιφερειάρχης στην οµιλία του, αναφερόµενος στην πανδηµία 
επισήµανε ότι η Περιφέρεια Αττικής, αντλώντας ίδιους πόρους, αλλά 
και πόρους από το ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ Αττικής, διαθέτει για την αντιµετώ-
πιση της πάνω 500.000.000 ευρώ. Χρήµατα τα οποία αξιοποιούνται τη 
στήριξη και τη λειτουργία του εθνικού συστήµατος υγείας, 
των δηµόσιων νοσοκοµείων της Αττικής, του ΕΟ∆Υ, δηµό-
σιων οργανισµών, αλλά και των επιχειρήσεων του Λεκανο-
πεδίου. Επιπλέον έθεσε σε λειτουργία την Τηλεφωνική Γραµ-
µή 1110, ενώ στο πλαίσιο της δράσης «Ιπποκράτης» τα εξει-
δικευµένα κλιµάκια γιατρών και νοσηλευτών της Περιφέ-
ρειάς και του ΙΣΑ έχουν διενεργήσει το τελευταίο διάστηµα 
πάνω από 5.000 test rapid. 

Η άλλη µας επιλογή, ήταν να εφαρµόσουµε ένα σχέδιο 
άµεσης δράσης.
Σχέδιο άµεσης δράσης που προβλέπει µεταξύ άλλων 
• Τη συνέχιση και ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται ήδη 
σε εξέλιξη, γιατί η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας οφείλει να έχει 
και συνέχεια.
• Τον εξορθολογισµό του υφιστάµενου προγράµµατος έρ-
γων και σχεδιασµό νέων, µε βάση τις ανάγκες του σήµερα. 
Στο νέο σχεδιασµό µας περιλαµβάνονται προς ένταξη 90 έρ-
γα, σε 44 ∆ήµους, προϋπολογισµού 132 εκ. ευρώ. 
• Την εξοικονόµηση πόρων και µεταφορά έργων που θα 
εκτελούνταν µε βάση τον αρχικό σχεδιασµό µε πόρους της 
Περιφέρειας σε άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα όπως το 
Αντώνης Τρίτσης, το ΠΕΠ Αττικής, το Ταµείο Ανάκαµψης, το 
νέο ΕΣΠΑ, κλπ.
• Τη συνεργασία και συνέργειες µε την Κυβέρνηση για χρη-
µατοδότηση έργων από το Π∆Ε, µε έµφαση στα έργα αντι-
πληµµυρικής προστασίας
• Την αναζήτηση νέων πηγών χρηµατοδότησης και Σ∆ΙΤ, που 
αφορούν µεταξύ άλλων και το έργο της διαχείρισης των απορριµµά-
των, αλλά όχι µόνον
Στο πρώτο διάστηµα της θητείας µας ξεκινήσαµε την υλοποίηση µιας 
σειράς παρεµβάσεων.
Α. Πράσινη ∆ιαχείριση απορριµµάτων.
Βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασµός για την πράσινη διαχείριση των απορ-
ριµµάτων της Αττικής, την επιθετική προώθηση της ανακύκλωσης, τη 
δηµιουργία ρεύµατος ξεχωριστής συλλογής βιοαποβλήτων , την κατα-
σκευή νέων µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων και βιοαποβλήτων 
και το οριστικό κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής.
Στο πλαίσιο αυτό 
l παραδίδεται εντός των προσεχών ηµερών ο νέος ΠΕΣ∆Α, εναρµονι-
σµένος µε το νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.
l Το Νοέµβριο του 2020 εγκρίθηκαν από τη διυπουργική επιτροπή τα 
έργα για την κατασκευή 2 νέων ΜΕΑ για τον Κεντρικό Τοµέα Αθηνών 
και Πειραιά .
l Αυτόν το µήνα ξεκίνησε διαγνωστική έρευνα αγοράς, ώστε εντός του 
προσεχούς διαστήµατος να δηµοπρατηθούν µέσω Σ∆ΙΤ κι έχουν υπο-
γραφεί και οι συµβάσεις για τους συµβούλους ωρίµανσης των 2 έργων.
l Το ∆εκέµβριο του 2020 εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση για τη ΜΕΑ 
Γραµµατικού και το έργο δηµοπρατήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.
l Σε όλη τη διάρκεια του 2020 παραδόθηκαν σε ∆ήµους χιλιάδες κά-
δοι και 80 απορριµµατοφόρα για τη συλλογή των βιοαποβλήτων. Για 
τις συµβάσεις αυτές, που κατ’ αρχήν χρηµατοδοτήθηκαν από ιδίους πό-
ρους του Ε∆ΣΝΑ, έχει ήδη υποβληθεί αίτηµα χρηµατοδότησης στο ΠΕΠ 
Αττικής (Ιανουάριος 2021). 
l Τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 δηµοπρατήθηκαν αντίστοιχα συµ-
βάσεις για προµήθεια επιπλέον 38.000 κάδων και 120 απορριµµατο-
φόρων για τη συλλογή των βιοαποβλήτων που θα δοθούν στους ∆ή-

µους εντός του 2021.
l Τον Ιούνιο του 2020 δηµοπρατήθηκε συµφωνία πλαίσιο για αγορά 
νέου εξοπλισµού, µε σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης. Η συµ-
φωνία αυτή , στο πλαίσιο της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης, 
έχει σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση. Αναµένεται να ξεκινή-
σει να υλοποιείται εντός του 2021.
l Το Φεβρουάριο δηµοπρατήθηκε ο διαγωνισµός για την ανάδειξη µε-
λετητή που θα συντάξει τις µελέτες ωρίµανσης των ΜΕΒΑ της Αττικής 
l Εντός του 2020 διεξήχθη ο διαγωνισµός που δηµοπρατήθηκε στα τέ-
λη του ∆εκεµβρίου του 2019 για την αναβάθµιση του Εργοστασίου Μη-
χανικής Ανακύκλωσης προκειµένου να µετατραπεί σε Πράσινο Εργο-
στάσιο που θα δέχεται βιοαπόβλητα. 
l Ενώ το ∆εκέµβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικα-
σία για την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, µε την έγκριση του σχεδίου σύµ-
βασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία θα υπογραφεί µόλις εγκρι-
θεί η ΑΕΠΟ, κάτι που αναµένεται να συµβεί εντός των προσεχών ηµε-
ρών. 
Ευθύς µε την υπογραφή θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των 

κυττάρων που θα υποδέχονται τα στερεά απόβλητα της Αττικής, ώστε 
να αποτραπεί το ενδεχόµενο µέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή των 
νέων µονάδων, ως το 2025, που θα κλείσει οριστικά και η Φυλή ως 
ανοικτή χωµατερή, να ζήσουµε µε τον εφιάλτη των σκουπιδιών στην 
πόρτα µας. 
Β. Πολιτική Προστασία και Προστασία Περιβάλλοντος
Προχωράµε στην υλοποίηση έργων που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προστασία των ανθρώπινων ζωών και περιου-
σιών, µε προτεραιότητα τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και δια-
χείρισης αστικών λυµάτων .
l  Με προτεραιότητα έργα στη ∆υτική και Ανατολική Αττική. 
l Με την δηµιουργία Παρατηρητηρίου Ρεµάτων.
l Με την υλοποίηση του έργου Συλλογή, Επεξεργασία και ∆ιάθεση 
αστικών λυµάτων ∆ήµου Μαραθώνα συνολικού π/υ 140εκ. ευρώ 
l Με την προώθηση του έργου Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυµά-
των και επαναχρησιµοποίηση, των ∆ήµων Ραφήνας-Πικερµίου και Σπά-
των-Αρτέµιδος, συνολικού προϋπολογισµού 290 εκ. ευρώ. 
l Με το καινοτόµο πρόγραµµα εκτίµησης κινδύνων σε 30 ∆ήµους της 
Αττικής, σε συνεργασία µε το ΕΚΠΑ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθη-
νών
l Με διάθεση ακόµη περισσότερων πόρων για το Πρόγραµµα Εξοικο-
νοµώ- Αυτονοµώ 
l Με έργα ενεργειακής αναβάθµισης σχολικών και δηµοτικών κτιρίων 
σε όλους τους ∆ήµους της Αττικής.
l Με παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον οδοφωτισµό των οδι-
κών αξόνων της Αττικής, ύψους 33 εκ. ευρώ, που περιλαµβάνει την αντι-
κατάσταση 22.000 φωτιστικών σωµάτων µε στόχο εξοικονόµηση ενέρ-
γειας άνω του 60%.
Γ. Ενίσχυση του τοπικού Κοινωνικού Κράτους

l Με ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 242 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆Ο-
ΜΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2023, µε πόρους 130 εκ. ευρώ, µε τα ωφελούµενα άτο-
µα να φτάνουν τους 230.000 συµπολίτες µας. 
l Με επιχορήγηση ύψους 10 εκ. ευρώ της λειτουργίας των ΣΤΕΓΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ.
l Με εκπόνηση ειδικού προγράµµατος ενίσχυσης της προσαρµοστικό-
τητας των εργαζοµένων , ύψους 8 εκ. ευρώ, για την αναβάθµιση των δε-
ξιοτήτων τους, σε συνεργασία µε τα 6 Επιµελητήρια της Αττικής.
l Με την υλοποίηση του προγράµµατος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021, 
ύψους 14 εκ. ευρώ, που διασφαλίζει σε 13.869 ωφελούµενους θέσεις 
σε δηµόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς 
αλλά και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας και 
Παιδικούς Σταθµούς στην Αττική.
∆. Στην πρώτη γραµµή για την αντιµετώπιση 
του covid-19 και τη θωράκιση της δηµόσιας υγείας.
Η Περιφέρεια Αττικής , αντλώντας ίδιους πόρους, αλλά και πόρους από 
το ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ Αττικής, διαθέτει την περίοδο της πανδηµίας 

500.000.000 ευρώ , για να στηρίξει τη λειτουργία του εθνι-
κού συστήµατος υγείας , τα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττι-
κής, τον ΕΟ∆Υ κι άλλους δηµόσιους οργανισµούς, αλλά και 
τις επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου.
Όσον αφορά τον τοµέα της υγείας: 
l Μέσα από τη Λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραµµής 1110, 
παρείχαµε ιατρικές συµβουλές και ψυχολογική υποστήριξη 
σε πάνω από 150.000 περιπτώσεις. 
l Προχωρήσαµε από την πρώτη στιγµή στην έκδοση και δι-
άθεση ψηφιακών κι έντυπων αναλυτικών οδηγιών για τη λή-
ψη µέτρων προφύλαξης από τους πολίτες, καθώς και για την 
προώθηση του εµβολιασµού.
l Έχουµε υλοποιήσει πάνω από 20.000 .δωρεάν τεστ µορι-
ακού ελέγχου σε εργαζόµενους, ευπαθείς κι υψηλού κινδύ-
νου οµάδες πολιτών, επισκέπτες σε σηµεία εισόδου της Ατ-
τικής, καθώς και 1500 κατ’ οίκον επισκέψεις σε άτοµα µε κι-
νητικά προβλήµατα 
l Έχουµε προµηθευθεί 110.000 rapid tests, µε τα οποία 
προχωρούµε στη διενέργεια εκτεταµένων κι άµεσων ελέγ-
χων για την ανίχνευση κορωνοϊού, σε µεγάλες οµάδες πλη-
θυσµού σε όλη την Αττική, σε συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ και 
τον Ι.Σ.Α., µε τη συνδροµή 10 κινητών Οµάδων Επίσκεψης 
στο Σπίτι.
l ∆ιανείµαµε πάνω από 2.000.000 τεµάχια υλικού προστα-
σίας, µάσκες κι αντισηπτικά, σε εργαζόµενους και υπηρεσί-
ες της Περιφέρειας και των ∆ήµων της Αττικής , Κοινωνικές 

∆οµές και ∆οµές Φιλοξενίας Ηλικιωµένων, προσωπικό Σωµάτων Ασφα-
λείας, εργαζόµενους κι ελεύθερους επαγγελµατίες.
l Παρείχαµε δωρεάν 1.000.000 γεύµατα σε ευπαθείς οµάδες συµπο-
λιτών µας, σε 65 ∆ήµους της Αττικής
l Συλλέξαµε πάνω από 800 φιάλες αίµα, για τις ανάγκες του συστήµα-
τος υγείας
l ∆ηµιουργήσαµε νέες δωρεάν ψηφιακές πλατφόρµες και υπηρεσίες 
για πολίτες και επιχειρήσεις
l ∆ιαθέσαµε χρηµατοδότηση 100 εκ. ευρώ ( µέσω του ΠΕΠ Αττικής 
2014-2020) για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ( γιατροί και 
νοσηλευτές), σε 73 φορείς Υγείας της Αττικής.
l Προχωρήσαµε στην αγορά εξοπλισµού υγείας αξίας 22 εκ. ευρώ ( 
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) για τα Νοσοκοµεία της Αττικής και τις Υγειονο-
µικές Περιφέρειες.
l Ενισχύσαµε την 1η και 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής µε ιατρι-
κό εξοπλισµό ύψους 41,6 εκ. ευρώ ( από ίδιους πόρους της Περιφέρει-
ας) . 
l Προχωρήσαµε στην Ενίσχυση των ΜΕΘ και ΜΑΦ Νοσοκοµείων της 
Αττικής, µε ηλεκτρονικούς αναπνευστήρες και ειδικές κλίνες 
l ∆ίνουµε χρηµατοδότηση 500 χιλ. ευρώ στο Λιµενικό Σώµα, για αγο-
ρά περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαµορφωµένου µε υγειονοµικό 
εξοπλισµό, για την άµεση κι ασφαλή διακοµιδή ασθενών µε covid-19.
l Προωθούµε µε συνέπεια την ενίσχυση της πρόληψης της υγείας, µέ-
σα από την ενίσχυση του προ-συµπτωµατικού ελέγχου κι αξιοποιώντας 
τις νέες δοµές των ΚΕΠ Υγείας των ∆ήµων, τις οποίες ενισχύουµε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ : «∆ιακηρυγµένος στόχος µας είναι να κατα-
στήσουµε την Αττική Ασφαλή Περιφέρεια, Πράσινη Περιφέρεια, Πε-
ριφέρεια Υγείας , Ανθρωπιάς κι Αλληλεγγύης».

