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Επένδυση για  το µέλλον των παιδιών µας, εξασφάλισε
ο Σπύρος Βρεττός, µε όχηµα τις αθλητικές εγκαταστάσεις

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ  εξα-
κολουθούν  να βρί-
σκεται σε οριακό ση-
µείο. Αναλυτικότε-
ρα, για την Πέµπτη, 
8 Απριλίου ο ΕΟ∆Υ 
ανακοίνωσε: Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα κρούσµατα 
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι , 
3.228 εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύ-
λες εισόδου της χώρας Ο συνολικός αριθµός των κρουσµάτων 
ανέρχεται σε 288.230 (ηµερήσια µεταβολή + 1,1%), εκ των 
οποίων 51.4% άνδρες. Οι νέοι θάνατοι ασθενών µε COVID-19 
είναι 73, ενώ από την έναρξη της επιδηµίας έχουν καταγραφεί 
συνολικά 8.680 θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείµενο νόσηµα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.  Ωστόσο άνοιξε  το λιανεµπόριο και 
από την ∆ευτέρα ανοίγουν και τα Λύκεια .

Η ονοµασία
«Αχαρναί» πιθανόν 
προέρχεται από 
αρχαίο επώνυµο 
ήρωα (Αχαρνεύς
η Αχαρνίων) 
ή από ένα είδος
ψαριού, το γνωστό 
ροφό,  ο οποίος στην αρχαία ελληνική γλώσσα 
λεγόταν «άχαρνος». 

Πολιτιστικός  Σύλλογος    Παραδοσιακή  Αναβίωση – «Αχαρναϊκή Κληρονοµιά»

Σύλλογος κόσµηµα για τις Αχαρνές

 Είναι κοινή παραδοχή πως ο 
∆ήµος µας υστερεί σε υποδο-
µές πάσης φύσεως. Αδράνειες 

του παρελθόντος σε συνδυασµό µε 
τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και 
τα πολλά προβλήµατα των περα-
σµένων ετών έχουν διαµορφώσει 
µια κατάσταση, για την οποία µόνο 
χαρούµενοι δεν µπορούν να είναι 
οι δηµότες. 

Πρώτος από όλους αυτό το γνω-
ρίζει ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός και 
γι’ αυτό ήδη από το προεκλογικό του 
πρόγραµµα είχε συντάξει σχέδιο το 
οποίο στόχευε ακριβώς σε αυτό τον 
τοµέα. Βέβαια για να είµαστε ειλικρι-
νείς δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις 
και που να τελειώσεις.  Οδοποιία, 
αντιπληµµυρικά, σχέδιο, ηλεκτρο-
φωτισµός, πραγµατικά δυσκολεύε-
σαι να βρεις έναν τοµέα που δεν απαι-
τούνται βαθιές τοµές και έργα µεγά-
λου βεληνεκούς. Και µιλάµε µόνο 
για αυτά που πλέον πρέπει να θεω-
ρούνται αυτονόητα. 

Κατά καιρούς σας έχουµε αποκα-
λύψει πολλά από τα πλάνα του, τα 
οποία έχουν µπει σε πορεία εφαρµο-
γής και υλοποίησης, που όµως έχουν 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα. ∆εν θα 
µπορούσε άλλωστε να γίνει διαφο-
ρετικά και έργα που δεν έγιναν σε πε-
νήντα χρόνια να γίνουν µέσα σε 24 ή 
36 µήνες. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν µικρότε-

ρης εµβέλειας έργα, τα οποία µπορούν 
να ολοκληρωθούν πιο άµεσα και να 
δώσουν µια άλλη εντελώς διαφορετι-
κή εικόνα στην πόλη µας. Σε αυτή τη 
λίστα εντάσσονται για παράδειγµα οι 
αθλητικοί χώροι. Λίγοι στο συνολικό 
τους αριθµό, οι περισσότεροι αφηµέ-
νοι στη µοίρα τους, δεν µπορούν 
επουδενί να εξυπηρετήσουν τις χιλιά-
δες παιδιών και αθλούµενων ερασιτε-
χνικά ή επαγγελµατικά. Γίνονται κά-
ποιες µικροπαρεµβάσεις, ούτως ώστε 
να παραµείνουν λειτουργικοί, αλλά 
δεν αρκεί αυτό. 

Έτσι ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 
έψαξε να βρει τρόπο για να βρεθούν 
προγράµµατα, µέσω των οποίων θα 
γίνει πλήρης αναµόρφωσή τους, προ-
κειµένου να αποτελέσουν και πάλι πό-
λο έλξης για τη νεολαία. Σύµφωνα µε 
τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ 
µας, έχουν βρεθεί δύο προγράµµατα. 
Το πρώτο αφορά τα τρία κλειστά και 

τρία ανοιχτά γήπεδα, που µέσω του 
Φιλόδηµος ΙΙ θα ανακαινιστούν εσω-
τερικά και εξωτερικά. 

Το πρόγραµµα έχει εγκριθεί και 
πλέον οδεύει προς τη διαδικασία της 
δηµοπράτησης. 

Το δεύτερο αφορά χρηµατοδότη-
ση από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, για την ανακατασκευή 
περίπου 15 ανοιχτών γηπέδων. Το 
πλάνο είναι κι αυτό σε καλό δρόµο για 
να περάσει στο επόµενο στάδιο και να 
αρχίσουν οι απαραίτητες γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες. 

Το συνολικό ποσό για τα δύο αυτά 
προγράµµατα αναµένεται να φτάσει το 
1,5 εκατ. ευρώ, χρήµατα που δεν 
έχουν δοθεί εδώ και πολλά χρόνια για 
τους αθλητικούς χώρους των Αχαρ-
νών. 

✒ ΣΕΛ. 8

✒ ΣΕΛ. 11

✒  Συνέχεια  Σελ. 3

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

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

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

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

✒ ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

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

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

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

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

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

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

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

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

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

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

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

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

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

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

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

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

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

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

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

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

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

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

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

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

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

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

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

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

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

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ  
ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  1,5 ΕΚΑΤ. 

✒ ΣΕΛ. 10

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

Εξαιρετική η συνεργασία 
του ∆ήµου  Αχαρνών  µε τον
Περιφερειάρχη  κ.  Πατούλη
ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΟ πως οι σχέσεις του ∆ήµου 
Αχαρνών µε την Περιφέρεια Αττικής είναι εξαιρε-
τικές. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης σε 
κάθε ευκαιρία µάλιστα δεν σταµατά να επισηµαί-
νει πως είναι αρωγός των προσπαθειών του Σπύ-
ρου Βρεττού, ενώ και ο ∆ήµαρχος κάνει λόγο για 
έναν αληθινό φίλο της πόλης. ✒ ΣΕΛ. 7

Ιστορικά Στοιχεία για το ∆ήµο Αχαρνών
- Ιστορική  αναδροµή

Σε οριακό σηµείο η κατάσταση 
της  πανδηµίας στην Αττική
και στις Αχαρνές 
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Εµείς  οι Έλληνες σαν λαός, είµαστε, ανυπάκουοι, ανέντα-
χτοι, ανυπότακτοι. Αυτή η βιολογική ιδιότητα µας, αρκε-

τές φορές, µας οδηγεί σε συµφορές. Όταν οµονοούµε, κάνου-
µε θαύµατα. Προφανώς έχουµε υπερτροφικό εγωισµό.

∆εν µπορώ να πιστέψω, ότι ο Ελληνικός λαός, ο λαός 
µας, έγινε µετά το χίλια εννιακόσια εβδοµήντα τέσσε-

ρα, χλαπάτσα. Είµαστε µικρός λαός σε πληθυσµό, αλλά µε 
στέρεες βάσεις, στην δηµοκρατία, στην ελευθερία, στα αν-
θρώπινα δικαιώµατα. Σπίτι χωρίς σωστά θεµέλια και δόµη-
ση, πέφτει στην πρώτη δόνηση.

Μεταξύ δύο κακών, το µη χείρον βέλ-
τιστον. Πρώτα να βγούµε, να µείνουµε 

ζωντανοί από τον κορονοϊό  και τα άλλα τα 
βολεύουµε. Αυτοί που µας ωθούν σε µαζι-
κές συναθροίσεις, συγκεντρώσεις, έχουν 
δόλιους σκοπούς. Μην µασάτε.

Μηδέν άγαν. ∆ηλαδή, µην υπερβά-
λεις τίποτε. Η υπερβολή κουράζει. 

Όλα τα πράγµατα έχουν όρια. Και η σάτι-
ρα έχει όρια. Όχι υπερβολές, όχι χυδαιό-
τητες, όχι εµπάθεια, όχι δόλιες σκοπιµό-
τητες. Τότε γίνεται διδακτική. 

Το µεγαλύτερο προσόν για έναν αγο-
ρευτή στην Βουλή, είναι η ψυχραιµία, 

αρκεί να εκφράζει την πραγµατικότητα. 
Αγανακτούν οι λαϊκιστές, γιατί τους χαλάει 
τα σχέδια και τους σκοπούς τους. 

Ο άνθρωπος που δεν παραδέχεται 
τα λάθη του, γίνεται επιθετικός και επικίνδυνος. Αυτός 

που έστω και σιωπηρά καταλαβαίνει το λάθος του, γίνεται 
πιο προσεκτικός και πιο σοφός.

Λεχρίτη λέµε ένα άνθρωπο, όταν είναι ψεύτης, υποκριτής, 
παπατζής, κολοτούµπας, χωρίς µπέσα, ύπουλος, χωρίς 

τσίπα, δηλαδή ντροπή,  χωρίς καµία ηθική, χωρίς κανένα φραγ-
µό. Το υπέρ εγώ, είναι βέβαια κουσούρι και δείγµα κατωτερό-
τητας.

Παιδιά, για να µην  είµαστε υποκριτές, κρίνουµε µια κυ-
βέρνηση µας, από τα πόσα χρήµατα είχαµε στην τσέπη 

µας, όταν κυβερνούσε. Όµως εάν αυτή η κυβέρνηση µας έδι-
νε δανεικά χρήµατα από τοκογλύφους, θέλουµε δεν θέλου-
µε, θα τα ξεχρεώσουµε µε τόκους. Εάν είσαι άνεργος, τότε 
ζήτα βοήθεια από την εκκλησία.

Είναι ηλίθιο έγκληµα, τον πόλεµο που έχει το έθνος µας, 
η πατρίδα µας, κατά του κορονοϊού, να τον µετατρέψου-

µε σε εµφύλιο πόλεµο. Απάντων τιµιότερον, αµύνεσθε περί πά-
τρις. Το δις εξαµαρτείν, ουκ ανδρός σοφού, αλλά απατεώνα.

Η ποίηση εγείρει ανθρώπινα συναισθήµατα, τα οποία 
όµως είναι ονειρικά. Γιατί ποτέ δεν γίνονται  πραγµατι-

κότητα. Μας ευχαριστεί να ονειρευόµα-
στε, έναν κόσµο αλλιώτικο.

Θεός για κάθε άνθρωπο είναι η φαντα-
στική του ελπίδα, ότι δεν θα πεινάσει, 

δεν θα αρρωστήσει, δεν θα δυστυχήσει. Γι 
αυτό πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα 
εκµεταλλεύονται αυτή την απατηλή µας ελ-
πίδα.

Όσο δεν µπορούµε να τιθασεύ-
σουµε τα ένστικτά µας, τον παρορ-

µητισµό µας, τόσο 
πιο αντιπαθείς γινό-
µαστε. Όλα τα προ-
βλήµατα έχουν κά-
ποια λύση, οδυνηρή 
ή ανεκτή για να απο-
φύγουµε τα χειρότε-
ρα. Αρκεί να τα εξετά-

σουµε µε ψυχραιµία και σύνεση.
Είναι απλή διαπίστωση, αλήθεια, ότι  ο 
άνθρωπος γειράσκει αεί διδασκόµενος, όπως έλεγε και ο 

σοφός αρχαίος κυβερνήτης µας ο Σόλων.
Όταν οι συµπολίτες µας, µολύνονται και πεθαίνουν 
από την πανδηµία του κορονοϊού, είναι αισχρότητα και 

ατιµία, να λαϊκίζουµε επάνω στην συµφορά µας.
Όταν βρίζεις κάποιον ή κάποιους, τότε εγείρεις το µίσος 
τους. Όταν µε υποµονή, µε ψυχραιµία, µε ήπιους ήρεµους 

τόνους, είσαι σε θέσει να τον πείσεις ότι είναι λάθος, τότε εγεί-
ρεις την συµπάθεια του.

Ποτέ µην υπερβάλεις τον εαυτό σου µε τον εγωισµό 
σου. Αλλά και µην υποτιµάς τον εαυτό σου. Ότι δεν κα-

ταλαβαίνεις εσύ, το γνωρίζουν οι συνάνθρωποί σου. Προ-
σπάθησε να µάθεις, τι είναι αυτό.

Το σώµα µας, ο οποιοδήποτε δυνατότερος από εµάς, µπο-
ρεί µα το υποτάξει. Το πνεύµα µας, κανείς. Αυτό είναι που 

οδηγεί την ζωή µας στην πρόοδο, δηλαδή µπροστά.
Με όλες τις προσευχές στον Θεό και τις γονυκλισίες, οι 
αρχιερείς όλων των θρησκειών, έφεραν ποτέ ειρήνη 

στον κόσµο µας; Η ανθρώπινη ιστορία µας διδάσκει το αντί-
θετο. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί συµβαί-
νει αυτό. Εάν το βρείτε να µου το πείτε και 
σε µένα. Η γέννηση του Έλληνα καρα-
γκιόζη, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι έκ-
φραση λαϊκής εµπειρίας.

Είµαι περήφανος που είµαι Έλλην, 
γιατί πριν δυόµιση χιλιάδες χρόνια, 

θεσµοθετήσαµε για εξουσία, την θέληση 
της πλειοψηφίας του λαού, την δηµοκρα-
τία. Με απλά λόγια, την ελευθερία του ατό-
µου, να αποφασίζει για τον εαυτό του και το 
µέλλον του.

Ο Γαλλικός λαός, από πάντα συµπα-
θούσε ήταν φιλικός, προς τον Ελληνικό λαό. Προφα-

νώς γιατί οι Γάλλοι διανοούµενοι, µελέτησαν τους κλασι-
κούς έλληνες φιλοσόφους. Αυτόν το  δεσµό, δεν πρέπει πο-
τέ να τον αγνοούµε.

Με τον Ρωσικό λαό, µας συνδέει, η σχέση της θρησκευτι-
κής Ορθοδοξίας. Όµως αυτός ο δεσµός, είναι πέρα για πέ-

ρα αµφισβητήσιµος, από την σηµερινή πλειονότητα των Ρώσων, 
πολιτών. Άλλο το χθες, άλλο το σήµερα. Η ανθρώπινη νοηµο-
σύνη δεν είναι στάσιµη, αυξάνεται µε την έρευνα και την γνώση.

Ο Ολοκληρωτισµός  ή Φασισµός, είναι ένα καρκίνω-
µα, που δύσκολα θεραπεύεται. Αργά ή γρήγορα, προ-

ορίζεται να πεθάνει.
Όσο και εάν κάποιοι σηµερινοί Έλληνες προσπαθούν να 
αποδοµήσουν την Ελληνική παιδεία, µαταιοπονούν. Το 

φως του ήλιου αντανακλά τις ακτίνες του στην γη µας, στις θά-
λασσές µας, στα ακρογιάλια µας και σκορπίζουν σε όλη τη γη.

Τώρα µε τα λοκ ντάουν του κορονοϊού, ακούω την γυ-
ναίκα µου να ρίχνει κάτι ορθοπεταλιές, µε πιάτα, πι-

ρούνια και κουτάλια. Που και που της λέγω. Γυναίκα εάν 
βλέπεις ότι δεν χορταίνεις, καλύτερα σταµάτα.

Η µητέρα µου εργάτρια, συνταξιούχος του ΙΚΑ, περίµενε 
κάθε µήνα να πέσει το Τεπελένι, για να ανασάνει. Κάποιος 

κακούργος πολιτικός, στέρησε από τους συνταξιούχους, το δώ-
ρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Εγώ σήµερα σαν συνταξιούχος 
του ΝΑΤ, δεν του πηγαίνω στο µνήµα του λουλούδια.

Βρώµικη πολιτική, είναι να µην επιτρέπεις στους πολί-
τες να ανακατεύονται σε ότι τους αφορά.
Να θυµάστε πάντα ότι είµαστε ένας µικρός λαός, µια µικρή 
χώρα, που εκπέµπουµε την λάµψη του πνεύµατος µας, σε 

όλον τον κόσµο. Οι εσωτερικές µας έριδες, 
δεν µειώνουν παρά ελάχιστο, την δύναµη 
του πνεύµατος µας.

Εάν κάτι σας βασανίζει πολύ για να 
το βρείτε και τελικά το βρίσκετε, αι-

σθάνεστε ιδιαίτερη ικανοποίηση. Μην 
αποφεύγετε τα δύσκολα. Χρειάζεται πεί-
σµα και επιµονή για να νικήσετε. Εάν κά-
ποιος θέλει κάτι πάρα πολύ, µπορεί να το 
πετύχει µε κόπο και επιµονή.

Η αµπελοφιλοσοφία, εκφράζει το τι έπαθα και έµαθα. 
Μπορεί κάποιος από µας, να µην την εκφράζει σωστά, αλ-

λά εµπεριέχει σίγουρα κάποια αλήθεια. Έτσι µας συµβαίνει.
Η λαϊκή σοφία, δηλαδή οι παροιµίες των λαών, είναι 
αλήθεια στην πράξη της ζωής µας και όχι υπόθεση και 

θεωρίες. Από αυτή τη σοφία, διδασκόµαστε την εµπειρία χι-
λιάδων ετών, των συνανθρώπων µας, που πέρασαν από την 
γη µας.

Βία ουδέν πράττει. Βαδίζω αργά γιατί βιάζοµαι. Όποιος βιά-
ζεται σκοντάφτει. Όταν σκέφτεσαι να κάνεις κάτι, πρώτα 

µεθοδικά µελετάµε τα αρνητικά της πράξης µας, που µπορεί να 
προκαλέσει η πράξη µας και µετά αποφάσισε. Κρείττον το προ-
λαµβάνειν, από του θεραπεύειν.

Η λαϊκή σοφία, οι παροιµίες των λαών, διαµορφώνο-
νται από την πείρα της ζωής χιλιάδων χρόνων. ∆εν εί-

ναι θεωρίες, υποθέσεις, αλλά πράξεις από την πραγµατικό-
τητα. Σωστό είναι να τις γνωρίσουµε, να τις µελετούµε.

Παροιµίες των λαών. Ο θεός στέλνει τα καρύδια, µην πε-
ριµένεις να σου τα σπάσει κιόλας. Συν Αθηνά; Και χείρα κί-

νει. Όταν κάθεσαι και τρως µισή γουρουνο-
πούλα στον φούρνο, µην ζητάς από τον θεό 
να σε βοήσει, όταν πάθεις έµφραγµα. Να εί-
µαστε λίγο λογικοί. 

Σε όλες τις φυλές που κατοικούν 
στον πλανήτη µας, υπάρχουν ευφυ-

είς άνθρωποι. Η διαφορά είναι ότι, άλλοι 
χρησιµοποιούν την ευφυΐα, για την ευερ-
γεσία των συνανθρώπων και άλλοι για 
την δυστυχία µας.

Στην ζωή µας είναι κάποια πράγµατα 
που δεν µπορούµε να τα κάνουµε 

εµείς, µε όποια ικανότητα µας. Όπως, ο 
αγκώνας µας είναι τόσο κοντά, αλλά δεν µπορούµε να τον δα-
γκώσουµε.

Πίσω από κάθε σοφό λόγο, υπάρχει ένας αρχαίος φι-
λόσοφος. Σοφία είναι, η πράξη, η διαπίστωση και όχι 

η υπόθεση ή η θεωρεία.
Ο φόβος νικιέται µε την ψυχική γενναιότητα. Όταν συµβαί-
νει κάτι δυσάρεστο στην υγεία µας, το πρώτο που πρέπει 

να πούµε µέσα µας είναι, όχι, εγώ έχω την ψυχική δύναµη µα 
σε νικήσω. Λειτουργεί σωτήρια.

∆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»

Οι άνθρωποι στις  µικρές 
ή µεγάλες κοινωνίες, εί-
ναι υποχρεωµένοι να 

βοηθούν ο ένας τον άλλον, είτε 
για να αντιµετωπίσουν κοινές 
φυσικές καταστροφές, είτε για 
να υπερασπιστούν την γη τους, 
από κακόβουλους άρπαγες. Το 
«αγαπάτε αλλήλους», είναι µια 
απόλυτη βιολογική ανάγκη. 
Εάν βοηθάς κάποιον µε αντάλ-
λαγµα, είναι απλά, τι µπορείς 
να κερδίσεις από αυτόν, πόσο 
µπορείς να τον εκµεταλλευτείς.

Η πολύ δηµοκρατία, 
καταντά ασυδοσία. Τι 
νόηµα ή λογική, έχει 

ένας µαθητής ή φοιτητής, να 
απειλεί την ζωή του δασκά-
λου ή καθηγητού του. Εάν 
αυτό δεν είναι φασισµός και 
αναρχία, κάποιος να µας εξη-
γήσει τι είναι.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Στην ειρήνη υπάρχουν 
νόµοι. Στον πόλεµο όχι. 

Ο κανόνας είναι ο  θάνατος 
σου, η ζωή µου. Όµως γιατί να 
φτάνουµε σε αυτό το σηµείο. 
Είναι καθαρή ηλιθιότητα.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Σε οριακό σηµείο  η  κατάσταση  της πανδηµίας 
στην Αττική και στις Αχαρνές. Καθηµερινά   κυρί-
ως την τελευταία  εβδοµάδα,  τα κρούσµατα  εξα-

κολουθούν  να βρίσκεται σε οριακό σηµείο.  Αναλυτικό-
τερα, για την Πέµπτη, 8 Απριλίου ο ΕΟ∆Υ ανακοίνωσε: 
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα κρούσµατα της νό-
σου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι , 
3.228 εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων 
στις πύλες εισόδου της χώρας.

