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4 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Οι δημό τες της Σ αρωνίδας απ αιτ ούν άμεση
και ορισ τική επίλυση του ζητήματος των π εριουσιώ ν τους.
Το τ ελευταίο διάστημα έχει δη μιουργηθεί
εκ νέ ου ανασ τάτ ωσ η σ την τοπική κοινωνία
της Σ αρ ωνίδας με την ανακοίν ωση νέων
ημερ ομη νιώ ν εκδ ίκαση ς ενσ τάσεων λόγω
αμφι σβητήσ εων από την Κτ ηματική Υπηρεσία - κατά τη διαδικασ ία σύνταξ ης του
Κτ ηματολογίου - ιδιοκτησιών ιδιωτ ών της
Κοινό τητας σε εφαρμογή της 1151/1872
Δ ικαστικής Απ όφασ ης, μετά το πέρας και
της δεύτερ ης αν ασ τολής εκδίκασης στις
30/9 /2020.Ο δ ήμ αρχος κ Πέτρος Φιλίππου
σε α νοιχτή συγκέντρωσ η που έλαβε χώρα
την Κυριακή 18/10 τόνισε τα εξής μιλώντα ς
στ ους δημότες: ‘’ Η αδικία αυτ ή έπρεπ ε,
όπως εί χε δεσμευ θεί η κυβέρνησ η, να έχει

∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ήδη επιλυθεί με την ψήφισ η της σχ ετικής
τρο πολογί ας, προκειμένου να τ ελειώ σει
επιτέλο υς η εύλογη αγωνία των δημοτών
μας. Η αν ακόλουθη στ άσ η της κυβ έρνησης
εντ είνε ι την ταλ αιπ ωρ ία και π αρ άλ ληλα επιβ αρύνει ο ικο νομικά πολλ ά νοικοκυριά. Από
τη μ ερ ιά μας συμμερ ιζό μαστε πλ ήρ ως τη
δύσκολη κατάστασ η σ την οποία έχετε περιέλθει και α γωνιζόμαστ ε ώστε να λήξει χωρίς
περαιτέρω κα θυ στε ρή σει ς α υτός ο παραλ ογισμός. Α φο ύ η τροπολογία που κατέθεσε
ο βο υλευτής Ανατολικής Αττ ικής κ. Β λάχ ος
α πο ρρ ίφθ ηκε με κυβερνη τική ευ θύ νη, καλώ
την κυβέρνηση με σοβ αρ ότητα και ταχύ τητα να λύσει ορισ τικά το πρ όβλημα κάνοντας
δεκτή τη συγκεκριμέν η τροπολογία και όχι
την πρ όταση για περα ιτέρω αναστολή των
εκδικάσεων, η οποία κρα τάει ομήρους τους
κατοίκους της Σα ρωνίδ ας ’’.

∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Μετ ά τ ις σ υνεχείς προσπάθειες του Δήμου
Λαυρεωτικής , τ ο Κέντρο Υγείας, Α ποκα τάσ τασης και Α ποθεραπείας Κερα τέας «Κ.
ΠΡΙΦΤΗΣ», είναι έτο ιμο να λειτουργή σει
ολοκληρωμένα πρ οσφέρον τας στους πο λίτες της Κερατ έας και τ ης ευ ρύτερης περιοχής υψηλές υπηρεσίες πρ ωτοβάθμιας
υ γε ίας.
Το Κέντρο Α ποκατάσ τασ ης κα ι Α πο θεραπεία ς, το οποίο είν αι εξοπλισμένο με εξαι ρετικά όρ γαν α και ειδικά μηχανήματα λει -

τουργεί κα θημερινά 08:00 – 16:00 και είν αι
σ τελεχωμένο με έμ πει ρο φυ σία τρο, τέσσερις εξειδικευμένους φυσιοθεραπευ τές, ερ γοθερα πεύτρια και κατάλ ληλο βοηθητικό
προσωπικό. Επιπ λέο ν, σύντομα αναμένετ αι
να λειτο υρ γήσει και η ειδική θ εραπευτικ ή
πισίν α. Παράλ ληλα, συν εχίζει να λειτουργεί
το Πολυιατρείο της ΑΕΜΥ σ το οποίο παρέχο νται καθημερινά 08: 00 – 16 :00 πρωτ οβάθμιες υπηρεσ ίες υγείας από ιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων.

Ξεκινά άμ εσα από τ ο Δήμο Ραφήνα ς Πικερμίου
το πιλοτικό πρόγρ αμμα «ήπιου καθαρισμο ύ των
ρεμάτων» με σ τόχο την α ντιπλημμ υρική προσ τασία της περιοχή ς με τη συνερ γα σία της Περιφ έρ ειας Αττικής του Δ ήμ ου Ρα φήνας –Πικερ μίου και τ ης
Επιτροπής για το Β ιώσιμ ο Περιβάλλο ν. Η δ ρά ση
εφ αρμόζει καινοτόμες μ εθόδους, για το θρ υμματισμό και την απομάκρυν ση της π υκνής βλάσ τησης , την απομάκρυνση φερτών υλικών, αλ λά και
ογκωδών σκ ου πιδιών που ο ρισ μένοι συ νεχ ίζουν
να απορρίπτουν στα ρ έματα. Για το σχεδιασμό τ ου
προ γρ άμ ματος έχει π ροηγηθεί σειρά συσκέψεων
μεταξ ύ του Δ ημ άρχου Β. Μπ ου ρνούς, του Αντιδημάρ χο υ Α . Βασι λόπουλου, το υ Α ντιπεριφ ερειάρχη
Θ. Αυγερινού, του Περιφ. Συμ βο ύλου Θ. Κατσιγιά νν η, του Δ/ν τή Τεχνικών Έργων Α ν. Αττ ικής Ι.
Ασπρο υλάκη, της Δ ημ . Συμ βούλου Β. Βα σιλικού,
και του Αντιπρο έδ ρου της επιτροπής κ. Δ. Καρασταμάτη.
2. Ο Δήμο ρα ή α Π
μίο ξ
ά
π οσπά α α απο α ασ ήσ
δ οδό
σ σ ο νέο Πό ο μ ά ο «σ άγ σμα » από ο
Δήμο α α
α
Ο Δήμος Ρα φήνας Πικερμίο υ μ ετά την α διανόητη
απόφ αση του Δ ήμ ου Μα ρα θώνα να «σφραγίσει»
αυ τή τ η φορ ά τ ο μ έρος του αγωγο ύ π ου υδ ροδ οτεί επ ί 10 ετίες τους κατοίκο υς του Νέου Πόντ ου
, αφήνον τας κυριολεκτικά 10δες ο ικο γένειες τ ης
πυρ όπ ληκτης περιοχής χωρίς νερό, προχωρά με
την Υπ ηρεσί α Ύδρευσ ης από Κυριακή 11/10/20 20
σε μια ύστατ η προσ πά θεια να παράσχει μέσω του
δικού του δικτύου νερό στους κατοίκους που αφέθηκαν στην τύχ η τους.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
1. Ο έο Α δήμα ο ο Δήμο
Α α
Αντιδήμα ρχος Συν τονισμού Δημοτικο ύ Έργου:
ΠΑνΑΓιώτης ΑνΑΓνώςτΟΠΟ υλΟς
Αντιδήμα ρχος Διο ικητικών Υπηρεσιών,
Ανθρώπινου Δ υνα μικού, Εξυπ ηρέτησ ης
του Πολίτη και Πρ οστασίας Αδέσποτων Ζώων:
ΑρΑ ΠΑτζης ΑΓΓελΟς
Αντιδήμα ρχος Οικονομικών, Πολιτ ικο ύ
Σχ εδιασμού και Δημοτικής Αστυνομί ας
(κα ι Δημοτικ ής Κοινότητας Αχαρνών)
με καθήκοντα Ανα πληρωτή Δημάρχου:
ιχΑλης ΒρεττΟς
Αντιδήμα ρχος Τεχ νικών Υπηρεσιώ ν,
Έργω ν & Πο λεοδομίας:
ΔΑ ΑςκΟς νικΟλΑΟς
Αντιδήμα ρχος Παιδεί ας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Νέα ς Γενι άς:
χριςτινΑ κ ΑτςΑνΔρη
Αντιδήμα ρχος Αναπτυξιακού
Πρ ογρα μμα τισ μού :
κΟντΑρης χρυςΑνθΟς
Αντιδήμα ρχος Τοπικής Οικονομική ς
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
(κα ι Δημοτικ ής Κοινότητας Θρακομακεδόνων):
Δη ητριΟς κ ώφΟς
Αντιδήμα ρχος Περ ιβά λλοντ ος, Πρ ασίνου
και Αστι κής Ανάπτ υξης:
ΞΑΓΟρΑρης νικΟλΑΟς

Αντι δή μαρχο ς Κοινωνι κής Πολιτ ικής, Πρόνοι α ς, Ισότητας & Δημόσιας Υγείας:
Γιώρ ΓΟς ΠετΑκΟς
Αντι δή μαρχο ς Έργων Αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασ ίας κα ι Δημοτικού Κοιμητ ηρίου:
Γιώρ ΓΟς ςιΔηρΟΠΟ υλΟς
Αντι δή μαρχο ς Καθαριότητας, Ανακύκλωσης &
Δ ια χείρισης Απο ρρ ιμμάτων:
ςτΑθης τΟΠΑλιΔης
2. Ο ποψή ο
ΔεκΑ πο δ α ω ού
μ
σύμπ αξ ξέδωσα
πα α ά ω α α οί ωσ σ
άμ ο
ποψή ού
δ μο ή πα ά αξ !
Ανα λυτ ικά η α νακοίνωσ η:
Στις δη μοτ ικές ε κλο γές του 2019 σ υμ μετείχα με με τον συνδυασμό «Δ.Ε.Κ.Α. – Δ ημιουργού με ένα καλύ τερ ο αύριο». Στη συ μμετοχή
αυτή οδηγηθ ήκαμε απ ό την α γάπη μα ς για τ ις
Α χα ρνές, με ένα πρόγρ αμμα καινοτόμο και
α πό λυτα εφα ρμ όσιμο, με στόχο την β ελτ ίωση
των συ νθηκών, τ ου επιπέδ ου διαβίω ση ς και εν
τέλει τ ης καθ ημερι νότητας σ το Δή μο μα ς. Το
α πο τέλεσμα, ως γνωστόν, έφερε τηνπ αράταξη
μας στην θέση της μείζονος αντ ιπολίτευσης.
Ένα χρ όνο μ ετά τις εκλογές, η ομάδα των
επτά εκλεγμ ένω ν της Δ.Ε.Κ.Α. στην μείζονα
α ντιπολίτευσ η (ο εκλεγμένος δημοτικός σύμβ ου λος Δ ημήτρης Δαμ άσ κος δεν σ υμφώνησε
και δεν υπ έγραψε την σύμπραξη) προχώρησε
σ τις 14 /09/2020 σε σύμπραξη με την Δημοτική

Αρχή απεμ πολών τας την α ντιπολ ιτευτική της
δυ νατότητα , με απ οτέλε σμα την διά λυση της
παράτ αξ ης. Η επιλογή αυ τή πρ οβληματίζει και
υπ οψιάζ ει κάθε ενεργό π ολίτη!
Η σύ μπραξ η των επτά εκλεγμένων αποφασίσθ ηκε εν κ ρυπτώ, χωρίς διαβούλευση ή διάλο γο, χωρίς την σ ύμ φωνη γνώμη ή έσ τω την
απλή ενη μέρωση των υπ ολοίπ ων ενε ργών μελών της παράτα ξης.
Τελειώ νο ντας θέλουμε να τονίσουμε ότι η δι αφωνία μας οφείλ ετα ι αποκ λειστι κά σ τους λό γους που προα να φέρ θη καν και ευελπισ τού με
η κίνηση αυτή να είν αι προς όφελος των δη μοτών.
Ο ποψή ο :
Αγγελοπ ούλου Σταμ ατίνα, Αθανασ οπ ούλου
Χριστίνα, Ασωνίτη Λένα, Βαλαβάνης Νάσ ος,
Βατσικού ρα Φωτεινή , Γιαννάκου Γιώτα, Δα μάσκος Δη μήτρης, Καλογερόπο υλος Νίκος,
Καρυ δάκης Κώστας, Κασιό λα Ανθή, Κατάρ ας
Βαγγέ λης, Κλε ιτσι ώτου Β ούλα, Κυρίτση ς Γιάννη ς, Μακ ρή ς Σπύρ ος
Μίν τζια Ελένη, Μίντζια Σοφία, Μπ ού τσικου
Φρόσ ω, Ντερβίσης Μάνθος, Ορφανίδης Μπάμπης, Πετρόπουλο ς Β ασί λη ς, Πιτσικάλη ς Αλέξανδρος, Πλαν ουδ άκη Σέβη, Πού ρδας Χάρ ης,
Ρο υμ πέα Έφη,Σαββίδη Κική
Σταυρίδης Πολύ βιο ς, Τσέ τσιλα Ελένη, Τσιλίδης
Μά ριος, Χατζηπέτ ρος Δη μή τρη ς
Χριστοπούλου Ειρ ήνη

Δ μα ο όγο
L s r Απο ί ωσ
Αισθητική προσώπου
και σώματος
Δημοσθένους 25, 136 71 Αχαρναί
210 24.43.754
Χαρ. Τρικούπη 155 & Ικάρου, 145 64 Κηφισιά
210 62.00.780
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∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΙ∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΞΗ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜ Α)

«Οι δικές μας πρ οθέσεις δ εν είν αι λόγ ια. Ήδ η
αναβαθμίσαμε το ρόλο της Αυτοδιοίκησης και
με θεσ μικές παρεμβάσεις και με π ολύ μεγά λη οικονομικ ή σ τήριξη σ τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας. Αλ λά τώρα, συ νεχίζουμε
με κάτι που οδη γεί σε σπο υδ αία αναβ άθμιση
του ρό λου και της α υτοτέλει ας της Αυ τοδ ιοίκησ ης. Η μεγ άλη μ εταρρύ θμ ιση της πο λυ επίπεδης δια κυβέρνησης με απλούστευσ η δια δικα σιώ ν και ξεκαθάρισμα α ρμοδιο τήτων μεταξύ κράτους κα ι Αυτοδι οίκησης, με ισχυρή
στήριξ η του θεσμού της Αυ τοδ ιοίκησης , με
νέε ς εξου σίε ς, αρμοδιότητες προσωπικό και
οικο νο μικούς πόρους. Στο π λαίσ ιο αυτής της
μεταρρύθμισης θα μπ ει τέλος σ το διοικη τικό
δυισ μό στ ο επίπ εδο της Περιφ έρειας, θ α α να βαθμισ τεί η κοιν ωνική πολιτική και της π ρωτοβ άθμιας και της δευτερ οβάθμιας Αυτοδ ιοίκησ ης, ανάμ εσα σε άλλες παρεμβ άσ εις, και
θα επανιδρυθεί μια ισχυρ ή Δ ημο τική Αστυνομία πο υ θα σ υμβ άλ λει εμπρά κτως στη ν τ άξη,
στην η ρεμία και στην α σφάλ εια στις γε ιτονιές
και στη ν π όλη και στην επ αρχία .».
τέ ο α έσοδα γ α ο
Δήμο από
ε
σί
ό ω κο μ
ίω .
Μεγάλ η κερδισμένη ή ταν η Εκκλησί α α πέναντι σ τους Δή μου ς καθ ώς το υπό ψήφισ η
αρ.48 του Ν/ Σ-“σκούπα” του Υπ. Εσ ωτερικών,
με το οποίο προκα λείται, ό πως καταγρά φει
η Έκθεση ΓΛΚ, «απ ώλεια εσ όδων των πρ οϋ πολογι σμών των ΟΤΑ Α ’βαθμο ύ, από τη μη
από δο ση εφ εξής σε αυ τούς εσόδων, πο υ
προ έρ χον ται απ ό τ ους ιε ρο ύς ναούς εν τός
των κο ιμητηρ ίων ».
Το άρθρο (που δεν υπήρ χε εν τός του Ν/Σ,
όταν π ριν λίγες ημέ ρες ετ έθ η σ ε διαβ ούλευ ση, αλ λά ξαφνι κά εμφανίστηκε στ ο κείμενο
που κατετέθη στ η Βουλή), ανατρέπει το ισχύ ον θ εσμικό π λα ίσιο, δ ιαγράφει του ς Δ ήμ ους
από τις διατάξει ς (συγκεκριμ ένα καταργεί τ ο
ν.547/1977) και δίν ει τη σχε τική αρμοδι ότητα σ την Εκκλησ ία. Απαγορεύ ει, επ ίσης, ρ ητά
στους ΟΤΑ να εισπράτ τουν τέλη ή δ ικα ιώμ ατ α
για τις ιερ οτελεσ τίες που τελού νται από θρησκευτικού ς λειτ ουργούς ε ντ ός των νεκροταφεί ων.
Πο ο Δήμο
Α αο ή Α
ή πή α
β’ δόσ βοή α όγω ο ο οϊ ού;
Μπορεί η Ανατολική Αττική να αποτελείται
από 13 δήμους οι οπ οίοι περ ιλα μβάνονται
στην απόφαση του υπ ουρ γείου Εσωτερικών σ χετικά με την «έκ τακ τη επιχορήγησ η
Δήμων της Χώρ ας συνολικού ποσού ύψ ους
40.000.00 0 ευρ ώπ ρο ς κά λυψη έκτακτων και
επιτακ τικών τους αναγκών που π ροκ λήθηκαν
από την εμφά νισ η του κορ ονοϊού C OVID-19»,