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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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ιακόσια χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821
Σήµερα ο ∆ήµος 
Αχαρνών σε συνερ-
γασία µε την Ι.Λ.Ε.Α. 
τίµησε τους πεσόντες 
Ήρωες του 1821. 

Σε µια σεµνή και 
άκρως απέριττη τελε-
τή στο Ηρώον των πε-
σόντων και των Αγνώ-
στων Στρατιωτών του 
∆ήµου Αχαρνών, 
αναρτήθηκε για πρώ-
τη φορά αναθηµατική 
µαρµάρινη πλάκα µε 
τα ονόµατα των πεσόντων Μενιδιατών στην Επανάσταση του 
1821. 

Η ιστορική έρευνα της Ι.Λ.Ε.Α. συνεχίζεται και τα ονόµατα των 
νεκρών αγωνιστών Επαναστατών που θα βγαίνουν στην επιφά-
νεια θα εµπλουτίζουν συνεχώς την ιστορική µνήµη και την εθνι-
κή συνείδηση του Μενιδίου.  Ας µην ξεχνάµε ότι η κωµόπολη 
του Μενιδίου υπήρξε επαναστατικό κέντρο όχι µόνο στην Επα-
νάσταση του 1821 αλλά και σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες. Οι 
πρόγονοί µας Μενιδιάτες έδιναν συνεχώς το παρόν µε αυταπάρ-
νηση σε όλες τις εθνικές κινητοποιήσεις. 

Είµαστε υπερήφανοι για τους προγόνους µας, είµαστε υπε-
ρήφανοι για αυτό που είµαστε. Στην πρώτη αυτή φωτογραφία 
που ανεβαίνει στα social media δίπλα στην αναθηµατική πλάκα 
δικαιωµατικά φωτογραφίζονται ο Γιάννης Λέκας και η Μαρία Λέ-
κα, ως απόγονοι της Μεγάλης Επαναστατικής Μενιδιάτικης οι-
κογένειας των Λεκκαίων, µιας οικογένειας που έδωσε περισσό-
τερα από 50 µέλη της στην Εθνική Υπόθεση.

Χρόνια πολλά συµπατριώτες!
Χρόνια πολλά Μενιδιάτες!
Χρόνια πολλά Έλληνες!

Νέα επίσκεψη  του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ.  Μιχάλη Χρυσοχοϊδη   στο  Ζεφύρι
Σε εφαρµογή, από  την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, Επιχειρησιακό 
Σχέδιο,  καταπολέµησης της παραβατικότητας στο ∆ήµο Φυλής

Μηδενική ανο-
χή στην πα-
ραβατικότητα 

ήταν το µήνυµα που 
έστειλε ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολί-
τη Μιχάλης Χρυσοχοϊ-
δης από το ∆ηµαρχείο 
του Ζεφυρίου, το πρωί 
της Τρίτης 23 Μαρτίου 
2021. Ο Υπουργός  
επανήλθε, όπως είχε 
δεσµευθεί,  είκοσι, 
ακριβώς, µέρες µετά την προηγούµενη επίσκεψή του, 
κατά την οποία είχε ζητήσει, από τους επιτελείς της 
ΕΛ.ΑΣ την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρησι-
ακού σχεδίου µακράς διάρκειας, προκειµένου να εξα-
λειφθεί η παραβατικότητα στην περιοχή του ∆ήµου Φυ-
λής. 

Η σηµερινή επίσκεψή του συνέπεσε µε την πρώτη µέ-
ρα εφαρµογής του σχεδίου, το οποίο, όπως εξήγησαν στο 
∆ήµαρχο Χρήστο Παππού, στον Αντιδήµαρχο Γιάννη 
Μαυροειδάκο και στην Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ταξιαρχία Λαθουράκη οι αξιωµατικοί που συνόδευαν τον 
Υπουργό, βασίζεται στη συνεργασία και στο συντονισµό 
όλων των αστυνοµικών υπηρεσιών.

Βασική παράµετρος του σχεδίου είναι η αυξηµένη κα-
θηµερινή αστυνοµική δραστηριότητα σε όλη την εδαφική 
περιφέρεια του ∆ήµου Φυλής, από όλες τις αστυνοµικές 
υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων και των απόλυτα εξειδικευ-
µένων, όπως των ΤΑΕ, των ΟΠΚΕ, της ∆ίωξης Ναρκωτι-
κών, των ΕΚΑΜ και των ΜΑΤ. Παράλληλα, σε καθηµερι-
νή βάση,  θα διεξάγονται εξειδικευµένες αστυνοµικές επι-

χειρήσεις σε διαφορετι-
κά, κάθε φορά σηµεία. 
Σηµαντική παράµετρο 
αποτελεί το γεγονός ότι 
το συντονισµό όλων 
των αστυνοµικών δυνά-
µεων που έχουν διατε-
θεί θα έχει, καθηµερινά, 
ανώτερος αξιωµατικός 
της ∆ιεύθυνσης Αστυ-
νοµίας ∆υτικής Αττικής.

Εκφράζοντας την πο-
λιτική βούληση του 

Υπουργείου ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι θα ενισχύ-
σει τις αστυνοµικές υπηρεσίες της ∆υτικής Αττικής κι ότι θα 
απαγορεύσει οποιαδήποτε µετακίνηση προσωπικού από 
το ∆ήµο, κάτι µε το οποίο συµφώνησαν και οι παριστάµε-
νοι ανώτατοι αξιωµατικοί της ΕΛΑΣ. 

Κατέστησε, επίσης, σαφές ότι το σχέδιο θα έχει όση δι-
άρκεια απαιτηθεί κι ότι τα αποτελέσµατά του θα αξιολογού-
νται σε καθηµερινή βάση. «Οι αστυνοµικές υπηρεσίες θα 
βρίσκονται, καθηµερινά, στην περιοχή µέχρι να µπορέ-
σουν να αναπνεύσουν οι κάτοικοι. Θα διαρκέσει µέχρι να 
φέρει τα αποτελέσµατα που προσδοκούµε», υπογράµµι-
σε και πρόσθεσε ότι η πρώτη συνάντηση αξιολόγησης µε-
ταξύ Αστυνοµίας και ∆ήµου θα γίνει στα µέσα Απριλίου κι 
ότι ο ίδιος θα επανέλθει στο Ζεφύρι πριν το Πάσχα. 

Από την πλευρά του ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς ευχαρίστησε τον Υπουργό και τους αξιωµατικούς και 
τόνισε ότι η συνεργασία του ∆ήµου είναι δεδοµένη. «Προ-
χωράτε και είµαστε δίπλα σας για να βοηθήσουµε, όλοι µα-
ζί, τον κόσµο της περιοχής», τόνισε χαρακτηριστικά ο ∆ή-
µαρχος Φυλής.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Σταδιακό άνοιγµα της αγοράς : Τα κοµµωτή-
ρια και τα κέντρα αισθητικής εγκαινιάζουν τη 
νέα φάση επανεκκίνησης των επιχειρηµατι-
κών δραστηριοτήτων τη ∆ευτέρα 22 Μαρτί-
ου, τα καταστήµατα του λιανεµπορίου ανοί-
γουν στις 29 Μαρτίου, µε πασχαλινές βιτρί-
νες και γύρω στις 15 µε 18 Απριλίου ανοίγει 
η εστίαση, ένα µήνα πριν την επανεκκίνηση 
του τουρισµού. 

l Σε λειτουργία τέθηκε  το Εθνικό Μητρώο 
Επικοινωνίας, η πλατφόρµα όπου µπορεί 
να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας 
του κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει 
αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ). Ο 
κάθε πολίτης δηλαδή που διαθέτει ΑΦΜ, 
µπορεί να καταχωρίζει στο εν λόγω πλη-
ροφοριακό σύστηµα, που διαχειρίζεται η 
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΓΠΣ∆∆), 
τον αριθµό σταθερού και κινητού τηλε-
φώνου, την ταχυδροµική διεύθυνση επι-
κοινωνίας και διαµονής και το e-mail του.

l Παρατείνεται έως την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 
2021 η ισχύουσα αύξηση του ορίου των 
ανέπαφων συναλλαγών µε κάρτες πληρω-
µών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 
ευρώ λόγω COVID-19, όπως αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση Τραπε-
ζών (ΕΕΤ).

l Η εκκαθάριση για τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές του 2020 αναµένεται να ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του µήνα από τον Ηλεκτρο-
νικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-ΕΦΚΑ) και κατά τη διάρκεια των 
πρώτων ηµερών του Απριλίου θα αναρ-
τηθούν ηλεκτρονικά τα χρεωστικά υπό-
λοιπα, τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν 
σε έξι δόσεις αρχής γενοµένης από τις 29 
Απριλίου.

l Περισσότερες από 140.000 επιχειρήσεις 
έχουν συνδεθεί µε την πλατφόρµα της Ανε-
ξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων myData 
υποβάλλοντας ηλεκτρονικά όλα τα παρα-
στατικά. Αν και η υποχρεωτική εφαρµογή 
των ηλεκτρονικών βιβλίων έχει µετατεθεί 
για την 1η Ιουλίου, οι επιχειρήσεις διευκο-
λύνονται σηµαντικά µε την ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων. 

l «Γραµµή άµυνας» απέναντι στο κίνδυνο 
φορολογούµενοι οι οποίοι είδαν το εισό-
δηµα τους να µειώνεται το 2020 λόγω της 
πανδηµίας, να φορολογηθούν βάσει τεκ-
µηρίων αναµένεται να αποτελέσουν οι 
αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού αλλά και η 
επιστρεπτέα προκαταβολή. Σύµφωνα µε 
παράγοντα του υπουργείου Οικονοµι-
κών, όσων εργαζοµένων οι συµβάσεις τέ-
θηκαν σε αναστολή το 2020 µε αποτέλε-
σµα να λαµβάνουν την αποζηµίωση ειδι-
κού σκοπού ύψους 800 ευρώ αρχικά και 
534 ευρώ αργότερα, θα µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν για να καλύψουν το εισό-
δηµα που θα δηλωθεί και κατά συνέπεια 
και τα τεκµήρια.

l Μετατίθεται για την 1η/7/2021 η έναρξη της 
υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην 
πλατφόρµα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - 
myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για πα-
ραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ηµε-
ροµηνία και έπειτα, σύµφωνα µε κοινή από-

φαση του Υφυπουργού Οικονοµικών κ. 
Απόστολου Βεσυρόπουλου και του ∆ιοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσό-
δων κ. Γιώργου Πιτσιλή.  Αντίστοιχα, τα πα-
ραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κα-
τά το πρώτο εξάµηνο του 2021, θα πρέπει να 
διαβιβαστούν στην πλατφόρµα myDATA 
µέχρι την 31η/10/2021.

l Αυξηµένα κατά 428 εκατ. ευρώ τα φορο-
λογικά έσοδα τον Φεβρουάριο.  Πρωτο-
γενές έλλειµµα 1,5 δισ. ευρώ κατεγράφη 
το πρώτο δίµηνο του έτους έναντι στόχου 
για πρωτογενές έλλειµµα 2,7 δισ. ευρώ. 
Αυξηµένα κατά 102 εκατ. ευρώ σε σχέση 
µε το στόχο του προϋπολογισµού ήταν τα 
φορολογικά έσοδα τα οποία διαµορφώ-
θηκαν σε 7,6 δισ. ευρώ. Ειδικά για το µή-
να Φεβρουάριο, τα φορολογικά έσοδα 
ήταν αυξηµένα κατά 428 εκατ. ευρώ. 