Άνοιξε  από την ∆ευτέρα  το λιανεµπόριο στην Ελλά-
δα, µε εξαίρεση τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της 
Αχαΐας και της Κοζάνης. Στην υπόλοιπη χώρα, άνοι-

ξαν τα συνοικιακά καταστήµατα, τα µεγάλα καταστήµατα-α-
λυσίδες, που δεν βρίσκονται όµως σε εµπορικό κέντρο, οι 
µεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών και άλ-
λων, τα πολυκαταστήµατα που στο εσωτερικό τους δεν 
έχουν άλλα καταστήµατα. Για τους καταναλωτές υπάρχει ει-
δική διαδικασία αποστολής sms και έχουν στη διάθεσή τους 
τρεις ώρες προκειµένου να γίνουν οι αγορές, ενώ εντός των 
καταστηµάτων θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 
δύο µέτρων µεταξύ των πελατών, ο µέγιστος αριθµός των 
ατόµων στην αναµονή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτο-
µα και ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο σηµείο παραλα-
βής θα πρέπει να είναι µάξιµουµ 10 λεπτά.

Οι µαθητές των Λυκείων επιστρέφουν τη ∆ευτέρα 
στα θρανία τους. Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κερα-
µέως ανέφερε ότι οι δύο λόγοι που οδήγησαν στην 

απόφαση να ανοίξουν πρώτα τα Λύκεια, είναι αφενός ότι 
αυτοί οι µαθητές παρέµεναν εκτός τάξης για το µεγαλύ-
τερο χρονικό διάστηµα και αφετέρου λόγω των Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων, για τις οποίες θα πρέπει να προετοι-
µαστούν καλύτερα οι µαθητές της Γ’ Λυκείου. Η επανα-
λειτουργία των σχολείων θα γίνει µε ένα βασικό «εργα-
λείο», που δεν είναι άλλο από τα self test, τα οποία θα 
είναι υποχρεωτικά δύο φορές την εβδοµάδα, τόσο για 
τους µαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Την εκτίµηση ότι ο στόχος της ανοσίας της αγέλης εί-
ναι όλο και πιο κοντά, εξέφρασε ο υφυπουργός πα-
ρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, σηµειώνοντας 

ότι αυτός είναι ένας «βασικός παράγοντας που θα αυξάνει 
τους βαθµούς ελευθερίας σε σχέση µε τη λειτουργία της οι-
κονοµίας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης».  Ο ίδιος υπο-
γράµµισε ότι «από τα µέσα Μαΐου µπορούµε να συζητήσου-
µε για µια οριστική άρση των περιορισµών», ξεκαθαρίζο-
ντας ότι η κυβέρνηση επιθυµεί ένα ελεγχόµενο και ασφα-
λές άνοιγµα της οικονοµίας και της κοινωνίας µε όλα τα 
«εργαλεία» που δίνει αυτή τη στιγµή η επιστήµη.

«Έως το Πάσχα θα έχουµε υπερβεί τα 3 εκατ. εµ-
βολιασµούς και τον Μάιο και τον Ιούνιο θα έχου-
µε ακόµη περισσότερους εµβολιασµούς. Από τα 

µέσα Μαΐου µπορούµε να συζητήσουµε για µια οριστι-
κή άρση των περιορισµών» δήλωσε χαρακτηριστικά. 
Μάλιστα ο κ. Σκέρστος  απηύθυνε έκκληση στους πολί-
τες για υψηλότερη συµµόρφωση στα µέτρα.  Σε δηλώ-
σεις του στο Θέµα Fm, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ επέκρινε τα φαινόµενα πολυφωνίας µεταξύ 
των ειδικών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει 
δυσφορία στην κυβέρνηση για την επιτροπή. «Η κυβερ-
νητική γραµµή ανακοινώνεται την Παρασκευή από τον 
κ. Χαρδαλιά» τόνισε.

Τη συνεργασία της ∆ΙΣ µε τις αρµόδιες αρχές ανακοί-
νωσε,ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθη-
ναγόρας µετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ηµέρας 

της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
στην κάµερα του ∆ιεθνούς Πρακτορείου Ορθοδοξία. Ανα-
κοινώνοντας τις µέχρι τώρα αποφάσεις της ∆ΙΣ για την τή-
ρηση των µέτρων την περίοδο της Μεγάλης Εβδοµάδας αλ-
λά και της ∆ιακαινησίµου τόνισε ότι αφού η ∆ΙΣ συνεργα-
στεί µε τις αρχές θα συνεδριάσει και πάλι την εβδοµάδα πριν 
την Κυριακή των Βαϊων. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφο-
ρίες η επόµενη συνεδρίαση να πραγµατοποιηθεί την Τετάρ-
τη 21 Απριλίου

Ο Αντιδήµαρχος της ∆/νσης  Κοινωνικής Πολιτικής 
και Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων του ∆ήµου Αχαρνών κ. Γεώργιος Πετά-

κος ανταποκρινόµενος  στην πρόσκληση της Γενικής 
Γραµµατέως ∆ηµογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων κ.  Γιάννας Χορµόβα, έπειτα από 
την ανάληψη των καινούργιων της καθηκόντων, συµµε-
τείχε στη διαδικτυακή συνάντηση γνωριµίας µε τους προ-
έδρους των ∆ηµοτικών Επιτροπών Ισότητας των Φύλων 
(∆ΕΠΙΣ) Αττικής – Στερεάς Ελλάδος, που πραγµατοποιή-
θηκε την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, ώρα 17.00.  Στη συνά-
ντηση συµµετείχε και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, αρµόδια για τη ∆ηµογραφική Πολιτι-
κή και την Οικογένεια κ. Μαρία Συρεγγέλα. Η πρώτη δια-
δικτυακή συνάντηση γνωριµίας έγινε σε πολύ καλό κλίµα 
και µε θετική διάθεση. Την ευθύνη για το συντονισµό της 
συζήτησης είχε η  ∆ιευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου 
της Γενικής Γραµµατέως ∆ηµογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Άννα Στάρρα.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσµών της Π.Ε.∆.Α., 
ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών  Μιχάλης Βρεττός, ει-
σηγήθηκε τον διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων που 

αφορά την κοπή και το κλάδεµα δέντρων καθώς και την 
απλούστευση των διαδικασιών. Ένα θέµα που πήρε τερά-
στιες διαστάσεις στην τελευταία κακοκαιρία όταν για το κλά-
δεµα ενός δέντρου µπορούσε να εµπλακούν ταυτόχρονα ο 
∆ήµος, η Περιφέρεια, η ∆ΕΗ, η ΕΥ∆ΑΠ κτλ. «Εµείς ως ∆ή-
µος που αγκαλιαζόµαστε από την Πάρνηθα, πρέπει να έχου-
µε ξεκάθαρες αρµοδιότητες σε ότι αφορά το συγκεκριµένο 
θέµα. Επίσης ζήτησα να καταργηθεί το παράβολο που πλη-
ρώνουν οι ∆ήµοι πριν από την οποιαδήποτε κοπή. Με αυ-
τόν τον τρόπο, οι ∆ήµοι θα γλιτώσουν χιλιάδες ευρώ κάθε 
χρόνο. Οι εισηγήσεις µου έγιναν δεκτές από τον ∆ήµαρχο 
Αλίµου κ. Κονδύλη που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Θε-
σµών, καθώς και από το σύνολο του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου και τους ευχαριστώ θερµά» σηµειώνει στην δήλωση 
του ο κ. Αντιδήµαρχος..

Οικονόµου Βασίλης ( Βουλευτής) : Ο στίβος ήταν 
και παραµένει η µεγάλη µου αγάπη. Η ενασχόλη-
σή µου, η υποψηφιότητά µου και η υποστήριξη της 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και της Τασούλας Κελεσίδου στόχευαν 
και στοχεύουν στην αναβάθµιση του Ελληνικού Στίβου. 
Ευχαριστώ ολόψυχα τους εκπροσώπους των σωµατείων 
του Κλασικού Αθλητισµού που µε επέλεξαν και µε εξέ-
λεξαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Θεωρώ ιε-
ρή µου υποχρέωση απέναντι στα παιδιά µας, σε όλους 

τους νέους αθλητές, να δουλέψω για ένα καλύτερο µέλ-
λον του Ελληνικού στίβου και αυτό θα πράξω.

Αναφορικά µε την µεταφορά του Καζίνο, υπάρχει πρό-
βλεψη για τις εγκαταστάσεις της Πάρνηθας: Εκεί εξασφα-
λίζεται η διάθεση 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως για την προστα-

σία του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας και τη συντήρηση του Τελε-
φερίκ για πέντε χρόνια µετά την έναρξη λειτουργίας στη νέα θέ-
ση, η πλήρης αποκατάσταση του φυσικού τοπίου καθώς και η 
ανακατασκευή και ανάδειξη του «Πύργου Μυλωνά» στο συ-
γκρότηµα του «Μον Παρνές», ώστε όλες οι εγκαταστάσεις να πα-
ραχωρηθούν στο ∆ηµόσιο και «µέσω αυτού, στους κατοίκους 
του λεκανοπεδίου», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. (από τον 
ιστότοπο του «Πρώτο Θέµα».

Μια ειδική πλατφόρµα, στην οποία θα καταχωρίζονται 
τα αιτήµατα µεγάλων επενδύσεων και µέσω αυτής θα 
ζητούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µε στόχο οι 

επενδυτές να αντιµετωπίζουν λιγότερη γραφειοκρατία, ετοι-
µάζεται να µπει στη ζωή µας. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της 
Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονοµολόγων (ΠΑΕΛΟ) 
ότι προέκυψε από τη χθεσινή διαδικτυακή συνάντηση µε τον 
υπουργό Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη µε 
θέµα «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση – Λογιστές και επιχειρή-
σεις» στο κανάλι της Ένωσης.

Παράνοια και Λογική : «Το γεγονός ότι εκατοµµύρια άν-
θρωποι µοιράζονται τα ίδια ελαττώµατα δεν µετατρέπει τα 
ελαττώµατα σε αρετές. Το γεγονός ότι πιστεύουµε σε τό-

σα πολλά ψεύδη, δεν µετατρέπει τα ψεύδη σε αλήθειες, και το 
γεγονός ότι εκατοµµύρια άνθρωποι µοιράζονται τον ίδιο βαθµό 
παράνοιας, δεν καθιστά τους ανθρώπους αυτούς ψυχικά υγιείς».  
Erich Fromm

Ανακατασκευή  ανοιχτών και κλειστών γηπεδων
µε  δυο προγράµµατα  1,5 εκατ. ευρώ
Συνέχεια από την σελίδα 1
Σύµφωνα µε τα όσα προκύ-
πτουν από το ρεπορτάζ µας, 
έχουν βρεθεί δύο προγράµ-
µατα. Το πρώτο αφορά τα 
τρία κλειστά και τρία ανοιχτά 
γήπεδα, που µέσω του Φιλό-
δηµος ΙΙ θα ανακαινιστούν 
εσωτερικά και εξωτερικά. 

Το πρόγραµµα έχει εγκρι-
θεί και πλέον οδεύει προς τη 
διαδικασία της δηµοπράτη-
σης. Το δεύτερο αφορά χρη-
µατοδότηση από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
για την ανακατασκευή περίπου 15 ανοιχτών γηπέδων. Το 
πλάνο είναι κι αυτό σε καλό δρόµο για να περάσει στο 
επόµενο στάδιο και να αρχίσουν οι απαραίτητες γραφειο-
κρατικές διαδικασίες. 

Το συνολικό ποσό για τα δύο αυτά προγράµµατα ανα-
µένεται να φτάσει το 1,5 εκατ. ευρώ, χρήµατα που δεν 
έχουν δοθεί εδώ και πολλά χρόνια για τους αθλητικούς 
χώρους των Αχαρνών. 

Αντιλαµβάνεται κανείς πως πρόκειται για το σύνολο 
σχεδόν των αθλητικών χώρων της πόλης µας, που θα γί-
νουν και πάλι χώρος συνάθροισης νεολαίας και χώρος 

άθλησης για µικρούς και µε-
γάλους. Εκτιµάται δε πως τον 
επόµενο χρόνο θα δούµε τα 
αποτελέσµατα των εργασιών 
και τα παιδιά µας θα µπορούν 
να αθληθούν σε σύγχρονες 
και ασφαλείς συνθήκες. 
Υπάρχει όµως στον σχεδια-
σµό αυτό, που δεν είναι άλλο 
από τη δηµιουργία νέων 
αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Απαιτούν ένα µεγαλύτερο 
χρονοδιάγραµµα δεδοµένων 

των διαδικασιών του ελληνικού δηµοσίου, αλλά και τα 
τρέχοντα ζητήµατα, όπως οι καθυστερήσεις της πανδηµί-
ας. Σύµφωνα µε τις πηγές µας υπάρχουν αρκετά πρότζεκτ, 
τα οποία εξετάζονται σε διάφορες περιοχές της πόλης και 
κάποια από αυτά αναµένεται να βρουν χρηµατοδότηση 
και να υλοποιηθούν µε ορίζοντα διετίας. 

Το σίγουρο είναι πως η ∆ηµοτική Αρχή δεν αφήνει τον 
χρόνο να περάσει ανεκµετάλλευτο. Παρά τις δυσκολίες 
και τις καθυστερήσεις λόγω πανδηµίας συνεχίζει άοκνα να 
δουλεύει µε βάση τον σχεδιασµό της και να τηρεί τις προ-
εκλογικές της δεσµεύσεις για τη δηµιουργία µιας πόλης για 
την οποία όλοι θα είµαστε περήφανοι. 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 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»

Με εκτίµηση, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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Γράφει ο Χρήστος  Ξενοκώστας, Συγγραφέας, Οικονοµολόγος
 Η θεσµική κρίση της Ευρώπης

Ο σύγχρονος Ευρωπαϊκός Πολιτικός χάρτης θεµε-
λιώνει θεσµικά τον ιδεολογικοπολιτικό διαχω-
ρισµό όλων των Πολιτικών ∆υνάµεων σε πλή-

ρη αντιστοιχία µε τις επικρατούσες ιδεολογικοπολιτικές 
θεωρήσεις. Όλοι οι κοµµατικοί σχηµατισµοί ανάλογα µε 
τον ιδεολογικοπολιτικό αυτοπροσδιορισµό τους κατα-
τάσσονται στην αντίστοιχη Πολιτική Οµάδα σε Ευρωπα-
ϊκό επίπεδο

Ταυτόχρονα όµως οι Ευρωπαίοι πολίτες σε ένα διαρκώς 
αυξανόµενο βαθµό αποξενώνονται από τις υφιστάµενες Πο-
λιτικές Οµάδες και τις υφιστάµενες εκλογικές αναµετρήσεις 
θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνονται στα ουσιαστικά και 
πραγµατικά ιδεολογικοπολιτικά κριτήρια τους. Εµπιστεύο-
νται όλο και λιγότερο ότι αυτές οι Πολιτικές Οµάδες µε την 
ρητορική και την πρακτική τους µπορούν να αντιµετωπί-
σουν αποτελεσµατικά τα ουσιαστικά πολιτικά διακυβεύµα-
τα. Με δυνητικά αυξανόµενο ρυθµό πλέουν σε πελάγη ιδε-
ολογικοπολιτικής σύγχυσης και αποπροσανατολισµού.

Επιπροσθέτως ως επί των πλείστων, οι πολίτες δεν 
έχουν αποκτήσει ταξική-πολιτική συνείδηση και για αυτό 
δεν αποτελούν ένα συµπαγές πολιτικό σώµα το οποίο να 
παραµένει διαχρονικά σχετικά σταθερό και αναλλοίωτο. ∆ι-
ότι εάν ίσχυε η δηµιουργία ταξικής-πολιτικής συνείδησης τό-
τε τα ποσοστά όλων των Πολιτικών Οµάδων θα έπρεπε να 
παραµένουν σχετικά σταθερά. Σε καµία των περιπτώσεων 
δεν έχει ισχύσει κάτι τέτοιο, αφού οι ψηφοφόροι αποτελούν 
ρευστό εκλογικό σώµα και τα κριτήρια όπου εντέλει προσ-
διορίζουν την εκλογική συµπεριφορά τους δεν σχετίζονται  
αποκλειστικά και µόνο από την ταξική προέλευση τους.

Όταν συνεπώς οι κοινωνικοπολιτικές έρευνες στην πλει-
ονότητα τους έχουν καταδείξει ότι η εκλογική και πολιτική 
συµπεριφορά  των πολιτών  δεν  προσδιορίζεται  από ταξι-
κά κριτήρια αλλά έχουν αστάθµητη µεταβλητή αµιγώς ατο-
µοκεντρικού χαρακτήρα, η οποία προσδίδει ρευστότητα σε 
κάθε εκλογική και πολιτική αναµέτρηση, ποια είναι λοιπόν  
η επιστηµονική-πολιτική χρησιµότητα της υφιστάµενης θε-
σµικής Πολιτικής συγκρότησης σε επίπεδο Ευρωπαικής 
Ένωσης;

Ιστορικά οι Ολιγαρχικές δυνάµεις υποκρύπτονται πίσω 
από τα θολά ιδεολογικά προσχήµατα, τον σκοταδισµό, τις 

προκαταλήψεις, τις δεισιδαιµονίες, την διαίρεση, τον κατα-
τεµαχισµό, τον διχασµό και τον αποπροσανατολισµό προ-
κειµένου να αποσπούν ∆ύναµη και εξουσίες από τους Λα-
ούς και τα ∆ηµοκρατικά συστήµατα.

Προϊόντος του χρόνου όµως τα κοινωνικά και οικονο-
µικά προβλήµατα διογκώνονται θέτοντας πλέον επί τάπη-
τος  την κριτική επανεξέταση της υφιστάµενης θεσµικής ιδε-
ολογικοπολιτικής συγκρότησης. Το διευρυνόµενο χάσµα 
µεταξύ των πολιτών, των πεποιθήσεων τους, της πολιτικής 
και εκλογικής συµπεριφοράς τους και του θεσµισµένου πο-
λιτικού συστήµατος το οποίο εντείνει τα κοινωνικοοικονο-
µικά προβλήµατα οδηγώντας τους εντέλει σε αποστροφή, 
αποξένωση και αδιέξοδα δεν µπορεί να αφήσει ανεπηρέα-
στες τις Πολιτικές ∆υνάµεις και τις πολιτικές επιστήµες.

Το αναλλοίωτο και διαχρονικό πολιτικό διακύβευµα σε 
κάθε πολιτισµένη κοινωνία συνίσταται στην ∆ίκαιη νοµή του 
παραγόµενου πλούτου και η διαχρονική διαπάλη είναι µε-
ταξύ όσων διεκδικούν ∆ίκαιη κοινωνική κατανοµή και εκεί-
νων οι οποίοι επιδιώκουν ατοµικά οφέλη εις βάρος της πλει-
ονότητας. Οι ∆ηµοκρατικές ∆υνάµεις, διαχρονικά αντιπα-
λεύονται τις Ολιγαρχικές ∆υνάµεις για την διαµοίραση του 
παραγόµενου οικονοµικού πλούτου.

Το κρίσιµο συνεπώς βήµα για την πρόοδο των Ευρω-
παϊκών κοινωνιών και την λειτουργία της ∆ηµοκρατίας συ-
νιστά η ιστορική αποκατάσταση των εννοιών της Αριστεράς 
και της ∆εξιάς. Η  ταύτιση της Αριστεράς µε την ∆ηµοκρατία 
και την Πρόοδο ως αλληλένδετες και ταυτόσηµες έννοιες 
και της ∆εξιάς ως η ιδεολογική ταυτότητα όσων αντιπαλεύ-
ονται την ∆ηµοκρατική εµβάθυνση, επιδιώκοντας την συ-
ντήρηση και την οπισθοδρόµηση, δύναται να αποσαφηνί-
σει  την ιδεολογικοπολιτική σύγχυση.

Τα µεγάλα και αναπάντητα ερωτήµατα τα οποία αφο-
ρούν την  Ανθρωπότητα, οι εντεινόµενες ανισότητες και η 
αυξανόµενη πολυεπίπεδη κρίση αναδεικνύουν πλέον µε 
λαγαρότητα το διαχρονικό, αέναο και ιστορικό διακύβευµα 
για τον άνθρωπο και τις κοινωνίες το οποίο συµπυκνώνεται 
στο δίληµµα, ∆ηµοκρατικές Μεταρρυθµίσεις και Πρόοδος 
ή στον αντίποδα Συντηρητική Αδράνεια η οποία οδηγεί στον 
µαρασµό της ∆ηµοκρατικής λειτουργίας και την ενίσχυση 
της Ολιγαρχίας. 

Παρατάθηκε µέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, η προθεσµία υποβολής ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων για τη ρύθµιση αποπληρωµής οφειλών δανειοληπτών που χορη-
γήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τέως Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), κα-
τόπιν της αρ. 6643/130/1.12.2020 απόφασης του ∆.Σ. του Οργανισµού και της δη-
µοσίευσης της αρ. 50530/2821/03.02.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 
458/06.02.2021). 

Οι δανειολήπτες δύναται να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθµίσεις αποπληρωµής 
των οφειλών τους όπως:
● Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες
● ∆ιαγραφή οφειλής εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό τουλάχι-
στον 60% του τελικού ποσού δανείου
● ∆ιαγραφή οφειλής έως 6.000€ • ∆ιαγραφή τόκων κεφαλαίου και υπερηµερίας που 
έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί 
● Ένταξη στις ρυθµίσεις δικαιούχων που έχουν καταθέσει αίτηµα του αρ. 4 του Ν. 
3869/2010 • Αποσαφήνιση του όρου «ιδιοκατοίκηση», µοναδική προϋπόθεση ένταξης 
στις ρυθµίσεις, µε δυνατότητα υπαγωγής σε αυτές, κατ’ εξαίρεση, σε µη ιδιοκατοικούντες 
δικαιούχους, εφόσον σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει εκµετάλλευση της παραχωρη-
θείσας κατοικίας
● Επιµήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωµής της οφειλής
● Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωµής του δανείου (ποσοστό 40% εάν ο 
δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός 5 ετών και 20% εάν κα-
ταβάλει το 80% της οφειλής εντός 8 ετών)
● Αναστολή πληρωµής, τµηµατικά 
για 6 έως 36 µήνες, εφόσον ο δανει-
ολήπτης εντάσσεται αποδεδειγµένα 
στην κατηγορία των ανέργων
● Ρυθµίσεις καταβολής ελάχιστης 
µηνιαίας δόσης, ανάλογα µε το συ-
νολικό χρέος και το οικογενειακό ει-
σόδηµα, κατόπιν αιτιολογηµένης αί-
τησης προς τον ΟΑΕ∆.