ωσ τόσο μ όνο οι 5 έλαβαν την β’ δόση βοήθει ας!
Οι πέντε δή μοι που έλαβαν τη β’ δόση της
επιχορήγησης είνα ι:
• Βάρης – Βούλα ς – Βο υλιαγμένης (β’ δ όσ η:
58 8.544,56 και συμπεριλαμ βαν όμενης και
της α’ δό σης 82 9.836,57 ευρώ συ νολικά ),
• Πα λλήνη ς (β ’ δόση: 4 40.90 6,57 και
συ μπεριλαμβανόμ ενη ς και της α’ δόσης
746.863, 04 ευρ ώ σ υνολικά),
• Ρα φή νας – Πικερμ ίου (β’ δόση: 141.317,95
και συμπεριλαμβανόμενης και της α’
δόσ ης 244.064,37 ευρώ συ νολ ικά),
• Σαρ ωνικού ( β’ δόση: 243 .20 5,93 και
συ μπεριλαμβανόμ ενη ς και της α’ δόσης
390 .583, 26 ευρ ώ σ υνολικά) και
• Ωρωπού (β’ δόση: 111.17 3,69 και
συ μπεριλαμβανόμ ενη ς και της α’ δόσης
317.774,8 9 ευρ ώ συνολικά).
Όσο για το γεγονός πως οι 8 δεν έ λαβαν βο ήθεια; Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως δεν
κατέθεσαν τα α παι τού μεν α σ τοιχεία μέχρι τ ις
31 Ιουλίο υ. Οι Δ ήμ οι αυτοί ε ίνα ι οι: Αχαρ νών,
Διονύ σου , Κρωπίας, Λ αυ ρεωτικής, Μαρα θώνα, Μαρκοπ ούλου, Παιανίας και των Σπάτων
– Α ρτέμιδας.

Άνοιξ εο δρ όμος για το μ εγά λο έργο α νάπλα σης και αναδάσωση ς τ ου Ασ τικού Άλσ ους
Πανορά ματος Παλλή νης, το οποίο μ ελέτησε
και θα κατασκευάσει ο Δήμος Πα λλήνης.
Με τ ην υλοποίηση του έργο υ, οι πολίτες
θα αποκ τήσουν έναν νέ ο, αναδασωμέν ο
και πλή ρως οργανωμένο χώρο αναψ υχής
και π ερι πάτου, έκτασ ης 57 στρεμμά των. Θ α
αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο σύγχ ρονο
δημοτικό πά ρκο τ ου Δήμου Πα λλήνης, α λλά
και τ ης ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων. Επιπλέον, το έργο α πο τελεί μ ια απ ό τ ις
πιο σημαντικές παρεμβ άσ εις αναδάσωσης,
προσ τασ ίας και ανάδειξης του Πεν τελικού
Όρου ς.
Η αί τησ η χρηματοδό τησης πο υ υπέβα λε ο
Δ ήμος Παλ λή νης στην Περιφ έρε ια Αττικής,
γι α την υλοποίηση της «Μελέτη ς Δασικής
Δ ιαχείρισης Α στικού Άλσους Πα νοράματος
Παλλήνης», μ ε προϋπ ολογι σμό 7 50.00 0
ευ ρώ, εγκρίθη κε με την απόφαση 14 6/2 02 0
του Περ ιφερει ακο ύ Σ υμ βουλίου Αττικής . Στ ο
επ όμενο διάσ τημ α, θ α ακο λο υθήσει η υπογρ αφή της σχ ετικής Προγραμματικής Σύμβα σης μ εταξύ Δήμου Παλ λήνης και Περ ιφέρειας Ατ τικής κ ι α μέσως μετά, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησ ης του έρ γου. Σύμφω να με την μελέτη που εκπό νησε
η τεχνικ ή υπηρεσ ία του Δήμο υ Πα λλήνης,
προβλέπετα ι εκτεταμέν η φύτευση δέντρων
και θ άμ νων εν ώ μετ αξύ άλ λων, θα τοποθετηθούν κιόσκια, τρα πεζοπ άγκοι, παγκάκια ,
βρύσες καθώς και υπαίθρ ιο γυμνα στήριο.
Το π άρκο θ α δ ιαθέτ ει πλή ρες δίκ τυο πυρόσβεσ ης, ύδρευ ση ς και άρδευσης , αντιπυρική ζώνη και τάφρ ο όμβριω ν.

ΠεριφερειΑ Αττικης
H Περιφέρεια Αττικής σε αυτή την ιδ ιαίτερ η
λόγω υγε ιονομικής κρίσης συγ κυρία , στηρίζει τις μικ ρές και πολύ μ ικρές επιχε ιρήσεις
της Περιφ έρεια ς Αττικής.
Αξιοποιώντας τους π όρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ
Αττ ικής 2 014 -2020) θ α δ ιαθέσ ει μέσ ω ειδικού π ρο γράμματος 200.000.000 €, για να
χορηγήσει κεφ άλα ιο κίνηση ς σε μικρές και
πολύ μικρές επιχε ιρήσεις τ ης Ατ τικής, πο υ
επλήγησαν οι δρ ασ τηριότ ητες τ ους λόγω
covid.
Το ύψος της εν ίσχ υσης για κά θε δικαιούχ ο
θα είν αι από 5 .00 0€ – 50.000 € και η π ερίοδο ς υποβο λής των αιτήσεων, που θα πρ αγματ οπ οιηθεί ηλ εκτρο νικά σ την ηλ εκτρονική
διεύθυ νση: ww w.ependyseis.gr/mis θ α είναι
από τις 12/10/20 20 και ώρα 13.00 έως και την
καταλ ηκτ ική ημ ερομηνία 6/11/2020 και ώρ α
15.00.
Σε μία προσπάθεια α λληλεπίδρασης με
του ς ανα γνώσ τες μ ας, σας καλούμε να
στείλε τε φω τογρα φίε ς ή σ χόλια για τα θέματ α των Δ ήμων σα ς σ τη σελίδ α μ ας στ ο
FACEB OOKEFONI.GR , προκειμ ένου να τ α
αναδείξο υμε.

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
Ξεκίνησαν οι ερ γασίες ανακατα σκευή ς
του γ ηπ έδου 7x7 στο Δημοτικό Στάδιο «Δη μήτρης Δημητ ρίου» στα Σ πάτα, και πα ράλ λη λα έχ ουν ήδη αναδιαμορφω θεί ο Δρόμος
33 σ την Αρτέμ ιδα και η οδός Ρούμελης στ α
Σπάτα μ ε νέες ασφαλτοσ τρώσ εις.
Ιδιαίτερα ο ξυμένο είνα ι το κλίμα το τελευταίο διάστημα μετ αξύ της Δημοτικής Α ρχής
και της Αντιπολίτευσ ης στο Δ ήμ ο Σ πά τωνΑ ρτέ μιδας, με τον Δήμαρχο κ. Μάρκο υ να
απαν τά δημ όσ ια σ την επίθεση της κ. Ραφτοπούλου (αρ χηγός της μείζο νος Αν τιπολίτευ σης), με αφορμή την προσπάθεια της τελευ ταίας να α σκήσει π ίεση στου ς διευ θυντές
τωνσ χολείων προ σπ αθ ώντας να εν τοπίσει
κενά και αμέλεια των Σχολικών Επι τρο πών,
ασκώ ντας στε ίρα και αήθη α ντιπολίτευση,
όπως ισ χυρ ίζεται ο Δήμαρχος. Παράλληλα ,
η πα ραί τηση τ ου μέχρι πρό τινος Δημοτ ικού
Συμβούλου κ. Βασίλει ου Λυ μπερόπουλου
από την Δημοτική παράτ αξη Α .ΝΑ.Σ.Σ.Α,
της κ. Ραφτοπούλου κα ι η ει σχώρη σή του
ως α πλό μέλος στ ην παράταξη ΄΄ Στοχεύ ουμε
Μαζί΄΄ του Δη μάρ χο υ κ. Μάρκου, φαίνετ αι
να έχει ε ντείνει το οξυμένο κλίμα μεταξύ Δ ιοίκησ ης κα ι Αντιπολίτευση ς.

Πλακάκια / Γρανίτες / Είδη Υγιεινής / Έπιπλα / Υδραυλικά
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λ. Καραµανλή 127,
Αχαρνές
210 24.65.095

1Ο ΥΠOΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ε. Οδός Αθηνών
Λαµίας-Θεσ/νίκης 95,
Ν. Φιλαδέλφεια
210 2531716

2Ο ΥΠOΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πλειώνη 29,
Λαύριο
22920 27192

E-shop: www.e-plakakia.com

3Ο ΥΠOΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λ. Αθηνών 62,
Βόλος
24210 88393

www.ath-nikolakakis.gr
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ΝΕΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛ ΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

1. Σημαντ ικά έργα υποδομής στον Δή μο Βά ρης Β ούλας Βουλιαγμέν ης βρίσκο νται σε τρο χι ά υλοποίηση ς, έπειτα και από την εξασ φά λιση σημαντικής επ ιχο ρήγησης από το Πράσινο
Τα μείο ύ ψους 44 4.085 ευρ ώ. Το πρώτο έργο
αφορά την ανακατασκευή και μετατροπή του
«κόκκινου κτιρίου» σ ε π ολιτισ τικό κέντρο και
το δεύτερο την λε ιτουργική αναβάθμιση, ανα καίνιση και δια μό ρφωσ η των σχολικών κτ ιρίων του Δήμ ου, τα οποία θα χρηματοδ οτηθούν
και από ίδιους πόρους του Τεχ νικού Προ γρ άμματος.
Σε πλ ήρη λειτουργία είναι το σύσ τημα
κο ινοχρ ήστων ηλ εκ τρικών α υτοκινήτων του
Δ ήμου Β άρ ης Βο ύλας Βου λιαγμένης α πό τη
Δευτ έρα 12 Οκτωβρ ίου. Πλέον ό σοι ενδια φέροντ αι μ πορ ού ν με μ ία πολύ α πλή διαδικασία
να κάνουν χρήση των η λεκτρικών κοιν όχρηστ ων αυ τοκινή των του Δήμου για να απ ολαύσουν μία βόλτα, να κάνουν τις δουλε ιές τους ή
απλώς να βιώσου ν την εμπειρία του ηλεκτρι-

κού αυτοκινήτου με ιδιαίτερα χαμηλ ή χρέω ση .
3.Υδ ρα υλικά έργα απορροής όμβ ριω ν υδά των
σ υνολικού προϋπολογισμού 2.852.000ευρώ
εντάχθ ηκαν σ το πρ όγρ αμ μα εκτελεστέων έργων τη ς Περιφέρειας Αττικ ής με απ όφαση του
Περιφε ρει ακού Συμβουλίου. Τα έργα εγκρ ίθ ηκαν μετά την υ πο βολή ώριμων μελετών από
το Δ ήμ ο Βάρης Βούλα ς Β ουλια γμένης και οι
παρεμβάσεις αφορ ούν αν τιπλημμυρικά έργα
σ την π ερι οχή της Οδο ύ Αφροδίτης σ την περιοχή Καμίνι της Βάρκιζας, σ την περιο χή της
Οδού Πάσ χου σ τον Ασύρμα τος Β άρης σ την
περιοχή τ ωνοδών Μπουμπουλίνα ς, Αθη να ΐδος και Ρόδ ου στη Δ.Ε. Βο ύλας καθ ώς και
σ την ευρύτερη περιοχή του Πα νοράματος
Βούλας. Το έργο α ναμένεται να δη μο πρατηθεί άμεσα από τη ν Περιφέ ρεια Αττικής με την
επίβλεψη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη ς και να ξεκινήσει να υλοποιε ίται το συ ντομ ότερο δυνατόν.

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
1 η 8 Ο ωβ ίο 20 20 δ δ ί πάξ α
μ α έσ σ ο σ ο ό ο ο όγ ο
έ γω
παίδ σ σ ο Δήμο κ ωπία .
Θα κατα γραφεί ως η αρχή της εκκίνησης τ ου
προγράμ μα τος της Δ ημοτικής Αρχή ς για την
υλοποίηση των μ εγά λων και αναγκαίων έργω ν κτιρ ιακής υποδ ομής της Πρωτοβάθμιας
και Δευτερ οβ άθμιας Εκπα ίδευσης. Ειδικότερα, π εριήλθε σ το Δή μο Κρωπίας το έγγ ραφο
της ορισ τικής έν ταξης χρ ημα τοδότ ησης σ τα
προγράμ μα τα του Υπ. Εσωτε ρικών με πο σό
3.476.54 0,00 εκ. ευ ρώ του έργου επ έκ ταση - με δύο νέα κτίρια- του 3ου Δ ημο τικού

Σχ ολείου Κορωπίο υ και η π ρομήθ εια του απαραίτητου εξοπλισμ ού γι α τ ις επεκτάσει ς τ ου
σχ ολείου. Το έ ργο π ροωθείται άμεσ α για δημοπράτηση αφού οι π ρο θεσμί ες είναι συγκεκριμένες κα ι σαφείς.
2. Δω ά δ άσ π ο π ή α
ή
σ ο Δήμο κ ωπία
Τεστ Παπαν ικο λάου και εξετάσ εις μα στ ογρ αφί ας για 2η φορά σ το Δη μαρχείο Κρωπίας.
Έναρ ξη α πό Τετάρ τη 21 Οκ τωβρίο υ 2020
Υπό την αιγ ίδα της Περιφ έρειας Ατ τικής με
υλοπο ίηση α πό το Ελληνικό Ίδρ υμ α Ο γκο λο γίας σε συνεργασία με Δήμο Κρωπίας.

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Με απόφαση του Υπ ουργού Εσωτερικών Πανα γιώ τη Θεοδωρικάκου εγκρίθηκε η ένταξη
στ ο χρηματοδο τικό π ρό γραμμα «Αντών ης Τρίτσης», τ ου έργου ανακατασκευής του κτιρίου
του ΕΠΑ Λ σ τον κόμβο Αγίου Στεφ άνου- Κρυονερ ίου.
Ο κος Καλα φα τέλης, δή μα ρχος Διονύσου δήλωσε σ χετικά: «Η συστηματική δουλειά που
γί νεται σ το Δήμο εδώ και ένα χρ όνο, α ρχίζει
να απ οδίδει κα ρπ ούς . Συνε ργαζόμαστε στενά
με τους αρμόδ ιους Αντιδ ημάρχου ς και τα σ τελέχη του Δήμου, τόσο από την Τεχ νική Υπηρεσία ό σο κα ι τις υπ όλοιπες Διε υθ ύνσεις, προκειμένου να αξιοποι ήσο υμ ε π ρος όφελος των

∆ηµήτρης Γ. Κωφός
6936 050 484
∆. ΠΟΥΡΑΪΜΗ 17, Αχαρναί

πολιτών το πρόγραμμα ΑΝΤΩ ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
αλ λά και κάθε ά λλο χρηματοδο τικό πρόγρα μμα που δ ιατίθεται. Του ς α ξίζει ένα μεγάλ ο ευχα ρισ τώ γιατί παρά την ε μφανή υ ποστελέχωση των υπηρεσιών, ότ αν π αρ ου σιαστε ί ανάγ κη
οι εργαζόμενοι εργάζονται σκληρά κα ι δίνουν
τον κα λύτερ ο εαυτό τους. Θέλω επίσης να ευχα ρισ τήσω ιδιαίτερ α τον Υπο υρ γό Εσωτερ ικών
Πα ναγ ιώτη Θεοδωρικάκο , ο οποίος συνέ βα λε
για την ά μεση έγκρ ιση της π ρότ ασ ής μας αν αφο ρικά με το ΕΠΑΛ. Είναι ένα όνειρ ο, θα έλεγα
και δικό μ ου, που επιτέλους θα γίν ει πραγμα τικό τητ α. Είμαι βέβα ιος ότι θα ακολουθήσουν κι
άλ λα αντίστοιχ α έρ γα που θα α λλάξουν προς
το καλύτερο την ει κόνα τ ου Δήμου μας».