l Χιλιάδες επιχειρήσεις των κλάδων του λια-
νεµπορίου, της εστίασης, του πολιτισµού, 
του αθλητισµού, του τουρισµού και των µε-
ταφορών που έχουν µισθωµένα τα ακίνητα 
των επαγγελµατικών τους εγκαταστάσεων 
και υποχρεώνονται, µε κρατική εντολή, να 
παραµείνουν κλειστές ή να περιορίσουν στο 
ελάχιστο τις δραστηριότητές τους δικαιού-
νται και για τον µήνα Μάρτιο πλήρη απαλ-
λαγή από την καταβολή ενοικίων. 

l Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων 
και για τον Μάρτιο προβλέπεται επίσης 
για τα γυµναστήρια, τα κοµµωτήρια, τα κέ-
ντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και άλ-
λες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών µε 
δραστηριότητες που προϋποθέτουν συ-
ναθροίσεις (διοργανωτές κοινωνικών εκ-
δηλώσεων, συναυλιών, συνεδρίων κ.
λπ.).

l Τέλη κυκλοφορίας µε τον µήνα : Τη δυνατό-
τητα να άρουν την ακινησία του οχήµατός 
τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας 
µε το µήνα θα έχουν από το Μάιο χιλιάδες 
ιδιοκτήτες.  Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός 
Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας µιλώ-
ντας στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ, τον τε-
λευταίο µήνα της Άνοιξης περισσότεροι από 
130.000 ιδιοκτήτες οχηµάτων, οι οποίοι 
προχώρησαν στην ηλεκτρονική ακινησία 
των οχηµάτων τους, θα µπορούν να πληρώ-
νουν τέλη κυκλοφορίας µε τον µήνα χωρίς 
µάλιστα να επιβαρυνθούν µε πέναλτι.

l Ξεπέρασαν τις 8.100 οι αιτήσεις για την 
προκαταβολή της σύνταξης κατά την δι-
άρκεια του πρώτου 24ωρου λειτουργίας 
της πλατφόρµας στο efka.gov.gr. Περισ-
σότεροι από 100.000 συνταξιούχοι βρί-
σκονται σε αναµονή έως και πέντε χρόνια 
για να λάβουν την κύρια σύνταξή τους, 
µπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση 
για να λάβουν έναντι του ποσού που δι-
καιούται ίσο µε την προσωρινή εθνική σύ-
νταξη από 360 έως 384 ευρώ

l Σε… αναστολή µπαίνουν τελικά τα φετινά 
τεκµήρια για περισσότερους από 1,5 εκατοµ-
µύρια φορολογούµενους, οι οποίοι µε τον 
τρόπο αυτό θα αποφύγουν την υπερφορο-
λόγηση για εισοδήµατα που δεν είχαν.  Ο 
λόγος είναι για τους πληττόµενους είτε είναι 
εργαζόµενοι είτε αυτοπασχολούµενοι και 
για κάποιο –µικρό ή µεγάλο- χρονικό διά-

στηµα του 2020, δεν είχαν έσοδα από τη 
δουλειά τους, αλλά ελάµβαναν τις αποζηµι-
ώσεις ειδικού σκοπού των 534 ή των 800 ευ-
ρώ ή το 30% των ονοµαστικών αποδοχών 
τους, όσοι µπήκαν στο καθεστώς της Συν-
Εργασίας.

l Η υποχρεωτική χρήση της πλατφόρµας, 
myDATA, της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµο-
σίων Εσόδων µετατέθηκε για την 1η Ιου-
λίου, όµως, όλο και περισσότερες επιχει-
ρήσεις τη χρησιµοποιούν. Ο αριθµός των 
χρηστών αυξάνεται καθηµερινά, δεδοµέ-
νου ότι, µέχρι σήµερα, οι ΑΦΜ που έχουν 
εγγραφεί και κάνουν χρήση της πλατφόρ-
µας ξεπερνούν τους 140.000.Σύµφωνα µε 
τα ίδια στοιχεία, έχουν υποβληθεί 19,5 
εκατοµµύρια παραστατικά, µε την πλατ-
φόρµα ηλεκτρονικής τιµολόγησης να δέ-
χεται κοντά στα 300.000 παραστατικά την 
ηµέρα. Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες µπορούν να επιλέξουν να 
κάνουν χρήση της πλατφόρµας, είτε µό-
νοι τους, είτε µέσω επτά πιστοποιηµένων 
παρόχων.

l Αλλαγή σε φορολογικές δηλώσεις :  Ένας νέ-
ος ειδικός κωδικός θα προστεθεί φέτος στα 
έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδή-
µατος που θα υποβληθούν από τους φορο-
λογούµενους, µε στόχο να δοθεί άµεσα λύ-
ση στην «εξίσωση» των τεκµηρίων διαβίω-
σης, αλλά και στον υπολογισµό των ηλε-
κτρονικών αποδείξεων που έχουν 
συγκεντρώσει οι υπόχρεοι προκειµένου να 
αποφευχθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις σε 
όσους έχουν πληγεί από την πανδηµία. 

l Στην τελική ευθεία µπαίνει η ενεργοποί-
ηση του νέου προγράµµατος Γέφυρα 2, 
µέσω του οποίου θα επιδοτηθεί από το 
Κράτος η εξόφληση δόσεων επιχειρηµα-
τικών δανείων. Τις επόµενες ηµέρες έρχε-
ται στη Βουλή η σχετική νοµοθετική ρύθ-
µιση που θα ανοίξει τον δρόµο για την 
υποβολή αιτήσεων των ενδιαφεροµέ-
νων από τα µέσα Απριλίου. Χιλιάδες επι-
χειρήσεις, λοιπόν, µπορούν να διεκδική-
σουν επιδότηση της δόσης των δανείων 
τους που θα φτάνει έως και 90% για 8 
ολόκληρους µήνες.

l Έως και την Παρασκευή αναµένεται να ανά-
ψει το πράσινο φως για την υποβολή αιτήσε-
ων των επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους 
στον έβδοµο κύκλο του προγράµµατος της 
επιστρεπτέας προκαταβολής, σύµφωνα µε 
την εφηµερίδα "Ελεύθερος Τύπος". Από αυ-
τόν τον κύκλο αναµένεται να ενισχυθούν 
συνολικά 300.000 επιχειρήσεις µε συνολικό 
ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ για τις απώλειες του 
τζίρου του πρώτου τριµήνου του 2021. Ο 
κύκλος θα λειτουργήσει συµψηφιστικά µε 
τον έκτο κύκλο της επιστρεπτέας ο οποίος 
καλύπτει την απώλεια του Ιανουαρίου. ∆ι-
καίωµα συµµετοχής θα έχουν επιχειρήσεις 
µε µείωση τζίρου τουλάχιστον 20% και 
έχουν ελάχιστο µηνιαίο τζίρο για την περίο-
δο αναφοράς 200 ευρώ ( 600 ευρώ για το 
τρίµηνο) ενώ θα υπάρξει ειδική µέριµνα για 
τον ορισµό της περιόδου αναφοράς αφού 
µέρος του πρώτου τριµήνου του 2020 η οι-
κονοµία ήταν σε lockdown. Και σε αυτόν τον 
κύκλο το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφε-

ται υπό τον όρο διατήρη-
σης του αριθµού των εργα-
ζοµένων έως το τέλος Αυ-

γούστου 2021 ενώ το υπόλοιπο 50% θα επι-
στραφεί σε 60 δόσεις από το 2022.

l Αναστέλλεται για το µήνα Μάρτιο η πλη-
ρωµή των δόσεων ρυθµισµένων οφει-
λών των κλειστών επιχειρήσεων και των 
εργαζοµένων που βρίσκονται σε καθε-
στώς αναστολής προς την εφορία, όπως 
προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού 
Οικονοµικών, Απόστολου Βεσυρόπου-
λου. Η υποχρέωση πληρωµής µετατίθεται 
για τον επόµενο του τελευταίου µήνα της 
ρύθµισης οφειλών που έχουν επιλέξει οι 
φορολογούµενοι για να τακτοποιήσουν 
τα χρέη τους προς την εφορία.

l Από σήµερα, ∆ευτέρα 22 Μαρτίου 2021 στις 3 
µ.µ. έως και την Κυριακή, 4 Απριλίου 2021 στις 
23:59 µπορούν οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι 
ηλικίας έως 29 ετών να υποβάλουν αίτηση για 
να συµµετάσχουν στο δωρεάν εξ αποστάσεως 
πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης µε πι-
στοποίηση. Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαί-
σιο της συνεργασίας ΟΑΕ∆-Google Ελλάδας 
που, ως µέλη της Εθνικής Συµµαχίας για τις 
Ψηφιακές ∆εξιότητες και την Απασχόληση, 
συνεργάζονται για την αντιµετώπιση του ψη-
φιακού χάσµατος, την επαγγελµατική αποκα-
τάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της 
ψηφιακής οικονοµίας.

l Άνοιξε η πλατφόρµα για την κατάθεση των 
αιτήσεων των προµηθευτών τεχνολογικού 
εξοπλισµού που επιθυµούν να συµµετά-
σχουν στο πρόγραµµα voucher «Ψηφιακή 
Μέριµνα» ύψους 200 ευρώ για την αγορά 
laptop, tablet κ.α. Σύµφωνα µε το υπουρ-
γείο Παιδείας, στην πλατφόρµα καλούνται 
να εγγραφούν τόσο οι κατασκευαστές επι-
λέξιµου εξοπλισµού, οι επίσηµοι αντιπρό-
σωποί τους, οι εξουσιοδοτηµένοι διανο-
µείς τους και οι ανεξάρτητοι εισαγωγείς 
που επιθυµούν να υποβάλουν αιτήσεις για 
έγκριση συγκεκριµένων µοντέλων εξοπλι-
σµού, όσο και οι έµποροι λιανικής οι οποί-
οι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο πρό-
γραµµα διαθέτοντας εγκεκριµένο εξοπλι-
σµό στους ∆ικαιούχους.

l Η πρόταση του Πρωθυπουργού για την αντι-
µετώπιση περιστατικών αστυνοµικής βίας : 
Η αστυνοµική βία και αυθαιρεσία, προφα-
νώς, δεν είναι ανεκτή. Προφανώς, δεν είναι 
µόνο ένα ελληνικό φαινόµενο. Και ανακοι-
νώθηκαν στη Βουλή τέσσερις προτάσεις από 
τον Πρωθυπουργό, που θα αντιµετωπίσουν 
αυτό το φαινόµενο θεσµικά, όπως απαιτεί-
ται. Οι προτάσεις είναι οι εξής:  Όλες οι δυνά-
µεις της ΕΛ.ΑΣ να φέρουν καταγραφή εικό-
νας και ήχου. ∆υνατότητα συνεργασίας µε 
την αστυνοµία άλλων χωρών για να ενισχυ-
θούν τα ψυχογραφικά τεστ σε αστυνοµι-
κούς. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
έχει αναλάβει δέσµευση να φέρει νοµοσχέ-
διο στη Βουλή για την αναβάθµιση της εκ-
παίδευσης των αστυνοµικών. Ο Συνήγορος 
του πολίτη να αποκτήσει ειδικό βοηθό συ-
νήγορο µε αυτόνοµη δοµή 10 εξειδικευµέ-
νων στελεχών, µε αποκλειστική αρµοδιότη-
τα να συνδράµει στα θέµατα αντιµετώπισης 
αστυνοµικής βίας.
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Νιώθουµε συγκινηµένοι καθώς αυτή η δράση αποτελεί την 
πρώτη υποδοµή τέτοιου µεγέθους που κατάφερε η οµάδα 
µας µετά από αίτηµα µας! Το Ολυµπιακό Χωριό αλλάζει!! 

Η βασική µας αρχή είναι, οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης 
µας να γεµίσουν ζωή και φως. 

Μετά από αιτήµατα νέων που ασχολούνται µε τη Καλλισθένι-
κη Γυµναστική, ξεκινήσαµε το προγραµµατισµό των κινήσεων 
που έπρεπε να κάνουµε. Ήρθαµε σε επαφή µε την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 
της οικογένειας Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου όπου έχει ανα-
πτύξει µεγάλη κοινωνική δράση σε όλη την επικράτεια της χώρας 
όπου το αίτηµα έγινε δεκτό. Παράλληλα ήρθαµε και σε επαφή µε 
την   GYMPARK, την µεγαλύτερη εταιρία στον χώρο αυτόν. Πλέ-
ον το µόνο που έµενε ήταν να βρεθεί η θέση τοποθέτησης.