Ρύθµιση οφειλών δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ

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
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∆ιαθέσιµα από τα Φαρµακεία τα  Self test  
Από την Τετάρτη 7 Απριλίου, τα self tests  είναι δια-

θέσιµα στα φαρµακεία, ενώ από την Παρασκευή  9 
Απριλίου  είναι διαθέσιµα και στην υπόλοιπη επι-

κράτεια. Προτεραιότητα θα δοθεί σε µαθητές και καθηγη-
τές.  Η χρήση τους θα γίνεται κατ’ οίκον και οι πολίτες θα 
πρέπει να δηλώνουν ενδεχόµενο θετικό αποτέλεσµα στην 
πλατφόρµα self-testing.gov.gr.

Τα self test θα αποτελέσουν το «κλειδί» για την επιστροφή 
στην κανονικότητα καθώς στόχος είναι να εντοπίζονται ασυ-
µπτωµατικοί φορείς του ιού και να περιορίζεται έτσι η διασπο-
ρά στο εργασιακό αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον. Η 
προτεραιότητα θα δοθεί σε µαθητές και εκπαιδευτικούς, κα-
θώς τα self-test αποτελούν βασικό εργαλείο για να λειτουργή-
σουν ξανά τα σχολεία. Οι πολίτες θα µπορούν να προσέρχο-
νται στα φαρµακεία των αστικών κέντρων από Τετάρτη – Πέ-
µπτη και στην περιφέρεια από Παρασκευή.

Παραλαβή µε τον ΑΜΚΑ
Από την Παρασκευή  µαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών και εκ-
παιδευτικοί θα είναι οι πρώτοι που θα µπορούν µε τον ΑΜΚΑ 
τους να προµηθευτούν τα τεστ. Η διάθεση θα συνεχιστεί στους 
πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέ-
λος στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε µεγάλο 
ποσοστό από τον εµβολιασµό.

Τι πρέπει να γνωρίζουµε
Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα 
φαρµακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του 
µέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελ-
ληνικά για τη σωστή λήψη του δείγµατος και εκτέλεση του δι-
αγνωστικού ελέγχου. ∆ιευκρινίζεται ότι το ατοµικό τεστ αφο-
ρά σε υγιή και ασυµπτωµατικά άτοµα, ενώ όταν ένας πολίτης 
έχει συµπτώµατα λοίµωξης, δηλαδή, πυρετό, βήχα ή και άλ-
λα, το αρνητικό τεστ θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και µε 
ένα µοριακό έλεγχο.

Για ποιους είναι υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό είναι, ανά εβδοµάδα το self test από µαθητές και 
εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να το κάνουν 24 µε 48 ώρες πριν 

πάνε για µάθηµα. Οι γονείς θα µπορούν να παραλαµβάνουν 
για τα παιδιά τους µε την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που 
τους αναλογούν. Υποχρέωση να υποβάλλονται σε εβδοµαδι-
αίο τεστ ταχείας ανίχνευσης του νέου κοροναϊού εκτός από 
τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς έχουν οι πολίτες που 
δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και τη ναυτιλία, στο λια-
νεµπόριο, τις επιχειρήσεις, στην εστίαση, στις επιχειρήσεις του-
ρισµού, στη µεταποίηση, στα δικαστήρια.

Τι κάνουµε σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος
Σε περίπτωση θετικού κρούσµατος, η δήλωση θα γίνεται στην 
πλατφόρµα self-testing.gov.gr , ανάλογα µε την ιδιότητα του 
πολίτη (π.χ. εργαζόµενος, µαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίω-
ση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού 
τεστ από επαγγελµατία υγείας είτε σε δηµόσια δοµή (οπότε θα 
είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δοµή.

Όσοι είναι υποχρεωµένοι να κάνουν self test και εφόσον 
είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν µε υπεύθυνη 
δήλωση. Οι µεν εργαζόµενοι – και οι εκπαιδευτικοί – για λογα-
ριασµό τους, οι δε γονείς και κηδεµόνες για λογαριασµό των 
µαθητών-παιδιών τους. Τονίζεται, ότι η απουσία από το σχο-
λείο ή την εργασία κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο 
τεστ επαλήθευσης.

Έγκαιρος εντοπισµός των κρουσµάτων
Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ 

σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να υποκαταστήσουν την 
επιδηµιολογική επιτήρηση, αντιθέτως αποτελούν ένα συ-
µπληρωµατικό µέσο ατοµικής αυτοδιάγνωσης και αυτοπρο-
στασίας για την έγκαιρη διάγνωση και αποµόνωση των ασυ-
µπτωµατικών.

Πώς το κάνουµε
Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ είναι κυρίως ρινικά τεστ ή τεστ λήψης 
σιέλου, πολύ πιο απλά στη χρήση τους, µε απλές οδηγίες χρή-
σης και ειδικά σχεδιασµένα έτσι ώστε να µπορεί ο καθένας να 
τα χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά µόνος του.
– Η µπατονέτα µπαίνει στη µύτη περίπου στα 4 εκατοστά. 
Περιστρέφουµε για 15 δευτερόλεπτα.
– Μεταφέρεις  την µπατονέτα στην συσκευή. 
– Ανοίγουµε το µπουκαλάκι µε το υγρό και ρίχνουµε 4 στα-
γόνες στην πρώτη οπή της βάσης
– Αν εµφανιστούν δύο κόκκινες γραµµές στα γράµµατα C 
T το τεστ είναι θετικό.
– Αν εµφανιστεί κόκκινη γραµµή µόνο στο γράµµα C τότε 
το τεστ είναι αρνητικό.
– Αν εµφανιστεί µια κόκκινη γραµµή µόνο στο γράµµα Τ 
σηµαίνει ότι το τεστ δεν έχει γίνει σωστά.

Τι κάνουµε σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος
Σε περίπτωση θετικού κρούσµατος, η δήλωση θα γίνεται στην 
πλατφόρµα self-testing.gov.gr (η οποία θα λειτουργήσει την 
Τετάρτη) ανάλογα µε την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόµε-
νος, µαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται 
sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελµατία 
υγείας είτε σε δηµόσια δοµή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε 
ιδιωτική δοµή.

Όσοι είναι υποχρεωµένοι να κάνουν self test και εφόσον 
είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν µε υπεύθυνη 
δήλωση. Οι µεν εργαζόµενοι – και οι εκπαιδευτικοί – για λογα-
ριασµό τους, οι δε γονείς και κηδεµόνες για λογαριασµό των 
µαθητών-παιδιών τους. Τονίζεται, ότι η απουσία από το σχο-
λείο ή την εργασία κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο 
τεστ επαλήθευσης.

Πηγή :  https://self-testing.gov.gr
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∆ήµος Αχαρνών: Ασπίδα προστασίας 
ο εµβολιασµός κατά του κορωνοϊού

Η Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού για την covid-19  συνεχίζεται. Τα 
εµβόλια είναι εγκεκριµένο για την ασφάλεια, την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητά του από τους αρµόδιους διεθνείς και εθνικούς 

οργανισµούς, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τον EMA (European 
Medicines Agency) και τον FDA (US Food and Drug Administration).

Ο εµβολιασµός, δωρεάν για όλους, ξεκίνησε µε τους ανθρώπους στην 
πρώτη γραµµή της υγείας, υπερήλικες, ηλικιωµένους, τις ευπαθείς οµάδες, 
για όσους βρίσκονται σε κλειστές δοµές / δοµές φροντίδας και όσους υπηρε-
τούν σε σηµαντικές υπηρεσίες του κράτους.

Στόχος, να εµβολιαστεί το σύνολο του πληθυσµού άνω των 18 ετών, έως 
τις αρχές καλοκαιριού. Το εµβόλιο είναι προαιρετικό, αλλά απαραίτητο για 
να προστατεύσουµε τον εαυτό µας και τους συνανθρώπους µας. Και δεν ξε-
χνάµε. Συνεχίζουµε να φοράµε µάσκα και να κρατάµε αποστάσεις για όσο 
χρειαστεί.

Σε ότι αφορά τον ∆ήµο Αχαρνών, ήδη λειτουργού δύο εµβολιαστικά Κέ-
ντρα, η Πολυκλινική και το Κέντρο Υγείας

« Απευθύνω έκκληση σε όλες και όλους : Να  ακολουθήσουν  το πρόγραµ-
µα  εµβολιασµού, σύµφωνα  µε τις οδηγίες  του  ΕΟ∆Υ  και  να τηρήσουν τα 
προβλεπόµενα µέτρα που προτείνονται από τους ειδικούς µε σύνεση και σο-
βαρότητα. Εµείς  ως ∆ήµος, θα είµαστε συνεχώς δίπλα σας και θα κάνουµε 
ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε αυτή η δύσκολη κατάσταση να ξεπεραστεί όσο 
πιο γρήγορα γίνεται χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω προβλήµατα», ανέφερε 
σχετικά ο Σπύρος Βρεττός. 

Επί πλέον από  την πρώτη στιγµή ο ∆ήµαρχος κ. Βρεττός βρίσκεται σε δι-
αρκή επικοινωνία µε όλες τις αρµόδιες αρχές και την Πολιτική Προστασία, ενώ 
έχει δώσει σειρά οδηγιών στις υπηρεσίες του ∆ήµου, προκειµένου να συν-
δράµουν σε οτιδήποτε χρειαστεί. 
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Εξαιρετική η συνεργασία  του ∆ήµου  Αχαρνών  µε  τον Περιφερειάρχη  κ.  Πατούλη
Είναι διαπιστωµένο πως οι σχέσεις 

του ∆ήµου Αχαρνών µε την Περι-
φέρεια Αττικής είναι εξαιρετικές. Ο 

ίδιος ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης σε 
κάθε ευκαιρία µάλιστα δεν σταµατά να 
επισηµαίνει πως είναι αρωγός των προ-
σπαθειών του Σπύρου Βρεττού, ενώ και 
ο ∆ήµαρχος κάνει λόγο για έναν αληθι-
νό φίλο της πόλης. Ίσως κάποιος σπεύ-
σει να µιλήσει για συνηθισµένες αβρο-
φροσύνες µεταξύ πολιτικών, θα έχει κά-
νει όµως λάθος και αποδεικνύεται εκ του 
αποτελέσµατος. Η Περιφέρεια στέκεται 
αρωγός στις προσπάθειες της ∆ηµοτικής 
Αρχής µε έργα σε κάθε κατεύθυνση. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην τελευ-
ταία συνάντηση εργασίας που είχαν ∆ή-
µαρχος και Περιφερειάρχης µε την ατζέ-
ντα να περιλαµβάνει µια σειρά από ζητή-
µατα ιδιαίτερης σηµασίας για την πόλη. 
Οδοποιία, αντιπληµµυρικά, παιδικές χα-
ρές και άλλα έργα υποδοµής τέθηκαν επί 
τάπητος και συζητήθηκαν οι λεπτοµέρει-

ες για να προχωρήσουν άµεσα στην υλο-
ποίησή τους. 

Μάλιστα κάποια από αυτά είναι ιδιαίτε-

ρα προχωρηµένα και µε τις ανάλογες ενέρ-
γειες των αρµόδιων υπηρεσιών θα µπο-
ρούν να µπουν στο στάδιο της υλοποίη-

σης. Βέβαια η πανδηµία έχει λειτουργήσει 
ως ανασταλτικός παράγοντας σε κάποια 
από αυτά, αλλά από τη στιγµή που οι δύο 
πλευρές βρίσκονται σε ανοιχτή γραµµή, 
θεωρείται δεδοµένο πως τα όποια γραφει-
οκρατικά προσχώµατα θα ξεπεραστούν 
γρήγορα. 

Ο Σπύρος Βρεττός δεν σταµατά να πιέ-
ζει στην κατεύθυνση της πραγµατοποίησης 
σηµαντικών έργων, τονίζοντας πως δεν εί-
ναι δυνατόν ένας τόσο µεγάλος ∆ήµος της 
Περιφέρειας Αττικής να στερείται βασικών 
υποδοµών. Από τη δική του πλευρά ο Πε-
ριφερειάρχης αναγνωρίζει την ύπαρξη σο-
βαρών προβληµάτων και επιδιώκει την 
επίλυσή τους. Αυτό το κλίµα συνεργασίας 
είναι δεδοµένο πως θα επιφέρει θετικά 
αποτελέσµατα για την πόλη και τους δηµό-
τες της. Όλοι πάντως αναγνωρίζουν πως 
απαιτείται χρόνος για να µπορέσουν να 
αναπληρωθούν τα κενά που έχουν δηµι-
ουργηθεί όχι µόνο τα προηγούµενα χρό-
νια, αλλά δεκαετίες ολόκληρες. 

Το Βαµβακάρειο ήρθε η ώρα, µετά από τόσα χρό-
νια, να αποκτήσει ζωή. Να χρησιµοποιηθεί για τον 
σκοπό που δηµιουργήθηκε, φιλοξενώντας άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες τα οποία  βρίσκονται σε ανάγκη 
και δεν µπορούν να έχουν την κατάλληλη φρο-
ντίδα από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Η πρόεδρος του Ιδρύµατος κ. Μαρία Μπούκη 
µε εντολή του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου 
Βρεττού διεκπεραίωσε όλες τις διαδικασίες για την 
ένταξη του Βαµβακάρειου  σε  Ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα της περιφέρειας Αττικής που αφορά στην 
λειτουργία Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης  
(ΣΥ∆)

Ο ρόλος του Βαµβακάρειου ιδρύµατος, όπως  
έχει  ονοµαστεί, είναι να λειτουργήσει ως φιλόξε-
νη αγκαλιά για άπορα, ορφανά και απροστάτευ-
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, διότι αυτά τα παιδιά 
συνήθως καταλήγουν σε ιδρύµατα ακατάλληλα 
να υποστηρίξουν τις ανάγκες τους ή µένουν εγκα-
ταλελειµµένα και κυριολεκτικά στο δρόµο.

Τα άτοµα θα διαβιούν  σε ένα προστατευµένο, 
υποστηρικτικό περιβάλλον µε την παροχή ιατρι-
κής φροντίδας και κατάλληλης απασχόλησης, 
έτσι ώστε η διαµονή τους να είναι ευχάριστη. 

Το Βαµβακάρειο  εκτός από τους χώρους δια-
µονής (δωµάτια µονόκλινα,δίκλινα) διαθέτει χώ-
ρους για εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και αθλητι-
κές δραστηριότητες.

Στις εγκαταστάσεις του Βαµβακάρειου ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Συνοδευόµε-
νος από την πρόεδρο της Αρωγής κ. Μαρία 
Μπούκη ο ∆ήµαρχος είχε την ευκαιρία να διαπι-
στώσει την εξαιρετική κατάσταση των εγκαταστά-
σεων και την ετοιµότητα του Βαµβακάρειου εν 
όψει της λειτουργίας του το αµέσως προσεχές δι-
άστηµα. 

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και µεγάλη χαρά εί-
δα σήµερα το Βαµβακάρειο έτοιµο να ανοίξει τις 
πύλες του για τα παιδιά µε ειδικές ικανότητες. Στη 
σηµερινή µου επίσκεψη διαπίστωσα πως µε πολ-
λή δουλειά της προέδρου, του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου, αλλά και όλων των εργαζόµενων, οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται σε εξαιρετική κατάστα-
ση. Οφείλω να τους ευχαριστήσω, γιατί ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις, γνωρίζοντας πως προ-
σφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Επιτέλους ύστε-
ρα από τόσα χρόνια αυτό το στολίδι της πόλης µας 
θα αποκτήσει ζωή και θα αξιοποιηθεί για τον σκο-
πό που φτιάχτηκε», δήλωσε στο περιθώριο της 
επίσκεψής του ο Σπύρος Βρεττός.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών στη  Σχολή 
Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας
EΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑ-
ΝΤΗΣΗ γνωριµίας µε τον 
νέο ∆ιοικητή της Σχολής 
Αξιωµατικών της Ελληνικής 
Αστυνοµίας Ταξίαρχο Ιωάν-
νη Τζουβάνα είχε ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός. Μετά την συνάντηση ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός τόνισε: «Στην 
εθιµοτυπική συνάντηση 
γνωριµίας που είχα µε τον νέο ∆ιοικητή της Σχολής Αξιωµατικών της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας Ταξίαρχο Ιωάννη Τζουβάνα, είχα την ευκαιρία να 
του ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και να έχει µια εποι-
κοδοµητική θητεία, γνωρίζοντας ότι ο ∆ήµος Αχαρνών παραµένει συ-
µπαραστάτης της Σχολής».

Νέα Παιδική χαρά στην περιοχή 
της Αγίας Παρασκευής
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
για την νέα Παιδική χαρά  
στην περιοχή της Αγίας Πα-
ρασκευής. Παρακολουθώ-
ντας την έναρξη των εργασι-
ών, ο ∆ήµαρχος  Σπύρος 
Βρεττός δήλωσε : «Μπορεί ο 
καιρός να µην ήταν σύµµα-
χός µας σήµερα, αλλά η 
δουλειά δεν σταµάτησε στην Αγία Παρασκευή.  Τα συνεργεία δούλευαν δι-
αρκώς για την κατασκευή της βάσης µιας νέας παιδικής χαράς. Ήταν στόχος 
µου εξ αρχής κάθε γειτονιά να έχει ένα χώρο για τα παιδιά και τίποτα δεν 
πρόκειται να µας σταµατήσει για να τον υλοποιήσουµε»

Ξεκίνησε η  ανακατασκευή  Στάσεων 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  
Κοινωφελής  Επιχείρησης 
Αχαρνών, ξεκίνησε  το  πρό-
γραµµα  αντικατάστασης και 
αναβάθµισης άνω των 40 
στάσεων Λεωφορείων.  Ανα-
κοινώνοντας  την  κατα-
σκευή των    ο  ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός  δήλωσε:  «Με απόλυτο σεβα-
σµό στις ανάγκες του επιβατικού κοινού προχωράµε στην αντικατάσταση 
των στάσεων λεωφορείων, µε καλαίσθητες αλλά κυρίως ασφαλείς υποδο-
µές, που αναβαθµίζουν τις συνθήκες αναµονής των συνδηµοτών µας».

Το «Βαµβακάρειο Ίδρυµα Αχαρνών»  
ξεκινά  την λειτουργία του
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Είναι  ένας  σχετικά νέος Σύλλογος για τον τόπο µας  
ο όποιος  αν και   διανύει µόλις τον  έβδοµο χρόνο 
λειτουργίας του, έχει καταφέρει  να σταθεί  δίπλα 

στον ∆ήµο και να ανταποκριθεί  σε κάθε πρόσκληση και 
πρόκληση. 

∆ηµιουργήθηκε από µία οµάδα νέων παιδιών ,µε όπλα 
τους την αγάπη για την παράδοση. Με τη στήριξη  των µε-
γαλύτερων σε ηλικία ατόµων και µε κοινό όραµα  την  υπεν-
θύµιση της παραδοσιακής µας κληρονοµιάς στους παλαιό-
τερους  αλλά και   την µεταλαµπάδευση, της γνώσης αυτής  
στους νεότερους, δηµιουργήθηκε ένα λύχνο πολιτισµού 
στον τόπο µας , µεταφέροντας τις γνώσεις αυτές στην µεγά-
λη παρέα που έχουν δηµιουργήσει.   

Τα τµήµατα ελληνικών παραδοσιακών χορών από όλη 
την Ελλάδα , που καλλιεργούν την πολιτιστική µας κληρο-
νοµιά, τη διατηρούν και τη µεταδίδουν σε άτοµα κάθε ηλι-
κίας και κουλτούρας, διαµορφώνουν την φυσιογνωµία του 
συλλόγου.

 Στο σύλλογο  συµµετέχουν όλοι όσοι πιστεύουν στην 
αξία της πολιτιστικής προσφοράς, που επιτυγχάνεται µε συ-
νεχή προσπάθεια, συνεπείς εκδηλώσεις και εύστοχες σε κά-
θε περίοδο παρεµβάσεις και συµµετοχές.

Ανταποκρινόµαστε  πάντα σε όλες τις επίσηµες προ-
σκλήσεις που δεχόµαστε  εντός και εκτός του ∆ήµου µας . 
Η παρουσίαση σε κάθε συµµετοχή είναι ανάλογα µε τους 
σκοπούς της διοργάνωσης ξεχωριστή.

Ο σύλλογος σήµερα έχει στους κόλπους του 150  και 
πλέον άτοµα από προνήπια µέχρι και άτοµα της τρίτης ηλι-
κίας, που διδάσκονται τους παραδοσιακούς χορούς απ όλη 
την Ελλάδα. Μέσα από τη διδασκαλία µαθαίνουν την ιστο-
ρία, τη λαογραφία, τη µουσική, τη φορεσιά, τα ήθη και έθι-
µα της κάθε περιοχής.

Παρόλο που είµαστε ένας σχετικά νέος σύλλογος ,  δια-
νύουµε µόλις  τον 7  χρόνο, έχουµε  πετύχει αρκετά  .Πιστεύ-
ουµε ότι αυτό οφείλετε   , στη συνέπεια, στην ποιοτική δου-
λειά, στην ενεργή συµµετοχή των πολλών και κάθε ηλικί-
ας  µελών µας και στους  φιλικούς δεσµούς που έχουµε 
αναπτύξει  µεταξύ µας ,  στο οικείο  περιβάλλον  που διατη-
ρούµε  και στην κοινή µας αγάπη στους παραδοσιακούς  χο-
ρούς και κάθε µορφής λαική τεχνική.

Εκδηλώσεις  που έχουµε πάρει µέρος:
Κάθε χρόνο λαµβάνουµε µέρος σε πάµπολλες πολιτιστικές 
εκδήλωσες εντός και εκτός της Περιφερειακής µας Ενότη-
τας. Ενδεικτικά στα Ζωοδόχεια, το παιδικό φεστιβάλ ,σε πα-
ρελάσεις και σε λοιπές εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρα-
κτήρα.