ΝΕΕ Σ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
ς

ί

α

δο

ά α ο σ δ ασμό .

• Δ ιασφάλισ η χρ ημ ατοδό τησ ης 94. 86 0 ευ ρώ
σ το πρόγραμμα «Φιλόδημο ς ΙΙ» για την
κατασκευή ραμπών και χώρων υγ ιει νής για
την πρό σβαση και την εξυπ ηρ έτηση ΑΜΕΑ
σ τις σχολικές μονάδ ες.
• Δ ιασφάλισ η χρηματοδό τησης 200.000
ευ ρώ στο π ρό γραμμα «Φιλόδη μος ΙΙ » για
την προ μήθεια μη χα νημάτων έργου ή και
σ υνο δευτικού εξοπλ ισμού...
• Δ ιασφάλισ η έκ τακτης χρηματ οδότησης
111.173 ευρ ώ προς κάλυψη έκτακτων και
επ ιτακτικών α ναγκών π ου προ κλήθηκαν
α πό την εμ φάν ιση του κορο νο ϊού
COVID-19.
«κόβο »
μα
ή ά α
α κ τελ Α
ή – Ο γή ω γο έω
Σε κοινό Δελτίο Τύ πο υ που εξέδωσαν οι Ενώ σεις Γονέων των Δ ήμων Μαραθώνα, Μαρκόπουλου & Ραφήνας -Πικερμ ίου, καταγγέλ λο υν το “κόψιμο” της μαθητικής εκπτωτικής
κάρτας και βάλλο υν ευθέως κατά της ΚΤΕΛ
Αττικής. Συγκεκριμένα όπως υποστηρίζουν:
“Τα Μέσα Μαζική ς Μεταφο ρά ς εί ναι έν α κοινω νικό α γαθό, που πρέπει να το απολα μβ άνουν όλο ι και ιδια ίτερα τα π αιδ ιά. Δεν πι στεύουμε ότι η Διοίκησ η της ΚΤΕΛ Αττικής θε ωρ εί
ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Α ΝΑΓΚΗ για τ ην στ ήριξη
των ο ικο νο μικά ασθενέστε ρων π αιδιώ ν της
περιοχής μα ς”.

∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Ολοκ ληρ ώθ ηκε η α ποκατάσταση των αγρ οτικών οδ ών στον κάμπο της Παια νία ς, πρώτη
παρέμβα ση 15 ολόκληρ α χρόνια μετά τ ην διάν οιξή τους το 20 05 . Οι ερ γασίες διήρκησ αν
επ τά μέρες και καλύ πτουν περίπου 32 χιλιόμετρα . Στόχος η διε υκόλυ νση των αγροτών
του Αγροτικού Α μπ ελο υργικού Συνε ταιρισμού Παιανίας ώσ τε η π ρό σβ αση στα χωρ άφι α να γίνεται απρ όσ κοπτα.
Α ίσ ο
πα μβάσ
έ ο π ογ αμ
μα σ ί α σ ά α σ μ ία ο Δήμο
Πα α ία , μ ο δήμα ο .ισίδω ο άδ ,
α δ
: «Παρεμβα ίνουμε άμεσ α στι ς
περιπτώσεις εκεί νες πο υ η νομοθε σία δ εν
επ ιβά λλει χρο νοβόρ ες διαδ ικα σίε ς. Η α ποκ ατάσταση των α γροτικών οδών ή ταν επιβεβλημένη τόσο για την διε υκόλυνσ η των αγροτών
μα ς ό σο κα ι γι α την προσβασιμ ότητα στ α ξωκλήσ ια που βρίσκοντ αι σ τον δήμο μας. Δεκ απέντε χρόνια μ ετά κά να με εκείνο πο υ όφει λε
να εί ναι αυ τονόητο για κάθε δημοτική α ρχή».

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
210 2444366

211 0123673

logistikakofos@gmail.com

διανασ

ακινητα

κ τ ηματ ικε σ επι χει ρ ησε ισ
Γ ΡΑΦ Ε Ι Α:

Ηρακλείδων 11
(2ος όροφος)
(κεντρική πλατεία)
Θησείο, Αθήνα
Λ. ∆ηµοκρατίας 229
& Αγίας Άννας
(11η Στάση Μενιδίου)
Αχαρναί Αττικής
(έξοδος 7, Αττ. Οδού)

• αγορές
• πωλήςέις
• μιςθωςέις
• αδέιές
• τοπογραφικα
• νομιμοποιήςέις
• δανέια

69 86 773 829
stathis.dianas@gmail.com

• καταςκέυές

ΠΡΟΣΩΠ Α
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ΝΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ευpωβoυλευτής ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Σοσιαλιστών και ∆ηµοκρατών
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άµυνας

Επανακαθορίζοντας τις σχέσεις
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία

Η

Τουρκία έχει μετατρα πεί α πό ετα ίρος σ ε
ταρ αξ ίας στ ην Ανατολικ ή Μεσόγειο και
στ ην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ,
επιβεβαιώνοντας καθημεριν ά τ ην άποψη όσ ων
υ ποστη ρίζου με ότι δεν μπορούμε ν α μιλά με για
Ευρ ωπ αϊκή π ροοπτική.
Ο κ. Ερντογάν και η σημερινή Το υρ κία δείχνο υν
να μην έχουν συ μφιλιωθεί μ ε την ιστο ρική αλήθεια μίας απ ό τις χειρότερες τραγω δίες της
α νθρώπιν ης ιστορίας, την Γενο κτονία των Αρμενίων. Αντιθέτως συμμετέχει ενεργά σ τις συ γκρού σεις που έχουν ξεσπά σει σ το Ναγ κό ρνο
Καραμπάχ, μεταφέ ροντας εκεί τζιχαντιστές από
τη Συρία. Πα ρά λληλα, δεν πρέπει να ξεχνά με
και την ενεργή εμπ λοκ ή της σ τους π ολέμους κα ι
τις εμφύλι ες διαμάχες σε Λιβ ύη , Συρία κα ι Ιράκ.
Σ χε τικά με την στάσ η αυτή της Τουρκία ς, η α πάντησ η των ευ ρωπα ίων θεσμών δεν είν αι ενιαία.
Α πό την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έχε ι υιοθ ετήσει μία σ κληρή θέση , όπως αυτή
προ κύπ τει και από τα πρόσφα τα ψη φίσμα τα,
ενώ από την μεριά μου πέτυχα την ενσ ωμ άτωση
επιβολής εμπάργκο όπλων π ρος τη γεί τονα σ την
Έκθεση για την ε μπ ορ ία όπλ ων προς τρίτες χώρες. Η τρο πολογία αυ τή έλα βε ευ ρεί α σ τήριξη
α πό όλες τις πλευ ρές του Κοιν οβ ουλίου, π λην

των Γερμα νών Ευ ρωβουλευτών του Λαϊκού
Κόμματος και του κ. Βέμπερ.
Η στ άσ η α υτή της Γερμανίας μεταφέρει τ ο π ρόβλημα στο Συ μβ ούλιο, καθώς έχει δη μιο υργη θεί ένας π υρ ήνας γύρω απ ό το Βερολίνο με
τη συμμετοχή της Ολλ ανδία ς κα ι της Ισπ ανίας
που λόγω οικονομι κών σ υμφερόντων δε ν επιταχύνουν τη διαδικασί α των κυρώσεων, τοπο θετώντας την ασ αφώς στα σ υμ περάσματα της
περα σμένης Συνόδου για επανεξέτασ η τον Δε κέμβριο. Υπά ρχε ι β εβαίως και από την π λευ ρά
της Γαλ λία ς ένα υ ποστηρ ικτικό μέτωπο προς
την Ελλάδα μ ε φωνές όπως α υτή τη ς Σλοβενίας
και της Αυστρίας να ζητούν κυρ ώσ εις α πό την
ΕΕ π ρο ς την Άγκ υρα. Είναι φα νερό πως σ ε αυτή
την κατεύθυνση , η Γερμανία θα π ρο σπα θή σει
να μ η λάβει απόφασ η υπό τη δική της προεδρία
σ το Συ μβούλιο και μέχρι το τέλος του έτο υς,
περνώντας την ε υθύνη στην Πο ρτογα λία. Αυτό
είναι ωστόσο μ ια εξέλιξη π ου δεν πρέπει να
επιτρέψει η Ελλά δα , καθώς το να μην μπαίνο υν
καθαρά στ ο χαρτί κυρώσεις είν αι μια απ οτυχία
για τ ην εξωτερική πολιτική τη ς χώρ ας και οι πανηγ υρισμο ί για εθνι κή κατανάλω ση είναι δ είγ μα
ηττοπάθεια ς.
Πρέπει λοιπό ν η Ελλά δα να οικο δομήσει ένα

μέτωπο χωρών ώστε να βάλ ει πάνω στο τρα πέζι την ά μεσ η λήψη αποφάσε ων, εξ ηγώντ ας
ότι ό σο μετατίθε ται η συζήτηση , η Του ρκία θα
πολλαπλασ ιάζει τις ενέργειες της σ την περιοχή
και άρα θα χει ροτερεύει την συμπ ερ ιφο ρά . Αυ τή
είναι η μόνη σ τρατη γική για θ ετικά α πο τελέσματα, όπως α υτή που οδήγ ησ ε σ την υπογραφή του
σ υμφώνου Ελ λάδ ας - Α ιγύπτου.
Παράλληλα είνα ι ανάγκη να η συζήτηση για
μια νέα ειδική σχέση, που θα περιλαμβάνει έ να
πλαίσιο ανάλο γο του Ελσ ίνκι που θα προβλέπει τον καθορισ μό των θ αλα σσ ίων ζωνών με
την Τουρκία εντό ς ενός χρονικά περιορισμένου
διασ τήματος, αλ λιώς σε αντίθε τη περίπτω ση
να υ πά ρξει α πό κοινού πρ οσ φυ γή στο Διεθνές
Δ ικαστήριο σ τη Χάγη για το ίδιο και μόνον ζήτημα. Εντός της ί δια ς συμφωνίας, θα πρέπει να
υ πάρχε ι και πρόβλε ψη για την αν τιμετώ πισ η του
προσφυ γικού ζη τήμ ατος, αλ λά και η αναβάθ μιση της τελωνε ιακής ένωσης με αυ τόματ ες
ρήτρες κυρ ώσεων, οι οποίες δεν θ α απα ιτο ύν
νέες Ευ ρωπα ϊκές α ποφά σεις, όταν η Το υρ κία
παρα νομεί στο εσωτερικό της, κα ταπ ατ ώντας τα
Ανθρώπινα Δι καιώματα κα ι όταν παρανομ εί στο
εξωτερικό της , απειλώντας κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών.

Οκτώβριος 2020 11

Και τώρα τελειώσαµε;
Βάσω κό α
1η επ ιλα χούσα βουλευτ ής της Νέας Δη μοκ ρα τίας στ ην Περιφ έρε ια Ανα τολική ς Αττικής

Η

7η Οκ τωβ ρίου 2020, η
μέρα π ου η δικαιοσύνη
καταδίκασε τ ην εγκληματ ική
οργάνω ση της Χρυ σή ς Α υγής, θα καταγρα φεί
σ τη συλλογική μνήμη ως μια ιστορ ική μέρα.
Χαρ ακ τηρ ίσθηκε μέρα της Δ ημοκρατία ς. Όλα τα
διεθ νή ΜΜΕ της αφιέρ ωσ αν τον χρ όνο π ου της
α ρμ όζει. Κάποια χαρ ακτήρ ισαν την δίκη αυτή
ως την ση μα ντικότερη δίκη φασισ τών μετά την
δίκη της Νυρεμβέργης.Είναι μια μέρα που θα
θ υμόμ αστε. Όπως και τους π ρωταγων ιστέ ς τ ης.
Η μοίρ α τα έφερε έτσι ώσ τε η καταδίκη της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγή ς να συμπέσ ει με την
εξέγερση των 300 Ελλήνων Εβ ρα ίων στο Ά ουσ βιτ ς στις 7 Οκτωβρίου 1944, οι οπ οίοι, με αυ ταπάρνηση προτίμ ησ αν να επανα στατήσουν κατά
των ναζί βασανιστώ ν τους,ψάλλοντας τον εθ νι κό μ ας ύμνο! Θα έλεγε ς ότι η ιστορία εκδικείται!
Την Τετάρτη 7.10.2020, λοιπ όν, η ελληνική Δικαιοσύνη καταδίκασε του ς εμπ λεκόμ ενους κα ι
έκρινε την Χρυσή Αυγή εγ κληματική οργά νωση .
Το ερώτημ α που πρ οκύπτ ει όμως είνα ι το εξ ής :
Τελειώ σαμε ως κοινων ία μ ε αυτήν κατα δίκη από
το τέρας του φα σισμού, του νε οναζισ μού, της
βίας, τη ς μ ισαλλοδ οξίας, του ρατσισμού και του
α ντισημιτισμ ού; Και γι α να είμαι ξεκάθαρη όταν
μιλάω για βία μι λάω για όλες τις εκφάνσεις τ ης,
πολιτικο-ιδεολογικές, κοινωνικές κ λπ.
Α ς μεί νουμε όμ ως , σ το άρθρο αυ τό, στ ο φαινόμ ενο Χ ρυσή Αυγή. Με την Χρυσή Αυ γή ως
οργάνω ση μ άλλον τελειώσαμε. Με αυτ ό που
εκπ ρο σωπεί η Χρυ σή Αυγή όμως δεν τελειώσαμε. Θα αναφέρω απλά ότι στι ς Ευρωεκ λογές
2019 η Χρυσή Αυγή πήρε π οσ οστό 4,87% και

εξέλεξε δύο ευρωβου λευτές, ενώ στις Εθ νικές Εκλογές 2019 πή ρε π οσ οσ τό 2,93 δηλαδή
για ποσοστό 0,07 δ εν εξέλεξε βουλευτές! Δυσ τυχώς , αυτό συ νέβη ενώ οι πολίτες γ νώριζαν,
ήδη ,τη ν εγκλημ ατικ ή δρά ση του «κομματικο ύ»
αυτού μορφώματος. Όσο για τις Περιφερ ειακές
και Δημοτ ικές εκ λο γές απ λά να υπενθ υμί σω ότι
εκπ ροσωπού νται τόσο στην Περιφέρεια Αττικής
όσο κα ι στο Δήμο Αθηνα ίων. Τίποτα δεν τους
εμπόδι σε την Πρ ωτ οχρονιά τ ου 2020 να εκδώσουν το «πολιτικό» τους ημερολόγιο που φέρει
σ το εξώφυ λλο του, ένα μόνο ένα σύν θημα. Κι
αυτό δεν είναι ά λλο απ ό την περιβόητη φρά ση
που οι ίδιοι ο ι νε οναζί σε όλον τον κόσμο απο δίδουν στο ν Γκέμπελς: «Θα ξαν αγυρίσου με και
θ α τρέμει η γη»!
Η δικαιοσύνη έκανε την δο υλειά της. Τώρα π ρέπει να κάνουμε ε μείς οι πολίτες και οι πολιτικοί
την δική μ ας . Και α υτή δ εν είναι ά λλη α πό να
α πο τρέψουμε οποι αδή πο τε αναβίωση τέτοιων
φαινομένων. Πρέπει να επαγρυπ νούμε γιατί «το
αυγό του φιδ ιού» π άντ α β ρίσκει τις συνθήκες
για να επωασ θεί . Κα ι α υτό συ μβ αίν ει όταν η Δημοκρατ ία και η Π ολιτική α δυ νατούν να παίξο υν
το ρόλο το υς.
Όμως ο ναζ ισ μός, ο φα σισ μό ς, ο ρα τσισμό ς δεν
είναι ιδεολογίες. Εί ναι όψεις της ίδ ιας αγ ωνίας
να εξοντωθε ί ο «άλλος». Είναι « αναγκασ τικές»
σ υμμαχ ίες αυ τάρεσκων «Εγώ» που αναζητο ύν
τον «εχθρό» μέσα σ τα σκοτάδια της π αθ ολογία ς τ ου ς. Δεν πρέπ ει να ξεχάσουμε ποτέ ότι ο
φασισμός και ο ναζισμός ά φη σα ν π ίσω τους μια
επικ ίνδυνη κληρονομι ά: παν ίσχυρους μύθους
για μια κουλτούρα καταστ ρο φής χωρίς ηθ ικούς
φραγμούς , χωρίς πρ οσχ ήμ ατα ή εξηγήσ εις.