Έτσι στη συνεργασία που έχει δηµιουργηθεί µε το Αθλητι-

κό Κέντρο Ολυµπιακού Χωριού, θεωρήσαµε πως ο χώρος ενός 
τέτοιου έργου, ανήκει εκεί. Είµαστε πραγµατικά ευγνώµονες 
που η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ έκανε πράξη ένα όνειρο µας, µας αγκά-
λιασε και άκουσε το τι θέλαµε εξαρχής. Μια συνεργασία που 
στέφθηκε µε επιτυχία. Ευχαριστούµε επίσης θερµά τον Υφυ-
πουργό Αθλητισµού κ. Λευτέρη Αυγενάκη ,τον Συντονιστή κ. 
Πέτρο Γαλάνη και όλα τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του 
Αθλητικού Κέντρου, που αµέσως αποδέχτηκαν την πρόταση 
µας να τοποθετηθούν τα όργανα εντός των διοικητικών τους 
ορίων. Η Χαρά του να βλέπεις µάτια νέων να γεµίζουν αισιο-
δοξία και χαµόγελα δεν περιγράφεται, είναι κάτι που µας συ-
γκινεί και µας δίνει δύναµη ότι κάτι κάνουµε καλά, η Οµάδα της 
Νέας Γενιάς εύχεται να τα χαρούµε όλοι µαζί, όταν µε το καλό 
µας το επιτρέψουν οι συνθήκες.

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Το  5ο  Καλλισθενικό   Πάρκο της  Αττικής στο Ολυµπιακό χωριό!

«Η Μακεδονία» ΣΥΝ.Π.Ε.
Πλ. Αριστοτέλους, Θρακοµακεδόνες 136 76

ΤΗΛ. 210 2431396, ΦΑΞ : 210 2431463

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Αστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Μακεδόνων και Θρακών «Η ΜΑΚΕ-
∆ΟΝΙΑ», που εδρεύει στους Θρακοµακεδόνες στην πλατεία Αριστοτέλους, 
σας ενηµερώνει ότι δέχεται προσφορές για κατασκευή ανοιχτού γηπέδου 
µπάσκετ στο Ο.Τ.3  ως τις 30/4/2021. Πληροφορίες ( Τεχνική περιγραφή, 

προδιαγραφές κτλ) στο τηλ του Συνεταιρισµού 210 2431396 και 
στο email: ostmakedonia@gmail.com"

Εκ. του ∆.Σ. 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδι-
κότητα που έχουν δηλώσει εφόσον, 
έχουν τα απαιτούµενα προσόντα που 
προβλέπονται στην προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα 
µόρια κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιό-
τητας και επιτύχουν στις προβλεπόµε-
νες υγειονοµικές - ψυχοτεχνικές εξετά-
σεις και αθλητικές δοκιµασίες.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για 
τις προσλήψεις ΕΠΟΠ τελικά και θα κατα-
ταγούν, θα τοποθετηθούν αποκλειστικά 
σε µονάδες - υπηρεσίες της Πολεµικής 
Αεροπορίας, για κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών. Οι προσλήψεις ΕΠΟΠ αφο-
ρούν άνδρες και γυναίκες.

Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες πρέπει να 
έχουν τα παρακάτω προσόντα:
- Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
- Να έχουν συµπληρώσει το 18ο και να 
µην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικί-
ας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις. (Γεννηθέντες από 
1-1-1994 έως 31-12-2002). Οι υπηρε-
τούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάτα-
ξης (Ο.Β.Α.), να µην έχουν υπερβεί το 
31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 
κατάταξής τους ως Επαγγελµατίες Οπλί-
τες. (Γεννηθέντες από 1-1-1991 έως 31-
12-2002).

Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 
1,60µ οι άνδρες και 1,55µ οι γυναίκες.
- Να έχουν τις γραµµατικές γνώσεις, που 
καθορίζο νται κατά ειδικότητες στο Πα-
ράρτηµα «Α».
- Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) 
ή δεύτε ρης (Ι/2), σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις που ισχύουν για την εξέταση της σω-
µατικής ικανότητας των στρατευσίµων.
- Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική 

εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο 
∆ιοικητή τους.
Υποβολή ∆ικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι, πρέπει να συµπληρώσουν 
ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας ενός µηνός από 22 Μαρτίου  έως 22 
Απριλίου 2021, µέσω σχετικής µηχανο-
γραφικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: www.epop.haf.gr, την προ-
βλεπόµενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, η 
οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 
κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά, µε µεταφόρτωσή τους (upload) σε 
ψηφιακή µορφή (pdf). Η είσοδος στην 
εφαρµογή γίνεται µε τα προσωπικά στοι-
χεία του υποψηφίου, µε υποχρεωτικό πε-
δίο καταχώρησης τον προσωπικό κωδι-
κό ΑΜΚΑ εκάστου υποψηφίου,. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να µεριµνή-
σουν, ώστε τα δικαιολογητικά να κατα-
χωρίζονται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις 
σχετικές οδηγίες και τα πεδία της εφαρµο-
γής, να αντιστοιχούν στην ειδικότητα που 
δηλώνουν και να είναι πλήρη και επικυ-
ρωµένα. Επίσης είναι δυνατή η δήλωση 
µόνο µίας (1) ειδικότητας.

∆ες τε όλη την  προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
για τις προσλήψεις ΕΠΟΠ, στο Armyvoice 
News 

Ο ∆ιοικητής του ΟΑΕ∆ κ. Πρωτοψάλτης Σπ. αποδεχό-
µενος το αίτηµα των Συλλόγων του Ολυµπιακού Χω-
ριού για την Μετά-Ολυµπιακή του προσαρµογή και 
χρήση, αποφάσισε την σύσταση Οµάδας ∆ιοίκησης Έρ-
γου µε αντικείµενο τη διερεύνηση των διαχειριστικών 
επιλογών για την επικαιροποίηση του σχεδιασµού και 
την ολοκλήρωση της προσαρµογής αυτής στην κατεύ-
θυνση της βιώσιµης ανάπτυξης καθώς και της προστα-
σίας και ενίσχυσης της κοινωνικής και οικονοµικής συ-
νοχής της ευρύτερης περιοχής. 
Συγκεκριµένα:  Με την αρ.πρωτ.: 15626/19-3-2021,από-
φαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, Συστήνεται  Οµάδα ∆ιοί-
κησης Έργου(Ο∆Ε), ολοκλήρωσης Μετ-Ολυµπιακής 
προσαρµογής οικισµού «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ».
Την σύσταση Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) αποτε-
λούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Κλάδη Στυλιανό, Προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης Υπο-
στήριξης, ως Πρόεδρος. 2. Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα, 
Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Μελετών & Ορ-
γάνωσης-Β1, ως µέλος. 3. Καπνιάζη Γιώργο, Αγρονόµο & 
Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης Μελετών & 
Οργάνωσης-Β1, ως µέλος. 4. Πολυχρονιάδου Όλγα, Αγρο-
νόµο & Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης 
Γραµµατείας ∆ιοικητή, ως µέλος. 5. Αθανασόπουλο Περι-
κλή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλο της ∆/νσης 
Μελετών & Οργάνωσης-Β1, ως µέλος (Αντικείµενο της Ο∆Ε 
αποτελεί η διερεύνηση των διαχειριστικών επιλογών για 
την επικαιροποίηση του σχεδιασµού της Μετά - Ολυµπια-
κής προσαρµογής του οικισµού «Ολυµπιακό Χωριό» και 
την ολοκλήρωση της προσαρµογής αυτής στην κατεύθυν-
ση της βιώσιµης ανάπτυξης καθώς και της προστασίας και 
της ενίσχυσης της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής της 
ευρύτερης περιοχής.

Ως εµπειρογνώµονες συµµετέχουν στις εργασίες της 
Ο∆Ε οι κάτωθι υπάλληλοι:
15626 Ο∆Ε Μετα-Ολυµπιακής Προσαρµογής Ο.Χ._
ΣΧΕ∆ΙΟ 1 - 2-3 
1. Σιµιτζής Ιωάννης, Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχα-
νικός, υπάλληλος της ∆/νσης Μελετών & Οργάνωσης-
ΒΙ, 2. Χαλάτση Αθηνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλλη-
λος της ∆/νσης Μελετών & Οργάνωσης-Β1, 3. Μυλω-
νά Κωνσταντίνα, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλ-
ληλο της ∆/νσης Μελετών & Οργάνωσης-Β1, 4. 
Τσισµαλίδης Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλλη-
λος ∆/νσης Μελετών & Οργάνωσης-Β1, 5. Την Νοµική 
Υποστήριξη της Ο∆Ε έχει η Πολυκρέτη ∆ήµητρα, ∆ικη-
γόρος Νοµικής Υπηρεσίας ΟΑΕ∆. Χρέη γραµµατέα της 
Ο∆Ε θα εκτελεί η Μυλωνά Κωνσταντίνα µε αναπληρώ-
τρια την Χαλάτση Αθηνά.
Ο Πρόεδρος της Ο∆Ε δύναται να καλεί άλλους εµπει-
ρογνώµονες ή υπαλλήλους να παραστούν στις συνε-
δριάσεις της προς υποστήριξη του έργου της, ενώ στην 
ίδια κατεύθυνση δύναται να συνεργάζεται µε Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή άλλους φορείς του ∆ηµο-
σίου.

Πηγή : https://olympicvillagenews.com

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 για την Πολεµική Αεροπορία 
- Οι προσλήψεις αφορούν 280 άτοµα 

Το Ολυµπιακό Χωριό στον δρόµο της ολοκλήρωσής του!

Αστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ κατά COVID  19: Ηµεροµηνίες και Xρονοδιάγραµµα  
Οι εµβολιασµοί στη χώρα µας προχωρούν µε ασφάλεια, 
υποδειγµατικό τρόπο και γρήγορους ρυθµούς, ανάλογα 
πάντα µε τις ροές εµβολίων που φτάνουν στη χώρα µας. 
Έχουν ήδη ξεπεράσει τους 1.345.000 και περισσότεροι 
από 915.000 συµπολίτες µας έχουν κάνει τουλάχιστον 
την πρώτη δόση. Σηµειώνεται ότι:

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η δυνατότητα προγραµµατι-
σµού ραντεβού για τους εκπαιδευτικούς, τις µαθήτριες και 
τους µαθητές άνω των 16 ετών των Σχολικών Μονάδων 
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν υποβά-
λει αίτηση για εµβολιασµό και µπορούν να προγραµµα-
τίσουν τα ραντεβού τους. Την  Παρασκευή 19 Μαρτίου 
ανοίγει η πλατφόρµα για ορισµό ραντεβού αναφορικά µε 
τον εµβολιασµό των ευπαθών οµάδων. Ήταν µια δύσκο-
λη διαδικασία, έπρεπε να δούµε συνταγογραφήσεις προ-
ηγούµενων ετών, τα µητρώα των ιατρών, τους κωδικούς 
των φαρµάκων και να τα συνδυάσουµε για να καταλή-
ξουµε στους ασθενείς που ανήκουν σε αυτές τις οµάδες. 
Οι 83.000 εξ αυτών που είναι εγγεγραµµένοι στην άυλη 
συνταγογράφηση, θα λάβουν ειδοποίηση µε sms. Οι 
υπόλοιποι θα πρέπει µέσω φαρµακείων ή ΚΕΠ ή από το 
σπίτι τους να µπουν στην πλατφόρµα και να ορίσουν το 

ραντεβού τους. Στους περίπου 13.500 εξ αυτών, κυρίως 
µεταµοσχευµένους και νεφροπαθείς, θα τους προταθεί 
να εµβολιαστούν από ∆ευτέρα – Τρίτη στο κέντρο στο 
οποίο κάνουν την αιµοκάθαρση τους ή στο θεραπευτή-
ριο στο οποίο πηγαίνουν τακτικά, λόγω της πάθησης 
τους. Για την εν λόγω οµάδα, θα προχωρήσουµε µε τα 
άλλα εµβόλια, καθώς το εµβόλιο της AstraZeneca είναι 
διαθέσιµο για συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα.

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου  άνοιξε  η πλατφόρµα 
για τα άτοµα του πληθυσµού που ανήκουν στην ηλικια-
κή οµάδα 70 – 74 ετών και οι εµβολισµοί σε αυτούς θα 
αρχίσουν µετά από 3 ηµέρες, την ∆ευτέρα 29 Μαρτίου. 
Την Παρασκευή 2 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρµα για 
τα άτοµα του πληθυσµού που ανήκουν στην ηλικιακή 
οµάδα 65-69 ετών και οι εµβολιασµοί θα αρχίσουν από 
την ∆ευτέρα, 5 Απριλίου. Παρά τα προβλήµατα που 
υπάρχουν στην Ε.Ε. στον εφοδιασµό των εµβολίων, είναι 
ικανοποιητικό το ποσοστό εµβολιασµών στην Ελλάδα. 

Εκτίµηση ότι µέσα στον Απρίλιο θα έχουν γίνει 3 εκα-
τοµµύρια εµβολιασµοί και θα έχουν καλυφθεί, το αργό-
τερο έως τα µέσα Μαΐου, όλοι όσοι είναι άνω των 60 ετών 
ή ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες.
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Α. Ο µεγάλος Μενιδιάτης
πολέµαρχος ∆ηµήτριος (Μήτρος) Λέκκας.
Ο Μήτρο Λέκκας γεννήθηκε στο Μενίδι το 1796. Ήταν γιος του Νικο-
λάου Λέκκα και αδελφός των µεγάλων καπεταναίων Ανάσταση και 
Γιώργη, αναδείχθηκε δε ως ένας από τους µεγαλύτερους πολέµαρ-
χους της Αττικής κατά τη διάρκεια του Ιερού Αγώνα. 