Έτος   2017
17/9/2017 : συµµετοχή στο αντάµωµα αρβανίτικων συλλό-
γων συλλόγων ανατολικής Αττικής “Η ανατολική Αττική 
σέρνει το χορό”
23/9/2017:  εορταστικές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από 
την ίδρυση του Συλλόγου αρβανίτικος πολιτισµού Γκρίζα.
25/9/2017: Φεστιβάλ χορού ∆ώρα Στράτου “Εµµελεια 
2017” παρουσίαση χορων Βυθινιας Μικράς Ασίας. 

Έτος   2018
14/9-19/9/2018: Συµµετοχή στις εορτές µνήµης του ολο-

καυτώµατος Βρονταµιτων Λακωνίας.Παλιοµοναστηρο Λα-
κωνίας.

Έτος  2019
7/4/2019 : ∆ιοργάνωση ενηµερωτικής ηµερίδας για την Πα-
γκόσµια ηµέρα των Ζώων,σε συνεργασία µε την ειδικη οµά-
δα διάσωσης και απεγκλωβισµού ζώων Star -Special Team 
Animal Rescue
19/5/2019: Συµµετοχή στην γιορτή Νεολαίας της Ιεράς Μη-
τρόπολης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως
21/10/2019: Συµµετοχή των παιδικών τµηµατων χορού, 
στην Θεατρική Παράσταση «Να ’τανε το ’21»  Θέατρο Ακρο-
πόλ

Έτος  2020
15/2/2020 Συνδιοργάνωση µε την οµάδα θεάτρου σκιών 
“Σκιές και Φωνές” Ολυµπιακού χωριού και συµµετοχή στη 
διαδραστική παράστασης Θεάτρου Σκιών “Ο Γάµος του 
Μπάρµπα Γιώργου” για την ανάδειξη της Τέχνης του θεά-
τρου σκιών και των µουσικών του Μπερντέ.

Ο Σύλλογός µας παρέχει:   
Πιστοποίηση τριετούς κύκλου σπουδών από το παγκό-

σµιο οργανισµό χορού «C I D», όπου δίνεται η δυνατότητα 
στους ενδιαφερόµενους µαθητές  να µπορούν να διδάξουν. 
Ακόµα δραστηριοποιείται σε:

∆ΥΟ ΝΕΑ  Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ :
1.  ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ  
2. ΤΜΗΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  COMICS
ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  :
•  TΜΗΜΑΤΑ  : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑΣ -ΜΕΙΚΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ DECOUPAZ – ΨΗΦΙ∆ΩΤΟΥ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ  ΕΙ-
ΚΟΝΑΣ
•  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ  ΚΕΡΙΟΥ
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ   ΕΠΙΠΛΩΝ

Ευχαριστούµε όλα τα µέλη του συλλόγου µας από την 
ίδρυσή του έως σήµερα,  όλους όσους έχουν σταθεί δίπλα 
µας σε αυτή την διαδροµή µας  , γιατί µέσα από την αγάπη 
τους την στήριξή  τους και την συµµετοχή τους µας δίνουν 
την δύναµη να πάµε όλοι µαζί ακόµα ποιο ψηλά .

Ο σύλλογος µας  προσκαλεί όλους όσους επιθυµούν 
να ενταχθούν σε µια ενεργή, δραστήρια, κεφάτη, φιλική και 
πάνω απ’ όλα δηµιουργική οµάδα, να έρθουν, να γνωρί-
σουν το κλίµα και τη δουλειά του συλλόγου.

Με εκτίµηση το ∆/Σ του Συλλόγου
Πρόεδρος:  Λούκη  Νότα 

Αντιπρόεδρος :  Γκολέµη  Έλενα. Τηλ. : 6983784805
Γραµµατέας: Λούκη Χριστίνα

Ταµείας  Γαντζία  Μαρία 
 Μέλη : Λυγνού Κατερίνα , Μπαναγή Κατερίνα,  

Λούκη Τζέλα. Τηλ. :  6979575233
Ε-mail:par.anaviosi@gmail.com    και    fb # 

axarnaiki.klironomia

Πολιτιστικός  Σύλλογος    Παραδοσιακή Αναβίωση – «Αχαρναϊκή Κληρονοµιά»

Σύλλογος κόσµηµα για τις Αχαρνές
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∆ιαδικτυακή συνάντηση εργασίας των Παραρτηµάτων Ροµά 
Τη ∆ευτέρα 22 Μαρτίου 2021, οι υπάλληλοι του 
Παραρτήµατος Ροµά του ∆ιευρυµένου Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου Αχαρνών συµµετείχαν κατόπιν 
προσκλήσεως του Γενικού Γραµµατέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας κ. 
Γιώργου Σταµάτη σε τηλεδιάσκεψη µε το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέ-
µα: «∆ράσεις παραρτηµάτων σχετικά µε την προ-
στασία από τον covid19, στον πληθυσµό Ροµά της 
περιοχής αρµοδιότητάς σας».

Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν και οι εκπρόσω-

ποι από τα Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων Κοινότη-
τας από όλη την Ελλάδα όπως των Σπάτων-Αρτέµιδας, 
∆ραπετσώνας, Ιλίου, Χαλανδρίου, Φυλής, Αγίας Βαρ-
βάρας, Πάτρας, Κρήτης, Λήµνου, Χίου κ.ά. Συζητήθη-
καν δράσεις που γίνονται στους ∆ήµους, όπου ανή-
κουν τα παραρτήµατα Ροµά για την προστασία από τον 
Covid-19 στον πληθυσµό Ροµά, καθώς επίσης και 
δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την απα-
σχόληση.      Τέθηκαν νέες προτάσεις που αφορούν τον 
εµβολιασµό  για τον covid -19  και πως πρέπει να επι-
τευχθεί στο µέγιστο δυνατό.    

Σπύρος Βρεττός: Ψωνίζουµε στην πόλη µας, 
στηρίζουµε τους δικούς µας ανθρώπους !!!

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών στηρίζει εµπράκτως την 
επανεκκίνηση του λιανεµπορίου, την οποία άλλωστε ζητούσε 
εδώ και µήνες από την Πολιτεία, και στέκεται στο πλευρό των επι-

χειρήσεων, που τον τελευταίο χρόνο έχουν πληγεί βαρύτατα από την 
πανδηµία του κορονοϊού και τα αλλεπάλληλα lockdown.

Με στόχο, αφενός την προστασία της δηµόσιας υγείας και αφετέρου την 
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του λιανεµπορίου, µέλη της ∆ιοίκη-
σης του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών, µε επικεφαλής τον Πρό-
εδρο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής, βρί-
σκονται στο πλευρό καταστηµαταρχών, εργαζοµένων και καταναλωτών, 
διανέµοντας µάσκες, αντισηπτικά και ενηµερωτικά φυλλάδια για τη σωστή 
εφαρµογή των υγειονοµικών µέτρων.

Την Τρίτη 6Απριλίου 2021 ο αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γρέντζελος µα-
ζί µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και τους Αντιδηµάρχους κ. Κω-
φό και κ. Αραµπατζή επισκέφθηκαν καταστήµατα του ∆ήµου Αχαρνών και 

µοίρασαν υγειονοµικό υλικό και ενηµερωτικά φυλλάδια, ενώ συνοµίλη-
σαν µε τους επαγγελµατίες της περιοχής για την κίνηση στα καταστήµατα 
τους µετά την έναρξη λειτουργίας του λιανεµπορίου, τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν και προέτρεψαν τους δηµότες να στηρίζουν τις τοπικές αγο-
ρές τηρώντας τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

Μετά την επίσκεψη και την διανοµή υγειονοµικού υλικού στα κατα-
στήµατα των Αχαρνών ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός δήλωσε: «Σήµερα σε 
συνεργασία µε το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών και τον αντιπρό-
εδρό του κ. Γρέντζελο επισκεφθήκαµε καταστήµατα στο κέντρο των Αχαρ-
νών και διανείµαµε αντισηπτικά, µάσκες και ενηµερωτικά φυλλάδια. Με 
τη στήριξή µας η αγορά µπορεί σιγά σιγά να σταθεί στα πόδια της και αυ-
τό θα είναι προς όφελος όλων. Αφουγκραζόµαστε την αγωνία των µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων, αλλά παράλληλα στέλνουµε µήνυµα αισιο-
δοξίας. Τηρούµε τα µέτρα, ψωνίζουµε στην πόλη µας, στηρίζουµε τους δι-
κούς µας ανθρώπους.»

Μέλος Επιτροπής Χωροταξίας, 
Υποδοµών και ∆ικτύων,  
ο Αντιδήµαρχος 
Αχαρνών  Νίκος ∆αµάσκος
Με την 1' /18-1-
2021 απόφαση του 
∆. Σ. της ΠΕ∆Α. 
αποφασίστηκε η 
συγκρότηση και 
στελέχωση των θε-
µατικών Επιτρο-
πών της. οι οποίες 
θα λειτουργήσουν 
στη θητεία 2021-
2023.

Με την ως άνω 
απόφαση  µεταξύ 
άλλων ορίστηκε   
ως µέλος της Επι-
τροπής Χωροταξίας, Υποδοµών και ∆ικτύων,  ο Αντι-
δήµαρχος Αχαρνών  Νίκος ∆αµάσκος, της οποίας Πρό-
εδρος ορίσθηκε ο κ. Κιούσης ∆ηµήτριος - ∆ήµαρχος 
Κρωπίας, Μέλος του ∆.Σ. της ΠΕ∆Α και Αντιπρόεδρος 
ο κ. Γκίκας Ιωάννης,  ∆ήµαρχος Αιγάλεω. Τα υπόλοιπα 
µέλη είναι τα εξής:
1. Βοσκόπουλος  Χρήστος - ∆ήµαρχος  Καισαριανής
2. Σάρκουλας Βασίλειος - ∆ηµοτικός Σ/λος Αγίας Παρα-
σκευής
3. ∆αµάσκος Νικόλαος  -  ∆ηµοτικός Σ/λος Αχαρνών
4. Καββάλος Ευάγγελος - ∆ηµοτικός Σ/λος Αµαρούσι-
ου
5. Μπαλτάς Ιωάννης -∆ηµοτικός Σ/λος Μεταµόρφωσης
6. Φωτάκης Ιωάννης - ∆ηµοτικός Σ/λος ∆ιονύσου
7. Παπανικολάου Ευάγγελος-∆ηµοτικός Σ/λος Λυκό-
βρυσης - Πεύκης
8. Οικονόµου Γεώργιος- ∆ηµοτικός Σ/λος Αγίας Παρα-
σκευής
9. Κοττέας  Παναγιώτης - ∆ηµοτικός Σ/λος Καλλιθέας
Αναγνώριση, τιµή και συνάµα ευθύνη αποτελεί η επι-
λογή του  Αντιδηµάρχου  Νίκου ∆αµάσκου, να οριστεί  
µέλος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδοµών και ∆ικτύ-
ων. Μέσα από αυτό το συλλογικό όργανο που συµµε-
τέχουν όλοι οι ∆ήµοι της Αττικής. Του ευχόµαστε καλή 
επιτυχία.

Με µεγάλη συµµετοχή τα rapid test από την Περιφέρεια στο ∆ήµο Αχαρνών 
Με µεγάλη προσέλευση πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη (30/3) δωρεάν rapid 
test στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών και το Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων, 
που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλο-
γο Αθηνών. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, 
µε τον συντονισµό του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αγευρινού, τον οποίο ο ∆ήµαρ-
χος Σπύρος Βρεττός ευχαρίστησε για τη συνδροµή του. Τα ράπιντ τεστ διενερ-
γήθηκαν µε αυστηρή τήρηση των µέτρων ασφαλείας και όσοι προσήλθαν ενη-
µερώθηκαν άµεσα για τα αποτελέσµατα. Ο ∆ήµος Αχαρνών ευχαριστεί την Πε-
ριφέρεια και τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη για την πρωτοβουλία του σε αυ-
τές τις δύσκολες συνθήκες της πανδηµίας που διανύει η χώρα µας.

Αναβαθµίζεται ενεργειακά η φωτεινή 
σηµατοδότηση του ∆ήµου Αχαρνών
Ξεκίνησε η εγκατάσταση νέων ηλι-
ακών φαναριών σε καίρια σηµεία 
στο ∆ήµο Αχαρνών. Σκοπός είναι να 
αναβαθµιστεί το επίπεδο ασφάλειας 
του οδικού δικτύου του ∆ήµου. Τα 
νέα φανάρια έχουν χαµηλή ενεργει-
ακή κατανάλωση και τοποθετούνται 
σε σηµεία που απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή από τους οδηγούς.

∆ήµος Αχαρνών: Παράταση ∆ιαγωνισµού  «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821»
Η ∆ιεύθυνση Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς ενη-
µερώνει ότι λόγω της πανδηµίας οι σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών παρέµειναν 
κλειστές µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν δυσλειτουργίες για την 
επικοινωνία δασκάλων και µαθητών για τον ∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής 
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.  Ως εκ τούτου και µε-
τά από σχετικά αιτήµατα ενηµερώνει ότι για την εύρυθµη λειτουργία 
αλλά και τη συµµετοχή και άλλων σχολείων η ηµεροµηνία υποβολής 
παρατείνεται έως τις 16/04/2021. Σηµειώνεται ότι τα σχολεία που θα αποστείλουν τα έργα ζωγραφικής σε φά-
κελο θα πρέπει να έχουν κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού µε την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Αχαρ-
νών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο µαθητές/τριες σχολικών µονάδων του ∆ήµου Αχαρνών.

Τιµούµε την ιστορία µας. Οραµατιζόµαστε το µέλλον µας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132072482-2132072381.
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Οι Αχαρνές εκτείνονται βόρεια των Αθηνών 
και νότια του ορεινού όγκου της Πάρνηθας. 
Απέχουν 11 περίπου χιλιόµετρα από την 

Αθήνα και καταλαµβάνουν µια σχετικά εύφορη κοι-
λάδα.

Ο ∆ήµος είναι γνωστός από παλιά µε δύο τοπω-
νύµια «Αχαρναί» και «Μενίδι». Η ονοµασία «Αχαρ-
ναί» πιθανόν προέρχεται από αρχαίο επώνυµο ήρωα 
(Αχαρνεύς η Αχαρνίων) ή από ένα είδος ψαριού, το 
γνωστό ροφό, ο οποίος στην αρχαία ελληνική γλώσ-
σα λεγόταν «άχαρνος». Κάποια σχέση του τοπωνυµί-
ου µε τις Αρχάνες της Κρήτης που υπήρξαν σηµαντικό 
µυκηναϊκό κέντρο, είναι πολύ πιθανή. Οποιαδήποτε 
όµως λέξη ληφθή σαν αρχική, έχει το πρόθεµα «αχ» 
που συναντάται σε λέξεις σχετικές µε το νερό. Το τοπω-
νύµιο «Μενίδι» προέρχεται από την αρχαία ελληνική 
λέξη «µαινίς» ή από βυζαντινό γαιοκτήµονα.

Οι Αχαρνείς, ως Αθηναίοι πολίτες, πίστευαν ότι εί-
ναι αυτόχθονες, γεννηµένοι σύµφωνα µε τη µυθολο-
γία από τη γη της Αττικής. Ο πρώτος οργανωµένος βί-
ος ξεκινά στην περιοχή στο τέλος της 4ης χιλιετηρίδας 
και έκτοτε ο χώρος παρουσιάζει συνεχή κατοίκηση, 
όπως αποδεικνύουν τα αρχαιολογικά ευρήµατα.

Κατά την Μυκηναϊκή Εποχή (1600-1100 π.Χ.) άκ-
µασε στο χώρο των Αχαρνών µια αξιόλογη τοπαρχία, 
ένα µυκηναϊκό βασίλειο. Η κεραµική που βρέθηκε εδώ 
παραπέµπει στην περίοδο ακµής των Ανακτόρων 
(14ος-13ος αι. π.Χ.) όταν η µυκηναϊκή Ελλάδα φθάνει 
στο απόγειο της δύναµης της. Οι κάτοικοι του µυκηνα-
ϊκού οικισµού των Αχαρνών είχαν αναπτύξει εµπορι-
κές σχέσεις µε τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κύπρο, τις 
χώρες της Μικράς Ασίας, την Συρία, την Παλαιστίνη, 
αλλά και µε την Ιταλία και τις χώρες της Βόρειας Ευρώ-
πης.

Την κλασική εποχή (5ος και 4ος αι. π.Χ.) αναδύθη-
κε στον ίδιο χώρο ο µεγαλύτερος δήµος του αθηναϊ-
κού κράτους. Η οικονοµία του στηριζόταν κυρίως στη 
γεωργία, στους πλούσιους ελαιώνες και αµπελώνες, 
αλλά και στην εκµετάλλευση του δασικού πλούτου 
της Πάρνηθας.

Αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο λυρικός ποιητής Πίν-
δαρος, ο ιστορικός Θουκυδίδης και ο κωµικός ποιητής 
Αριστοφάνης, αναφέρονται στον αρχαίο δήµο των 
Αχαρνών και τους δηµότες του, που διαδραµάτισαν 
σηµαντικό ρόλο στην πολιτική, κοινωνική, θρησκευ-
τική και οικονοµική ζωή του αθηναϊκού κράτους. Ο 
Φαίαξ, ο Πείσανδρος, ο Θεαγένης, ο Κλεϊππίδης, ο 
Κλεοφών και ο ισχυρότερος οικονοµικός παράγοντας 
των αρχών του 4ου αι. π.Χ., ο τραπεζίτης Πασίων, 
υπήρξαν σηµαντικές προσωπικότητες. Για τον Τιµόδη-
µο τον Αχαρνέα, ολυµπιονίκη σύµφωνα µε τους µελε-
τητές, έγραψε µια ωδή ο µεγαλύτερος λυρικός ποιητής 
της αρχαιότητας ο Πίνδαρος. 

Η λατρεία εξάλλου του Ασκληπιού, θεού της ια-
τρικής, ήρθε στην Αττική µε πρωτοβουλία του Τηλέµα-
χου του Αχαρνέα. Ένα µνηµείο που στήθηκε στη νότια 
πλευρά του βράχου της Ακρόπολης, δηλώνει την 
ακριβή χρονολογία της έλευσης του θεού (419-418 
π.Χ.).

Σύµφωνα µε τον περιηγητή Παυσανία (2ος αι. 
µ.Χ.) οι αρχαίοι Αχαρνείς λάτρευαν την Αθηνά ιππία 
και υγεία, τον Απόλλωνα αγυιέα, τον Ηρακλή και το 
∆ιόνυσο µελπόµενο και κισσό. Τα ανασκαφικά ευρή-
µατα απέδειξαν ότι λατρευόταν επίσης η θεά Αθηνά µε 
την επωνυµία αρεία και ο θεός Άρης προς τιµήν του 
οποίου είχε ανεγερθεί στις Αχαρνές περικαλλής ναός 
το δεύτερο µισό του 5ου αι. π.Χ.

Ο ∆ήµος των Αχαρνών, λόγω του πλούτου και της 
στρατηγικής θέσης του, υπήρξε ανέκαθεν στόχος των 
εχθρικών στρατευµάτων και είχε υποφέρει πολλά από 
τους εκάστοτε επιδροµείς, οι οποίοι λεηλατούσαν τις 
εύφορες εκτάσεις του για να στερήσουν από το άστυ 
των Αθηνών τα απαραίτητα εφόδια. Τα πρώτα χρόνια 
του Πελοποννησιακού Πολέµου ο οποίος διήρκεσε 

από το 431-404 π.Χ. ήταν πραγµατική δοκιµασία για 
τους Αχαρνείς. Οι Σπαρτιάτες εκστράτευαν σχεδόν κά-
θε άνοιξη και κατέστρεφαν την Αχαρνική γη. 

Οι κάτοικοι του ∆ήµου, σύµφωνα µε εντολή του 
στρατηγού Περικλή, είχαν καταφύγει µέσα στα τείχη 
της Αθήνας και απελπισµένοι παρακολουθούσαν το 
ρήµαγµα της περιουσίας τους. Αυτή η θλιβερή πραγ-
µατικότητα αποτελεί το φόντο της κωµωδίας «Αχαρ-
νείς» του Αριστοφάνη. Στο έργο αυτό που είναι βασι-
κά αντιπολεµικό, οι Αχαρνείς παρουσιάζονται ως φι-
λοπόλεµοι, τραχείς και εξαιρετικά υπερήφανοι για τη 
συµµετοχή τους στον αγώνα εναντίον των Περσών. 
∆εν ήταν βέβαια οι Αχαρνείς πολίτες φιλοπόλεµοι. Πί-
στευαν όµως ότι έπρεπε µε πόλεµο να διώξουν τους 
Σπαρτιάτες, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους και 
στην αγαπηµένη τους γη.

Ο 4ος αι. π.Χ. υπήρξε η χρυσή εποχή του δήµου 
Αχαρνών. Πολλά αρχαιολογικά ευρήµατα προερχό-
µενα κυρίως από τάφους, ανήκουν σε αυτήν τη χρονι-
κή περίοδο, όπως αξιόλογες επιγραφές, θαυµάσια 
ανάγλυφα και κυρίως η στήλη µε τον όρκο των Αθη-
ναίων εφήβων. 

Τον 4ο αι. π.Χ. κατασκευάστηκε για την άρδευση 
τη αχαρνικής γης ένα σπουδαίο έργο, ο «αχαρνικός 
οχετός», ενώ τµήµατα του Αδριάνειου υδραγωγείου 
έχουν βρεθεί στις Αχαρνές.

Αν και οι Αχαρνές ήταν ο µεγαλύτερος ∆ήµος του 
αθηναϊκού κράτους στην αρχαιότητα µετά την Αθήνα 
και τον Πειραιά, η ακριβής θέση του ήταν άγνωστη. 
Όµως µετά την ανεύρεση του αρχαίου θεάτρου (2007), 
το κέντρο του αρχαίου δήµου αρχίζει να διαγράφεται 
σταθερά και προφανώς συµπίπτει µε το σηµερινό. Η 
δυσκολία στον εντοπισµό του κέντρου του οφειλόταν 
στο ότι ο δήµος δεν ήταν µια συµπαγής εγκατάσταση, 
αλλά αποτελείτο όπως δηλώνει και η ίδια η ονοµασία 
του, (Αχαρναί σε πληθυντικό αριθµό), από πολλούς 
οικιστικούς πυρήνες που ήταν σκορπισµένοι στην 
ύπαιθρο. 