Αυτή είναι κα ι η δηλ ητηριώ δη ς «γοητε ία» τους.
Μην ξεχνά με ότι αυ τό που τρο μάζει περισσό τερο στ ην αγριότητα και τ η β ιαιότητα των Ναζί
δεν είναι η απ οκρου στική, απόκο σμ η και δ ήθεν
υ περ φυ σική όψη τους, αλλά τ ο γεγο νός ότι πρόκειτα ι για ανθ ρώπους της διπ λαν ής πόρτας, που
σε ένα συγκεκριμέν ο ιστορικό, θε σμικό, ιδεο λογικό και πολιτικό πλαίσιο ήταν έτοιμοι να διαπράξου ν φοβ ερά και α σύλληπτης σκλη ρό τητ ας
εγκλήματα .
Το είχε δια τυπώσει ακό μη πιο κα θα ρά ο Μάνος
Χατζιδάκις στα προφητ ικά του λόγια, το 1993,
λίγο πριν φύγ ει από τη ζωή. Ο φασ ισμός και ο
νεοναζισμός είναι «…η μεγεθ υμ ένη έκφραση-εκδή λωση του κτήνους που περιέχου με
μέσα μας χωρίς εμ πό διο στην αν άπτυξή του,
όταν κοινωνι κές ή πολιτικές συγκυρ ίες συ ντελούν, β οη θούν, ενι σχύου ν τ η βάρβ αρ η και
α ντιανθρώπινη π αρ ουσία του».
Α ς ελπίσουμε ότ ι τόσο η στά ση της κοιν ωνίας
όσο και όλων των κο μμά των απέναντι στην από φαση της Δικαιο σύ νης θα σηματοδοτ ήσ ει την
α πα ρχή ανασ τοχασμού και αφύπνισης, πολιτικής και δημοκ ρα τικής ωριμότ ητας.
Μην ξεχνάμε ότι στις α στ ικές δημοκρατ ίες
υ πάρχουν νόμοι και θεσμ οί και η πολιτική εί ναι
αυτή που καλείται να αν ταπ οκριθεί και να δώσει
λύσεις στα π ολλαπλά προβλήματα που ζού με
και όχι οι εκφραστέ ς του ναζισμού του α ντισημιτισ μού, τ ου μίσους και της μισα λλο δοξίας, της
βίας.
Χρει αζόμαστε λοιπόν συ νεχ ή επαγρύπ νηση,
διότι οι και ρο ί πο υ έρχο νται θα είνα ι α κόμη π ιο
δύσκολοι.

Το ∆ηµοτικό
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«Με πίστη και εθνική συναίνεση
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Στο χρόνο που π έρ ασε πρ οσ πά θησα να τιμήσω
τόσ ο την επιλογή του Περιφερ ειά ρχη Γιώργου
Πατού λη σ το πρό σωπό μου σε αυ τές τις τόσο σημαν τικές θ έσ εις ευθύνης, αλ λά και ταυτόχρ ονα
την ψή φο των συμπ ολιτών μου της Ανατολικής
Αττικής πο υ με εμπιστ εύ τηκαν ως εκπρ όσωπό
του ς στο Περιφ ερειακό Σ υμ βούλιο Αττικ ής. Το
πρώτο έτος της θητεία ς μ ας , σ ίγο υρα σημά δεψε η πανδημ ία. Εμείς ως Περιφέρεια Αττικής
σ το πλαίσιο ενός πολύ περιορισ μένου πρ οϋ πολογισμού καθώς ή ταν το αποτέ λεσ μα των π ροηγούμε νων δ ιοι κήσ εων έπρεπε απ ό τη μία να
εξασφαλί σου με τη συνέχεια της διοίκηση ς αλλά
και ταυ τόχρονα να προστατέψουμε με κά θε διαθέσιμο μ έσ ο τους πολίτες της Ατ τικής σε δύο
επίπεδα. Πρώτον να εξασφαλίσ ου με ειδικά στο
πρώτο κύμα τα απαραίτητα υ λικά υ γειονομικής
προ στασίας, για πο λλούς κρίσιμους τ ομείς και
φορείς που βρ ίσκονταν στην πρώτη γρα μμή
προ στασίας και δεύτερον να παρά ξουμε κά θε
δυνατή βο ήθ εια στις ευπαθείς κοιν ωνικές ο μά δες μέ σω των μηχανισ μών υποσ τήρ ιξης των Δή μων. Συνεπώς Η Περιφ έρεια Ατ τικής τ ην πρώτη
περίοδ ο της π ανδημ ίας και τώρα με περ ισσότερη
εμπειρία αποτελ εί το σημαντικό συνδετικό κρίκο
του κεντρικού κρά τους με τις τοπι κές κοινωνίες. Σε αυ τό τον αγώνα σημα ντικό ρόλο έπαιξε
η ιδιότητα του Περιφερειάρχη μας Γ. Πατούλη,
που ως Πρ όεδρ ος του Ιατρικού Συλλό γο υ Αθη νών έχει όλη την απαραίτητη τ εχν ογνω σία για
να ενε ργοπο ιήσει δυνάμεις τόσ ο θεσμικές όσο
και εθελοντισμού. Πέραν ό μως τ ης αντ ιμετώπιση ς της υγειονομικής κρίσης, ως Περιφ έρ εια
Αττικής έπ ρεπε να συνεχίσουμε όλα τα εκτελού μενα έ ργα και να προγρα μμα τίσουμε τα νέα με
κύρ ια π ρο τεραιότητα σ τις υποδ ομές π ου σχ ετίζον ται με την ασ φά λεια των πολιτών όπως αντιπλημμυρικά έργα,στις μετακινήσεις όπως με τις
κατασκευές ή α να κατασκευές οδικών αξόνων,
σ τα έργα ειδικής κοινωνικής μέ ριμνας, σ τη σ τήριξη του αθλητισ μο ύ και πολιτισ μού και ακόμη
με εξειδικευμένες δράσεις ό πως την οικονομ ική
σ τήριξ η των επι χει ρήσεων που επ λήγησ αν από
την υγειο νομική κρίση. Το έργο είνα ι σ ίγουρα
μεγάλο και ο ι απ αιτήσεις των66 Δή μων τ ελείως
διαφορ ετικές μεταξ ύ του ς. Όμως με πίστη και
μεθοδικότητα είμασ τε πεπεισμένοι πως θα αν τεπεξέλθ ου με σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με τα
καλ ύτερα δυνατά α ποτελέ σματα γι α τον πολίτη.
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Οπωσδήπο τε το πρόγραμμά μ ου εί ναι πολύ βεβ αρημέ νο κα ι το κύριο κομμά τι κατ αλα μβάνει η
Περιφέ ρει α, όπο υ η καθημερ ινή μου δραστηριότητα περιέχει σ υσκ έψεις και συ ντο νισ μό όλων
των θεμάτων που άπτονται των δ ραστηριο τήτ ων
μου είτε με υ πη ρεσιακούς π αράγοντες είτε με
αυτοδιοικητικούς φορείς ή άλ λο υς παράγοντες
της κεντρικής δι οίκησης του κρά τους. Η επιχει ρηματικ ή μου δρασ τηρ ιότητα π αραμένει ενερ γή και επειδή είν αι και το διαχρ ονι κό μου μέσο
βιοπ ορισμού προ σπ αθ ώ να τ η σ υν τηρ ώ και με
τη σ τήριξη της οικογέν ειάς μου. Όσο αφορά την
εκλο γική μου Περιφ έρεια την Ανατολική Αττική,
τον τόπο που με αν έδειξε πολιτικά και είναι πά ντα στην καρδιά μου, προ σπ αθ ώ από τη θέση
που βρίσκομαι να σ τηρίζω δεδομένου και των
μεγά λων π ρο βλημάτων πο υ αντ ιμε τωπ ίζε ι, ισό τιμα πάντα κα ι σε σ χέση μ ε τις ά λλες περιοχές
της Α ττ ικής.
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Για μ ένα η κινητική ανα πηρία δεν υπήρ ξε εμπό διο α λλά όχημ α για να β άζω σ τόχου ς και να τους
ξεπερνώ. Ο α θλητισμός και ειδικότερα η ξιφα σκία σε αμαξίδιο ήτανη φυ σιολογική εξέλιξη του
δυνα μισμού π ου έχω μέσ α μ ου και πρεσ βεύει
και τη φιλοσο φία μ ου «να κατακτώ στόχους με
το σπαθί μου». Μαζ ί με άλλους κατ αξιωμένους

αθλητές κα ι με σπουδαίους δασκάλους κατα φέραμε να πά με ψη λά την ξιφασκία γι α ΑΜΕΑ,
να υψώ σου με την Ελληνική σ ημ αία στους Ολυμπια κούς αγώνες και σε άλ λες διεθνείς διοργα νώσεις. Είμαι περήφ ανος που υπήρξα από τους
πρωτεργάτες και είμαι ιδ ιαίτερ α χαρούμενος
που βλέπω νέους ανθρώπου ς είτε στη ν η λικία
είτε στο άθ λημα να το α γκαλιάζο υν και να αποτελεί για αυ τούς μία δη μιο υργική διέξοδο.
το Πα αο
α άσ ασ
ό ί α
ς οπ ύ
δ άσ
α έμα α

μπ α ό ί μα σ
ε άδα σ
β ίσ α α πόσο ο ά π σ ύ
πο
ία σ ο α
έ Α εΑ;
Π
έ αΑ
ή α π οάγ μ
α σ ο ποί σ ω πο
γα
ω α όμω Α εΑ;

Το Παρ αολυμ πια κό κίνημ α είνα ι άρ ρη κτα συ νδεδεμένο με το Αναπηρικό κίνημα . Η Ελλάδα
δυστ υχώς είν αι α κόμη πολύ πίσω σ ε υ ποδ ομ ές
α λλά κυρίως σε κο υλτ ού ρα. Είναι πολλά αυτά
που μπορούν να ειπωθούν. Όμως είνα ι η ώρα
των πρ άξεων και α πό τη θέ ση που βρίσ κομαι
α γωνίζομαι για τ ην κοιν ωνική ενσωμάτωσ η των
Α ΜΕΑ στην π ατρίδα μα ς κα ι για την ισότιμη πρόσ βασή τους σε όλες τις υπ ηρ εσίες και παροχές.
Είναι στοιχ είο του π ολιτισμού μα ς να φτιά ξου με
την κοινωνία μα ς χωρ ίς δ ιακρίσεις. Τότε όλοι
μαζί θα γίν ουμε καλ ύτεροι άνθρωποι.
Από ο α
σμό α
σ ,σ
πο
ή. Π ο
από
ά
; Πο ο ί
σ ό ο ; Πο ο ί α ο ά
ί ο , πο σα δί ο
ό σο δ ασ ή ο ;

ο
άδο
σ ία
μά
άπο α δ ό α
α ο π οσωπ οί σα
ωπο πο σα σ
ο έ α σμα α ίσ

Κάθε δ ραστηρ ιότητά μο υ καταλαμβάνει έ να τελείως διαφορετικό μερίδιο σ το μυ αλό και την
καρδιά μου. Όλες μα ζί όμως έχουν μ ία κοιν ή συνισταμένη, τον κα θη μερινό αγώνα και τη δ ιαρκή
επίτευξη σ τόχων με μό νο γνώμονα την προσωπική μου βελτ ίωσ η και την ικα νοποί ηση των αν θρώπων με τους οπ οίους σ υνανα στρέφ ομ αι. Το
σημαντ ικότερο ρόλο σε όλες μου τις πρ οσπάθει ες έχει η οικογένειά μου πο υ είναι π άντ α π αρούσα και αρωγός σε όλες μου τις επ ιδιώξεις.
ς μ α όσο ίσ μ πο ή πο δ α ύ ο ό
σμο μα , πο ο ί α ομή μα σα σ ο πο
ί ;
Όσο αφορά σ την πανδημία θα έλεγ α πως είναι
ώρα ατομικής και συλλογικής ευ θύ νης. Πρέπει
όλοι να επ ιδείξουμε τον απαρα ίτητο σεβασμό
σ την πρ οσ τασία της α νθρ ώπ ινη ς ζωή ς και να
προασπίσουμε το αγαθό τ ης υγείας και κυρίως
των ευπ αθ ών κοινωνικών ομάδων,τηρώντα ς αυ σ τηρ ά τ ις ο δηγίε ς των ειδικών και διατηρ ώντ ας
ψηλά τα α ισθήματα αλ ληλεγ γύη ς. Εκτός όμ ως
α πό την αν τιμ ετώπιση τουcovid19, ο φεί λου με να
παλέψουμε ενωμέν οι για την ανάταξη της οικο νομί ας μας, να ισ χυροπ οιήσουμε το κρ άτος μ ας
γεωπολιτικά και δεδομένων και των συ γκυρι ών
να είμαστε ενωμέν οι χωρ ίς διχαστ ικές φων ές
α πέν αντι σ την τουρκική προκ λητικότητα. Με πίσ τη και εθνική σ υνα ίνε ση όλα μπορού με να τα
κατα φέρουμε.
ςα
σ έ

α σ πο ύ γ α
ξ .

πα α

σ
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ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ∆ήµαρχος Αχαρνών

«Σηµείο αναφοράς η σύµπραξη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιδήµαρχος Συντονισµού Έργου

«Οι παρατάξεις είναι ζωντανοί οργανισµοί. ∆εν είναι κλουβιά»
επ μέ

α: Ά

μ

Γ ού

α

ήδη συμπεριλήφθηκαν σ τον προγραμματισμό
της δημοτικής αρχής και αυ τό είναι ή δη ένα πο λύ
θετικό βήμ α, ενδεικτικό των καλ ών πρ οθέ σεων
σ υνεργασίας. Ο χρόνος φυ σικά θα δείξ ει…
η μ ψή
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μ αξύ σα
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ο
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α πα α έσ ω . Π
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σ
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σύ
πα α άξ ω σα ;

Σ.Β.
Ουδέποτε υπ ήρχε αμφιβολία π ως ο σ τόχος
ήταν ο ί διος. Ο π ροορισ μός ήταν ο ίδιο ς. Η στο χοθε σία ήτ αν παρόμοια. Κάθ ε παράταξη όμ ως
διαλέγε ι έναν δια φο ρετικό δρόμο. Κι εμεί ς από
τη δική μας π λευ ρά στ ον ένα χρ όνο πο υ πέρα σε δ ιαπιστ ώσ αμε πως υπήρχαν αντικειμενικές
δυσκολίες, τις οποίε ς πρέπ ει να βρεις τρό πο να
ξεπερά σεις, πως πρ έπε ι να δείχνουμε ευελιξία.
Σε αυτό το πλαίσιο μπορ εί να σ ταθεί κάποιος
σ την ψήφισ η του προϋπολογισ μο ύ π ου είναι ένα
κεντρικό θέμα , μπορεί όμ ως να σταθεί και σ τη
σ υνα ίνεση που υπήρξε σε άλλα εξίσου σοβα ρά
ζητήματα.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και ο Αντιδ ήμαρχος Παναγ ιώτης Ανα γνωστόπουλος
υπογράφο υν το πρακτικό της σύμπραξης των παρατάξεών τους.