Έλαβε µέρος σε πολλές µάχες στην Αττική, στην Ανατολική Ελ-
λάδα και στην Πελοπόννησο, διακριθείς για τη γενναιότητα του και τι-
µήθηκε µε τους βαθµούς Πεντηκοντάρχου (1822), Χιλιάρχου (1824) 
και Αντιστράτηγου (1824). Κατά την πολιορκία της Ακρόπολης από 
τον Κιουταχή διακρίθηκε στη µάχη του Χαϊδαρίου επικεφαλής 110 
στρατιωτών. Ακολούθως στις 11 Οκτωβρίου µαζί µε τους στρατιώτες 
του και υπό τις διαταγές του Νικολάου Κριεζώτη οδήγησε σώµα 300 
ανδρών στην παράτολµη νυχτερινή επιχείρηση εισόδου στην πολι-
ορκούµενη Ακρόπολη. Όλοι µπήκαν "αβλαβείς" διασπώντας τον 
κλοιό των Τούρκων και εφοδιάζοντας µε πολεµοφόδια τους πολιορ-
κηµένους. 

Ο Μήτρο Λέκκας πληγώθηκε πέντε φορές σε ισάριθµες µάχες. 
Το 1828 µετά από διαταγή του κυβερνήτη Καποδίστρια προσπά-

θησε να ξεσηκώσει τα υποταγµένα στους Τούρκους χωριά της Αττι-
κής. Έχοντας πετύχει το σκοπό του και ενώ επέστρεφε στην Ελευσίνα 
για να προετοιµάσει την εξέγερση, προδόθηκε από κάποιον καλόγε-
ρο, έπεσε σε ενέδρα των Τούρκων και συνελήφθη ζωντανός, µαζί µε 
τον Αθηναίο οπλαρχηγό Νικόλαο ∆ανίλη και ολιγοµελή συνοδεία. 
Όλοι οδηγήθηκαν στο φοβερό κάστρο του Ευρίπου (της Χαλκίδας) 
και µε διαταγή του Οµέρ Πασά, τον µεν Νικόλαο ∆ανίλη οι Τούρκοι 
τον παλούκωσαν, τον δε Μήτρο Λέκκα τον έγδαραν ζωντανό και τον 
κρέµασαν σε τεράστια τσιγκέλια από τα τείχη του κάστρου. 

Έτσι λοιπόν ο Μενιδιάτης Μήτρο Λέκκας εισήλθε ως ήρωας στο 
πάνθεο των αθανάτων σε ηλικία 32 ετών, αφήνοντας ορφανό τον µο-
ναχογιό του Ιωάννη, µετέπειτα Στρατηγό, πρώτο Πρόεδρο του Μετο-
χικού Ταµείου Στρατού και για σειρά ετών βουλευτή Αττικοβοιωτίας 
και Αττικάρχη. 

Ο Μήτρο Λέκκας ήταν παντρεµένος µε την Μαρία το γένος Μπα-
λή, της οποίας τα δύο αδέρφια Σπύρος και Γεωργάκης εφονεύθησαν 
κατά την πολιορκία της Ακρόπολης, το 1826. 

Το κείµενο στηρίχτηκε κυρίως σε αρχειακές έρευνες του συγγρα-
φέα - ερευνητή ∆ηµήτρη Γιώτα και στο βιβλίο του «Οι Μενιδιάτες κα-
τά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του ‘21».

Β.  Αναγνώστης Κιουρκατιώτης: Ο µεγάλος αρχηγός 
των Μενιδιατών. 
Ο Αναγνώστης Κιουρκατιώτης (ή Χατζή Αναγνώστης Τζουρκατιώτης 
ή Χατζή Αναγνώστης Μενιδιάτης) µυήθηκε νωρίς στη Φιλική Εταιρεία 
και µε τον επίσης Φιλικό Χασιώτη Μελέτη Βασιλείου µύησαν στους 
σκοπούς της Επανάστασης αρκετούς συµπατριώτες τους όπως π.χ. 
τον Μενιδιάτη Μήτρο Κιούση, τον Αναγνώστη Καλογριάνη και πολ-
λούς άλλους. 

Ο Κιουρκατιώτης ήταν µεγάλης ηλικίας, συνετός, γενναίος και φι-
λόπατρις και έγινε γρήγορα συνοµιλητής των Αθηναίων Φιλικών. 
Ήταν εγγράµµατος, εξ’ ου και το προσωνύµιο «Αναγνώστης» και ήταν 
βαθιά θρησκευόµενος, όπως αποδεικνύει το άλλο του προσωνύµιο 
«Χατζής», που σήµαινε ότι είχε µεταβεί στους Αγίους Τόπους, µε τα 
µέσα της εποχής, και είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταµό. Όπως και 
ο Μελέτης Βασιλείου στη Χασιά, έτσι και ο Αναγνώστης Κιουρκατιώ-
της στο Μενίδι υπήρξε µε καθολική αποδοχή ο µεγάλος αρχηγός των 
Μενιδιατών. Στις 14 Απριλίου οι Χασιώτες λεηλάτησαν τα Τούρκικα 
σπίτια της Κηφισιάς και έκλεψαν το µολύβι από τη σκεπή του τζαµιού 
της Κηφισιάς για να το χρησιµοποιήσουν για µπαρουτόβολα. Την επό-
µενη µέρα και µετά από ολονύχτια λεηλασία οι Χασιώτες µπήκαν θρι-
αµβευτικά κουβαλώντας τα λάφυρά τους στο στρατόπεδο του Μενι-
δίου. 

Στις 18 Απριλίου οι Τούρκοι πραγµατοποίησαν έξοδο και αιχµα-
λώτισαν ένα Μενιδιατόπουλο 10 χρονών για να πάρουν πληροφο-
ρίες. Οι Χασιώτες και οι Μενιδιάτες συγκρούστηκαν µε τους Τούρκους 
στον Κάλαµο και στον Άγιο Μερκούριο της Πάρνηθας, ενώ στο στρα-
τόπεδο έφτασαν και αρκετοί Κουλουριώτες. 

Στις 23 Απριλίου φτάνει στο Μενίδι από τη Λιβαδειά ο κατηχητής 
της Φιλικής Εταιρείας ∆ήµος Αντωνίου φορώντας περικεφαλαία και 
επωµίδες για λόγους εντυπωσιασµού. Αναλαµβάνει τυπικά την αρ-
χηγία και σε σύσκεψη µε τους οπλαρχηγούς Κιουρκατιώτη, Βασιλεί-
ου, Ντάβαρη αλλά και πολλούς µικρότερους καπετάνιους αποφασί-
ζουν η επίθεση να γίνει τη νύχτα της επόµενης. 

Στις 25 Απριλίου 1.200 Επαναστάτες από το στρατόπεδο του Με-
νιδίου οπλισµένοι µε ότι µπορεί να φανταστεί κανείς (τουφέκια, µα-
χαίρια, σπαθιά, ρόπαλα, αξίνες και εργαλεία) επιτέθηκαν στην Αθή-
να, σκότωσαν 60 Τούρκους της φρουράς και ανάγκασαν τους υπό-
λοιπους να κλειστούν στο κάστρο της Ακρόπολης. 

Ο Αναγνώστης Κιουρκατιώτης σε όλη τη συνέχεια του Αγώνα 
έλαβε µέρος σε διάφορες µάχες. 

Στις 27 Ιανουαρίου του 1827 στο Καµατερό ο Αναγνώστης Κιουρ-
κατιώτης έπεσε νεκρός από τα γιαταγάνια των Τούρκων µαζί µε τον 
αρχηγό του Βούρβαχη, πολλούς Φιλέλληνες και κοντοπατριώτες του 
από τα γύρω χωριά Χασιά και Κουκουβάουνες. Μαζί του σκοτώθη-
καν οι Μενιδιάτες (αδέρφια) Γιαννάκης και Μήτρος Γκίκας, ο Χρήστος 
Πόγκας, ο Νικόλαος (Κόλιας) Μπερτζέκος και ο φέρελπις νεαρός Με-
νιδιάτης Αντιστράτηγος Προκόπης Κατζαντώνης του Λέκκα και σίγου-
ρα πολλοί ακόµη που η ιστορία δεν διέσωσε τα ονόµατά τους. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει δώσει το όνοµα του Αναγνώστη Κιουρ-
κατιώτη σε κεντρικό δρόµο της πόλης µας. Οι ιστορικοί του 1821 
έχουν αποτυπώσει στα βιβλία τους την δράση του, την προσφορά του 
και τη σεπτή του φυσιογνωµία. 

Το παρόν άρθρο βασίζεται κυρίως στο βιβλίο «Οι Μενιδιάτες Κα-
τά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του ‘21» του ιστορικού –ερευ-
νητή ∆ηµήτρη Γιώτα.

Γ.  Αναστάσης Λέκκας:
Ο Ήρωας Μενιδιάτης οπλαρχηγός.
Ο Αναστάσης Λέκκας γεννήθηκε στο Μενίδι το 1789. Ήταν «µέτριος 
στο ανάστηµα, ξανθός και ωραίος», όπως τον περιγράφει ο ∆ιονύσης 
Σουρµελής. Ήταν αδερφός των άλλων µεγάλων Μενιδιατών οπλαρ-
χηγών Γεωργάκη και Μήτρου Λέκκα. Ο Αναστάσης Λέκκας πρωτο-
στάτησε στο ξέσπασµα της Επανάστασης, στην πολιορκία της Ακρό-
πολης και σε όλες τις µάχες της Αττικής. 

Ο σφαγιασµός του πατέρα του Νικολάου Λέκκα από τις ορδές του 
Οµέρ Βρυώνη το καλοκαίρι του 1821 εξαγρίωσε κυριολεκτικά τον 
Αναστάση εναντίον των Τούρκων. Έτσι λοιπόν, τον Σεπτέµβριο του 
1821 επικεφαλής επαναστατικού σώµατος από Μενιδιάτες µαζί µε τον 
Χασιώτη Μήτρο Τσεβά στρίµωξαν και κατανίκησαν στο κατούντι (χω-
ριουδάκι) ∆ραγουµάνο το ιππικό του Οµερ Βρυώνη, επικεφαλής του 
οποίου ήταν ο ίδιος ο Οµερ Βρυώνης. Το πολύτιµο, ως λάφυρο, σπα-
θί του Οµέρ Βρυώνη προσέφεραν αργότερα οι κάτοικοι της Αττικής 
στον Οδυσσέα Ανδρούτσο. 

Στις 2 Νοεµβρίου του 1821, οι κλεισµένοι στην Ακρόπολη Τούρ-
κοι τόλµησαν µια απεγνωσµένη έξοδο µέχρι το Χαλάνδρι, για να λε-
ηλατήσουν και να πλιατσικολογήσουν τα σπίτια και τους αγρούς του 
χωριού. Τότε, ο Αναστάσης επικεφαλής στρατιωτικού σώµατος από 
Μενιδιάτες και άλλα παλικάρια της Αττικής τους αντιµετώπισε νικη-
φόρα και τους ανάγκασε να αφήσουν τα λάφυρα και να φύγουν τρέ-
χοντας προς την Αθήνα, αφήνοντας πίσω τους περισσότερους από 30 
νεκρούς. Στο ύψος των Αµπελοκήπων, κάπου µεταξύ του σηµερινού 
τέρµατος της οδού Ιπποκράτους και της ΓΣΕΕ, ο Αναστάσης έφτασε σε 
απόσταση αναπνοής από τους Τούρκους και εκείνοι καταλαβαίνοντας 
ότι είναι µόνος του, γύρισαν τον βασάνισαν απάνθρωπα.

Έτσι λοιπόν, ο Αναστάσης Λέκκας σε ηλικία 32 ετών εισήλθε ως 
Ήρωας στα βιβλία της ιστορίας. Οι Μενιδιάτες έχασαν άλλον έναν αρ-
χηγό τους και η Αττική στερήθηκε έναν χρήσιµο Καπετάνιο για τη συ-
νέχιση του αγώνα. 

∆.   Νικόλαος Λέκκας: Ένας Ηρωικός Μενιδιάτης πα-
τέρας και Αρχηγός της µεγάλης οικογένειας των 
Λεκκαίων.
Ο Νικόλαος Λέκκας όταν εξεράγη η επανάσταση ήταν 60 έως 70 

ετών. Ήταν αρχηγός µιας εκ των πιο ευκατάστατων οικογενειών του 
Μενιδίου και γενικότερα της Αττικής. Τα παιδιά του ακολούθησαν 
την τυπική εξέλιξη των δυνατών οικογενειών των αρχών του 19ου 
αιώνα. Ο ένας του γιος ο Παΐσιος χειροτονήθηκε µοναχός και ακο-
λούθησε τη ζωή του τυπικού της εκκλησίας. Ο δεύτερος γιος του Γε-
ωργάκης ασχολήθηκε µε την διεκπεραίωση των εµπορικών υποθέ-
σεων της οικογένειας στο εξωτερικό και οι άλλοι δύο γιοί ο ∆ηµή-
τριος και ο Αναστάσιος είχαν ως ενασχόληση τους τη διαχείριση της 
µεγάλης γεωργικής και κτηνοτροφικής περιουσίας της οικογένειας 
στο Μενίδι. Υπήρχαν ακόµη δύο κόρες η Σιδερή και η αγνώστου 
ονόµατος σύζυγος Κατζαντώνη που έµεινε γνωστή στην ιστορία ως 
Καπετάνισσα. 