Αυτές οι σκόρπιες εγκαταστάσεις αποτέλεσαν µε-
τά τις µεταρρυθµίσεις του Κλεισθένη (508/7 π.Χ.) τον 
πλούσιο δήµο των Αχαρνών, ο οποίος ανήκε στην Οι-
νηίδα φυλή, που πήρε την ονοµασία της από τον αττι-
κό ήρωα Οινέα, γιο του βασιλιά των Αθηνών Πανδίο-
να.

Αργότερα µε την επικράτηση των Ρωµαίων (2ος 
αι. π.Χ.) µεγάλες ρωµαϊκές αγρεπαύλεις κτίστηκαν στις 
Αχαρνές, που εξακολουθούσαν να είναι από τους µε-
γαλύτερους αττικούς δήµους. Η Αττική τότε ήταν απλά 
µια περιοχή της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας χωρίς ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, αλλά εξακολουθούσε να αποτελεί 
πνευµατικό κέντρο. 

Μετά την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην 
Αθήνα (53 µ.Χ.) και τη σταδιακή επικράτηση του χρι-
στιανισµού, µικρές εκκλησίες άρχισαν να κτίζονται στο 
χώρο των Αχαρνών εκεί, όπου υπήρχαν ειδωλολατρι-
κοί ναοί. Τα κατάλοιπα είναι αρκετά και αποδεικνύουν 
τη διαρκή κατοίκηση του χώρου και την ευσέβεια των 

κατοίκων. Από το 1205-1456 µ.Χ. διάφοροι Ευρωπαί-
οι κατακτητές (Καταλανοί, Φράγκοι κ.λπ.) κατέλαβαν 
και την Αττική, αποµυζώντας τους πενιχρούς οικονο-
µικούς πόρους της. Ένα ιστορικό ντοκουµέντο του 
1209 (Βούλα του πάπα Ιννοκέντιου Γ΄) αναφέρει το χω-
ριό Μενίδι και τον Αγ. Νικόλαο Μενιδίου, αποδεικνύ-
οντας την συνεχή κατοίκηση του χώρου.

Από το 1383 κ.ε. η Αττική εποικίζεται από Έλληνες 
και Αρβανίτες της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας και Βορεί-
ου Ηπείρου στα στρατηγικά της σηµεία, τα ορεινά δη-
λαδή περάσµατα της Πάρνηθας και τα παράλια. Πολύ 
αργότερα οι έποικοι αυτοί, µε την αλλαγή των κλιµα-
τολογικών και κοινωνικών συνθηκών, διασκορπίστη-
καν και στην υπόλοιπη Αττική και το Μενίδι και συγ-
χωνεύτηκαν µε το γηγενές στοιχείο.

Το 1456 οι τελευταίοι Φράγκοι αποµακρύνθηκαν 
«ειρηνικά» από τους Τούρκους, τους νέους δυνάστες 
του τόπου. Απογραφικά – φορολογικά Οθωµανικά 
στοιχεία (1504-1646) καταγράφουν την πληθυσµιακή 
κατάσταση του Μενιδίου και την παραγωγή του (έρευ-
νες M. Kiel –∆. Καρύδη).

Λαµπρά δείγµατα της διατήρησης της Ελληνικής 
γλώσσας και γραφής αποτελούν τα ιστορικά ντοκου-
µέντα του Μενιδίου (οµόλογα, ξωφύλλια, Νοταριακά 
έγγραφα κ.λπ.) από το 1573 έως την Επανάσταση του 
’21 και µετέπειτα.

Ανυπότακτοι έζησαν οι κάτοικοι του Μενιδίου και 
της γειτονικής Χασιάς όλη τη διάρκεια της τουρκοκρα-
τίας και εκτός της σκληρής ιδιοσυγκρασίας τους, συνέ-
τεινε σε αυτό και η µη κατοίκηση του χώρου από Τούρ-
κους, όπως οι ξένοι περιηγητές και ιστορικά τεκµήρια 
φανερώνουν.

Έτσι ο πρόδροµος της Επανάστασης του ’21, ο Με-
νιδιάτης Μητροµάρας, κατά τη διάρκεια των Ορλωφι-
κών (1770-1772) κυριαρχούσε στην Αττική, τη Μεγα-
ρίδα και Σαλαµίνα µε τα παλικάρια του τους «Λεµπέ-
σηδες». Πολιόρκησε ακόµα και την Αθήνα µέχρι το θά-
νατό του στο Αγκίστρι της Αίγινας το 1772.

Στη συνέχεια παρά τη σκληρή τυραννία του Αλή 
Χασεκή (1772-1796) το ανυπότακτο πνεύµα των κα-
τοίκων του Μενιδίου διατηρήθηκε. ∆ιακεκριµένες 
προσωπικότητες του τόπου οργανώθηκαν στη Φιλική 
Εταιρεία και προετοίµασαν την Επανάσταση στην Αττι-
κή (Αναγνώστης Τζουρκατιώτης, Μήτρος Κιούσης, αλ-
λά και ο Χασιώτης Μελέτης Βασιλείου). Στις παραµο-
νές της Επανάστασης οργανώθηκε στρατηγείο στο Με-
νίδι, όπου συνέρρευσαν και οι Χασιώτες µε αρχηγό το 
Μελέτη Βασιλείου, καθώς και άλλοι χωρικοί της Αττι-
κής και Σαλαµίνας.

Μετά από στρατιωτικές αναµετρήσεις στην Επαρ-
χία, στις 25 Απριλίου 1821, 1200 περίπου χωρικοί (Με-
νιδιάτες, Χασιώτες κ.λπ.) κατέλαβαν την Αθήνα, και πο-
λιόρκησαν στη συνέχεια την Ακρόπολη όπου κατέφυ-
γαν έντροµοι οι Τούρκοι. ∆ύο σηµαντικές αναµετρή-
σεις το 1821 στα χωριά ∆ραγουµάνου και Χαλάνδρι 
µε πρωτοστάτη τον Μενιδιάτη Αναστάση Λέκκα, έδει-
ξαν στους Τούρκους ότι στην Αττική πνέει ο άνεµος της 

ελευθερίας. Κατά τα επόµενα χρόνια οι Μενιδιάτες έλα-
βαν µέρος σε σκληρές µάχες εναντίον των Τούρκων 
(Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια κ.λπ.). 
Ανεδείχθησαν οι πολέµαρχοί τους Γεωργάκης Λέκκας, 
Μήτρος Λέκκας, Προκόπης Κατζαντώνης, που τιµήθη-
καν µε βαθµούς Αντιστρατηγίας.

Ο θάνατος του Προκόπη Κατζαντώνη (ανεψιού 
των Λεκκαίων) και του Αναγνώστη Τζουρκατιώτη στη 
µάχη του Καµατερού το 1827 και του Μήτρου Λέκκα 
το 1828, που οι Τούρκοι τον έγδαραν ζωντανό και τον 
κρέµασαν σε τσιγκέλια, σφράγισαν τις µεγάλες θυσίες 
των Μενιδιατών.

Στη δύσκολη περίοδο 1826-1832 η Αττική είχε κα-
τακλυστεί από Τουρκικές δυνάµεις. Οι επανειληµµένες 
εκκλήσεις των Ελλήνων κατοίκων της και ιδιαίτερα των 
Μενιδιατών και Χασιωτών προς τον ∆. Υψηλάντη και 
τον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια για υποστήριξη της εξέ-
γερσής τους δεν τελεσφόρησαν λόγω πολλαπλής 
αδυναµίας της Ελληνικής πλευράς. Η Αττική και το Με-
νίδι φυσικά δεν απελευθερώθηκε µε τα όπλα, εφόσον 
οι Τούρκοι µέχρι την Άνοιξη του 1833 διατηρούσαν 
φρουρά στην Ακρόπολη.

Έτσι οι θεωρούµενες από τις Μεγάλες ∆υνάµεις, 
τουρκικές ιδιοκτησίες στην Αττική, εξαγοράστηκαν από 
τους Έλληνες, σε ένα χώρο ποτισµένο από ποταµούς 
αίµατος των επαναστατηµένων κατοίκων της.

Μετά την απελευθέρωση οι Αχαρνές αρχίζουν µια 
ανοδική πορεία. Με την πρώτη διοικητική διάρθρωση 
το 1835 η Αττική χωρίζεται σε εννέα δήµους. Ένας απ’ 
αυτούς ο µεγαλύτερος ήταν ο ∆ήµος Αχαρνών. 

Η έκταση του ∆ήµου ήταν 320.000 και πλέον 
στρέµµατα και περιλάµβανε ολόκληρη σχεδόν τη 
Πάρνηθα, τα Λιόσια, τη Χασιά, τον Ασπρόπυργο, το 
Καµατερό, τις Κουκουβάουνες και το Μπάφι (σήµερα 
Κρυονέρι). Αλλά οι συνθήκες δεν είναι εύκολες για το 
νεοσύστατο κράτος. Πόλεµοι, εξεγέρσεις, δικτατορίες 
αναστατώνουν τη ζωή της Ελλάδας και φυσικά των 
Αχαρνών. 

Μετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, η περιοχή 
δέχτηκε ένα µεγάλο κύµα µεταναστών από το εσωτε-
ρικό και το εξωτερικό της Ελλάδας, το οποίο έγινε εντο-
νότερο τα τελευταία 30 χρόνια. 

Οι Αχαρνές θα γνωρίσουν τις πιο δραστικές µετα-
µορφώσεις και θα γίνουν µια µεγαλούπολη. 

Οι αλλαγές είναι γρήγορες και ριζικές και αφορούν 
όλους τους τοµείς. 

Σχετίζονται µε το πληθυσµό του ∆ήµου από αριθ-
µητικής πλευράς (120.000 κάτοικοι σήµερα), αλλά και 
από την άποψη της κοινωνικής σύνθεσης. 

Η φυσιογνωµία των Αχαρνών µεταβάλλεται και 
από απλή κωµόπολη γίνεται πολυκατοικιούπολη. Το 
φυσικό περιβάλλον αλλοιώνεται και το πλήθος των 
κατοικιών καλύπτει το άλλοτε καταπράσινο αθηναϊκό 
πεδίο.

Πηγή   :  ΙΛΕΑ.    Σύνταξη  : Σταµατίνα Στριφτού-
Βάθη, Καθηγήτρια – Ιστορικός,   ∆ηµήτρης Γ. Γιώτας,  

Ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας

Ιστορική αναδροµή

Ιστορικά Στοιχεία για το ∆ήµο Αχαρνών 
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Προστατευτικά κάγκελα τοποθέτησαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ή-
µου Αχαρνών κατά µήκος της πλατείας απέναντι από το ∆ηµαρχείο. 
Ο λόγος αυτής της κίνησης είναι να αποτελέσει µία επιπλέον προστα-
σία για τα παιδιά που παίζουν στην πλατεία, αλλά και για την ασφά-
λεια των πεζών.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε: «Ψάχνουµε συνεχώς 
τρόπους που βελτιώνουν την καθηµερινότητα των συνδηµοτών µας αλ-
λά ταυτόχρονα αυξάνουν και την ασφάλεια τους.

Αυτή τη φορά τοποθετήσαµε κάγκελα κατά µήκος της πλατείας απέ-
ναντι από το ∆ηµαρχείο, ώστε να αυξήσουµε την ασφάλεια των πεζών αλ-
λά κυρίως των παιδιών που παίζουν εκεί καθηµερινά».

Καθηµερινά   κυρίως την τελευταία  εβδοµάδα,  τα 
κρούσµατα  εξακολουθούν  να βρίσκεται σε ορια-
κό σηµείο.  Αναλυτικότερα, για την Πέµπτη, 8 

Απριλίου ο ΕΟ∆Υ ανακοίνωσε: Τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωµένα κρούσµατα της νόσου που καταγράφηκαν 
τις τελευταίες 24 ώρες είναι , 3.228 εκ των οποίων 10 εντο-
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας 

Ο συνολικός αριθµός των κρουσµάτων ανέρχεται σε 
288.230 (ηµερήσια µεταβολή + 1,1%), εκ των οποίων 
51.4% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα των 
τελευταίων 7 ηµερών, 102 θεωρούνται σχετιζόµενα µε ταξί-
δι από το εξωτερικό και 2.844 είναι σχετιζόµενα µε ήδη γνω-
στό κρούσµα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών µε COVID-19 είναι 
73, ενώ από την έναρξη της επιδηµίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 8.680 θάνατοι. 

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκοµεία 

της επικράτειας είναι 595 (ηµερήσια µεταβολή 13.55%). Ο 
µέσος όρος εισαγωγών του επταηµέρου είναι 522 ασθενείς.

Άνοιξε  από την ∆ευτέρα  το λιανεµπόριο στην Ελλάδα, 
µε εξαίρεση τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας και 
της Κοζάνης, όπου η επιδηµιολογική εικόνα παραµένει κα-
κή.

 Στην υπόλοιπη χώρα, άνοιξαν τα συνοικιακά καταστή-
µατα, τα µεγάλα καταστήµατα-αλυσίδες, που δεν βρίσκονται 
όµως σε εµπορικό κέντρο, οι µεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών, 
ηλεκτρικών ειδών και άλλων, τα πολυκαταστήµατα που στο 
εσωτερικό τους δεν έχουν άλλα καταστήµατα, δηλαδή δεν 
λειτουργούν σαν εµπορικά κέντρα.

Για τους καταναλωτές υπάρχει ειδική διαδικασία αποστο-
λής sms και έχουν στη διάθεσή τους τρεις ώρες προκειµένου 
να γίνουν οι αγορές, ενώ εντός των καταστηµάτων θα πρέ-
πει να τηρείται ελάχιστη απόσταση δύο µέτρων µεταξύ των 

πελατών, ο µέγιστος αριθµός των ατόµων στην αναµονή δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτοµα και ο µέγιστος χρόνος πα-
ραµονής στο σηµείο παραλαβής θα πρέπει να είναι µάξι-
µουµ 10 λεπτά.

Σε οριακό σηµείο  η  κατάσταση της 
πανδηµίας στην Αττική και στις Αχαρνές 

Ανοίγουν τα Λύκεια
τη ∆ευτέρα 12 Απριλίου 2021
Τη ∆ευτέρα 12 Απριλίου ανοίουν και επίσηµα 
τα Λύκεια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, 
όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη 
Κεραµέως, κατά την τακτική ενηµέρωση της Τε-
τάρτης από το υπουργείο Υγείας για τον Κορο-
νοϊό. 

Σύµφωνα µε την υπουργό Παιδείας, δεν υπάρ-
χει ακόµα απόφαση για το άνοιγµα των Γυµνασί-
ων, ∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων Πάντως, ο γε-
νικότερος προσανατολισµός είναι η επαναλει-
τουργία της πρωτοβάθµια εκπαίδευσης µετά το 
Πάσχα.

Η κα Κεραµέως επισήµανε ότι τα Σχολεία θα 
ανοίξουν µε όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 
και προστασίας, όπως η χρήση της µάσκας, οι 
αποστάσεις, χρήση αντισηπτικών κτλ, ενώ προστί-
θεται το προληπτικό µέτρο των self test. 

Σύµφωνα µε τη Νίκη Κραµέως, τα Γενικά και 
Επαγγελµατικά Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν 
και πάλι τα µαθήµατα στην τάξη, τηρουµένων 
όλων των µέτρων που έχουµε ήδη λάβει, όπως:
l Η υποχρεωτική χρήση µάσκας σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, 
l Tα διαφορετικά διαλείµµατα για οµάδες µαθη-
τών, 
l Oι σταθερές οµάδες µαθητών σε αθλήµατα και 
άλλες δραστηριότητες, 
l H χρήση αντισηπτικών, 
l Oι σχολαστικοί καθαρισµοί, 
l Oι τακτικοί αερισµοί των χώρων, ειδικότερα τώ-
ρα που και ο καλός καιρός βοηθά,
l Η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορονο-
ϊού δύο φορές την εβδοµάδα για κάθε µαθητή και 
εκπαιδευτικό Λυκείου. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, µα-
θητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προµη-
θεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδοµάδα 
από το Φαρµακείο.

∆ενδροφύτευση  στην περιοχή Σαράντα Μάρτυρες
Από  την  Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και για 3   ηµέρες η ∆ι-
εύθυνση Πρασίνου µε το ∆ασαρχείο  πραγµατοποίησαν  διεξά-
γουν δενδροφύτευση  στην περιοχή Σαράντα Μάρτυρες.

Η ∆ιεύθυνση Πρασίνου και ο Αντιδήµαρχος  Νίκος Ξαγορά-
ρης  παρουσία της εκπροσώπου του ∆ασαρχείου κ. Ανδριανής 
Σερέπα, πραγµατοποιούν δεντροφύτευση στην περιοχή Σαρά-
ντα Μάρτυρες µε  200 δέντρα όπως κυπαρίσσια, πεύκα, κουκου-
ναριές και βελανιδιές, µε στόχο να δώσουµε πνοή και χρώµα 
στην πόλη µας  Η δράση εντάσσεται στον περιβαλλοντικό σχεδι-
ασµό του ∆ηµάρχου  Σπύρου  Βρεττού, στέλνοντας το µήνυµα 
ότι η καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων µας.

Προστατευτικά 
κάγκελα τοποθέτησε 
ο ∆ήµος Αχαρνών 
στην πλατεία 
∆ηµαρχείου

Οι νικητές από «Κυνήγι των ∆ιαµαντιών» 
Focus στις Αχαρνές 5 λ. · Ανακοίνωση : η διοργανώτρια Εταιρεία του παιχνιδιού 
«Κυνήγι των ∆ιαµαντιών»  για τα λύκεια του δήµου Αχαρνών, ανακοινώνει ότι νι-
κήτριες οµάδες είναι: η Β οµάδα το 1ου λυκείου Αχαρνών και η οµάδα του 7ου 
λυκείου Αχαρνών.

Απονοµή βραβείων 
∆ιαγωνισµού φωτογραφίας 
Βραβεύτηκαν οι νικητές του 1ου Θεµατικού ∆ι-
αγωνισµού Φωτογραφίας «Αχαρνές: Μια γω-
νιά της δικής µου πόλης» καθώς και του 2ου δι-
αγωνισµού Χριστουγεννιάτικης κατοικίας που 
διοργάνωσε ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία 
µε την  ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ή-
µου Αχαρνών – ∆ΗΚΕΑ.. Οι νικητές για το διαγω-
νισµό φωτογραφίας .  
Α.  Ενηλίκων είναι:   1. Κωνσταντίνος Κώστας, 2. 
Ολυµπία ∆ήµου, 3. Μαριάννα Κανέτση 
Β. Μαθητών είναι: 1. Νεφέλη Προβατά,  2. Γιώρ-
γος Φυτάς και 3. Βύρωνας Χελιδώνης
Γ.  Οι νικητές για το διαγωνισµό Χριστουγεννιά-
τικης κατοικίας είναι : 1. Κώστας Σακελαρίου, 2. 
Κατερίνα Μισαηλίδου  και  3. Βασιλική Χρονο-
πούλου

Συγχαρητήρια σε όλους τους συµµετέχοντες 
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Επίσκεψη   Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη στον Ιερό Ναό 
Αγίου ∆ηµητρίου στην Κερατέα για να παρακολουθήσουµε 
από κοντά τις εργασίες αποκατάστασης που πραγµατοποιού-

νται στον Ναό.  Μαζί µε τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θ. 
Αυγερινό και την Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο Τεχνικών Έρ-
γων Ε. Κοσµίδη, µας υποδέχτηκε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Με-
σογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος. Το έργο το οποίο χρηµατοδοτείται 
από την Περιφέρια Αττικής είναι προϋπολογισµού 495.000 ευρώ µε 
ΦΠΑ και αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα περίπου 4 µη-
νών. Συµβάλλουµε έµπρακτα στην ανάδειξη ενός θρησκευτικού και 
ιστορικού µνηµείου της Ανατολικής Αττικής! 

Συνάντηση εργασίας πραγµατοποιήσαµε  στον ΕΥ∆ΗΜΟ 
Α.Ε. µε τον Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη,  τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής  Θανάση Αυγερινό και την 

Εντεταλµένη Σύµβουλο και Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής Παρα-
κολούθησης και Υλοποίησης της Σύµβασης  Ευρώπη Κοσµίδη. Ενη-
µερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράµµα-
τος Ολιστικής Πράσινης Αστικής Αναζωογόνησης στους ∆ήµους 
Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερµίου µε παρόντες τον ∆ήµαρχο Μα-
ραθώνα  Στέργιο Τσίρκα και τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου Παναγιώτη Καλφαντή. Το έργο, κό-
στους 297.586,73 €, υλοποιείται µέσω προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ των ∆ήµων και του ΕΥ∆ΗΜΟΣ Α.Ε. .

Την πεποίθηση πως ο σεβασµός απέναντι στη γυναίκα και το 
παιδί και η µηδενική  ανοχή στην κακοποίησή τους είναι ένας 
στόχος που χρειάζεται να υποστηριχθεί από όλα τα επίπεδα δι-

οίκησης, προκειµένου να υπάρχει συντονισµός δράσεων και αποτελε-
σµατική αντιµετώπιση φαινοµένων βίας, διατύπωσε ο Περιφερειάρχης 
Αττικής και Αντιπροέδρος της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλης στη ∆ιαδικτυακή εκ-
δήλωση µε θέµα «Η ενδοοικογενειακή βία και το #metoo στην Ελλά-
δα». Το συντονισµό της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η Περιφέ-
ρεια Αττικής, το Γραφείο Ισότητας της ΕΝ.ΠΕ και η Περιφερειακή Επιτρο-
πή Ισότητας των  Φύλων της Αττικής, είχε η Επικεφαλής του Γραφείου 
Ισότητας της ΕΝ.ΠΕ Φωτεινή Βρύνα.