τ σ μαί
γ α ο πο ί
ω Α α
σύμπ αξ ω πα α άξ
σα α πο α ί α
π ογ αμμα ή σα δέσ μ σ μέσω
σ
μπ άξ ω γ α
Α α έ ;
Σ.Β.
Πρώτα από όλα οι δη μότες των Αχαρνών θα
πρέπει να γ νωρίζουν πως η σ ύμ πρ αξη αυτή
έχε ι ήδη αποτελέσει σ ημ είο αναφοράς για την
Τοπ ική Αυ τοδιο ίκηση. Είν αι μια κίνηση π ου σε
πολλούς δήμους της Αττικής , αλλά κα ι ολόκλη ρης της χώρας είδαν με ιδιαίτερ α θετική μα τιά,
καθώς δείχνει το δρόμο για την επόμενη μέρα .
Η επ οχή μας είναι δύσκολη για του ς λόγους που
όλοι αν τιλαμβανόμα στε. Σε τ έτοιες περ ιόδους η
ένω ση δημιουργεί ισχύ, η πρόσθεση δ υνάμεων
πολλαπλασιάζει τις δυ νατότητες και την πα ρα γωγικότητα. Με αυ τό το σκεπτ ικό κά ναμε ένα
μεγάλο βήμα , βάζο ντας σ το επίκεν τρο του ενδιαφέροντός μας απο κλειστικά κα ι μ όνο το καλό
της πόλης .
Προσωπική μου πεπο ίθηση εί ναι πως με τον
τρό πο αυτό η πόλη μας μόνο κερδισμένη μπορεί
να βγει. Χωρ ίς στείρες αντιπαρ αθ έσεις, χωρίς
μικροπολιτικές, χωρίς προεκλογικές σ κοπιμότητες υπάρχει μ όνο ο δρό μος τ ης π ρο όδο υ και της
α νάπτυ ξης. Α υτόν θέλουμε να βαδίσ ουμ ε όλοι
μαζί και γιατί όχι να μην α κολου θήσ ου ν κι άλ λοι

μαζί μας. Η προγραμματική μ ας δέσμευσ η δεν
α λλάζει απ ό τη σκέψη που τριβ ελίζει το μυα λό
όλων μ ας κάθε μ έρα, κάθε σ τιγμή: πώς να μ ην
χάσουμε ούτε έν α λεπτό, για να προ χωρή σου με
όλα αυ τά που έχουμε σ χεδιά σει και τα οποία θα
α λλάξουν εντελώς την εικόνα της πόλης και την
καθημεριν ότητα των συνδημοτών μας.
Π.Α.
Η σύμπραξη αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρ ία για
τον Δή μο Αχα ρνών. Αυ τό εκ τιμή σα με και απο φασίσαμε να προ χωρή σου με. Το κά ρο είν αι καλύτερα να το τραβ ούν περισσό τερα ά λογα. Σε
μας τους α ιρ ετούς, αλ λά και στα μέλη της πα ράταξης ΔΕΚΑ που θα συμμετέχουν μ έσα από
διάφορ ες επιτρο πές και νομικά πρ όσ ωπ α σ τη
διοίκηση του Δήμου, θα δ οθεί η δυνατότητα να
κάνουμ ε πράξη όσα εί χαμε υ πο σχε θεί το 2019.
Οι δημότες ενδιαφέ ρονται να δουν έργο. Λ ίγο
τους ενδια φέρουν οι π αρ ατάξει ς και οι έριδ ες
που δη μιουργού νται μεταξύ δ ιοίκησ ης κα ι αν τιπολίτευσης.
Υπά ρχει η δέσμευση συ νεργασία ς π ου εί ναι
α πο τυπωμένη σ ε χαρτί και δημο σιεύθ ηκε. Επιπλέον όμως η π αρ άταξή μας, παρέδωσε σ τον
Δ ήμ αρ χο ένα μακρύ κατάλογο έργων, δράσεων
και πρ οτεινόμεν ων πα ρεμβάσε ων πο υ θ εωρεί
α ναγκαία για τον τόπο. Όλα αυτά που ζητή σα με,

Εκεί ήταν τα πρώτα β ήμ ατα, στα οποία βαδίσα με
για να βρε θούν οι γέφ υρες στη διαδρομή που
α κολου θήσαμε. Από τ ις πρώτες σ υναν τήσ εις
που πρ αγμ ατοποιήσαμε είδαμε πως αυτά που
μας εν ώνουν είνα ι περισσότερ α και κυρίως
πολύ σ ημαντικότερα α πό αυ τά που μας χωρί ζουν. Η κο ινή αυτή διαπίστωση ήταν το κλειδί
για να ανοίξ ουμ ε την πόρτα της σύ μπραξ ης.
Και σε αυτή τ η δ ιαδρομή με μεγ άλη χαρά είδα
όλους τους συ νο δοιπόρ ους μου στη ν π αρ άταξη
του Υπερήφανου Δή μου να ακολουθού νε και να
σ υμπαρίστανται.
Π.Α.
Η δι αφωνία μας ή τανπρογραμμα τική κατά κύρ ιο
λόγο. Σ ήμερα, μετά την συμφωνία σύ μπ ραξης
και κυρίως τ ην προγραμματική σύγκλισ η που
έχει συ μφωνηθεί κα ι ήδη εν εργοποιηθεί , εί ναι
σαφές ό τι είμ αστε σ ε ένα τελείως διαφορ ετικό
σημείο. Έχ ει συμφωνη θεί λο ιπόν ένα π λήρ ες
πρόγραμμα α νάπτυξ ης του Δ ήμου Α χαρνών με
τον Δήμαρχο και θα διε κδικήσ ου με την υλοπ οίησή του, όσ ο κι αν ο ι δια δικασίες είναι πολύπλο κες και όσο κι α ν τ α χρονικά περ ιθώρια εί ναι
σ τενά.
Ο πρ οϋ πολογι σμός και τ ο τεχν ικό πρ όγραμμα είναι τα βασικά εργαλ εία για να γίν ου ν πρ άξ η όσα
έχουμε πλέον σχεδιάσει από κοι νού.
μ α όσο γ αία α π ω οπό α από α
σ γα
σύμπ α ξ , πή ξα α δ άσ
από ο σω
ό ω πα α άξ ω σα , ί
γμέ ω ί μ
σα ;
Σ.Β.
Όπως ήδη σα ς ανέφερα, η απ οδ οχή ή ταν πο λύ
μεγά λη από το σύνολο της παράτ αξης. Δεν χρει άστηκε να μπ ούμε σε κάποια ιδια ίτερη διαδι κασία ή να αναλωθούμε σε μακρά ς διάρκειας
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σ υζ ητήσεις, διαπραγμ ατεύσεις και α ναλ ύσ εις .
Ο Υπερήφαν ος Δήμος δ ημιουργή θηκε για να
α λλάξει την πόλ η, για να κάνε ι ξανά τους δημότ ες των Αχαρνών περή φα νους για την πό λη
του ς. Ο τρόπ ος με τον οποίο έγ ινε αποδεκτή η
σ ύμπρ αξη με χα ρο πο ίησε ιδιαίτερ α, για τί είδα
μια έμπρα κτη απ όδειξη πως όλοι έχουμε το ίδιο
σκε πτικό. Δεν σα ς κρύ βω πως υ πή ρξαν και κά ποιες ερωτήσ εις ή κάπ οιε ς μικρές αντιδράσ εις.
Θα ήτα ν π ερίερ γο ά λλωστ ε να μην υπήρχαν
σε μια δημο κρα τική παράταξη σε ένα σύνολο
τόσ ων ατόμων. Η διαδικασία αυ τή όμως βοήθη σε σ το να λυ θεί κάθ ε απορία , στο να μην μείνει
καμία εκκρεμότητα, καμία απορία. Μόνο έτσι
μπο ρο ύμε να πρ οχωρήσο υμ ε μπ ροστά. Έχουμε
τρία χρόνια σ τα οπ οία πρ έπει να κα λύψουμε το
χαμένο έδαφ ος του π αρ ελθόντος. Μόνοι μας
δημιουργούμ ε τις κατάλ λη λες σ υνθ ήκες για
να μπορέσουμε να τρέξο υμ ε, να κάνουμε όσα
έχουμε σχεδιάσει, να εκμ ετ αλλευ τού με τις ευ καιρίες πο υ υπάρχο υν.
Π.Α.
Είπατε δύο λέξεις - κλειδιά. «Γεν ναί α» και «Πρω τοπ όρα απόφαση» ! Εγώ π ιστ εύω ότι η απόφαση
που πήραμ ε, περιέχει και τις δύο έν νο ιες . Αν εί ναι «γε νναία», αυτό μ άλλον αφορά το γεγονός
ότι μπήκα ν σ την άκρη πρ οσωπικές φιλο δοξ ίες
ενώ πα ρά λληλα είχαμε το σ θένος να δ εχθ ούμε ό τι θα βρεθο ύμε σε έν τονες, α λλά ευτυχώς
πολύ λίγε ς ό πως α ποδείχ θηκε αντιδράσ εις και
να τ ις αντιμε τωπ ίσουμε.
«Πρωτοπόρα α πόφαση» όμ ως γι ατί; Γιατί πισ τεύουμε σε ένα π ιο σύ γχρονο τρόπ ο ένωσης
δυνάμεων και όχι διαχ ωρ ισμού. Επιλέξαμε α ντί
να ξοδεύο υμ ε τον χρόνο και την πολιτική μας
ενέ ργεια σε αν τιπα ρα θέσεις, να ριχτούμε στη
μάχη της υλοπο ίησης. Καλοπροαίρετα αλ λά
χωρίς εκπ τώσε ις, προ σφέρ ουμε την εμπισ τοσ ύνη μας στον σημ ερι νό Δήμαρχο και πλέον θα
δουλέψ ου με συλλο γικά και με μέθοδο, α ντί να
σ τεκόμασ τε στην α ντίπ ερ α όχθη.
Ως προς τις αντιδρά σεις, μην κρυβόμασ τε,
υ πή ρξ αν. Ευτυχώς είν αι π ολύ λίγες. Άλλες κατανοητές και άλ λες όχι. Για όλους όσοι όμ ως
α ντέδρασαν, εμείς θα είμ ασ τε εδώ, για να τ ους
α πο δείξου με ότι κινη θήκαμε μόνο με α γαθές
προ θέσεις. Η απόφασή μας παρά το ό πο ιο πο λιτικό ρίσ κο, στοχεύει στ ο μέλλον του Δή μου
Α χα ρνών και υπ ό αυτή την έννοια έχω τ ην πεποίθ ησ η ότι θα πρ οσ θέσουμε κάτι παραπά νω
α πό έν α λιθα ράκι σ την ιστορία του τόπ ου.
Ο πολύ ς κόσμος πά ντως, είδ ε με θετικό μάτι τη
σ ύμπρ αξη. Α υτό ει σέπραξα από τους περισ σότερους συ μπ ολίτες μας με τους οποίου ς μίλη σα.
Ά λλωσ τε όσοι μ ας ψήφισαν σε θ έσεις διοίκησης
δεν ήθ ελα ν να μας δουν;
Στους σεναριογράφ ους θα συνιστούσα υ πο μο νή. Αν υπάρχου ν ει δικοί ή προσ ωπικοί λόγοι για
κάποιους να μη συμφωνούν με τη σύμπραξη, τα
επιχειρήματα καμία αξία δ εν έχουν.
η από ασ σα
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Η α πάν τησ η είναι αυτονόητη. Η απ όφαση αυ τή
δεν ήτα ν προ ϊόν π ίεσης, δεν ήταν αναγ κασ τική. Παρά το ό τι με τ ο ισ χύον εκλογικό σύ στημα
είχαμε έν α μικρό σ χετικά α ριθ μό εκλεγμέν ων
δημοτικών συ μβ ούλων, ουσι αστικά δεν υ πήρξε
σημαντ ικό πρ όβλημα κ υβ ερ νησιμότητας. Αυτό
το γεγονός άλλωστε ήταν που βοήθησε να ωρι μάσει η ιδέα της σ ύμπραξης. Κανέ να ς τ έτοιος
προ βλη μα τισμ ός δεν θα ήτα ν αρκετός για τη
σ ύμπλευση και τη συμπόρευ ση των δύο με γαλύτερων π αρ ατάξεων πο υ εκπρ οσ ωπ ού ν τους
δημότες στο Δημοτ ικό Συμβο ύλιο, εάν έλειπ αν
η συνε ννόησ η, οι κοινές ιδέες, το ίδι ο ό ρα μα.
Με την από φα ση αυτή θ εωρώ πως δ είξαμε έν αν
διαφορ ετικό δρόμο , πο υ έχει ανάγκη τόσο η Το πική Αυτοδ ιοίκησ η όσο κα ι η δικ ή μας πόλη. Κα νένας δεν βρέθ ηκε χα μένος από τ η σ υνένωση
δυνά μεων, κανέν ας δεν έχασ ε α πό τη συν ερ γα σία. Ίσα ίσα θεωρώ πως με τον τρόπο αυ τό εκ τός
α πό την ουσία στέλνου με και ένα συμβολικό μήνυμα π ρος κάθε κατεύ θυνση.
Καθημεριν ά οι αρμοδιότητες της Αυτοδ ιοίκησ ης
αυξάνονται. Οι α νάγκες των καιρ ών τη φέρνουν
μπροστά σ ε νέες προ κλήσε ις, που απα ιτο ύν
εγρήγο ρσ η, τεχνογνωσ ία, εξ ειδ ίκευση, α ποφασιστικότητα, α μεσότητα. Όσο περισ σότ ερ οι λοι πόν, τόσο καλύτερα και τόσο πιο αποτελε σματικά μ πο ρού με να δράσουμε.
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Νομίζω ότι π ερνάμε μια μεγ άλη σ τρο φή σ την
ιστο ρία. Α λλάζο υν στη ν κυρ ιολεξ ία τ α π άντα!
Η Οικονομία, οι χώρες , τα σ ύνορα, οι προοπ τικές, οι τεχνικές… Όλα ! Κατ αλα βα ίνω ότι εί ναι
δύσκολο να καταλάβει ο καθέ να ς α υτή τη ν α να γκαία α λλαγή και να την ακολουθήσει χωρίς
δεύτερ η σκέψη. Γι’ αυτ ό τ ην αλλαγή κάποιοι τη
β αφτίζο υν «δ ιάλυση». Μοιρ αία, κάποιοι εξακολο υθ ού ν α κόμα να π ρο σπ αθούν με τα πα λιά
«υλικά» πο υ εμπ ιστ εύονται, να χ τίσουν μια σ ύγχρονη πραγμ ατικότ ητα που – απ΄ότ ι καταλαβαίνω - τους φοβ ίζε ι και λίγο .
Κοιτάξτε, οι παρατάξεις είν αι ζωντανοί ορ γανισμοί. Δεν είν αι κλουβιά. Αρχικά, δημιο υργού νται γιατί κάποιοι άνθρωποι ενώνου ν ιδέες, σκέψεις και κοινές εμπει ρίες για να γίνο υν
βήματα προόδου σε έναν τόπο. Αν ό μως ό λα
αυτά γίνουν πράξη μέ σα απ ό ένα διαφορετικό
πλαίσιο πχ μέσα απ ό τη σύμπ ραξη π αρ ατάξεω ν,
γιατί κάποιος να στέκεται απένα ντι; Δ ε β ρίσ κω
κάποιο νόημα .
Και ευτυχώς επειδή μιλάω με π ολλού ς ανθρώπους, α πλού ς και διαφορετ ικο ύς μεταξύ του,
κανέναν δ εν νοιάζει α ν οι λύσεις στα πρ οβλή-