Το καλοκαίρι του 1821 και ενώ η Επανάσταση στην Αττική βρι-
σκόταν στο αποκορύφωµά της, οι ορδές του Οµέρ Βρυώνη διατάχθη-
καν από τον Σουλτάνο να εισβάλλουν στην Αττική για να καταπνίξουν 
την Επανάσταση. Οι Αθηναίοι και κατά συνέπεια οι Μενιδιάτες διέφυ-
γαν στα βουνά για να γλυτώσουν. Ορισµένοι, κυρίως οι ανήµποροι 
και οι γέροντες έµειναν πίσω στα σπίτια τους, στις περιουσίες και στον 
τόπο τους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόλαος Λέκκα. Φτάνοντας 
οι Τούρκοι του Οµέρ Βρυώνη στο Μενίδι, τον κατακρεούργησαν µε 
τον αγριότερο τρόπο στο κατώφλι του σπιτιού του.

Τα παιδιά του Νικολάου Λέκκα ορκίστηκαν εκδίκηση την οποία 
άρχισαν να υλοποιούν τους επόµενους µήνες και για αρκετά χρόνια. 
Οι τρεις από αυτούς έγιναν διαβόητοι οπλαρχηγοί της Αττικής και φό-
βητρα των Τούρκων. Οι δύο από αυτούς ο ∆ηµήτριος (Μήτρος) και 
ο Γεωργάκης έφτασαν µέχρι το βαθµό του Αντιστρατήγου, όπως επί-
σης και ο εγγονός του Προκόπης Κατζαντώνης. 

Σχεδόν ολόκληρη η οικογένεια ξεκληρίστηκε από τους Τούρκους 
κατά την διάρκεια του αγώνα και η µεγάλη τους περιουσία εξανεµί-
στηκε. Ο γιός, Αναστάσης, όπως είδαµε σε προηγούµενη ανάρτηση 
κατακρεουργήθηκε στη µάχη του Χαλανδρίου. Ο άλλος γιός Μήτρος, 
όπως επίσης είδαµε σε προηγούµενη ανάρτηση, συνελήφθη ζωντα-
νός και οι Τούρκοι τον έγδαραν και τον κρέµασαν από τσιγκέλια στο 
φρικτό κάστρο της Χαλκίδας. Ο τρίτος γιός, µοναχός Παΐσιος σκοτώ-
θηκε στην πολιορκία της Ακρόπολης. Ο τέταρτος γιός Γεωργάκης, µε 
το τροµερό για τους Τούρκους προσωνύµιο Ντελή-Ρουµάνης, έχο-
ντας και αυτός τον βαθµό του Αντιστρατήγου και έχοντας συµµετά-
σχει σε όλες τις φρουριορκίες και µάχες της Αττικής, πέθανε εξαιτίας 
των κακουχιών από ασθένεια λοιµική. Η σύζυγος του Νικολάου Λέκ-
κα, αφού τραυµατίστηκε δύο φορές, σκοτώθηκε τελικά από τούρκι-
κη µπόµπα πάνω στο κάστρο της Ακρόπολης. Ο Αντιστράτηγος εγγο-
νός του Νικολάου Λέκκα, Προκόπης Κατζαντώνης σκοτώθηκε ηρω-
ικά στη µάχη του Καµατερού, µαζί µε άλλους Μενιδιάτες και κοντο-
χωριανούς. Άλλος εγγονός του, ο γιός της κόρης του Σιδερής επίσης 
σκοτώθηκε στον αγώνα φέροντας τον βαθµό του Χιλιάρχου. Ενώ η 
εγγονή του Σύρµω έπεσε αιχµάλωτη στα χέρια των Τούρκων. Ο εγ-
γονός του Αθανάσιος πολεµώντας στο πλευρό των Κρητικών του ∆η-
µητρίου Καλλέργη πιάστηκε αιχµάλωτος από Τούρκους στην µάχη 
του Ανάλατου. Η µεγάλη προσφορά της οικογένειας Λέκκα περιλαµ-
βάνει ακόµα στο ηρωολόγιο του αίµατος και της ελευθερίας πολλά 
ανίψια, θείους, ξαδέρφια και άλλους συγγενείς. 

Το σπίτι της οικογένειας ήταν στο Μενίδι απέναντι από την σωζό-
µενη έως σήµερα εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, πίσω ακριβώς από 
το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο των Αχαρνών. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών τίµησε τον Νικόλαο Λέκκα δίνοντας το όνοµα 
του σε µια αγροτική οδό στη περιοχή Ψωρίλα της Βαρυµπόπης. 

Υ.Γ. Το παρόντα  άρθρα, εν µέρει βασίζονται  στο βιβλίο «Οι Με-
νιδιάτες Κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του ‘21» του ιστορι-
κού –ερευνητή ∆ηµήτρη Γιώτα και σε άλλες πηγές της Ιστορικής και 
Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ

∆ιακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ :
Το νέο  σύγγραµµα  του ∆ηµήτρη Μπουρίκου
«∆υτική Αττική – Θεσµικές, Αναπτυξιακές και Κοινωνικές Όψεις» 

Το νέο του σύγγραµµα µας παρουσίασε ο ∆ηµή-
τρης Μπουρίκος µε τίτλο: «∆υτική Αττική – Θεσµι-
κές, Αναπτυξιακές και Κοινωνικές Όψεις».

Σε µια εποχή έντονων χωρικών ανισοτήτων, η ∆υτική 
Αττική προβάλει εδώ και δεκαετίες ως η περιοχή- παράδειγ-
µα του µη βιώσιµου µεταπολεµικού προτύπου ανάπτυξης 
της χώρας και πεδίο ανάδειξης ακραίων περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων.

Το ανά χείρας πόνηµα αποτελεί µια προσπάθεια ανάδει-
ξης σηµαντικών πτυχών της χωρικής ατζέντας της ∆υτικής 
Αττικής µε έµφαση κυρίως στο θεσµικό πεδίο και στο πεδίο 
των ευρύτερων κοινωνικών θεµάτων µε χρήση των εργα-
λείων της κοινοτικής εργασίας, της κοινωνικής εργασίας µε 
την κοινότητα και του κοινωνικού σχεδιασµού.

Ο ∆ηµήτρης Η. Μπουρίκος  γεννήθηκε και µεγάλωσε 
στο Περιστέρι του ∆υτικού Τοµέα Αθηνών µε καταγωγή 
από το Γύθειο του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης.

Είναι υπ. ∆ιδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστηµίου, πολι-
τικός επιστήµονας- κοινωνικός λειτουργός, απόφοιτος της 
Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και κάτοχος µεταπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο της ευρωπαϊκής ενοποί-
ησης

Φιλοδοξία του παρόντος πονήµατος είναι να αναδείξει 
σηµαντικές πτυχές της χωρικής ατζέντας της ∆υτικής Αττικής 
µε έµφαση κυρίως στο θεσµικό πεδίο και στο πεδίο των ευ-
ρύτερων κοινωνικών θεµάτων (κοινωνική συνοχή, αλλη-
λεγγύη, ισότητα των φύλων, νεολαία, δια βίου µάθηση, δη-
µόσια υγεία) από τη σκοπιά της κοινοτικής εργασίας και της 
κοινωνικής εργασίας µε την κοινότητα.

Με αυτό το σκεπτικό, συγκεντρώθηκαν άρθρα, εισηγή-
σεις και µελέτες του γράφοντος της περιόδου 2014-2019 

για επιµέρους ζητήµατα της ∆υτικής Ατ-
τικής.

Η περιοχή της ∆υτικής Αττικής απο-
τελεί το χωρικό πεδίο συµπύκνωσης 
της δυναµικής και των επιπτώσεων της 
παραγωγικής και κοινωνικής αναδιάρ-
θρωσης που συντελείται στη χώρα µας 
από τα µέσα της δεκαετίας του ’90.

Αποβιοµηχάνιση, άναρχη οικιστική 
ανάπτυξη, φτωχοποίηση και περιθωρι-
οποίηση, διάσπαση της κοινωνικής συ-
νοχής, άνοδος της ακροδεξιάς ατζέντας, 
εκλογική παρουσία του νεοναζιστικού 
µορφώµατος, ακραία περιβαλλοντική 
υποβάθµιση και υπονόµευση της βιω-
σιµότητας, αδυναµία προστασίας των 
όποιων υπαρκτών πλουτοπαραγωγι-
κών πόρων στη βάση της αειφορίας, 
κοινωνικοί και χωρικοί διαχωρισµοί, ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες.

Η χρεοκοπία της χώρας απλώς επιτάχυνε µε τροµακτι-
κό ρυθµό όλες αυτές τις δυνάµεις, αφήνοντας τεράστια ελ-
λείµµατα υποδοµών, κοινωνικών δοµών και απασχόλησης 
για τη ∆υτική Αττική αλλά και εµπεδώνοντας ακόµα περισ-
σότερο την αντίληψη ότι η ∆υτική Αττική αποτελεί την «πί-
σω αυλή» όλης της Αττικής και ως εκ τούτου εκεί πρέπει και 
να παραµείνουν και να συγκεντρωθούν οχλούσες δραστη-
ριότητες µε τεράστιο αρνητικό οικονοµικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

Στο παρόν πόνηµα, η ∆υτική Αττική ταυτίζεται χωρικά 
µε την περιοχή της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υ-

τικής Αττικής (1994-2010) και νυν Περι-
φερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 
(2010-) της Περιφέρειας Αττικής που πε-
ριλαµβάνει τις επιµέρους περιφέρειες 
των Καλλικρατικών ∆ήµων Μεγαρέων, 
Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ελευσίνας, 
Ασπροπύργου και Φυλής. 

Στη δηµόσια σφαίρα, ως «∆υτική Ατ-
τική» τιτλοφορείται και αναφέρεται συ-
νήθως το σύνολο της περιοχής δυτικά 
του Κηφισού ποταµού/Εθνικής Οδού 
Αθήνας- Λαµίας, τη «δυτική όχθη» της 
Αττικής. Το βιβλίο προλογίζουν  ο πρώ-
ην Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής 
κ. Γιάννης Βασιλείου  και ο Καθηγητής 
Κοινωνικής Εργασίας- Τµήµα Κοινωνι-
κής Εργασίας Πανεπιστήµιου ∆υτικής 
Αττικής, κ. Χ. Ασηµόπουλος

Ελπίζουµε το ανά χείρας πόνηµα να αποτελέσει σηµα-
ντικό εργαλείο – οδηγό για  ερευνητές και σπουδαστές της 
∆υτικής Αττικής στα πεδία της κοινωνικής και κοινοτικής ερ-
γασίας, της τοπικής ανάπτυξης, της διοικητικής επιστήµης 
και ευρύτερα των κοινωνικών επιστηµών αλλά και της ορ-
γανωµένης κοινωνίας των πολιτών για τη διεκδίκηση µιας 
δίκαιης και αξιοβίωτης ανάπτυξης για την περιοχή.

Το βιβλίο είναι διαθέσιµο µέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας των εκδόσεων Bookstars

https://www.bookstars.gr
Να  του ευχηθούµε  ΚΑΛΟΤΑΞΙ∆Ο  και ας ελπίσουµε να 

µελετηθεί από  όλους όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στην 
∆υτική  Αττική
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Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 13€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε

τις Ευχές σας, 

τις εορτές σας, 

Αρραβώνες, Γάµους, 

Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: 

Θαλασσινά,

νηστίσιµα, 
Ψαρόσουπα, 

Κρεατικά.
Ανοιχτά

από
το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

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

Όσοι ακούν το όνοµα ΑΕ Μενιδίου και είναι παλιό-
τεροι στο χώρο, σίγουρα νοιώθουν ένα σεβα-
σµό… Ένας από τους πιο παλιούς συλλόγους της 

Αττικής, που έχει γράψει τη δική του ιστορία…
Τι σηµαίνει όµως και ποιά είναι η ΑΕ Μενιδίου; Ας κάνουµε 

ένα µικρό flash-back..
Η Αθλητική Ένωση Μενιδίου ιδρύθηκε το 1960, και όχι το 

1965 όπως πιστεύουν πολλοί. Αγωνίστηκε σε πολύ υψηλό επί-
πεδο και σε Εθνικές κατηγορίες, διαγράφοντας σπουδαία πο-
ρεία. Αποτελεί τη 2η πιο ιστορική οµάδα της πόλης µετά τον µε-
γάλο Αχαρναϊκό, µε τις δύο οµάδες κατά κάποιο τρόπο να απο-
τελούν συγκοινωνούντα δοχεία, τόσο σε επίπεδο παιχτών, 
αφού συνήθως τα ταλέντα της ΑΕΜ πήγαιναν στον Αχαρναϊκό, 
αλλά και σε επίπεδο φιλάθλων, αφού πολλοί φίλαθλοι του 
Αχαρναϊκού υποστήριζαν και την ΑΕΜ, αλλά και το αντίθετο.