Αυτοψία σε έργα που εκτελούνται στον ∆ήµο Νέας Ιωνίας 
µε χρηµατοδότηση της  Περιφέρειας Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισµού 13,4 εκατ. ευρώ, πραγµατοποίησε  η Αντι-

περιφερειάρχης Βορείου Τοµέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, πα-
ρουσία  της ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας ∆έσποινας Θωµαΐδου και κλι-
µακίου των Τεχνικών  Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βο-
ρείου Τοµέα Αθηνών. Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη, βρέ-
θηκε στα εργοτάξια τριών από τα πέντε  υπό εκτέλεση έργων που 
χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, όπου και διαπίστωσε την πο-
ρεία των εργασιών αλλά και ενηµέρωσε τους εµπλεκοµένους για τις 
ενέργειες  που βρίσκονται σε εξέλιξη για την άρση των εµποδίων 
που ευθύνονται για  καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσής τους.

Ξεκίνησαν  το βράδυ, Παρασκευή 2 Απριλίου, εργασίες αποκα-
τάστασης του  οδοστρώµατος επί της Λ. Τατοΐου  από το ύψος 
της Εθνικής Αθηνών - Λαµίας µέχρι  το πρώην Βασιλικό Κτήµα 

Τατοΐου. Οι εργασίες, οι οποίες εκτελούνται κατά τις  βραδινές ώρες, πε-
ριλαµβάνουν επεµβάσεις τοπικού  χαρακτήρα καθώς και την   συντή-
ρηση µεγαλύτερων τµηµάτων µε απόξεση του παλαιού ασφαλτοτάπη-
τα,  ισοπεδωτική στρώση και  κατασκευή  αντιολισθηρού ασφαλτικού 
τάπητα. Με αφορµή τις σχετικές εργασίες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης επισηµαίνει:  «Βασική µας προτεραιότητα στην Περιφέρεια 

Αττικής είναι η ασφάλεια των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ένα 
µεγάλο πρόγραµµα Αποκατάστασης Βλαβών και Επεµβάσεων Τοπικού 
Χαρακτήρα στο Οδικό ∆ίκτυο πρώην ∆ΕΣΕ το οποίο είναι συνολικού 
προϋπολογισµού  4.000.000,00 €  (µε ΦΠΑ)». Οι εργασίες  εκτελούνται 
σύµφωνα µε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις Οι εργασίες  
εκτελούνται σύµφωνα µε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και 
σχετική απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Τις δράσεις συντο-
νίζει ο αρµόδιος για θέµατα της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Μητροπολιτι-
κών Υποδοµών Θ. Κατσιγιάννης και ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  
Μητροπολιτικών Υποδοµών της  Περιφέρειας Αττικής Π. Καρυώτης.

Συνεχίζονται µε εντατικούς ρυθµούς σε όλες τις περιοχές της 
Αττικής τα Rapid Tests  από τις Κινητές Οµάδες Επισκέψεων 
στο Σπίτι της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο πλαίσιο 

της ∆ράσης «Ιπποκράτης», που υλοποιείται µετά από σχετική  πρω-
τοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. Την τελευταία 
εβδοµάδα (και συγκεκριµένα από την περασµένη Παρασκευή 26/03 
έως και σήµερα 2/04, πραγµατοποιήθηκαν 3.920  rapid tests σε κοι-
νωνικές ∆οµές, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων και σε πολίτες 
στις εξής περιοχές: Κορυδαλλός,  Αχαρνές, Παλλήνη, Αγία Παρα-
σκευή, Πετρούπολη, Αθήνα, Ρέντη, Πειραιάς,  Ηράκλειο, Μαρούσι, 
Αχαρνές, Θρακοµακεδόνες, Πεύκη, Μαγούλα, Αρτέµιδα, Αυλώνας, 
Αιγάλεω, Μάνδρα, Ραφήνα, Ασπρόπυργος. Από την έναρξη της 
∆ράσης, στις 3 Μαρτίου, έως και σήµερα έχουν διενεργηθεί 13.254 
Rapid Tests σε όλη την Αττική. 

Ξεκίνησαν  από την ∆ευτέρα 5 Απριλίου στον οδικό άξονα Βάρ-
κιζας – Σουνίου, πλησίον των σηράγγων «Τρύπες του Καραµαν-
λή», οι επείγουσες εργασίες τοποθέτησης µεταλλικών διχτυών 

προκειµένου να αρθούν οι χρόνιες επικινδυνότητες από καταπτώσεις µι-
κρών και µεγαλύτερων βράχων.  Παράλληλα θα διενεργηθούν και 
ασφαλτοστρώσεις σε ένα µεγάλο µέρος της Λ. Αθηνών – Σουνίου. Αν 
και ο αρχικός σχεδιασµός ήταν οι εργασίες να διαρκέσουν τρεις µε τέσ-
σερις µήνες, µετά από παρέµβαση του Περιφερειάρχη  Γιώργο Πατούλη 
προς τον ανάδοχο επιτεύχθηκε η σύντµηση των εργασιών µε διπλές βάρ-
διες και Σαββατοκύριακα. Στόχος είναι στις 24 Απριλίου, το Σάββατο του 
Λαζάρου, τα έργα να έχουν αποπερατωθεί.

Η βαφή και αντικατάσταση των στύλων ηλεκτροφωτισµού 
της Αττικής συνεχίζεται αµείωτη! Καθώς επίσης και οι ασφαλ-
τοστρώσεις σε όλους τους ∆ήµους της Αττικής ! Θα το έχετε 

διαπιστώσει ήδη.. για παράδειγµα στις Αχαρνές όπου διαµένω 
ασφαλτοστρώνονται ήδη δρόµοι στην περιοχή της Αγριλέζας σε κά-
θετους δρόµους της οδού Μόλας καθώς και στο κέντρο των Αθηνών.

Ετοιµοµαγειρέµατα αξίας 5.000.000€ σε   ευπαθείς οµάδες ψη-
φίστηκε σχεδόν οµόφωνα από το περιφερειακό συµβούλιο και 
θα διατεθούν µέσω της Περιφέρεια Αττικής στους ∆ήµους της 

Αττικής. Το επισιτιστικό πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τους ΚΑΠ του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ένα σηµαντικό έργο πνοής γίνεται πραγµατικότητα ! 
Θέλω να απευθύνω τις θερµές ευχαριστίες µου προς τον Πε-
ριφερειάρχη Αττικής  Γιώργο  Πατούλη για το έµπρακτο και 
διαρκές ενδιαφέρον του αναφορικά µε όλα τα ζητήµατα που 
απασχολούν το ∆ήµο µας, συµπεριλαµβανοµένου και του 
αντιπληµµυρικού έργου στο Βρυσάκι στη ∆ηµοτική Κοινότη-
τα Αγίου Στεφάνου. 

Το συγκεκριµένο έργο µειώνει σε µεγάλο βαθµό τις δυσµενείς 
επιπτώσεις από τις πληµµύρες, στις περιουσίες των συµπολιτών 
µας, διασφαλίζοντας πάνω απ’όλα την προστασία ανθρώπινων ζω-
ών. Όλοι είδαµε τι συνέβη πρόσφατα µε τη «Μήδεια» στο ∆ήµο 
µας, κάτι που µας υποχρεώνει να είµαστε συνεχώς σε εγρήγορση 
απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόµενα και όσο το δυνατό καλύ-
τερα προετοιµασµένοι. Σε συνεργασία και µε την Περιφέρεια δηµι-
ουργούµε µία αποτελεσµατική ασπίδα προστασίας µε αντιπληµµυ-
ρικά έργα υποδοµής, που µειώνουν τις δυσµενείς συνέπειες των 
φυσικών καταστροφών. Να ευχαριστήσω ακόµη τους Αντιπεριφε-
ρειάρχες   Θανάση  Αυγερινό και Νικόλαο Πέππα,  την Εντεταλµέ-
νη  Σύµβουλο Τεχνικών Έργων Ευρώπη Κοσµίδη και όλα τα στε-
λέχη της Περιφέρειας που συνεργάζονται εύρυθµα µε τα στελέχη 
και τις υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε κοινή στόχευση την πα-
ραγωγή έργου προς όφελος των πολιτών.

Ο ∆ήµαρχος  ∆ιονύσου 
Γιάννης   Καλαφατέλης 
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ:
Η κυβέρνηση αγνοεί ακόµα και 
το ΣτΕ για να πάει το καζίνο εκεί 
που προστάζουν τα συµφέροντα
Το «Πράσινο Κίνηµα» καταγ-
γέλλει την χωρίς προσχήµα-
τα περιφρόνηση, από την κυ-
βέρνηση, του Συµβουλίου 
της Επικρατείας για την µετε-
γκατάσταση του καζίνο της 
Πάρνηθας στην περιοχή του 
Αµαρουσίου.

Συγκεκριµένα, σε διάταξη 
που κατέθεσε η κυβέρνηση σε 
νοµοσχέδιο του Υπουργείου 
Υγείας (!) αντικαθίσταται η ρύθ-
µιση µε την οποία το ΣτΕ έκρινε 
αντισυνταγµατική και απέτρεπε 
τη µεταφορά του καζίνο, µε νέα 
ρύθµιση που επιτρέπει κατ 
εξαίρεση και υπό όρους, να µεταφέρονται καζίνο εντός του 
ίδιου νοµού.

Το Πράσινο Κίνηµα, µαζί µε τις αυτοδιοικητικές του παρατά-
ξεις και τα µέλη του, αντιτάχθηκε από την πρώτη στιγµή στην µε-
ταφορά του Καζίνο στο Μαρούσι και συµµετείχε ενεργά µε κά-
θε τρόπο στην κινητοποίηση φορέων και πολιτών για την απο-
τροπή της και θα συνεχίσει σε αυτόν τον δρόµο.

Θεωρούµε ότι οι επιπτώσεις µιας τέτοιας «ανάπτυξης» θα εί-
ναι ανεπανόρθωτες στην οικονοµία, τον πολιτισµό και τη κοινω-
νική δοµή της χώρας.

Το Πράσινο Κίνηµα δίνει τη µάχη για την παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας, για ένα νέο, δίκαιο, βιώσιµο και υγιές 
αναπτυξιακό µοντέλο που θα δίνει έµφαση στον Ανθρώπινο πα-
ράγοντα, στις Ιδιαιτερότητες και στα Συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
κάθε περιοχής, στην τοπικότητα και στην φέρουσα ικανότητα κά-
θε περιοχής, µε σχεδιασµό σε βάθος χρόνου.

Νύχτα πέρασε η νέα νοµοθετική ρύθµιση για 
µεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

Κατ' εξαίρεση και υπό όρους επιτρέπεται η µεταφο-
ρά επιχειρήσεων καζίνο σε νέα έδρα στον ίδιο νό-
µο, µε διάταξη του πολυνοµοσχεδίου που κατατέ-

θηκε τη νύχτα στη Βουλή.
Τη µεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι ξε-

µπλοκάρει η κυβέρνηση µε πρόταση νέας νοµοθετικής ρύθ-
µισης, που κατατέθηκε τη νύχτα στη Βούλη και περιλαµβάνε-
ται σε πολυνοµοσχέδιο µε έκτακτα µέτρα για την πανδηµία. 
Η νέα ρύθµιση έρχεται να αντικαταστήσει προηγούµενη που 
κρίθηκε αντισυνταγµατική από το Συµβούλιο της Επικρατεί-
ας, επειδή «φωτογράφιζε» µόνο την περίπτωση του Καζίνο 
Πάρνηθας. Η εµπλοκή στη µεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας 
είχε σηµειωθεί τον Ιανουάριο, όταν ακυρώθηκαν από το ΣτΕ 
ο νόµος 4499 του 2017 και η σχετική υπουργική απόφαση, 
βάσει των οποίων οι όµιλοι Λασκαρίδη και Κόκκαλη 
(Intralot), που ελέγχουν το Καζίνο, είχαν σχεδιάσει την επέν-
δυση για τη µεταφορά του στο Μαρούσι.

Η νέα προτεινόµενη ρύθµιση, προκειµένου να µην θεω-
ρηθεί και πάλι ως «φωτογραφική» για την περίπτωση του Κα-
ζίνο Πάρνηθας, ακυρώνει τη γενική απαγόρευση µεταφοράς 
καζίνο που ίσχυε ως τώρα και επιτρέπει, κατ' εξαίρεση και υπό 
όρους, να µεταφέρονται καζίνο εντός του ίδιου νοµού. Πα-
ράλληλα, διαλαµβάνει και ειδικές πρόνοιες για το Καζίνο της 
Πάρνηθας και τη µεταφορά του.

Ειδικότερα, η προτεινόµενη ρύθµιση επιτρέπει την κατ' 
εξαίρεση µεταφορά υφιστάµενης επιχείρησης καζίνο για λό-
γους δηµοσίου συµφέροντος, εφόσον αυτή λειτουργεί του-
λάχιστον επί δεκαετία και έχει αδειοδοτηθεί µε οποιοδήποτε 
καθεστώς για συγκεκριµένη θέση ή περιοχή. Για να επιτραπεί 
η µεταφορά θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει αδυναµία 
απρόσκοπτης και βιώσιµης συνέχισης της λειτουργίας του κα-
ζίνο στην υφιστάµενη θέση και ότι η µεταφορά της δηµιουρ-
γεί αυξηµένα και µετρήσιµα πλεονεκτήµατα για το δηµόσιο 
συµφέρον. Η επιχείρηση πληρώνει στο ∆ηµόσιο τίµηµα το 
οποίο καλύπτει την υπεραξία που η επιχείρηση καζίνο απο-

κτά λόγω της µεταφοράς στη νέα θέση. Για τη µεταφορά θα 
εκδίδεται Προεδρικό ∆ιάταγµα από τους συναρµόδιους 
υπουργούς, το οποίο θα ελέγχεται από το ΣτΕ. Μεταξύ άλ-
λων, η επιχείρηση θα είναι υποχρεωµένη να δηµιουργήσει 
και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και να λάβει µέτρα για τη µε-
τακίνηση του προσωπικού στη νέα θέση χωρίς να υπάρξει 
βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας, αλλιώς να καταβάλ-
λει τη νόµιµη αποζηµίωση. Ειδικά για τη µεταφορά της υφι-
στάµενης επιχείρησης καζίνο µε την επωνυµία «Ελληνικό Κα-
ζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» (ΕΚΠΑ ΑΕ), από την Πάρνηθα σε άλλη 
θέση εντός της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ότι ισχύουν, 
µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:
• ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας µε βιώσιµο τρόπο για 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας του κα-
ζίνο στην νέα θέση. Ο αριθµός των θέσεων δεν µπορεί να 
υπολείπεται των τριακοσίων (300).
• Καταβάλλεται αντάλλαγµα για τη µεταφορά στη νέα θέση 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο από την ΕΚΠΑ ΑΕ, ενώ διασφαλίζεται 
ότι σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της ΕΤΑ∆ ΑΕ στο µετοχι-
κό κεφάλαιο της ΕΚΠΑ ΑΕ δεν θα µειωθεί κάτω του ποσο-
στού σαράντα οκτώ κόµµα εννέα τοις εκατό (48.9%).
• Η εταιρεία θα αναλάβει τις δαπάνες για τις αναγκαίες εργα-
σίες και επενδύσεις για την αποκατάσταση και αναβάθµιση 
του τοπίου και του περιβάλλοντος στην Πάρνηθα

Πηγή: https://www.businessdaily.gr/- Νώντα Χαλδούπη 
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Προθεσµία µέχρι και τις 19 Απριλίου θα 
έχουν οι επιχειρήσεις για να υποβάλλουν αι-
τήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7 µέ-
σω της οποίας θα διατεθούν ενισχύσεις συνο-
λικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Ο έβδοµος κύκλος 
της επιστρεπτέας προκαταβολής θα καλύψει 
µέρος της απώλειας του τζίρου για το πρώτο 
τρίµηνο του 2021 και θα λειτουργήσει συµ-
ψηφιστικά µε την επιστρεπτέα προκαταβολή 
6 που κάλυψε την απώλεια τζίρου του Ιανου-
αρίου.

l Από το 2022 θα είναι υποχρεωτική η έκδο-
ση ηλεκτρονικών τιµολογίων για τις επιχει-
ρήσεις. Από το µέτρο θα εξαιρούνται αρχι-
κά οι µικρές επιχειρήσεις που αν δεν ξεπερ-
νούν έναν συγκεκριµένο χαµηλό τζίρο θα 
απαλλάσσονται σε πρώτη φάση από την 
έκδοση των εν λόγω τιµολογίων. Ωστόσο 
στους µακροπρόθεσµους στόχους του 
υπουργείου Οικονοµικών είναι κάθε συ-
ναλλαγή που πραγµατοποιείται µεταξύ 
των επιχειρήσεων και επαγγελµατιών αλ-
λά και κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τα-
µειακή µηχανή να πηγαίνει κατευθείαν στις 
βάσεις δεδοµένων του συστήµατος Taxis 
για διασταυρώσεις και υπολογισµό ΦΠΑ 
που πρέπει να καταβληθεί.

l ∆ιπλή αποζηµίωση για τα µειωµένα ενοίκια 
του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου αναµένε-
ται να λάβουν προς το τέλος του Απριλίου οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων. Όπως αποκάλυψε ο 
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας 
σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα  «Καθη-
µερινή», «δροµολογούµε υπό συγκεκριµέ-
νες προϋποθέσεις την καταβολή διπλής απο-
ζηµίωσης στο τέλος του Απριλίου τόσο για 
τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο , χω-
ρίς δήλωση για τον τελευταίο µήνα». Επίσης 
προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν νέα µέτρα για 
τον Απρίλιο που θα περιλαµβάνουν αναστο-
λή φορολογικών υποχρεώσεων και πληρω-
µών επιταγών.

l «∆ώρο» και το ενοίκιο του Απριλίου κάνει 
η κυβέρνηση στις κλειστές µε κρατική εντο-
λή επιχειρήσεις, άρα ακόµη ένας µήνας 
που οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αποζηµιω-
θούν από το κράτος. Με τις πληρωµές για 
το «κούρεµα» Ιανουαρίου να καταβάλλο-
νται µε σχεδόν 2 µήνες καθυστέρηση, το 
Υπουργείο Οικονοµικών βρήκε «φόρµου-
λα» που θα επιτρέπει να εκταµιεύονται πιο 
γρήγορα τα ποσά που αναλογούν σε κάθε 
ιδιοκτήτη. Ήδη το υπουργείο προαναγγέλ-
λει «διπλή» πληρωµή µέσα στο β΄10ηµερο 
του ερχόµενου µήνα.

l Αναστέλλεται, έως 31.5.2021, η διενέργεια 
κατασχέσεων, πλειστηριασµών και αναγκα-
στικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδο-
ση ακινήτου – κύριας κατοικίας, για φυσικά 
πρόσωπα που θεωρούνται, σύµφωνα µε τις 
τιθέµενες προϋποθέσεις και κριτήρια, ως 
πληγέντες (κατά βάση όσοι έχουν λάβει οικο-
νοµική ενίσχυση λόγω µείωσης µισθού ή 
εσόδων, µειωµένο µίσθωµα, ενίσχυση µε τη 
µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής κ.λπ.).

– Οµοίως, αναστέλλονται οι προθεσµίες άσκη-
σης ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων που 
αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστι-
κής εκτέλεσης.

– Εξειδικεύονται τα λοιπά κριτήρια επιλεξιµότη-

τας φυσικών προσώπων (αξία κύριας κατοι-
κίας έως 250.000 ευρώ, ύψος οικογενειακού 
εισοδήµατος, ύψος ανεξόφλητου κεφαλαίου 
της οφειλής κ.λπ.).

– Προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για την υπαγωγή των ενδιαφεροµένων στη 
ρύθµιση και καθορίζεται η σχετική διαδικα-
σία (υποβολή αίτησης, χορήγηση βεβαίωσης 
κ.λπ.).

– Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, 
µε KYA, ειδικότερων ζητηµάτων σχετικά µε τη 
διαδικασία αναστολής κατασχέσεων και πλει-
στηριασµών ακινήτων.

l Παρατείνεται εκ νέου κατά τρεις µήνες έως 
τις 30 Ιουνίου η ισχύς του µηχανισµού ενί-
σχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όπως αυτό αναφέ-
ρεται σε άρθρα διατάξεων του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που 
περιλαµβάνονται στο πολυνοµοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη Βουλή. Υπενθυµίζεται 
ότι η ισχύς του µηχανισµού ενίσχυσης 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα έληγε κανονικά στις 31 
Μαρτίου 2021.

l Πρόκειται για τα άρθρα 95 έως 97 των διατά-
ξεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων στα οποία επισηµαίνονται 
µεταξύ άλλων τα εξής: Παρατείνεται κατά 3 
µήνες, έως και τις 30 Ιουνίου του 2021 η δι-
άρκεια κάλυψης, από τον κρατικό προϋπο-
λογισµό, των ασφαλιστικών εισφορών των 
εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται: -στον 
τριτογενή τοµέα,    – στους κλάδους των αε-
ροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφορών,  – 
στον κλάδο των τουριστικών καταλυµάτων 
δωδεκάµηνης λειτουργίας. 

l Έως τις 9 Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν 
οι αιτήσεις επαγγελµατιών και επιχειρήσε-
ων για συµµετοχή στο πρόγραµµα «Γέφυ-
ρα 2». Μετά την κατάθεση της νοµοθετικής 
ρύθµισης στη Βουλή, η Ειδική Γραµµατεία 
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓ∆ΙΧ) προ-
ετοιµάζεται να ενεργοποιήσει την πλατ-
φόρµα στις αρχές της επόµενης εβδοµά-
δας. Τις κρατικές επιδοτήσεις των περίπου 
300 εκατ. ευρώ θα µοιραστούν περισσότε-
ροι από 100.000 επαγγελµατίες και επιχει-
ρήσεις οι οποίοι και θα ενισχυθούν -εφό-
σον καλύπτουν τα κριτήρια- µε έως και 
50.000 ευρώ (ή µε έως 90% επί της µηνιαί-
ας δόσης) για χρονικό διάστηµα 8 µηνών 
προκειµένου να κρατήσουν το δάνειό τους 
ενήµερο.

l Στο ίδιο νοµοσχέδιο, εκτός από το πρόγραµ-
µα «Γέφυρα 2», έχει συµπεριληφθεί η διάτα-
ξη για το «πάγωµα» των επιταγών για επιπλέ-
ον 30 ηµέρες (δηλαδή για ολόκληρο τον 
Απρίλιο), αλλά και για το πάγωµα των πλει-
στηριασµών έως και τις 13 Μαΐου ή έως τις 31 
Μαΐου, εφόσον πρόκειται για υπόθεση που 
σχετίζεται µε την κύρια κατοικία του οφειλέ-
τη. Επίσης, προβλέπεται η παράταση των µι-
σθωτηρίων συµβολαίων επαγγελµατιών, οι 
οποίοι παρέµειναν κλειστοί κατά τη διάρκεια 
της πανδηµίας.

l Τρίµηνη παράταση παίρνει η διαδικασία για 
την υποβολή αιτήσεων ενώπιον της Επι-
τροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών από φορολογούµενους, οι 
οποίοι έχουν προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη 
καθώς αµφισβητούν φόρους και πρόστιµα 

που τους έχουν επιβληθεί. Σύµφωνα µε 
απόφαση του υπουργού Οικονοµικών κ. 
Χρήστου Σταϊκούρα, η νέα προθεσµία για 
την υποβολή των αιτήσεων στην ειδική 
Επιτροπή είναι η 30η Ιουνίου. Όσοι φορο-
λογούµενοι αµφισβητούν φόρους και 
πρόστιµα που τους έχουν βεβαιωθεί µπο-
ρούν να υποβάλλουν αίτηση, προκειµέ-
νου να ενταχθούν στην νέα µορφή διευθέ-
τησης των διαφορών που έχουν µε τις ελε-
γκτικές αρχές.

l Στα µέσα Μαΐου αναµένεται να ξεκινήσει η 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, κα-
θώς τότε προγραµµατίζει η ΑΑ∆Ε το άνοιγµα 
του ηλεκτρονικού συστήµατος Taxisnet. Η 
αποπληρωµή του φόρου που θα προκύψει 
από την εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει σε 
οκτώ δόσεις, αρχής γενοµένης από τον Ιού-
λιο, µε την τελευταία να καταβάλλεται τον 
Φεβρουάριο του 2022. Μια σηµαντική αλλα-
γή που εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο µε 
στόχο την τόνωση των δηµοσίων εσόδων εί-
ναι η αύξηση του ποσοστού έκπτωσης στην 
περίπτωση που ο φορολογούµενους απο-
πληρώσει εφάπαξ τον φόρο που προκύπτει.

l Με αποφάσεις του ∆ιοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, Γιώργου Πι-
τσιλή, παρατείνονται οι προθεσµίες:    -Ηλε-
κτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών 
καταστάσεων ΜΥΦ 2020, µέχρι την ∆ευτέ-
ρα, 17 Μαΐου 2021.  -∆ιόρθωσης των απο-
κλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προ-
µηθευτών, µέχρι την Παρασκευή, 18 Ιουνί-
ου 2021.  -Απόσυρσης και αναβάθµισης 
των ταµειακών µηχανών, µέχρι την Τετάρ-
τη, 30 Ιουνίου 2021.

l Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021 παρατείνεται εκ 
νέου η προθεσµία για την καταβολή ασφαλι-
στικών εισφορών των επιχειρήσεων/εργοδο-
τών για τις περιόδους απασχόλησης Φεβρου-
αρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, όπως 
αναφέρεται σε Κοινές Αποφάσεις των υπουρ-
γών Οικονοµικών – Εργασίας. Η προθεσµία 
αφορά σε αυτούς που εντάσσονται στο πλαί-
σιο λήψης των µέτρων για την αντιµετώπιση 
των συνεπειών της πανδηµίας, τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της 
οµαλής λειτουργίας της αγοράς.

l Παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021 το 
καθεστώς της τηλεργασίας σε ολόκληρη 
την επικράτεια, όπως αναφέρεται στις δύο 
νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Οι-
κονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υγείας που δηµοσιεύθη-
καν στο ΦΕΚ.

l Άνοιξε η ειδική πλατφόρµα στο σύστηµα Ερ-
γάνη για την υποβολή δηλώσεων αναστολής 
των συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων κα-
τά τον µήνα Απρίλιο. Οι εργοδότες κλειστών 
αλλά και πληττόµενων επιχειρήσεων, βάσει 
των νέων ΚΑ∆ του υπουργείου Οικονοµι-
κών, µπορούν από σήµερα έως και την Πα-
ρασκευή 9/4/2021 να υποβάλλουν δηλώ-
σεις αναστολής συµβάσεων εργασίας, που 
αφορούν είτε όλο τον µήνα Απρίλιο είτε µέ-
ρος αυτού. Από το Σάββατο 10/4/2021 και 
µετά, οι επιχειρήσεις - εργοδότες θα µπορούν 
να προαναγγέλλουν αναστολές συµβάσεων 
εργασίας εργαζοµένων, µη έχοντας τη δυνα-
τότητα µεταβολής των δηλώσεων για χρονι-

κό διάστηµα από 1/4/2021 
έως και 9/4/2021.
l Αναστολή εισφοράς αλ-

ληλεγγύης και το 2022 : Η αναστολή της ει-
σφοράς αλληλεγγύης και για το 2022 έχει 
κλειδώσει για τους µισθωτούς, τους ελεύ-
θερους επαγγελµατίες και τους φορολο-
γουµένους µε εισοδήµατα από ενοίκια και 
µερίσµατα, συνολικά 1,2 εκατ. φυσικά 
πρόσωπα.

l Καταβολή δώρου Πάσχα :  -Κατά τα πρότυπα 
του δώρου των Χριστουγέννων θα καταβλη-
θεί και το δώρο του Πάσχα στους εργαζοµέ-
νους του ιδιωτικού τοµέα. - Το µερίδιο του ερ-
γοδότη θα πρέπει να καταβληθεί το αργότε-
ρο τη Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου. - Ο ερ-
γοδότης τους θα καταβάλει το µερίδιο που 
αντιστοιχεί στις ηµέρες που εργάστηκαν από 
την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου. -Για 
τις ηµέρες που βρίσκονταν σε αναστολή, ανα-
λαµβάνει το κράτος, µε βάση υπολογισµού 
όχι το µισθό τους αλλά την αποζηµίωση των 
534 ευρώ.

l Παράταση καταβολής εισφορών : -Έως τις 
31 ∆εκεµβρίου 2021 παρατείνεται εκ νέου 
η προθεσµία για την καταβολή ασφαλιστι-
κών εισφορών των επιχειρήσεων/εργοδο-
τών για τις περιόδους απασχόλησης Φε-
βρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, 
όπως αναφέρεται σε Κοινές Αποφάσεις 
των υπουργών Οικονοµικών – Εργασίας. 
-Η προθεσµία αφορά σε αυτούς που εντάσ-
σονται στο πλαίσιο λήψης των µέτρων για 
την αντιµετώπιση των συνεπειών της παν-
δηµίας, τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας 
και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας 
της αγοράς.

l Επίδοµα 534 ευρώ: Αρχίζουν οι δηλώσεις για 
τις αναστολές Απριλίου : - Από σήµερα Πέ-
µπτη, 1 Απριλίου στις 12 µ.µ. έως την Παρα-
σκευή, 9 Απριλίου αρχίζουν οι δηλώσεις στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» για τις 
αναστολές Απριλίου και τη χορήγηση του 
επιδόµατος των 534 ευρώ. -Σηµειώνεται ότι 
το παραπάνω χρονικό διάστηµα θα µπορούν 
να υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συµ-
βάσεων εργασίας που µπορούν να αφορούν 
είτε ολόκληρο τον µήνα Απρίλιο, είτε µέρος 
αυτού.

l Μη επιστρεπτέα αποζηµίωση ειδικού σκοπού 
έως 4.000 ευρώ σε κλειστές επιχειρήσεις - 
Ποιοι και πότε θα τη λάβουν : - Ένα πρόσθε-
το µέτρο στήριξης των επιχειρήσεων εκείνων 
που θα παραµείνουν κλειστές µε κρατική 
εντολή τον Απρίλιο ανακοίνωσε ο υπουργός 
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας. - Συγκε-
κριµένα, ανακοίνωσε αυξηµένη αποζηµίωση 
ειδικού σκοπού για επιχειρήσεις κλάδων 
που εφαρµόζονται περιοριστικά µέτρα. Οι 
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργα-
ζόµενους και έχουν κύριο ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε τα 
µεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις 
περιοχές όπου εφαρµόζονται περιοριστικά 
µέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, είναι 
δικαιούχοι αυξηµένης αποζηµίωσης ειδικού 
σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο 
µείωσης τζίρου. Περισσότερες πληροφορίες 
στην Καθηµερινή Ενηµέρωση του ΒΕΑ 
https://acsmi.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba
%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce...
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ΜΕΡΟΣ  ∆ΕΥΤΕΡΟ   
Α.  Γιωργάκης Λέκκας: Μενιδιάτης 
Οπλαρχηγός.

Ο Γιωργάκης Λέκκας γεννήθηκε στο 
Μενίδι του 1784. Ήταν αδερφός των 
άλλων οπλαρχηγών Μήτρου και 

Αναστάση. Το ξέσπασµα της Επανάστασης 
τον βρήκε ξενιτεµένο και ασχολούµενο µε 
το εµπόριο. Γύρισε γρήγορα στην Αττική και 
διακρίθηκε ως Καπετάνιος των Μενιδιατών. 
∆ιατηρούσε ξεχωριστό στρατιωτικό σώµα 
αλλά και συνεργαζόταν στενά µε τον αδερ-
φό του Μήτρο Λέκκα. Έλαβε µέρος σε πολ-
λές µάχες της Αττικής, της ανατολικής Ελλά-
δας και της Πελοποννήσου. Τιµήθηκε µε τον 
βαθµό του Χιλίαρχου και στη συνέχεια µε 
τον βαθµό του Αντιστρατήγου. Το 1824 έλα-
βε µέρος στον εµφύλιο πόλεµο στην Πελο-
πόννησο µε το µέρος της Κυβέρνησης. Στη 
συνέχεια προσβλήθηκε από επιδηµική 
ασθένεια (µάλλον τύφο) και στις 6 Απριλίου 
1825 πέθανε ένδοξος και τιµηµένος, σε ηλι-
κία 41 ετών. «…Όλη η πόλις ελυπήθη δια 
τον θάνατο του καλού πατριώτη…», σηµει-
ώνει ο συντάκτης της «Εφηµερίδος των 
Αθηνών», την Τρίτη 21 Απριλίου 1825.

Ο Γιωργάκης Λέκκας ήταν ατρόµητος, πα-
ράτολµος αλλά και οξύθυµος. Ήρθε σε σύ-
γκρουση µε τον ∆ηµήτριο Υψηλάντη και τον 
Νικηταρά για τον έλεγχο του κάστρου της Αθή-
νας, τον καιρό που οι οπλαρχηγοί των ξωτά-
ρηδων της Αττικής (Μελέτης Βασιλείου, Ανα-
γνώστης Κιουρκατιώτης, Γιάννης Ντάβαρης, 
Μήτρος Λέκκας, Μήτρος Λίτζας κ.α.) ζητούσαν 
δικαιωµατικά ως εµπειροπόλεµοι να αποκτή-
σουν τον έλεγχο του Κάστρου της Ακρόπολης, 
στη θέση των αποδεδειγµένα µέχρι τότε διοι-
κούντων αυτό ανίκανων Αθηναίων. 

Ο Γιωργάκης Λέκκας και οι υπόλοιποι 
Οπλαρχηγοί της Αττικής προσκάλεσαν και πα-
ρέδωσαν τα κλειδιά του Κάστρου στο Λιοντά-
ρι της Ρούµελης Οδυσσέα Ανδρούτσο. Στη τε-
λετή της παράδοσης του Κάστρου προσέφε-
ραν στον Ανδρούτσο την σπάθα του Οµέρ 
Βρυώνη που κρατούσαν ως λάφυρο από την 
µάχη του ∆ραγουµάνου. 

Β.   Ο Μενιδιάτης Οπλαρχηγός 
Κόλλιας Τζελεπής.
Ο Κόλλιας Τζελεπής γεννήθηκε στο Μενίδι το 
1794. Υπήρξε Οπλαρχηγός στον αγώνα του 
1821. Σηµειώνεται σε κατάσταση στρατιωτών 
του Ιωάννη Γκούρα τον Αύγουστο του 1824 
µαζί µε άλλους Μενιδιάτες, µε επικεφαλής τον 
∆ηµήτρη Πατίλα από τα Σάλονα. 

Μετά την κάθοδο του Κιουταχή, ο Κόλ-
λιας Τζελεπής τίθεται επικεφαλής ευάριθµων 
συµπατριωτών του, συµµετέχει στο στρατόπε-
δο της Ελευσίνας και παίρνει µέρος σε όλες 
σχεδόν τις µάχες της Αττικής: Χαϊδάρι, Ελευσί-
να, Καµατερό, Κερατσίνι, Πειραιά, Άγιο Ιωάν-
νη Χασιάς και σε πολλές άλλες. Μετά την απε-
λευθέρωση προικοδοτείται µε τον βαθµό του 
Υπολοχαγού της Φάλαγγος (τιµητική διάκρι-
ση σε Καπετάνιους και Οπλαρχηγούς). 

Ο Κόλλιας Τζελεπής συγκαταλεγόταν 
στους πρόκριτους του Μενιδίου. Πολλά έγ-
γραφα της εποχής φέρουν την υπογραφή του, 
µαζί µε τις υπογραφές και άλλων Προκρίτων 
ή ∆ηµογερόντων της ∆ηµογεροντίας του Με-

νιδίου. Μετά την απελευθέρωση εκλέγεται 
∆ήµαρχος του Μενιδίου και µάλλον είναι ο 
πρώτος ∆ήµαρχος µετά την Τουρκοκρατία. Η 
υπογραφή του ως ∆ηµάρχου υπάρχει σε αρ-
κετά επίσηµα έγγραφα.

Είναι άγνωστο αν ήταν συγγενής µε τον 
επίσης Μενιδιάτη Αγωνιστή του 1821 Σπύρο 
∆ήµα Τζελεπή, ο οποίος επίσης πολέµησε µε 
τον Ιωάννη Γκούρα και τραυµατίστηκε στη 
Μάχη του Μαρτίνου. Σήµερα στο Μενίδι δεν 
υπάρχει το επώνυµο Τζελεπής. Οι απόγονοι 
το άλλαξαν σε ∆αµάσκος και κράτησαν το 
«Τζελεπής» ως ψευδώνυµο ή παρατσούκλι. 

Το παρόν άρθρο, εν µέρει βασίζεται στο βι-
βλίο «Οι Μενιδιάτες Κατά τον 18ο αιώνα και 
την Επανάσταση του ‘21» του ιστορικού –
ερευνητή ∆ηµήτρη Γιώτα και σε άλλες αρχει-
ακές πηγές.

Γ.  Ο Μενιδιάτης Οπλαρχηγός
Χριστόδουλος Γκίκας.
Ο Χριστόδουλος Γκίκας γεννήθηκε στο Μενί-
δι το 1794. Κατά την Επανάσταση υπήρξε 
Οπλαρχηγός και Μπουλουξής, επικεφαλής 
50 έως 70 Μενιδιατών αγωνιστών, κυρίως 
πολλών µελών της µεγάλης οικογένειας των 
Γκικαίων και άλλων συγγενών αυτών. Πολέ-
µησε στις πολιορκίες της Ακρόπολης, στον 
Μαραθώνα, στα Σάλονα, στα Πέντε Όρια, στο 
Χαϊδάρι, στην Ελευσίνα, στο Κερατσίνι, στο 
Μαρτίνο, στο Ζητούνι, στον Πειραιά, στον 
Άγιο Ιωάννη της Χασιάς, στο Καµατερό και αλ-
λού. 

Ο Χριστόδουλος Γκίκας τραυµατίστηκε 
κατ’ επανάληψη στις µάχες αυτές. Ήταν πιστός 
σύντροφος του Αναγνώστη Κιουρκατιώτη και 
άλλων οπλαρχηγών. Στην µάχη του Καµατε-
ρού, µε πολλούς άλλους Μενιδιάτες, στάθη-
κε στο ίδιο ταµπούρι µε τον Αναγνώστη 
Κιουρκατιώτη και πολέµησε µε γενναιότητα 
και αυτοθυσία τους Τούρκους του Κιουταχή. 
Είδε µπροστά του να σκοτώνονται οι µεγάλοι 
Μενιδιάτες αρχηγοί, ο Αναγνώστης Κιουρκα-
τιώτης και Προκόπης Κατζαντώνης του Λέκκα. 
Η ασύλληπτη όµως τραγωδία που έζησε σε 
αυτή την µάχη συντελέστηκε όταν είδε να 
σφαγιάζονται δίπλα του, από τις σπαθιές των 
Τούρκων ιππέων, οι συµπολεµιστές αδερφοί 
του Γιάννης Γκίκας και ∆ηµήτρης (Μήτρος) Γκί-
κας, καθώς επίσης και ο ανιψιός του Χρήστος 
Πόγκας, µαζί βεβαίως µε άλλους Μενιδιάτες, 
Χασιώτες, Κουκουβαουνιώτες και Καµατεριώ-
τες φίλους του. 

Ο Χριστόδουλος Γκίκας τιµήθηκε, µετά 
από την απελευθέρωση, µε το «Χαλκούν» και 

«Αργυρούν» αριστείο για τους αγώνες του και 
γράφτηκε στο Μητρώο των Αξιωµατικών του 
Αγώνα. 

∆.  Ο Μενιδιάτης Οπλαρχηγός
Αναγνώστης Καλογριάνης
ή Καλογράνης.
Ο Αναγνώστης Καλογριάνης έλαβε µέρος 
στην έφοδο για την απελευθέρωση της Αθή-
νας επικεφαλής οµάδας συγγενών και συγχω-
ριανών του. Ακολούθως έλαβε µέρος σε πολ-
λές µάχες υπό τις οδηγίες των Μήτρου Λέκκα, 
Αναγνώστη Κιουρκατιώτη, Προκόπη Κατζα-
ντώνη και Βάσσου Μαυροβουνιώτη. ∆ιαπι-
στωµένα πολέµησε στις πολιορκίες της Ακρό-
πολης και στις µάχες του Χαϊδαρίου, του Κα-
µατερού, του Πειραιά, του Κερατσινίου, του 
Ανάλατου και αλλού. 

Το πραγµατικό του όνοµα ήταν Ιωάννης, 
Γιάννης ή Γιαννάκος. Πήρε όµως το όνοµα 
Αναγνώστης επειδή ήταν µορφωµένος και εί-
χε αρκετές γραµµατικές γνώσεις. Το επίθετο 
Καλογριάνης ή Καλογράνης ή Καλογριώνης 
σηµαίνει «καλός σπόρος» ή «καλός κόκκος», 
δηλαδή ήταν από καλή γενιά. Πράγµατι, ο 
Αναγνώστης ήταν απόγονος της Αθηναϊκής 
παλαιάς, µεγάλης και ιστορικής οικογένειας 
των Καλογριώνηδων. Το σπίτι του ήταν στην 
σηµερινή οδό Θερµοπυλών 16. Ο Αλήµπεης 
όποτε επισκεπτόταν το Μενίδι χρησιµοποιού-
σε ως κατοικία του τη διώροφη κατοικία των 
Καλογράνηδων, τους οποίους σιγά- σιγά άρ-
χισε να εµπιστεύεται απόλυτα. Ο Αναγνώστης 
ως αµοιβή για τις µεταφραστικές και γραµµα-
τειακές υπηρεσίες που προσέφερε απέκτησε 
από τον Αλήµπεη και άλλη κτηµατική περιου-
σία εκτός από την υπολογίσιµη ατοµική του. 
Ταυτόχρονα, λόγω της θέσης του δίπλα στον 
Τούρκο µεγαλοκτηµατία µάθαινε λεπτοµέρει-
ες για τις κινήσεις των Τούρκων, λεπτοµέρειες 
που ήταν χρήσιµες αργότερα κατά την διάρ-
κεια του αγώνα, αφού προφανώς ο Αναγνώ-
στης είχε µυηθεί στη Φιλική Εταιρεία. Ο Ανα-
γνώστης Καλογράνης προ του θανάτου του 
µοίρασε ολόκληρη την δωρηθείσα, από τους 
Τούρκους, περιουσία του καθώς και την οικο-
γενειακή και προσωπική του περιουσία στους 
ακτήµονες Μενιδιάτες. 

Ο Αναγνώστης αντιτάχθηκε στις λεηλασί-
ες και στις βιαιοπραγίες που επιφύλαξε στους 
Μενιδιάτες ο δυνάστης της Αττικής Ιωάννης 
Γκούρας και το πρωτοπαλίκαρό του Ιωάννης 
Μαµούρης. Ταυτόχρονα, λόγω των εµφύλι-
ων ερίδων είχε εµπλακεί προφανώς στις αδερ-
φοκτόνες διαµάχες. Φοβούµενος λοιπόν, για 
τη ζωή του διέφυγε για λίγα χρόνια µε όλη του 

την οικογένεια και εγκαταστάθηκε στην Τριπο-
λιτσά. Όλο του το βιός, τα ζώα, τα όπλα και τα 
αντικείµενα λεηλατήθηκαν. 

Μετά την απελευθέρωση τιµήθηκε µε το 
«Αργυρούν» αριστείο και κατατάχθηκε αρχι-
κά στις τάξεις των Υπαξιωµατικών και αργότε-
ρα στις τάξεις των Αξιωµατικών. Ήταν µέλος 
της ∆ηµογεροντίας του Μενιδίου, πρόσωπο 
πολύ σεβαστό και αγαπητό, και ανήκε µέχρι 
το θάνατό του στους προεστούς και πρόκρι-
τους των Αχαρνών. 