ματα έρ θο υν απ ό μια πα ράταξη με το όνομα
«10» ή «11» ή από τ ο «10+11». Ο κόσμος είναι
πρακτικός, όσο πρακτικές είναι και οι ανάγκες
του. Γιαυτό θα με τρή σο υν τα αποτελέσματα και
ο λο γαριασμός θα έρ θει στο τέλο ς.
Για εμάς του δημοτικούς σ υμβούλου ς της παρά ταξης Δ ΕΚ Α, αυτό π ου άλλαξε, είναι ό τι πλέον
έχουμε πολύ μεγαλ ύτερες δυνα τότ ητες για να
σ υμβάλ λο υμε στ ην ανάπτ υξη των Α χαρνών και
των Θρ ακο μα κεδ όνων, μέσα από ουσιασ τικές
θέσεις ευθ ύνη ς.
Οι άνθρωποι τ ης παράταξης ΔΕΚΑ, είμαστε εδώ
λοιπόν! Έχουμε την ευθύνη της συνδ ιοίκησ ης
και - εκ τός από εμά ς τους εκλεγμένους – αυ τή
τη θετικ ή εξέλιξη θα κληθ ού ν να σ υνυ πη ρετή σουν αρ κετοί μη εκλεγμένοι μέσα από διοικη τικές θ έσε ις. Να συμφωνήσο υμ ε όλοι σε ό λα
α πο κλείεται. Δεν έγινε ποτέ στην ιστορία της
α νθρ ωπ ότ ητας. Προ χωράμε μ πρ οστά λοιπόν.
Τέλος, σε ό,τι αφορ ά το συν έδ ριο, τίποτ α δεν
μας εμποδίζε ι να το κάνουμε στο μέλλον. Ίσ ως
πλέον να έχει και ακόμα μεγα λύτερη αξία. Αλ λά
προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασ μός για αυτό.
είσ α ο ο ί σ
σύμπ αξ α ά ω πα
α άξ ω ή σ
γασία π ο μέ ο α π ο
α ού ο απο άσ
γα ο ο ό α ό ο
Δήμο ;
Σ.Β.
Α πό την πρώτη σ τιγμή που ανέλα βα τα ηνία του
Δ ήμ ου απηύθυν α α νοι χτή πρ όσ κληση σε κά θε
παρά ταξη. Στο Δ ημ οτικό Συμβού λιο εκπροσωπούν ται δέκα πα ρατάξεις. Θεωρούσα αυτονόη το πως όποιος επ ιθυ μεί να βρ εθε ί δίπλα μα ς, θα
βρει ανοιχτή την πόρτα. Κάπ οιοι τότε ίσως θε ωρούσαν πως ήταν μεγ άλα λόγι α που λέγ ονται
για να λέγοντ αι. Απ οδ είχ τηκε όμως ποια εί ναι
η πρ αγματικότητα. Πισ τεύω στις σ υνε ργασίες,
πιστεύω σ τις κοινές πρ οσπάθ ειε ς. Δεί ξαμε τον
δρόμο και με μεγ άλ η ικανοπο ίηση θα δούμε και
ά λλες π αρ ατάξεις να ακολου θο ύν. Κανείς δεν
περισσε ύει. Πεποίθησή μο υ είνα ι π ως σύντομα
μπορούν κι άλ λο ι να β ρεθούν σε αυτή την πο ρεία .
Π.Α.
Σας το είπ α από την α ρχή… Είμ αι οπαδό ς του
σ υλ λογικού και όχι του ατο μικού! Ποιος θα
εμποδίσει κάποιον που θέλει να βά λει πλά τη σε
μια κοινή προσπά θεια να τ ο βάλει; Ο «Κλεισθέ νης» σε αυ τό εσ τιάζει κυρίω ς και μέν ει πλέον
σ την αληθινή ζωή να αποδεί ξει αν είναι ε φικτό
κάτι τέτοιο ή όχι. Εμείς , αποδείξαμε ότι είμαστε
α νοιχτο ί σ τη συνεργασία και το κάναμ ε πρακ τικά. Τέλος, αν θα με ρωτού σα τε, αν αυτό θα είχε
σαν προ ϋπ όθεση κά ποι ους όρους, σ ας λέω, ναι,
οφείλει να έχει ό ρους δ ιαφανείς και δημόσιους.
Αυτό προβλέπετα ι και σ το πρακτ ικό σύ μπ ραξής
που έχουμε υπογράψει.
ςα
σ έ

α σ
ξ

πο ύ γ α

πα α

σ
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COVID-19
vs Καπιταλισµός
Ο Απολογισµός
ο Α έξα δ ο λέ

α / Ανα λυτ ή Χρη ματοοι κονομικού Κινδύνο υ

Σ

χε δό ν 11 μήνες με τά την εμφάνιση του
‘’α σθ ενούς μηδέν ΄΄, ο κορ ονοϊός ή “2019nCoV” όπως πλέ ον η επ ιστ ημ ονικ ήκοιν ότητα τον
ονομάζ ει, έχει γί νει μέρος της καθημερ ινό τητας
σε κάθε γωνι ά της γης.
Περισσότερα απ ό 36 εκατομμύρια κρού σμ ατα
και 1 εκατομ μύ ριο νε κροί έχο υν καταγρα φεί
έως σή μερα σε παγκό σμιο ε πίπ εδο, με την διεθ νή οικονομία να δ έχε ται γερ ά π λήγματα και την
πτώ ση του Α καθάρ ιστ ου Εγχώ ριου Προ ϊόν τος
( ΑΕΠ) σε α ρκετές χώρες να π ροσ εγ γίζ ει ή και να
α γγ ίζε ι το διψήφιο αριθμό.
Σύμφωνα με την Παγκ όσμια Τρά πεζα, πα δ
μία πέ
βα ύ
ο ο ομ ή ίσ
μ ά ο δ ύ
ο παγ όσμ ο πό μο,
γα
π σσό
ο ο ομί σ ο όσμο , ο
γ
ο ΑεΠ α β
ί α μέ ωπο μ
μ γα ύ
π σ ω
αίω 150
.
Εκτ ιμήσεις του Δ ιεθ νούς Ορ γαν ισμού Εργασίας
(ILO), αναφέρου ν ό τι κατά το δεύτ ερ ο τρίμ ηνο
του 2020, χά θηκαν 400 εκατομμύρ ια θέσ εις ερ γασίας ανά τηνυ φήλιο, με επ ιπλέον 150 εκατομμύρια να αναμένονται να χαθ ού ν κατά το δεύ τερο εξάμηνο του έτους.
Και όλα α υτά, μ όλις δώδεκα χρόνια αργότερα
α πό την χρ ηματοπισ τωτική κατά ρρευση του
2008, όπου άφησε α νεξίτηλα τα σημάδια της
σ τον καπι ταλιστ ικό μοντέλο της δύ σης.
Γιατί όμως μ ιλά με για πρ ωτ οφανή οικονομ ική
κρίση εξαιτία ς τ ης πα νδη μία ς; Γιατί κατέ ρρευ σαν οι παγκόσμιες αγορές; Γιατί οι κυβερνήσ εις
και οι κεν τρικές τράπεζες κλήθ ηκαν να στηρίξου ν ά μεσα τ ις οικονομίες τους;
Αν θα χρειαζότα ν να α παν τήσουμε μονολεκτικά
και στι ς τρεις αυ τές ερωτήσεις, η απάντηση θα
βρισ κόταν στην λέξη ¨αβεβαιότητα¨. Αβ εβαιό τητα για τους επ ενδυτές.
Α βεβαιότητα για τ ις αγορές . Αβεβαιότητα για
του ς εργαζόμ ενους.
Η ιδιωτ ική κα τανάλωσ η ή καταν αλωτική δαπάνη
των νοικοκυριών, όπως συνηθίζουμε να λέμε
σ την Ελλά δα , αποτελε ί τον κυρ ιότερο πα ρά γοντα στον ΑΕΠ των περισσό τερων χωρών.
Πιο συ γκεκρ ιμένα, για το 2019, κατά μ έσο όρο,
το 62,9% του ΑΕΠ μ ιας χώρα ς π ροή λθε α πό την
ιδιωτική κατανά λωση. Επ ομένως, η μείωση την
ιδιωτικής κατανάλωσης σε συνδυ ασμό με την
μείωση του εισοδήμ ατ ος των νοικοκυριών, π ρο ερχόμε νη κυρίω ς από την κατακόρυφη πτώση
των θέ σεων εργασίας και φόβο για ένα δυσοίω-

νο μ έλλον, είχε ά μεσο αντίκτ υπο στην υγε ία της
παγκόσ μια ς οικονομ ίας.
Όσον αφορά τις π αγκόσμιες χρημ αταγορές ο
φόβ ος της αβεβαιό τητας, έκανε του ς επενδυτές
να απομακρυνθούν προσωρινά από τις μ ετοχές
και τα ετα ιρικά ομό λογα,β ρίσκοντας κατα φύ γιο
σε πιο ασφ αλείς επενδ ύσε ις όπως ο χρυσός και
τα κρατικά ομόλογα
α νεπ τυγμένων και αναπτυ σσόμενων χωρ ών. Οι
α μερικάνικοι δείκτες χρηματ ιστ ηρίου S&P 5 00
και DOW JONE β ρέθη καν να χάνου ν 31,3% και
35,6 % τις αξίας του ς, αντ ίστοιχα , από την αρ χή
του έτους. Πα ρόμοια ήταν κα ι η τύχη του γερ μανικού δ είκ τη μετοχών DAX, καταρρέοντ ας
36,9% από την α ρχή τους έτους, κα θώς και του
ελληνικού Γενικο ύ Δείκτη
Χρη ματιστηρί ου αντιμ ετωπί ζοντας απώλειες
της τάξ ης τ ου 47,95%. Ως απ οτέλεσμα της σφο δρής πτώσ ης των χρηματιστηρίων, ήταν η αδυ ναμία των εταιρ ιών να α ντλήσου ν κεφάλαια,
ώστε να εξασφα λίσ ου ν την ομα λή λειτου ργεία
τους. Τομείς όπως αυτ οί των Αερο μεταφορών,
του Τουρισμού κα ι της Εστίασης είδαν τ ον κύκ λο
εργασιών του ς να σ υρ ρικνώνετα ι σε δ ρα ματικά
επίπεδα.
Δ ημ οσ ιονομικά και νομισματικά μέτρα επ ιστρατευτήκαν από κυβε ρνήσεις και κεντρικές τρά πεζες προκειμ ένου να στη ρίξουν την οικονομία.
Οι κεντ ρικές τράπεζες έσπευ σαν να κρατήσουν

την ρευστότη τα σ ε υψηλά επ ίπε δα, πρ ομ ηνύο ντας αγορές κρατικών και εταιρικών ομολόγω ν,
καθώς και ελαχι στοποιών τας το κόστος δανεισμού για τις επιχε ιρήσε ις. Από την μεριά τ ους οι
κυβερνήσεις κλή θη καν να βοηθή σουν, όχι μόνο
σ τον τομέα της υ γείας, αλλά και σε αυτόν της
οικο νομίας. Φορο-ε λαφ ρύ νσ εις, επιδόμα τα και
δανεισμός με ευνοϊκού ς όρους είνα ι κάποια από
τα εργα λεία που χρησιμοπ οίησαν τα κρά τη για
να κρατήσουν όρθιες τις οικονομ ίες τους. Ιστορική ήταν η α πόφαση της Ευ ρωζώνης με προ ϋ πολογισμό και πακέτο σ τήριξης να αγγ ίζο υν
το 1,8 τ ρις ευρώ. Σκοπός της επεκτατ ικής δη μοσι ονομικής και νομισματικής πο λιτικής , δεν
είναι ά λλο ς α πό την δ ιατήρη ση του επιπέδου
οικο νομικής δραστηριότητας. Στ ις πα γκό σμ ιες
α γορές , τα απ οτελέσματα ήτ αν άμε σα. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες ανέκαμψαν αστραπιαία,
με α ρκετού ς δείκτες όχι μόνο να κα λύπτουν το
χαμένο έδαφος αλ λά να σημειώνουν κα ι νέα
ισ τορικά υψηλά. Αι σιοδοξία για την α νά πτυξη
της παγ κόσμιας οικονομία ς εξέφ ρα σε και ο Ορ γανισμό ς Ο ικονομικής Συνεργασίας κα ι Ανάπ τυξης (ΟΟΣΑ ), προβλέ πον τας ανάκαμψη τ ης τάξης
του 5% για το 2021.
Γ α πόσο όμω α όμα, α πα έ α σ ή ξ
ω
β
ήσ ω α α ομ σμα ά
ά
σμα α ω
απ
αα έ ο
ασ
ί ο
παγ όσμ α ο ο ομία; Παρόλα τα θετικά μηνύ μα τα α πό τις αγορές, οι αυ ξημένες αν άγκες χρηματοδότ ηση ς τ ων κρατών,
σ το πλαίσιο σ τήριξης των οικονομιώ ν λόγω της
πανδημίας, έχουν προκαλέσει ανησυχ ία. Οι οικονομολόγοι, για ακόμα μια φορ ά, κρο ύου ν τον
κώδωνα του κινδύνου για την βιωσιμό τητα του
δημόσιου χρέους τωνκρατών, σ υμ περιλαμβα νομέ νο υ και αυτού της Ελλάδα ς. Το ελληνικό
χρέος σύμφωνα με εκ τιμή σειςτης κυβέρνησ ης
α ναμένετε να φτάσει το 197.4% του Α ΕΠ μέχρι
το τέλο ς του 2020. Εξίσου α νησυχ ητικές είναι
και οι προβλέ ψει ς για την αν εργία, τόσ ο σ ε παγκόσ μιο όσο και εγ χώριο επ ίπεδο, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ανεργί α 18.6% για το
έτος 20 20 στη ν Ελλάδα . Η Παγκόσ μια Τρ άπε ζα
προειδοποίησε ότι 150 εκατομμ ύρι α ά νθρ ωπ οι
ενδέχετ αι να βρ εθούν στ α όρια της α πόλυτης
φτώχεια ς έως το τέλος του 20 21 λό γω της πανδημί ας του κορονοϊού.
Α ρκεί λοιπόν και μόνο να ανα λο γισ τούμε πο ιες
θ α ή ταν οι συ νέπειες ενός δ εύ τερ ου κύματος
κρου σμάτων, αντίστοιχης εμ βέλεια ς και έντα σης με α υτ ό στις αρχές του χρόνου.
Και όλα αυ τά εν μέσω μια ς α γωνιώ δο υς κούρσας για την εξεύ ρεση και παραγ ωγή του εμβο λίου, κα τά του ιο ύ που κατάφερε να ταράξει τις
ισ ορ ροπ ίες της διεθνούς οικονομίας.
Ενός ιού παγκόσμιου βεληνεκούς που στο πέ ρασμα τ ου άλ λαξ ε την σ ύγχρονη ιστ ορία.
Όπως άλ λο τε ο Κάρ ολος Δαρβίνος είχ ε αναφέρει «Δεν είνα ι τα πιο δ υνατά είδη που επ ιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλ λά αυ τά π ου αποκρίνοντ αι καλύτε ρα στις α λλαγές», έτ σι και με τις
οικο νομίες, α υτές που θα καταφέρουν να προ σαρμοστού ν καλύτερα στη ν εποχή της αβεβαιό τητας θ α καταφέρ ου ν να επιβιώσουν.
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Αντιδήµαρχος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας.
Και κατά τόπον Αντιδήµαρχος Θρακοµακεδόνων

«Θα κριθούµε εκ του αποτελέσµατος»
επ μέ
Πο
ί α ο α μοδ ό
πο α α άβ
α πο
ο π ο αό
πο έσα γ α
πί ξ α
;
Οι α ρμοδιότητες μου είνα ι της τοπ ικής α νάπτυξης και επιχειρηματικότητας και κα τά τόπων της
δημοτικής ενότητας Θ ρακομακεδόνων. Για την
Αντιδημαρχία της Τοπικής Ανάπτ υξης προτερ αιότη τες για μένα είν αι η αξιοποίηση προγραμμάτων για τους νέο υς επιχειρημ ατίες, η επίσπευ ση
των δι αδικασ ιών α δει οδότησης κα ταστημάτων
χωρίς φυσική παρ ουσία και η α νά δει ξη της
περιοχής μέσα α πό προγράμματα ή καμ πάνιες
του ρισ τικού περιεχομένου. Για τους Θρακομακεδ όνες, πρ οτεραιότητά μα ς είνα ι η λύση του
μεγάλου προβλήμα τος π ου έχει να κάνει με
την αποκ ομιδή απορριμμάτων- κλαδ ιών , σε
σ υνεργασία με τον Αντιδ ήμα ρχο Καθαριότητας
κ Το πα λίδ η, τον Αντιδήμαρχο Πράσινο υ – Περιβ άλ λοντος κ. Ξαγοράρη και με το Πρόεδρο της
Τοπ ικής Κοινότητας Θρ ακομα κεδόνων.
Πο α ί α
ό α πο έ
απο ομίσ από
ο Δήμο Α α
σ ο μ ό δ άσ μα μέσα
σ ο οποίο έ
α α άβ α α ή ο α σα ;

α: Ά

μ

Γ ού

α

Η εικόνα του Δήμ ου μου δίνει την εντύπωση του
εκκολα πτόμενου αυ γο ύ. Πρέπει να βοηθή σου με
σε αυτή την διαδικασία να βγούμε α πό το «κέλυ φος». Για να γίνει αυ τό χρειάζετα ι να αλ λά ξου με
λίγο την νοοτ ροπ ία στην λειτουργία των υ πη ρεσιών του Δήμου .Ικανότητες υπάρχουν, δημο τικοί υπάλληλοι με εμπε ιρία υπάρχου ν, Δ ήμ αρχος
και Αντιδήμαρχοι μ ε θέληση και πολιτική β ούληση, άρα έχουμε ό ,τι χρειάζετα ι για ν α γίνο υν
ένα ή περισσότερα βήματα έτσι ώσ τε να μπο ρέ-

Έφτασε µια νέα εµπειρία
γεύσηςαπο την pizza fan.
Νέα pizza crosscut
µε βάση απο τραγανές
πατάτες crosscut.
Αν λατρεύεις την πίτσα σε όλες τις
υπέροχες µορφές της ήρθε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα από την Pizza Fan,
µια νέα εµπειρία γεύσης που σίγουρα
δεν έχεις ξαναζήσει.
Η νέα Pizza Crosscut είναι ένα πραγµ ατικά καινοτόµο προϊόν
που έχει βάση από τραγανές πατάτες crosscut που λόγω
σχήµατος µπορούν να κρύβουν µέσα τους τα πιο πλούσια υλικά.
∆οκίµασε τη νέα Pizza Crosscut Meatmix µε λουκάνικο,
bacon και peperoni, την Pizza Crosscut Νuggets µε νόστιµες
κοτοµπουκιές ή τη Pizza Crosscut Γύρος µε ξεροψη µένο
γύρο και απόλαυσε γεύσεις που δεν ξανάγιναν
και πρωτόγνωρα χορταστικές εµπειρίες.
Επιτέλ ους ένας εντελώς νέος ορισµός
της αγαπηµένης σου πίτσας.