Τα τελευταία χρόνια η οµάδα είχε πέσει στην αφάνεια, και 
είχε καταστεί ανενεργή για τέσσερα χρόνια, µε κίνδυνο να δια-
λυθεί. Όµως το 2019 κάποιοι άνθρωποι σεβόµενοι την ιστορία 
της και το βαρύ της όνοµα, αποφάσισαν να την ξαναζωντανέ-
ψουν…

Το εγχείρηµα αυτό ανέλαβαν να τρέξουν σε ποδοσφαιρικό 
επίπεδο δύο άνθρωποι που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο 
χώρο. Ο λόγος για τον παλαίµαχο τερµατοφύλακα και καταξιω-
µένο προπονητή πλέον Παναγιώτη Σαββίδη, και τον ιδιαίτερα κα-
ταρτισµένο προπονητή Μίλος Ζιβάνοβιτς, που κατάγεται από την 
Σερβία αλλά πλέον η Ελλάδα είναι σαν δεύτερη πατρίδα του. Αυ-
τοί οι άνθρωποι κατάφεραν όχι µόνο να κρατήσουν ζωντανό τον 
σύλλογο, αλλά µέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια να φτιάξουν 
ένα άκρως ανταγωνιστικό σύνολο που πρωταγωνιστεί, αλλά και 
κυρίως να ζωντανέψουν τις Ακαδηµίες..

Το Plekto.gr µίλησε µε τους δύο προπονητές,  Π.Σ. και Μ.Ζ. 
Ας δούµε τι µας είπαν…
■ Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε µε αυτό το εγ-
χείρηµα και να αναλάβετε την ΑΕ Μενιδίου;
Π.Σ.: Μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, η νοοτροπία κάποιων 
ανθρώπων µε κούρασε. Όταν λοιπόν τέθηκε αυτό το θέµα, 
γνωρίζοντας την τεράστια ιστορία του συλλόγου, και ξέροντας 
πως θα µπορώ να εφαρµόσω απόλυτα τα πιστεύω µου και τον 
τρόπο δουλειάς µου, το αποφάσισα…
Μ.Ζ.: Το αρχικό κίνητρο για µένα ήταν η προσωπική µου σχέ-
ση µε τον Παναγιώτη. Ξέροντας τον τρόπο σκέψης του και την 
φιλοσοφία του, που συµβαδίζουν απόλυτα µε τα δικά µου, 
αποφάσισα να σταθώ δίπλα του και να βοηθήσω και εγώ στο 
να ξαναζωντανέψει αυτός ο ιστορικός σύλλογος…
■ Ποιός ήταν ο αρχικός σας στόχος, και ποιός για την συνέ-
χεια?

Π.Σ.: Αρχικά θέλαµε ο σύλλογος να συνεχίσει να υπάρχει, 
αφού πρόκειται για τον δεύτερο πιο ιστορικό σύλλογο της πό-
λης µετά τον µεγάλο Αχαρναϊκό. Σε αγωνιστικό επίπεδο θέλα-
µε να δηµιουργήσουµε ένα ανταγωνιστικό σύνολο, που σε βά-
θος χρόνου θα ξαναβρεί τη θέση που του αξίζει. Θεωρώ πως 
τα καταφέραµε, αφού µόλις στο 2ο χρόνο µας η οµάδα ήταν 
πριν τη διακοπή στην πρώτη θέση παίζοντας πολύ καλό ποδό-
σφαιρο, στηριζόµενη σχεδόν αποκλειστικά σε νέα παιδιά.
Μ.Ζ.: Εκτός από αυτά που είπε ο Παναγιώτης, στόχος µας ήταν 
και είναι να δηµιουργήσουµε αξιόλογες Ακαδηµίες, βοηθώ-
ντας τα νέα παιδιά (που είναι η προσωπική µου αδυναµία) να 
αναδείξουν το ταλέντο τους και όσα αξίζουν να κάνουν το βή-
µα παραπάνω. Εµείς οι προπονητές σε αυτές τις ηλικίες πρέπει 
πρώτα να είµαστε παιδαγωγοί. Και µην ξεχνάµε, το ποδόσφαι-
ρο είναι παιχνίδι…

■ Μιας και αναφέρατε τις Ακαδηµίες, πέστε µας δυο λόγια 
για αυτό…
Π.Σ.: Ξεκινήσαµε κυριολεκτικά από το µηδέν, και φτάσαµε µέ-
σα σε λιγότερα από δύο χρόνια να έχουµε περίπου 100 παιδιά, 
µέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Προσπαθούµε να αναγνω-
ρίζοντας τις δυσκολίες τις εποχής να στηρίζουµε τα παιδιά και 
να τα βοηθάµε όσο µπορούµε. Π.χ. κάποια παιδιά από οικονο-
µικά αδύνατες οικογένειες, δε πληρώνουν συνδροµή…
Μ.Ζ.: Τα περισσότερα τα είπε ο Παναγιώτης. Για εµάς η µεγαλύ-
τερη ικανοποίηση είναι να βλέπουµε τα χαµόγελα στα πρόσω-
πα των παιδιών…

■ Κάποιοι που ξέρουν, θεωρούν πως είναι προσωπική σας 
επιτυχία όλο αυτό…
Π.Σ.: Το ποδόσφαιρο είναι οµαδικό άθληµα, όχι µόνο µέσα, 

αλλά και έξω από τα γήπεδα και κανείς δεν µπορεί να τα κατα-
φέρει µόνος του. Με τον Μίλος έχουµε πολύ καλή χηµεία µε-
ταξύ µας. Αυτό που µας γεµίζει ικανοποίηση, πως πολλά παι-
διά που ξέρουν τη δουλειά µας, ζητάνε από µόνα τους να έρ-
θουν στον σύλλογο…
Μ.Ζ.: Θεωρώ πως την αγάπη και τον σεβασµό που δείχνουµε 
στα παιδιά, τον εισπράττουµε µε τον τρόπο που είπε ο Πανα-
γιώτης. Θα σας πω ένα παράδειγµα που είναι χαρακτηριστικό. 
Υπάρχει ποδοσφαιριστής στις Ακαδηµίες µας που έρχεται από 
Ζωγράφου, αφού παρά την µεγάλη απόσταση θέλει να είναι 
µαζί µας…

■ Πως συντηρείται ο σύλλογος;
(Κοινή απάντηση) Οι εποχές είναι δύσκολες έτσι κι αλλιώς. 
Όµως το βαρύ όνοµα του συλλόγου µας έχει βοηθήσει πολύ 
στο θέµα των χορηγών, που έχουν σταθεί δίπλα µας και µε το 
παραπάνω και τους ευχαριστούµε θερµά για αυτό. Επίσης βο-
ηθάνε και κάποιοι φίλοι της οµάδας, τους οποίους επίσης ευ-
χαριστούµε θερµά.

■ Με το γηπεδικό τι γίνεται?
(Κοινή απάντηση) Αυτό είναι το µεγάλο µας πρόβληµα. Το αν-
δρικό τµήµα χρησιµοποιεί το γήπεδο της ∆όξας Αγίας Άννας. 
Σε αυτό το σηµείο θέλουµε να ευχαριστήσουµε το ∆ήµο Αχαρ-
νών και το σωµατείο της ∆όξας Αγίας Άννας, που σεβόµενοι και 
αναγνωρίζοντας το βαρύ όνοµα και την ιστορία του συλλόγου, 
µας παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις. Τα τµήµατα υπο-
δοµών χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του River Camp, πλη-
ρώνοντας το ανάλογο ενοίκιο.

Σας ευχαριστούµε πολύ…

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ
Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις Ακαδηµίες της 
ΑΕΚ αγωνιζόµενος σαν τερµατοφύλακας. Εκανε µεγάλη καριέ-
ρα αγωνιζόµενος σε Καλλιθέα, Αχαρναϊκό, Ακράτητο, Αγερσα-
νί Νάξου, Θρασύβουλο, Βύζαντα Μεγάρων.

Σαν προπονητής εργάστηκε σε Αχαρναϊκό, Νικολακάκη, και 
από το 2019 στην ΑΕ Μενιδίου.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΛΟΣ ΖΙΒΑΝΟΒΙΤΣ
Αγωνίστηκε σε οµάδες της Σερβίας, µε ένα σοβαρό τραυµατι-
σµό σε νεαρή ηλικία να του σταµατάει την πορεία. Εκεί ξεκίνη-
σε και την προπονητική του πορεία.

Στην Ελλάδα δούλεψε σε Αστέρα Μενιδίου, Γλυκά Νερά, 
και από το 2019 στην ΑΕ Μενιδίου.

Πηγή :  https://stoplekto.gr- Θανάσης Ζαχάκης

ΑΕ Μενιδίου: Όνοµα βαρύ σαν ιστορία...
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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

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 (200 χρόνια από το 1821)
Άρθρο της  Βαρβάρα  Ταβλαρίδου - Μπακάλη

Με αφορµή  την επέτειο των 200 χρόνων  από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, 
βάλθηκα να βρω στοιχεία για ένα µακρινό µου 

πρόγονο  τον Νάσο Σουλιώτη (Σουλιώτη και κατά την κα-
ταγωγή ), ο οποίος σύµφωνα  µε τις διηγήσεις  της για-
γιάς µου πολέµησε και στο Μεσολόγγι. Ανατρέχοντας 
λοιπόν στα αποµνηµονεύµατα του Ν. Κασοµούλη  ο 
οποίος µεταξύ άλλων στα« ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑ-
ΤΑ » του περιγράφει αναλυτικά τα γεγονότα της πολιορ-
κίας του Μεσολογγίου και της Εξόδου στα οποία έλαβε 
και ο ίδιος µέρος,   επεσήµανα δυο αποσπάσµατα χαρα-
κτηριστικά  των συνθηκών αλλά και του φρονήµατος 
του  Αγώνα. Επιτρέψτε µου να τα παραθέσω αυτούσια µε 
την ορθογραφία του συγγραφέα. 

  Ο Κασοµούλης ο οποίος εισήλθε στο Μεσολόγγι στις 
29 Ιουλίου 1825, εδώ αναφέρεται στην πρώτη πολιορκία 
της Ιερής Πόλης από τον Κιουταχή.

«….Η  φρουρά είχε συνηθίσει να βαστά το τζαπί , το 
φτυάρι µαζί µε το ντουφέκι ες το χέρι. Ότι ηµπορούσε να δί-
δει άνεσιν εις τον εαυτόν της ήτον να τρέχη από τον πόλεµον 
εις την εργασίαν  και από την εργασίαν εις τον πόλεµον. Ιδού 
η διασκέδασίς των και µε το σπαθί εις την µέσην – ή το για-
ταγάνι εις το ζωνάρι µαζί µε ταις πιστόλαις- να έχει σιµά των 
το πετζί ( τοµάρι) * να ζυµώνη  και να ψήνη το ψωµί , το γου-
δί δια  την σκορδαλιάν του ( να δροσίζεται) , τέλος να µαγει-
ρεύη κανένα ψαράκι , όλα αυτά να τα κάµνη  εις την θέσιν 
όπου ευρίσκετο και νύκτα –ηµέρα ακουράστως να εργάζε-
ται.

    { *Πρόκειται για την περίφηµη «ζυµώστρα» των πολε-
µιστών.}

   Αξιωµατικοί και  στρατιώται  αµίµητοι δια την καρτερί-
αν, αµίµητοι δια την αφοβίαν, αµίµητοι δια την κακοπάθει-
αν και κόπους ,αµίµητοι δια την οµόνοιάν των τότες, δεν 
ήξευρεν µε τι να τους παροµοιάσει κανένας…..»