Ο Αναγνώστης Καλογράνης ήταν µοναχο-
γιός και είχε τρεις αδερφές. Πεθαίνοντας άφη-
σε δύο κόρες και τρεις γιους, τον Χρήστο, τον 
Μήτρο και τον Γιώργη, από τους οποίους κα-
τάγονται όλοι οι σηµερινοί Μενιδιάτες που φέ-
ρουν το επίθετο Καλογράνης. 

Το αρχείο του Αναγνώστη Καλογράνη 
ήταν ιδιαίτερα πλούσιο. Τα έγγραφα του αρ-
χείου ήταν χιλιάδες και παλαιότατα, πολλά 
από τα οποία προ του 1700. Στα έγγραφα αυ-
τά συµπεριλαµβάνονταν πολλά τουρκικά έγ-
γραφα, πολλές δικαιοπραξίες, ξωφύλια, προι-
κοδοτήσεις, συµβόλαια αγορών και πωλήσε-
ων, γενεαλογικά δέντρα, κατάστιχα, έγγραφες 
συµφωνίες για διευθέτηση των ποτιστικών 
υδάτων του Κηφισού και των υδραγωγείων, 
αρχεία για την διανοµή των νερών του Καρά-
βου, συµφωνίες συνεργασίας για υδρόµυ-
λους, λιοτρίβια και συγκοµιδή καρπών, πιστο-
ποιητικά υπογεγραµµένα από πολλούς 
οπλαρχηγούς του 1821, όπως ο Μακρυγιάν-
νης, αρχεία της ∆ηµογεροντίας του Μενιδίου, 
µεγάλα τµήµατα της αλληλογραφίας των Με-
νιδιατών κατά την διάρκεια της Επανάστασης, 
κατάλογοι επαναστατών Μενιδιατών και πολ-
λά ακόµη. Τα περισσότερα από αυτά τα έγγρα-
φα καταστράφηκαν στη µεγάλη θύελλα της 
2ας ∆εκεµβρίου 1935, στο υπόγειο του σπι-
τιού του απογόνου του, δάσκαλου Χρήστου 
Καλογράνη στην περιοχή του Καράβου. Ενώ 
ένα άλλο µέρος από αυτά τα έγγραφα σε κά-
ποια µεταπολεµική πληµµύρα της δεκαετίας 
το 1960.

Τα έγγραφα που διασώθηκαν (και είναι 
πολλά και εξαιρετικά σηµαντικά) δωρήθηκαν 
από τον Χρήστο Καλογράνη στην Ι.Λ.Ε.Α. και 
µέχρι σήµερα δεν παύουν να εκπλήσσουν τον 
ερευνητή για τον πλούτο των πληροφοριών 
που παρέχουν. 

Υ.Γ. Το παρόντα  άρθρα, εν µέρει βασί-
ζονται  στο βιβλίο «Οι Μενιδιάτες Κατά τον 
18ο αιώνα και την Επανάσταση του ‘21» του 
ιστορικού –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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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
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∆ιακόσια χρόνια από
την Ελληνική
Επανάσταση του 1821

Μεγάλη επετειακή έκθεση για το 1821, από τη Συλλογή του Θανάση 
και της Μαρίνας Μαρτίνου. «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισµός».  
Μια  σπάνια, πρωτότυπη έκθεση που περιλαµβάνει σηµαντικά ευ-

ρωπαϊκά έργα του 19ου αιώνα και του ελληνικού Νεοκλασσικισµού σε δι-
άλογο µε αρχαία αριστουργήµατα. Η έκθεση φιλοξενείται από το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, στο εµβληµατικό Μέγαρο Σταθάτου.

Τα αντικείµενα της έκθεσης προέρχονται στην πλειονότητα τους από τη Συλ-
λογή του Θανάση και της Μαρίνας Μαρτίνου. 

O Θανάσης Μαρτίνος εκτός από µεγάλος Εθνικός ευεργέτης, είναι Επίτιµο 
Μέλος και µεγάλος ευεργέτης της Ι.Λ.Ε.Α, του ∆ήµου Αχαρνών και διαφόρων 
συλλόγων και συλλογικοτήτων της περιοχής µας, της Αττικής αλλά και ολό-
κληρης της Ελλάδας. 

Στην έκθεση, που είναι αφιερωµένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επα-
νάσταση, µπορείτε, µέχρι νεωτέρας, να περιηγηθείτε ψηφιακά, µέσω της παρα-
κάτω πλατφόρµας. Όλοι µας ευελπιστούµε να δούµε ως Ι.Λ.Ε.Α. την έκθεση 
από κοντά µόλις αυτό καταστεί δυνατόν. 

Όταν η είσοδος στα Μουσεία επιτραπεί και όταν θα έχει σηκωθεί τοίχος ανο-
σίας, η Ι.Λ.Ε.Α. θεωρεί υποχρέωσή της και θέτει ως στόχο τη µεγάλη µετακίνη-
ση συµπατριωτών µας για να δούµε από κοντά την έκθεση των Εθνικών ευερ-
γετών Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου.

Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 13€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε

τις Ευχές σας, 

τις εορτές σας, 

Αρραβώνες, Γάµους, 

Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: 

Θαλασσινά,

νηστίσιµα, 
Ψαρόσουπα, 

Κρεατικά.
Ανοιχτά

από
το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

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

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Ι.Λ.Ε.Α. συµµετέχει επισήµως στη ∆ράση Εθνικής Εµβέλειας "21" για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Ήδη παρελήφθη η πιστοποίηση και το ειδικό σήµα της επίσηµης συµµετοχής 
της Ι.Λ.Ε.Α. στους εορτασµούς και αναρτήθηκε έξω από το Ιστορικό και Λαογρα-
φικό Μουσείο. 

Μέχρι στιγµής έχουν δηλώσει τη συµµετοχή τους στη συγκεκριµένη δράση 
άλλα 262 Μουσεία σε όλη την Επικράτεια.
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Χρήστος Σταϊκούρας: Νέο πακέτο  µέτρων από
1.000  έως € 4.000  σε κλειστές  επιχειρήσεις
Την επιδότηση µε ποσό από  1.000 έως 4.000 ευρώ, µε τη 

µορφή αυξηµένης αποζηµίωσης ειδικού σκοπού για τις επι-
χειρήσεις που θα µείνουν κλειστές και  τον Απρίλιο, ανα-

κοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Θα δίδεται ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου και δεν θα αφορά στην 

εστίαση, αφού καλύπτεται από άλλο πρόγραµµα. Θα αποδοθεί τον 
Μάιο µετά την πληρωµή της  Επιστρεπτέας 7 και πρέπει στο µεσοδιά-
στηµα να σταλεί προς έγκριση στις Βρυξέλλες, για το αν εκπληρώνο-
νται οι κανόνες ανταγωνισµού.

Αναλυτικά, οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζοµέ-
νους και έχουν κύριο ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε τα µεγαλύτερα έσοδα στους κλά-
δους και στις περιοχές όπου  εφαρµόζονται περιοριστικά µέτρα κατά

τη διάρκεια του Απριλίου είναι δικαιούχοι αυξηµένης αποζηµίω-
σης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο µείωσης τζί-
ρου.

Τα ποσά Η αποζηµίωση διαµορφώνεται ως εξής:
l 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 5 εργαζο-
µένους.
l 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 6 έως 20 εργα-
ζοµένους.
l 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως 50 ερ-
γαζοµένους.
Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζονται περιοριστικά µέτρα για 
λιγότερες από 15 ηµέρες, η αποζηµίωση θα  αναλογεί στο ήµισυ των 
προαναφερόµενων ποσών.
Αυτή η αποζηµίωση:
l Είναι µη επιστρεπτέα.
l Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του ∆η-
µοσίου ή τρίτων.
l ∆εν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά.
l ∆εν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη 
φορολογική διοίκηση και το ∆ηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περι-
φέρειες, τα ασφαλιστικά  ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.

Σύµφωνα µε τον Χρήστο Σταϊκούρα, το συγκεκριµένο µέτρο δια-
φοροποιείται σε σχέση µε την αρχική αποζηµίωση ειδικού σκοπού 

για τις επιχειρήσεις. Είναι αυξηµένο και καλύπτει περισσότερες επιχει-
ρήσεις, καθώς λαµβάνει υπόψη τη συσσωρευµένη και κλιµακούµε-
νη πίεση -λόγω των υγειονοµικών περιορισµών- στο εισόδηµα των 
επιχειρηµατιών. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η µη πρόκληση «ηθικού 
κινδύνου» απέναντι στις επιχειρήσεις που επανεκκινούν τη λειτουρ-
γία τους µέσα στον µήνα.

Οι ωφεληµένοι Οι ωφελούµενοι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, υπολογίζονται σε περίπου 100.000.

Από αυτούς, περίπου 10.800 δραστηριοποιούνται στους κλάδους 
του λιανεµπορίου, στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικά µέ-
τρα στις Περιφερειακές  Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης.

Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας 
και αφορούν στους κλάδους του τουρισµού, του πολιτισµού, του 
αθλητισµού, των µεταφορών. Ακόµα, τα καταστήµατα ΟΠΑΠ, τα γυ-
µναστήρια, οι παιδότοποι και οι υπόλοιποι κλάδοι για τους οποίους 
αναστέλλεται η δραστηριότητά τους µε κρατική εντολή κατά τη διάρ-
κεια του τρέχοντος µήνα.

Σηµειώνεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί η αυξηµένη ενίσχυση της 
εστίασης και, συνεπώς, αυτή δεν συγκαταλέγεται στους ανωτέρω κλά-
δους. Το κόστος της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού αναµένεται να 
ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ. Η καταβολή αναµένεται να γίνει εντός 
Μαΐου, αφότου ολοκληρωθούν οι καταβολές του µέτρου της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής 7.

Υπενθυµίζεται ότι για το σύνολο των επιχειρήσεων στις οποίες 
έχουν επιβληθεί περιοριστικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων του λια-
νεµπορίου και της εστίασης, προβλέπεται για τον Απρίλιο:
l Συµµετοχή στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, µε τις αιτήσεις για τον 
7ο κύκλο της να έχουν ξεκινήσει από την προηγούµενη Παρασκευή 
και η καταβολή της, µε αυξηµένα κατώτατα ποσά, να αναµένεται προς 
το τέλος του µήνα.
l Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου.
l Αναστολή καταβολής ρυθµισµένων φορολογικών και ασφαλιστι-
κών οφειλών.
l Καταβολή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού και πλήρης κάλυψη 
ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζοµένους των οποίων οι συµβάσεις 

τίθενται σε προσωρινή αναστολή.
l Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής οφειλό-
µενων από αυτές αξιογράφων.
l ∆υνατότητα συµµετοχής στο Πρόγραµµα «Γέφυρα 2» για την επι-
δότηση επιχειρηµατικών δανείων, για τα οποία η σχετική πλατφόρµα 
ανοίγει τις επόµενες ώρες.
l ∆υνατότητα συµµετοχής στο χρηµατοδοτικό εργαλείο κάλυψης πά-
γιων δαπανών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Αγαπητοί  φίλοι,  αναγνώστες

  Όπως   γνωρίζεται,  η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», η µοναδική  ∆εκαπενθή-
µερη Εφηµερίδα της πόλης µας,  τόσο κατά την  πρώτη περίοδο 
της  Καραντίνας  (Μαρτίου – Μαΐου 2020) , όσο και στην τωρινή 
περίοδο Καραντίνας (Νοεµβρίου 2020-  Απριλίου 2021), συµ-
µορφούµενη  στην τήρηση των µέτρων  προστασίας από την 

πανδηµία του COVID 19,  ανέστειλε την  έντυπη έκδοση  της  και  
προσάρµοσε  την έκδοση της µέσω  ∆ιαδικτύου – ΙΝΤΕΡΝΕΤ  και 
Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης.   Θα  επανέλθουµε στην κανο-
νικότητα των εκδόσεων, ανανεωµένοι,  αµέσως µε την λήξη της 

Καραντίνας και µε το άνοιγµα των Εκκλησιών.
Σας  ευχαριστούµε  από καρδιάς,  για την κατανόηση σας, 

την εµπιστοσύνη σας και για την στήριξη που µας προσφέρετε. 

Εκ της  Αχαρναϊκής
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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

ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Σύντροφε και φίλε Γιάννη,

Με θλίψη πληροφορηθήκαµε τον 
ξαφνικό χαµό σου από την κατά-
ρα της εποχής, τον Κορωνοιό - 
COVID-19. 
Αισθανόµαστε την ανάγκη να κά-
νουµε µια µικρή αναφορά στη 
µνήµη σου.Θεωρούµε υποχρέω-
σή µας να αναφερθούµε στους µε-
γάλους σου αγώνες για τη ∆ηµο-
κρατία και το Σοσιαλισµό, για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, για την 
ελευθερία καθώς και τη µεγάλη 
σου συµβολή στην καλυτέρευση 
της πόλης µας µέσα από την συµ-
µετοχή σου στα δηµοτικά πράγ-
µατατων Αχαρνών. 
Σύντροφε δεν πρόδωσες ποτέ την 
∆ηµοκρατική Παράταξη και δεν 
υπέστειλες ποτέ τη σηµαία του 
ΠΑΣΟΚ, που πήρε την Ελλάδα 
από το σκοτάδι και την έβγαλε στο 
φως.
Εµείς σου υποσχόµαστε Σύντρο-
φε και Συναγωνιστή ότι θα συνεχίσουµε τον αγώνα σου.
Αιωνία σου η µνήµη. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα σε σκεπάσει.

Οι  σύντροφοί σου 
Ξυλογιάννης Απόστολος

Ζουγανέλης Λάκης 
Υφαντής Μπάµπης
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Ορθόδοξα  κελεύσµατα...
Του  π. Ιουστίνου Χαραλαµπόπουλου 

Ο Θεός είναι αγάπη; Βεβαίως και είναι αγάπη. ∆εν έχει 
οργή για κανένα άνθρωπο ούτε για τον αµαρτωλό, 
αλλά έλεος και καλοσύνη.

Οι άνθρωποι Τον φαντάζονται εκδικητικό και απειλητικό, Αυ-
τός όµως δεν θέλει το θάνατο του πεσµένου αµαρτωλού ούτε την 
εξόντωσή του, αντιθέτως θέλει να τον σώσει και να του χαρίσει την 
αιώνια ζωή. 

Ο Ιωάννης, ο αγαπητός µαθητής του Κυρίου µας Ιησού Χρι-
στού και ένας εκ των δώδεκα αποστόλων, στο Ευαγγέλιο του το-
νίζει πολύ τη Θεότητα του Σωτήρα µας Ιησού Χριστού και την αγά-
πη Του.

Ένα εδάφιο πού µεταχειρίζονται όλοι οι κήρυκες του Ευαγγε-
λίου και όλοι οι Χριστιανοί σαν απόδειξη της αγάπης του Θεού, 
βρίσκεται στο γ΄ κεφάλαιο και 16 εδάφιο του Ευαγγελίου του. «∆ι-
ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσµον, ώστε έδωκε τον Υιόν Αυ-
τού τον µονογενή, δια να µη απωλεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν 
αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» Ιωάν. γ:16 . 

Η αγάπη του Θεού φανερώνεται µε τη θυσία του Ιησού Χρι-
στού. Αυτή η θυσία ξεκινάει από την ενανθρώπηση του Κυρίου 
µας Ιησού Χριστού και επισφραγίζεται µε το σταυρικό Του θάνατο. 
Το πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο είναι δύσκολο να το εννο-
ήσουµε, διότι δεν χωράει στη λογική µας. Ο Θεός δεν µας υπολο-
γίζει σαν άγιους και καλούς ανθρώπους και γι’ αυτό µας συµπα-
θεί, αντίθετα γνωρίζει την αµαρτωλότητά µας, την κακία µας, την 
αποστασία µας από το δρόµο της αλήθειας Του και παρ’ όλα αυ-
τά ασχολείται µαζί µας για να µας ευεργετήσει. ∆εν αναζητάει τρό-
πους τιµωρίας, αλλά αντίθετα, αναζητάει τρόπους για να µας σώ-

σει.
∆εν θέλει την καταδίκη και την καταστροφή µας, αλλά θέλει 

τη διόρθωσή µας και την είσοδό µας στην ευλογηµένη Βασιλεία 
Του. Γι’ αυτό έστειλε τον Υιό Του το µονογενή να έλθει στη γη και 
να µας αναγγείλει το χαρµόσυνο γεγονός. «Ο Υιός του ανθρώπου 
δεν ήλθε για να κρίνει τον κόσµο, αλλά για να σωθεί ο κόσµος δι’ 
Αυτού.» 

Το Ευαγγέλιο πού κήρυξε ο Ιησούς Χριστός περιέχει τις αγαθές 
προθέσεις του Θεού και αναγγέλει το ωραίο σχέδιο πού έχει για 
τον άνθρωπο.

Γιατί, άραγε, αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο; Είναι ανεξήγη-
τη η αγάπη Του. Αυτός τον δηµιούργησε, και µάλιστα τον έπλασε 
«κατ’ εικόνα και οµοίωσίν Του». «Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρω-
πον κατ’ εικόνα Εαυτού, κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν.» Γένε-
ση α:27

Το αντικείµενο της αγάπης του Θεού είναι ο άνθρωπος. Η πα-
ρακοή του ανθρώπου και η αποστασία του από το Λόγο του Θε-
ού, δεν παρέσυρε το Θεό σε οργή και εκδίκηση, αλλά σε αγάπη, 
ευσπλαχνία και Θείο ζήλο για τη σωτηρία του.

Τότε, γιατί τον άφησε να πέσει; ∆ιότι ήθελε τον άνθρωπο να 
διαλέξει µόνος του και να τον ακολουθήσει αυτοβούλως και αβιά-
στως, χωρίς την επίδραση της εξουσίας και της δύναµής Του. Ο Θε-
ός ζητούσε και εξακολουθεί να ζητάει, την πίστη του ανθρώπου 
στο Λόγο Του και την αγάπη για το πρόσωπό Του. Ο Ιησούς Χρι-
στός όταν ήλθε στον κόσµο µε «δούλου µορφή» δεν παρουσία-
σε σε καµία περίπτωση τη φοβερή αναλωτική δύναµή Του. Φανέ-

ρωσε µόνο τη µεγάλη τρυφερή αγάπη Του. Οι ίδιοι οι µαθητές Του, 
πολλές φορές απορούσαν γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν έριχνε φω-
τιά να κάψει τους αντιφρονούντας στο έργο Του. Μια φορά, ο Ιω-
άννης και ο Ιάκωβος, πού απεστάλησαν στη Σαµάρεια να αναγγεί-
λουν στους Σαµαρείτες ότι ο Ιησούς Χριστός θα περάσει από τη χώ-
ρα τους και οι Σαµαρείτες, όταν άκουσαν ότι πάει στην Ιερουσαλήµ 
δεν ήθελαν να Τον δεχθούν, είπαν στον Κύριο: «Θέλεις Κύριε να 
παρακαλέσουµε να πέσει φωτιά και να κάψει την Σαµάρεια;» 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός τους έλεγξε δριµύτατα λέγοντας τους: 
«∆εν εξεύρετε ποίου πνεύµατος είσθε. Ο Υιός του ανθρώπου δεν 
ήλθε να απολέσει, αλλά να σώσει.» Λουκάς θ:54-56. Ακόµη και 
την ώρα που πέθαινε επάνω στο σταυρό, είχε το κουράγιο να προ-
σευχηθεί για να συγχωρέσει ο Ουράνιος Πατέρας τους σταυρωτές 
Του. «Κύριε, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» δηλαδή, «Κύ-
ριε, συγχώρεσέ τους διότι δεν ξέρουν τι κάνουν.»

Ο Θεός µας αγαπάει πολύ περισσότερο απ’ όσο εµείς µπορού-
µε να καταλάβουµε.

Ο Θεός είναι αγάπη!
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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, 11 Απρίλιος 2021 ● ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132. 
2102462255 

∆ευτέρα, 12 Απρίλιος 2021 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΣ       Λ.Καραµανλή 38-40. 2102446460

Τρίτη, 13 Απρίλιος 2021 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟ-
ΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 2102477442

Τετάρτη, 14 Απρίλιος 2021 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Πάρνηθος 118. 2102403004

Πέµπτη, 15 Απρίλιος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2021 ● ∆ΙΑΜΑ-
ΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737
Σάββατο, 17 Απρίλιος 2021 ● ΣΑΜΠΑΝΗ 
ΗΛΙΑΝΑ Αγ. Τριαδος 75. 2102442655
Κυριακή, 18 Απρίλιος 2021 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117. 
2102430204
∆ευτέρα, 19 Απρίλιος 2021 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.∆ιονυσίου 82. 2102444771
Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021 ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. 2102462194

Τετάρτη, 21 Απρίλιος 2021 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711
Πέµπτη, 22 Απρίλιος 2021 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 2102477292
Παρασκευή, 23 Απρίλιος 2021 ● ΠΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792
Σάββατο, 24 Απρίλιος 2021 ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 2102404494
Κυριακή, 25 Απρίλιος 2021 ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 30γ κ Ηροδότου. 
2102468482

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 11/4/2021 ΕΩΣ 25/4/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
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Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

■ Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
■ Αρτηριακή Υπέρταση
■ ∆υσλιπιδαιµίες
■ Λοιµώξεις
■ ∆ιακοπή καπνίσµατος

   Ιατρείο: Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (Έναντι Ι.Ν. Αγ. Βλασίου)
   Τηλ.:  213 0447235 • Κιν. 6976 432 424

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις

Ιατρείο:  Σκαρίµπα 50 • Μπόσκιζα • Αχαρνές  • Τ.Κ. 13679
www.mindanalytics.gr • Email: mindanalytics.eliasspenzaris@gmail.com 

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ
Σύµβουλος  Ψυχικής Υγείας 

Psychology |  Criminology | Life  Coaching | (NL.P) – Neyro Linguiste  Programming

Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας 
Ατοµικές  Συνεδρίες – Οµαδικές  Συνεδρίες Συνεδρίες  Ζεύγους∆ευτ. και Παρ. 9.30 - 12.30 και 17.30 - 21.00.  

Τρίτη - Τέταρτη και Πέµπτη 17.30 - 21.00

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673 
(Έναντι ∆ηµαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 06.00 έως 09.00 µ.µ.
& ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 10.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ

Ιατρείο: Πάρνηθος 14, Αχαρνές 
Τηλ. 210 2404004 και 6973 459389

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722
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