σουμε να προσφέρ ουμ ε σ τον κά θε δημότη τις
υ πη ρεσ ίες μιας σύγχρονη ς πό λη ς.
Π οέ σ από
πα ά αξ πο
σ
σ σ
πα ά αξ ο
Β
ο ύ. τ σα οδ ή
γ σ σ ο α άβ
α ή
α πό ασ , π ο
μέ ο α σ μμ άσ
σ
π ω όγ ω
α ήσ
ή ;
Να κάνω και μια αναδρομή. Λίγο καιρό πριν, ο
Δ ήμ αρχος Σπύρος Β ρεττός έκανε μ ια ε πα φή με
τον κ. Αναγνωστόπο υλο ο οποίο ς και μας ενη μέρωσε . Ο Δ ήμ αρχος ζήτησε τ ην συνεργασία
της δημοτικής ομάδας του Δ ΕΚ Α και την βοή θεια στην συνδιοίκηση του Δήμο υ. Η α πό φα ση
πάρθηκε μ έσα από δημοκρατ ική διαδικασ ία
με πλειοψηφί α , μετά α πό πολ λή σ υζή τηση με
τους συνάδελφους δημ οτικού ς σ υμ βού λους και
τις εγ γυ ήσ εις του Δημά ρχου για κάποια σ υγκεκριμένα θέμα τα π ου πρέπει να τρέξου ν ά μεσα.
Όπως λέει το γνω στ ό γ νωμικό, «Το ένα χέρι νί βει το ά λλο κα τα δύο το πρόσωπο», έτσι κ εμ είς
πιστεύουμε ό τι δύο χέρια θα έχουν γρ ηγορό τερα αποτ ελέσματα.
Πω β έπ
ο αύ ο ο Δήμο Α α
μ ά από α ή
σύμ π αξ ;
Ο καιρός θα βγά λει το πόρισμα. Σε 3 χρόνια θα
γνωρίζο υμε α ν πέτυχε το εγ χείρημα η όχι. Εί μαι αισι όδο ξος! Μό νο όφελος μπ ορ εί να έχει ο
δήμος μ ας από α υτή τη ν σ υνεργασί α . Δεν είναι
ώρα για μεγά λες κουβέν τες .. Θα κριθ ού με εκ
του α πο τελέσ ματος.
ςα
α σ πο ύ γ α
πα α
σ
σ έ
ξ .
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Νέα προγράµµατα και τα reality
της απογοήτευσης
λάμπ ο κω σ α ά α
Δ ημοσιογράφος, Γεν ική Διεύθ υνσ η Digital Ray Records, Λαμπρουκος Μπαλα ντέρ Radioshow

Η

φετινή χρονιά κρύβει μια μεγάλη απογοήτευσ η, που συ νο ψίζεται σ τη λέξ η “reality”.
Τραγικής ποιότητας τηλεοπτικά π ρο γράμμ ατα
που απευθύνονται σε σ υγκεκριμ ένο κοινό, υ πο βιβάζουν τη νο ημο σύ νη των τηλ εθεατών και
παίζουν με τα νε ύρ α μας. Είν αι π ρα γματικά α πο γοη τευτικό π ου εν έτει 20 20 υπάρχει α κό μα ένα
20-2 5% του κοινού που θέλει να παρακολου θή σει τέτ οια υποκο υλτού ρα. Δεν θ α δεχ τώ το εύ κολο αντεπιχείρημα που λένε κάποιοι «δ εν έ χει
και τίπ οτα άλλο να δούμε», γιατί φέτο ς η ελ ληνική τηλεό ραση έχει αφθονία επ ιλο γών και επιπλέ ον υπάρχου ν πολ λές άλ λες π οιοτικότερες
επιλογές σε πλα τφόρμ ες τύπου Netflix. Βασ ικά ,
όπο ιος θέλει να δει κάτ ι καλό, είν αι πολύ εύκ ολο
να το βρει. Αν π αρ ακολουθεί το “Bachelor” πχ,
τότε κά τι δεν πάει καλά.
Η α ρχή έγ ινε με το“BigBro th er” που ίσ ως επε ιδή
το έχουμε ξαναδ εί, δε ν φαντάζει τό σο trashόσο
τα καινούργια π ρόγρα μμ ατα. Β εβ αίως μερικοί
α πό τους χαρακ τήρ ες πο υ φιλο ξενεί, απ εικονίζουν π ρότυπα πο υ δ εν θέλουμε να δεχθο ύμε ότι
υ πάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Και καλ ώς
εκδιώχθηκαν, όπ ως ο τσάμπα μ αγκας Κρητικός ,
που δεν θα έπρεπε να προωθηθ εί σε ένα τηλεο πτικό πρόγρα μμα ούτως ή άλ λως.
Το Βρα βείο χειρότερου προ γράμματος για φέτος, απονέμεται στο “TheBachelor”. Ένα αυ θεντικά ψεύ τικο προ ϊόν, που υπ οβ ιβά ζει εκτός
α πο τη νοήμ οσ ύνη μ ας και την αξ ιοπρέπεια
όλων των κοριτσιών πο υ σ υμ μετέχο υν. Παράγει
υ πό-πρότυπα και προσπα θεί να μας πεί σει ότι

έχε ι έσ τω κάτι αλη θιν ό. Όλοι οι συ μμετέχοντες ,
αμείβονται για να υποδυθούν κακούς ρ όλους,
στην π ροσπά θειά του ς να βγο υν στ ην τηλεόρασ η και να γίνουν (; ) γνωσ τοί. Ο πρ ωτ αγωνι στής, χαρ ιεν τίζεται με ένα τσ ούρ μο γυναίκες και
στο τέλος, μια α πό αυ τές θα κερδίσει (γελά με)
την καρδιά τ ου. Τις αγκαλιά ζει όλες, τις φιλάει
όλες, λέει τα ίδια σ ε όλες και α υτές ε ίναι απλά
okwithit. Μα λλιοτραβι ούν ται, φωνάζο υν, σπάνε
πιάτα βάσει σ ενα ρίου και όλο αυτό , παράγει ένα
θλιβερό θέαμα.
Αντίστοιχα θ λιβ ερό είναι με ρικές φορές και το
GNTM. Μπορεί να έχει ως περιτύλιγμα, μ ια θέση
στον κόσμ ο της μόδας, αλ λά ξέρου με καλά, πως
είναι ένα τηλεοπτικό π ροϊόν, που ζει σ τον κό σμο
του. Φυσι κά, η επιτροπή είνα ι καταξιωμένοι άνθρωπο ι της μ όδ ας, αλλά αυτό δ εν σημαίνει πως
ό,τι γίν ετα ι μέσα σε αυτό το π ρό γραμμ α είναι
αγνό, αληθιν ό και...αυθόρμητο.

Τα νέα πρόσωπα
Νέο σημαίνει φρέσκο, αλλά όχι πάντα κατάλ ληλο και κα λό. Ιωάννα Μαλέσκου, Δανάη Μπ άρκα, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Νάν τια Κοντογε ώργη μπήκαν φέτος στην αρένα τ ης ψυ χαγ ωγίας.
Η κάθ εμία σ ε κάτι δια φο ρετικό. Είναι πο λύ θετικό να βλέπ ουμε νέα πρόσωπα σ την τηλεόρα ση, ωσ τόσ ο τα κανάλ ια δ εν έχουν και μ εγάλη
υπομο νή πλέον. Δί νουν max6 μήνες σε ένα νέο
πρό γρ αμμα.

Τ νέ MEGA
Μετ ά το καλο κα ίρι, το ME GA επέστρεψ ε δυνα μι-

κά στο υς δέκτες μα ς με φου λ π ρόγρα μμα. Μπορεί ακόμα να βασίζεται εν πολ λοίς σε επανα λήψεις θ ρυλικών σει ρών («Πενήντα-Πενήν τα»,
«Παρα π έντε», «Ρετιρέ» κλπ), αλ λά ξεκίνησε
να στήνε ι δικό του πρόγρ αμ μα , στηριζόμ ενο σε
ήδη γνωσ τά, αλλά και νέ α πρόσ ωπ α. Τρανό πα ράδ ειγ μα το «Πάμε Δανά η», όπου παρουσιάζει
η Δ ανάη Μπ άρ κα, στ ο ντεμ πο ύτο της σε ρ όλο
παρ ου σιά στριας-οικοδέσ πο ινας. Μια αρκετά
συ μπα θη τική προσ πάθεια, με ένα ταλα ντο ύχο
κορίτσ ι σ ε έν αν δύ σκολο ρόλο. Θέλει τον χρ όνο
του για να ωριμάσει.

Η ΕΡΤ
Μια χρονιά-σ τοίχη μα είναι η φετινή γι α τη Δημό σια Τη λεό ρα ση. Μετά απ ό έναν χρ όνο π ροετοιμασ ίας και νέων συνερ γα σιών, η ΕΡΤ α λλάζει σε
σημ αντικό β αθμό την εικόνα και τις παρα γωγέ ς
της . Μπαί νει δυ ναμικά στη μυθοπλα σία με 3 νέε ς
σει ρές («Χαιρέτ α μου τον π λάτανο», «Η τού ρτα
της μα μά ς» και «Τα καλύ τερ ά μ ας χρόνι α»), με
αγαπημένου ς ηθοποιούς, κοιτάζοντας στ α μ άτια
τον ανταγωνισμό των ιδιωτικών κανα λιών. Μά λισ τα, οι τηλεθεα τές έδειξαν να αγ καλιάζουν
αυτήν τη νέα προσπ άθ εια , όπως φάνη κε και στα
ποσ οσ τά τηλεθ έασης. Η ΕΡΤ επεν δύει σ ε νέε ς
εκπ ομ πές, τηλεπαιχν ίδια και τ ο κυριότε ρο, ξεκίνησε να τα δια φη μίζει με σ ύγχρονο τρόπο, με
ισχυρή παρο υσ ία σ τα socialmedia, κερδίζο ντας
έτσι νεανικό κοινό. Το καλο καίρι θα μπο ρο ύμε
να βγά λουμε ασφα λή συμπεράσματα, αν αυτή η
ποιοτι κή προσπάθεια, απέδωσε κα ρπούς.

Μιαούλη 70, αχαρνές (Πιςω αΠο το ΔηΜαρχέιο)
τηλ.: 210 24.46.636

Μεθώνης 2 και Κηφισού 26 Περιστέρι
Tηλ.: 210 57.39.489

ΥΓΕΙΑ
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Αποµονωµένοι άνθρωποι
ταμά α λ ϊ οβ
Συ νθ ετική Ψυχ οθεραπεία -Ψυχομ ετρία - Συ μβ ουλευ τική εφήβων - Επαγγε λμα τικός π ροσανατολισμός

«Ο ά νθρ ωπ ος είν αι ον κοινω νικό, κα ι α ν μ πο ρεί να
μεί νει μόνος του τότε είν αι είτε ζώο εί τε Θεός»
Αρ ιστ οτέλης
ιώνουμε μια εποχή που η α πο μόνωσ η είναι
το ζητούμενο, κρατάμε αποστάσ εις για να
περιορίσουμε τη διασπορά του ιο ύ. Ω στόσ ο τη
μοναχικότητα τ η βιώνουμε ε δώ κα ι π ολλά χρό νια , πριν την εμφάνιση τ ης πανδημίας. Δ ύο σημαν τικοί παράγοντ ες μας οδήγησα ν σ ε α υτό τ ο
κο ινωνικό φαινόμενο, η τεχνολογική κατάχρ ηση
και η ο ικο νο μική κρίση.
H γενιά των mill ennials (όσων γενν ήθηκαν19 80 202 0) έχε ι διαμορφ ώσ ει ένα τρό πο ζωής αρκετά
«λιτό» ως προς την ανθ ρώπινη σ υνα να στροφή
σε σχέση με τη generation X (1965-1980) που
έζη σα ν τ α χρόνια της σ ταδια κής ο ικονομικής
αν άκαμψης μετά τη λή ξη του Β’ Πα γκοσμ ίου πολέμου. Μετά το 2020 ακολο υθ εί η γενιά
generation Z, αναφέρομα ι σ τα π αιδ ιά ηλικίας 18
ετών, τα οποία επί σης εκφράζο υν δυσαρέσκεια
ως προς την ανθρ ώπ ινη επαφή. Απ ό το 1980
και ύσ τερα, ο τομέας της ά μεσης επικοινωνίας
σημ ειώνει πτώσ η και σε ορισμένες περιπτώσεις
κυρ ιο λεκ τικά νοσεί, εγκ λωβισμένος στα site,
link κα ι like.
Δεν έχει σημ ασ ία π λέον τι ηλικ ία έχεις, η πρ αγ-

Β

ματ ικό τητ α είνα ι μια. Απομό νωση, έλ λειψ η επι κοι νωνίας, σ υναισ θη ματική αποσ τασιοποίη ση ,
κυνισμός . Για μια μερίδα πλη θυ σμ ού η κοινωνι κή έξοδο ς και η επικοινωνία έχου ν περι οριστε ί
για λό γους ο ικο νομικούς . Μην ξεχνάμε ότι η οικονομ ική κρίση της χώρ ας μας έχει κατ αβ άλει
πολλά σπίτια και επιχειρήσεις, είν αι αδύνα τον
να μην επηρεάσει κα ι τις ανθρώπινες σ χέσ εις .
η δ έξοδο από ό ο α ό δ
α μπο ούσ α
ί α δα ό
από μ α «βο ά» σ ο πα
ά
ο σύμπα ο δ αδ ύ ο .
Δεν θα ήταν ορθό να δ αιμονολο γή σουμε το δια δίκτυο. Έχει συμβά λλει θετικά στην α νθρ ώπ ινη
εξέλιξη, μας έχει διευ κολύνει σε αρκετ ούς τομείς και μ ας προ σφέρ ει σ ε σχετικά χαμηλή τιμή
άλλοτε πανά κριβε ς π αρ οχές. Ξεκινώντας από
τη βρεφική ηλικ ία, αρκετές μαμάδε ς χρήζου ν τη
συσκε υή, ως ‘’νταντά’’. Συνε χίζο υμ εμ ετο δη μοτικό, όπου η τεχνολογία β οηθ άει στην εκπαίδευ ση αλ λά και στ ην επαφή με τους συ μμαθητές.
Πρ οχωρά με προς την εφη βεία ,στην οποία είνα ι
βασικό α ξεσουά ρ ένα κινητό τ ηλέφωνο και σε
αυτό το η λικιακό σ τάδ ιο μπαίνουν δυναμ ικά στο
προ σκήνιο τα socialmed ia. Και θα παραμείνω
στην ηλικ ία της εφηβείας, καθώς θ α ή ταν χρήσιμο να θυμ ηθ ούμ ε τ ην εικόνα που βλέπ ου με στο
πάρ κο αλ λά και στην καφετέρια, κεφά λια σκυμ -

μένα σ ε οθόνες. Θα αναφέρω και τα α κραία
περιστατικά ό πο υ η ενασχόληση με το ίν τερνετ
διατ αρ άσσ ει το νυχτερ ινό ύπ νο, απομα κρύνει το
παιδ ί από το κοινων ικό πλαίσιο αλλά και από την
ίδια του την οικογένεια. Ακολουθού ν ηλικ ιακά οι
millenn ials, μια γεν ιά η οπο ία με τ η χρή ση του
διαδ ικτύου έχει μεταβάλλει τη κοινων ική δομή,
δηλαδή τις σύγχρονε ς ο ικογέν ειε ς. Στις σ ύγχρονες οικογέν ειες κάθε πα ιδί έχ ει κατά μέσο
όρο 4 γονείς και α υτό για τί τα δ ιαζύγια κ αλ πά ζουν, ζούμε στην εποχή της « ύ ο
α
α άσ ασ », με άπ ειρ ες επ ιλο γές ο καθ ένας
σ το λογαρ ιασμό του σ τα social media. Για ποιο
λόγο να καταβά λλουν την όποια πρ οσ πάθ εια σε
έναν γάμο; Τέλος, θα αναφερθ ώ σ τη τρίτη η λικία, όπ ου μεγάλη μερίδα του πλη θυσμού έχει
εξοικειωθεί με τα πλήκτρα ή τις ο θόνες αφής ,
ωστόσο υπάρχει και ένα ποσ οστό για το ο πο ίο η
τεχνολογί α φαντάζει ξ ένος πλανήτης.
Εάν λοιπόν νιώ θει ς και εσύ μο να χικό τητα, δι εκδίκησε την επι κοινωνία! Είναι α νθρ ώπ ινη
α νάγκη, βασική για τη ψυχική και τη σωματ ική
υ γε ία. Ο άνθ ρωπος εάν δεν μοιρασ τεί τα συ ναισ θή μα τα του, δεν αγκαλιάσει και δεν έχει μια
ουσιαστική επαφή μ ε τα μάτια, μα α
.
απ πί σα ,
π μία α
ίγ αμ αο σ α
σ ή α αγή!