  Πιο  κάτω ο συγγραφέας περιγράφει το εξής  περιστατι-
κό:

«….Ο Μήτζιος Κοντογιάννης, ο Στορνάρης  και ο Ανδρέ-
ας Ισκου καθήµενοι εις την σκιάν µιας χαµηλής καλύβης η 
οποία µόλις τους χωρούσεν, πίπτει η βόµβα εις την µέσην 
των .∆εν ταράζεται κανείς, προσµένων καθένας την τύχην 
του από την έκρηξιν. Η βόµβα ως εκ θαύµατος παύει να καί-
γη  έξαφνα και µας έκαµεν όλους να γελούµεν  ενώ  ενοµί-
ζαµεν ότι είµεθα χαµένοι……

…. Μία βόµβα από ταις µικραίςεκείναιςέπεσεν πλησίον 
στρατιώτου Γιάχουπαρονοµαζοµένου  ενώ εστούµπιζεν-
σκορδαλιάν, και έκαιγεν το φυτίλι της. Αυτός στουµπίζοντας 
χωρίς να αφήση  την σκορδαλιάν , την βρίζει  και την κτυπά 
µε το ποδάρι µε όλην  την αδιαφορία. Κυλίεται η  βόµβα 
σκάζει δεν παθαίνει τίποτες ο Γιάχος αλλά ξεκαρδίζεται από 
τα γέλια ονοµάζοντάς την πουτάναν κλπ . Ιδού το ατάραχον 
της Φρουράς…»

∆εν ξέρω από πού πηγάζει το γνωστό έθιµο της κατανά-
λωσης σκορδαλιάς  κάθε  25 του Μάρτη. Εκείνο που ξέρω 
όµως είναι ότι,  στους αγωνιστές του 1821 περίσσευε το κου-
ράγιο και η πραγµατική δίψα για ελευθερία, γι’ αυτό και ξε-
περνούσαν κάθε εµπόδιο και µε το χαµόγελο στα χείλη 
όπως µαρτυρεί ο Κασοµούλης.

  Φέτος ετοιµαζόµαστε να γιορτάσουµε  τα 200 χρόνια της 
Εθνικής Παλιγγενεσίας και  δηλώνουµε υπερήφανοι για τα 
κατορθώµατα τους.Ταυτόχρονα όµως σήµερα γκρινιάζου-
µε γιατί, λόγω των περιοριστικών µέτρων κατά της πανδη-
µίας, ίσως στερηθούµε στις 25 του Μάρτη την ελεύθερη έξο-
δο για τον καθιερωµένο µπακαλιάρο σκορδαλιά  παρά θην 
αλός! Τώρα το αν και κατά πόσο εµείς, οι απόγονοι των έν-
δοξων προγόνων µας είµαστε αµίµητοι εις καρτερίαν, αφο-
βίαν και κακοπάθειαν  -άσε πια εις την  οµόνοιαν µεταξύ µας 
– , το αφήνω στην κρίση σας.

Χρόνια µας Πολλά.
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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

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Κ. Γιαµπουδάκη 98, Λόφος Προφ. Ηλία-  Αχαρνές

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Απριλίου 2021

∆ίνουµε αίµα - δίνουµε ζωή !!!
Ο Σύλλογος  Κρητών Αχαρνών σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρνών, διοργανώ-
νει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Απριλίου 2021 και ώρες 9:00 - 
13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νίκος Καµπουράκης» του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου Κρητών Αχαρνών (Κ.Γιαµπουδάκη 98, Λόφος Προφήτη Ηλία Αχαρνών Ατ-
τικής), η οποία θα υποστηριχθεί από το έµπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό του νοσοκοµείου «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ».
Είναι χρέος όλων µας να επιδείξουµε αίσθηµα ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους 
συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη το πολύτιµο αυτό δώρο ζωής. 
ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ 10 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΩΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΝΗ ΖΩΗ.
Επισηµαίνουµε ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος τόσο από τους υπευθύνους του συλ-
λόγου, όσο και από το προσωπικό του νοσοκοµείου, στα αυστηρά µέτρα υγιεινής, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των αιµοδοτών.
Τηλέφωνο για πληροφορίες : 6983-391357
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ΚΟΙΝΣΕΠ Λύχνος
Άνθη – Φυτά – Στολισμοί

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

Ορθόδοξα  κελεύσµατα….
Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
Επιµέλεια:  Έλυα  Γκίκα

«Κάθε Παρασκευή των πέντε πρώ-
των εβδοµάδων της Μ. Τεσσαρα-
κοστής, χαρµόσυνα χτυπούν οι 

καµπάνες των Εκκλησιών, καλώντας τους Χρι-
στιανούς να τιµήσουν την Πάναγνη Μητέρα 
του Χριστού ψάλλοντας, τµηµατικά, τον Ακά-
θιστο Ύµνο».

Τί είναι ο Ακάθιστος Ύµνος, γνωστός στους 
περισσότερους ως «οι Χαιρετισµοί της Παναγί-
ας»;

Είναι ένας ύµνος, ένα «τραγούδι», ξεχείλισµα 
ευγνωµοσύνης και αγάπης του Ορθόδοξου λα-
ού, αφιερωµένο στην Μητέρα Παναγία, που 
προστρέχει σε κάθε ανάγκη του.

Ονοµάστηκε «Ακάθιστος», επειδή, όταν ψαλ-
λόταν για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, 
ο λαός ήταν όρθιος και προσευχόταν όλη τη νύ-
χτα µε βαθιά κατάνυξη.

Τι γεγονότα όµως προηγήθηκαν ώστε να 
ψάλλουν όλοι εκείνο το βράδυ, µε ιδιαίτερη ευ-
λάβεια, αυτόν τον υπέροχο ύµνο στην Παναγία 
µας; Ποια είναι η πραγµατική ιστορία του Ακάθι-
στου Ύµνου;

Βρισκόµαστε στην όµορφη Κωνσταντινού-
πολη το 626 µ.Χ. Αυτοκράτορας είναι ο ευσεβής 
Ηράκλειος, που λείπει µακριά στην Περσία, όπου 
πολεµά για να πάρει πίσω τον Τίµιο Σταυρό, που 
οι Πέρσες άρπαξαν από την Ιερουσαλήµ.

Ενώ τα µάτια όλων είναι στραµµένα στα µα-

κρινά σύνορα του Κράτους, εκεί που µάχεται ο 
Αυτοκράτορας µε όλο το στρατό, θλιβερές ειδή-
σεις κάνουν τους κατοίκους της Πόλης να αγωνι-
ούν για την τύχη τους.

Η Πόλη, γυµνή από στρατό, εκτός από µια µι-
κρή φρουρά µε αρχηγό τον Φρούραρχο Βώνο, 
µε ανυπεράσπιστα τα γυναικόπαιδα, τους γέρους 
και τους άρρωστους, πολιορκείται από έναν 
ύπουλο εχθρό, τους Αβάρους. Ο βασιλιάς τους, 
Χαγάνος, συνθηκολογεί µε τους Πέρσες και έρ-
χεται τη στιγµή που η πόλη είναι ανοχύρωτη από 
ανθρώπινο δυναµικό, µε σκοπό να την καταλά-
βει, καταπατώντας τη συνθήκη που είχε κάνει µε 
τον Ηράκλειο.

∆εν φτάνει αυτό αλλά στρέφει την περιφρό-
νησή του όχι µόνο στο λαό αλλά και στον αλη-
θινό Θεό. Στις ικεσίες της αντιπροσωπείας που ζη-
τά κατανόηση, η απάντηση είναι σαρκαστική:

«Μη σας γελάει ο Θεός που πιστεύετε! Αύ-
ριο δίχως άλλο εγώ θα είµαι κύριος της πόλης 
σας και σεις, τότε µόνο θα ξεφύγετε, αν γίνετε 
πουλιά και πετάξετε ή ψάρια και κολυµπήσετε..».

Σαν κεραυνός έπεσε η απάντησή του στον 
απελπισµένο λαό.

Σαν φωτιά όµως ακούστηκε ο πύρινος λόγος 
του ασκητικού Πατριάρχη Σέργιου, που καλεί σε 
επιστράτευση όλον τον χριστιανικό κόσµο:

«Κρίµα είναι να απελπίζεσθε! Σκέφτεστε σαν 
άνθρωποι που δεν πιστεύετε στον αληθινό Θεό. 
Ο αυτοκράτορας φεύγοντας εµπιστεύτηκε την 
Πόλη και τον πληθυσµό της στα στοργικά χέρια 

της Παναγίας. Ε! Ας επιστρατευτούµε όλοι µε 
στρατηγό την Παναγία κι ας ενωθούµε όλοι στη 
µάχη. Στη µάχη της προσευχής!»

∆άκρυα έσταζαν τα µάτια του Ποιµενάρχη, 
που µαζί µε Μητροπολίτες και Ιερείς, ∆ιακόνους 
και µικρά παιδιά, λιτάνευαν την ιερή εικόνα της 
Παναγίας των Βλαχερνών και εµψύχωναν τους 
λιγοστούς στρατιώτες, που µάχονταν στα τείχη.

Μια σιωπηλή κραυγή έβγαινε από τα στήθη 
όλων και κατευθυνόταν στην καρδιά της Μάνας, 
της Υπέρµαχου Στρατηγού. Μια κραυγή που πο-
τιζόταν από τα δάκρυα που έτρεχαν ποτάµι από 
τα µάτια των χριστιανών, που άλλη ελπίδα δεν 
είχαν παρά Εκείνη που έφερε στον κόσµο την Λύ-
τρωση.

«Φθάσε Παναγία µου… Μην εγκαταλείπεις 
τον λαό σου… Σώσε την Πόλη σου…»

Οι άπιστοι άρχισαν να στερεώνουν σκάλες 
και να ανεβαίνουν στα τείχη…Άρχισαν να µπαί-
νουν στην Πόλη…

Τα πλοία τους απειλητικά περίµεναν από τη 
θάλασσα το σύνθηµα για απόβαση. Τώρα πια 
όλοι βουβοί άκουγαν µόνο τον κτύπο της καρ-
διάς τους και έβλεπαν τα υψωµένα σε δέηση χέ-
ρια του Πατριάρχη.

Και το θαύµα ήρθε! Ήρθε κι έσωσε την Πόλη 
που κινδύνευε! Κοσµοχαλασιά! Φοβερός ανε-
µοστρόβιλος καταστρέφει το στόλο των πολιορ-
κητών.

Πολλοί βλέπουν µια γυναικεία µορφή να τρι-
γυρνά στα τείχη, να εµψυχώνει τους χριστιανούς, 
και να τροµοκρατεί τους άπιστους. Κανείς δεν αµ-
φιβάλλει πως είναι η Υπέρµαχος Στρατηγός, η 
Μάνα των χριστιανών, η χάρη της Παναγία µας!

Εκείνη κατατρόπωσε τους Αβάρους και τους 
ανάγκασε να λύσουν την πολιορκία στις 8 Αυ-
γούστου.

Οι χριστιανοί, βλέποντας την κατάληξη της 
πολιορκίας έκαναν ακατάπαυστα τον σταυρό 
τους.

Οι καρδιές όλων στρέφονται στον Ουρανό, 
ενώ ολόθερµες δοξολογίες γεµίζουν τον αέρα.

Οι καµπάνες χτυπούν χαρµόσυνα στέλνο-
ντας το µήνυµα της Λευτεριάς ως τα σύνορα του 
Κράτους, όπου πολεµούσε ο Αυτοκράτορας.

Σε λίγο, όλοι τους φτάνουν στο Ναό της Πα-
ναγίας των Βλαχερνών. Εκεί, µε δάκρυα χαράς ο 
λαός αποδίδει στην Υπέρµαχο Στρατηγό, µε ψαλ-
µούς και ύµνους, τα νικητήρια και τα ευχαριστή-
ρια.

Τότε έψαλλαν και για πρώτη φορά τον Ύµνο:
«Τη υπερµάχω στρατηγώ τα νικητήρια…» 

µαζί µε τους «Χαιρετισµούς της Παναγίας».
Σε ένδειξη ευγνωµοσύνης έµειναν όλοι όρ-

θιοι και έψαλλαν στην Παναγία µας χωρίς να κα-
θίσουν, γι’ αυτό και από τότε ο Ύµνος αυτός ονο-
µάστηκε Ακάθιστος Ύµνος.
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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 Μάρτιος 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Αριστοτελους 165. 
2102403449

∆ευτέρα, 29 Μάρτιος 2021 ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑ-
ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ.Αθηνών 23. 2102465432

Τρίτη, 30 Μάρτιος 2021 ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Πλ.Αγ.Νικολάου 8. 2102467156

Τετάρτη, 31 Μάρτιος 2021 ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Αριστοτέλους 309. 2102448558, 6972633576

Πέµπτη, 1 Απρίλιος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΙΑ     Λ.∆ηµοκρατίας 222. 2102312615

Παρασκευή, 2 Απρίλιος 2021 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑ-
ΚΗ ΦΑΙΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 
2102434055

Σάββατο, 3 Απρίλιος 2021 ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 
Πάρνηθος 140.   2102462102

Κυριακή, 4 Απρίλιος 2021 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. 2102469800

∆ευτέρα, 5 Απρίλιος 2021 ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83.        2102468376

Τρίτη, 6 Απρίλιος 2021 ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ∆ε-
κελείας 70 .   2102445844

Τετάρτη, 7 Απρίλιος 2021 ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ.∆ηµοκρατίας 272. 2102310318

Πέµπτη, 8 Απρίλιος 2021 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ 
ΡΩΞΑΝΗ   ∆εκελείας 75  2102442742

Παρασκευή, 9 Απρίλιος 2021 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΑ Ελ.Βενιζέλου 59 2102448143

Σάββατο, 10 Απρίλιος 2021 ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗ-
ΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 2102430183

Κυριακή, 11 Απρίλιος 2021 ● ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132. 
2102462255 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 28/3/2021 ΕΩΣ 11/4/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ



23Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

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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