Τα εµπόδια στο δρόµο
προς την επικοινωνία
ε αγγ ία Γ έγ α
Συ νθε τική Ψυχ οθεραπεύτρια - Κοινω νική Λ ειτουργός BSc - Ειδίκευσ η σ την Ειδική Αγωγή

Ό

λες οι σ χέ σει ς ακόμη και οι πιο επ ιτυχημένες έχουν δ ιαφ ωνίες και διενέξεις. Εί ναι αναπ όφευκτο. Η διαφω νία έχει «φυσικό
χαρακτήρα» και λειτο υρ γικό ρ όλο μέσα στη
σ χέ ση καθώς δημιουργεί ευκ αιρ ίες γι α ωρίμανση των μελών και αλ ληλοκατανόηση . Όταν
οι σύντροφοι γν ωρ ίζουν πως να διαχειριστούν
τη σ ύγκρουσ η, το αποτέλεσμα είν αι μια υγιής
σ χέ ση με αντοχή και προοπτικές εξ έλιξης. Η
διαχείριση μιας σύγκρ ουσης προϋποθέτει απο
σμα ή π ο ω ία και η αποτελεσματική
επικοινωνία θα επι τευχθεί μ ε τ ην α αγ
σ
ω μποδίω .
Ένα απ ό τα κλασικά εμ πό δια είναι η
ή. Η
κριτική είν αι ένα π αράπονο που εκφράζεται με
λάθος τρό πο, δ ηλαδή «Δεν σκέφτεσαι τα δ ικά
μου συ να ισθήμα τα. Είσαι εγωιστή ς», οπ ότε η
πρώτη αντίδ ραση του συ νο μιλητή θ α είνα ι η
ά μυ να. Μπορούμε λοιπόν να εκφράσουμε το
παράπ ονο μας με λιγότ ερο επ ικριτικό τρόπο
όπως ¨Νιώθω ότι τα συναισθήματα μο υ δεν γί νονται σεβασ τά και αυτό μ ε θυμώνει. Θα ή θελες
να το σ υζητή σουμε; ¨. Η επικοινωνία με αυ τόν
τον τρό πο παίρνει μια άλ λη τροπή. Αντί λοιπόν

να εστ ιάζουμε σε μια συγκεκριμένη συ μπεριφορά μπορούμε να εκφρ άσουμε τα σ υναισ θήματα μα ς και έτσ ι ο σύντροφος μα ς δεν νιώ θει
την α νάγκη να υπερ ασπιστεί τ ον εαυτό του κα ι η
σ υνενν όη ση έρχεται με πι ο φυσικό τρό πο και με
λιγότερ ου ς καυγάδες.
Ένα άλ λο εμ πό διο εί ναι τα όγ α π
ό
σ πο υ έχουν στόχο να πλη γώσο υν και να
μειώσουν τον σ ύντροφ ο μα ς. Εδώ μ ιλά με για
επίθεση σ τον χαρα κτήρα του συ νομιλη τή με
διάφορ ους τρόπ ους όπ ως η ειρωνεία, ο σ αρ κα σμό ς ή η κυνι κότητα. Αυτή η συμπεριφορά είναι
πάλι μι α λανθασμένη έκφραση σ υναισ θημάτω ν,
κυρ ίως θυμού κα ι π ικρίας. Ο συνομ ιλητής αρχικά υπερασ πίζετα ι τον εαυ τό του απαντώντας σε
αυτή την σ υμ περιφ ορά, όταν όμως συνεχίζεται
για μεγ άλο χρο νικό διάσ τημα η αναμ ενόμενη
α ντίδραση θα εί ναι η συναισθηματ ική απ όσ υρση. Θα προτιμ ήσ ει να μην αντ ιδρά, να αδια φορεί
και να στα μα τάει κάθε ουσιαστική επικο ινωνία
προ κειμ ένου να αποφύγει να εκθέ τει τον εαυ τό του σ ε αυτές τ ις δύσκολες και κακοποιητικές
μορ φές επικοινωνία ς.

Σε κ άθε περίπτωση όταν διαλ έγουμε ν α επικοινωνούμε μέσ ω της επίθεσ ης, η αντ ίδραση που
θ α πρέπει να περιμ ένουμε εί ναι η άμυνα. Αυτό
καθιστά την επι κοι νωνία μια εμπόλεμ η ζώνη.
Θα ήταν χρήσ ιμο να εκφρ άζουμε τα σ υναισθή ματά μας για μια συμπεριφ ορ ά που μας ενοχλεί
χωρίς να εστιάζουμε σ την ίδια τη συ μπεριφορά, να αν αλα μβ άνουμε τ ις ευθ ύνες που μ ας
α ναλογούν και α ν νιώθο υμε ότι ο θυ μό ς μ ας
γίνε ται ανεξέλεγκτος ή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη δ ιαφωνία να αφιερώνο υμ ε λίγο
χρόνο σ τον εα υτ ό μας ώστε να η ρεμούμε και να
επανερχόμασ τε στη σ υζή τησ η όταν νιώθ ου με
έτοιμοι.
Επίσ ης η σ αίσ σ είνα ι ένας πολύ καλ ός
οδηγός για μ ια λειτου ργι κή επι κοι νωνία. Πριν
βιασ τούμε να απαν τήσ ου με ή να κρίν ου με ας
προσπαθήσουμε να μπούμε σ τα «πα πούτσια του
ά λλο υ», ώστε να κατ ανοήσου με τα σ υναισθήματά του και τ ις πράξει ς του. Η π ανδημία μέσ α από
το σκ ληρό της πρ όσ ωπ ο μας έδειξε πόσ ο σημα ντικές είνα ι οι σχ έσεις σ τη ζωή μ ας και πό σο τις
χρειαζόμα στε . Ας τις φρ οντίσ ουμε λοιπόν..

esti.athens
w w w. e s ti a t he n s .c om

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Aφιέρωµα στο Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών
επ μέ

α: Ά

μ

Γ ού

α
σε μεγά λο ποσοσ τό. Ευχάρ ιστ η έκπληξη α πο τέλεσε η εκλογή πολλών νέων κοριτσ ιών σ το ΔΣ.
Ένας σύλλογος που παρακολουθεί τις εξελίξεις
και τ α γεγονότα, αλλά π ου διατηρεί με ευλάβ εια
την παράδοση , τ ην δια ιωνίζε ι και τ ην δια δίδει,
πρέπει να συνδυ άζει σ την Διο ίκηση, την εμπειρία α φενός και την φρ εσκ άδα αφετέρου. Αυτό
α νέδ ειξ αν οι φετινές εκ λογές .
Όσον α φορά τις νέες συ νθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία του κ ορ ονοϊού, τόσο η νέα πρό εδρος κ. Σίτσ α Βενετσιάνου, όσ ο και η έφορος
Δ ημ οσί ων Σχέσεων του Λ.τ.Ε, κ. Δήμητ ρα Καλογράνη, δήλωσαν πως η πα νδη μία αποτελε ί τροχοπέ δη για την λειτ ουργία τ ου Λυκείο υ, όπ ως
την γνωρίζαμε. Παρόλα αυτά δεν αποτελεί λόγο
α πρ αξίας και εφησυχασμο ύ. Το Λύκειο, ξ εκίνησε την λειτ ου ργία του την Κυριακή 11/10/2020,
λαμβάνοντ ας τα απαραίτητα μέτρα που έχο υν
ορισ τεί απ ό τον ΕΟΔΥ. Με τμήμ ατα χο ρού για
όλες τις ηλικί ες, τμή μα μουσικής χο ρωδίας και
το τμήμα Οικο τεχνία ς,το οποίο η πρόεδρο ς έχει
α ναλάβει προσωπικά, και θα λει τουργήσει άμεσα.
Παράλληλα, προ κειμένου να γίνει το Λ ύκειο
ένας ευ χά ρισ τος χώρος για μικρούς και μεγάλους, μ ε το χρώμα και το ά ρωμα της παρά δοσ ης
και με οικεία ατμόσφ αιρα, η νεοεκλεγε ίσα πρόεδρος κ Βενετσιάνου, η ο ποία α νέλαβ ε εξ ολοκλήρ ου το κόστος, ανέλα βε την π ρωτοβ ουλία
για την δημιο υρ γία ενός α να νεω μένου χώρου,
α ντάξιου του ιστο ρικού ονό μα τος του Σ υλλόγου.
Με μόνο γνώμο να την πρ οώθη ση του Συλλό γου, τα μέλη του Δ.Σ αναλαμβάνουν υπό την
ευθύνη τους ένα τμήμα (εφορία) και μέσα από
κάθε εφ ορία με δ ιάφορες ενέργειες κα ι δρ άσ εις
θ α προάγουν το έργο του Λυκείο υ.Οι χορευτικές
εκδη λώσεις, η διοργάνωσ η εκδηλώ σεων φιλολογικού ενδια φέροντο ς, η εκμάθηση πα ραδοσιακών κεντημάτων, κα τασκευών, τ ης κεντητής
νυφικής κο υλούρας, αλ λά κα ι η ανα βίω ση ηθών
και εθίμων σ τις μεγάλ ες γιο ρτές της πατρίδας
μας, αποτελούν τις δράσεις των εφόρων.

Τ

ο π αρ άρτημ α του Λυκείο υ Ελ ληνίδων
των Αχ αρνών ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του
1978,μ ε π ρωτοβου λία της κ Νίτ σας Βαρελά, την
οπο ία πλα ισίωσαν αξιόλογες κυρίες της Αχ αρ ναϊκ ής κοινωνία ς.
Α πό το 1979 μέχρ ι σήμερα, η χορευ τική ο μάδα δίνει δυνα μικά το παρόν σε εκδ ηλώσεις στο
εσωτερ ικό, α λλά και σ το εξωτερικό. Έχει λά βει
μέρος σε διε θνή φεστ ιβά λ χορού στην Το υρ κία, στ ην Ιταλία, Ουγγαρία, Τέρμ ολι (Ιταλί ας),
Παλ έρμο Σικελί ας, Αυστρ ία, Ρο υμανία , Γαλ λία ,
καθώς και στο Φεστιβά λ τ ης Λευκάδας.
Το 1981, δ ημ ιουργήθηκε Τμήμα Οικοτεχν ίας στο
οπο ίο διδ άχτ ηκε ο τρόπος κατα σκευή ς τ ης περίφη μη ς παραδοσι ακής φορεσ ιάς της Αττικής

(Μενιδ ιάτικης),η απ οτύπωση των παραδοσια κών κοσμημά των της κα ι τα περίφημα ΄΄φούντια΄΄. Το 1986 ξεκίνησ αν μα θήμ ατ α α ργα λειού
και κοπανέλι. Παρά λληλα, το Λ.τ.Ε διοργα νώνει
με επιτυχία απογευ μα τινά καλέσματα σε τσάι,
επισκέ ψει ς σ ε μουσεία, θέα τρα , εκπαιδευτικές
εκδρ ομ ές κ.α. Από το 1983 σ τοΛ ύκειο, λειτο υργεί Μουσικό τμήμα, εν ώ από το 19 85 λειτο υργού ν τ α τμήματα της Γυναικείας Χορωδίας και
Μαθημάτων Θεα τρικού Παραμυ θιού. Η ιματιο θήκη εμπλου τίζεται συ νεχ ώς με πα ρα δοσιακές
φορεσιές, ενώ η δανειστική βιβλιο θήκη με βιβλία απ ό δωρεές φί λων και ά λλων φορέων.
Η φετινή χρονιά ήταν χρονιά εκλογών για το
Λύκειο των Ελ λη νίδ ων με το Δ Σ να α να νεώ νεται

Όνειρο όλων των μελών του Λυκείου των Ελλη νίδων Α χαρνών είν αι να ανοίξει τις πόρτες του
σ την κοινωνία, γιατί η επαφή με τον κό σμο έχει
διπλή ωφέ λεια. Αφε νός εμπλουτίζεται το Λ ύκειο
με καιν ούρ ια μέλη, που ενδιαφέρο νται για τον
πολιτισμό και αφετέρ ου το Λύκειο απ οκτά το κύ ρος και την οντότητα που δικαιούται. Να καταφέ ρει το Λ ύκειο να γίν ει ο πρεσ βευ τής της π όλης
των Αχα ρνών στον ευρύτερο χώρο του π ολιτισμού στην Ελλάδα και σ το εξωτερικό.
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Πες...

Αλεύρι...
Κούφαλης

Ένα μαγαζί στο Κόκκινο Μύλο
με πολύ όρεξη και με μεγάλη εμπειρία
με συν ταγές από τις παλιότερες γενιές
που μπορεί και κά νει την διαφορά!

Στο “Πες Αλε Ύρι κΟυφΑλης”
μπορείς να βρεις τα πάντα...
Για τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι και τις μεγαλύτερες!
Ξεκινάς με τον μυρωδάτο καφέ και τα πρωινά εδέσματα του,
συνεχίζεις στη μεγάλη ποικιλία ψωμιών που υπάρχει
και καταλήγεις στις γλυκές απολαύσεις του...
ε α σ ούμ γ α
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ί α

Θα μας βρείτε και στο
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Η διαχείριση του Βudget εν µέσω COVID-19
άδ

Α

ο / Σύμ βο υλος Α σφαλ ίσε ων / K 698 2 625.739 / T 210 67.75.008 / LinkedI n Antonis Madis

Επει δή δέχομαι πολλές ερωτήσεις σ τα social media από
φίλους και γν ωστούς , θα
ήθελα να σας παρουσιάσω
μερικές λύσεις ώστε να βά λουμε ένα λιθ αράκι
σ την οργάνω σή σας . Ας προσδιορίσουμε λοιπόν
τα ουσιώ δη!

ΒΗμΑ 1ο
Ο ίσ
ο budg t σα
Το μόνο που πρ έπει να κάνετε εί ναι να π άρ ετε
ένα φύλλο χαρτί, να τοπο θετήσετε από τη μία
μεριά το εισόδημα σας, και από την άλλη τ α έξ οδά σας. Ορίζετε έν α α νώτατο όριο για όλες τις
κατη γορίες εξόδων το υ μή να ή α κόμα κα ι υπ οκατη γορίες μηνιαίων budgets για κάθε κατηγορία εξόδων όπως τα ψώνια ή τα SuperMarket. Το
β ασικό είναι να είσ τε α πόλυτα ειλι κριν είς με τον
εαυτ ό σας για το πως ξοδεύετε τα χρήματά σας.
Α ς κ ατανοήσουμε όμως πρ ώτ α την σημασία της
λέξης α νάγ κη και της λέξης επιθυμία . Τι εννοώ
με αυτό; Εφόσο ν κάτι είνα ι κα θημερινή, βιοποριστική ανάγκη το αφήνουμε ω ς έχει, εάν όμως
είναι επιθυμ ία π ρέπει να αναρωτηθ είτε: «M πορώ
να κάνω χωρίς αυτό π ροσωρινά;» Διότι εφόσον
θέλο υμε να εξοικονομή σουμε, θα πρέπει να μ ειώσουμε τα έξοδά μ ας!
Και τ ι εν νοούμε με αυτό; Αν συνηθίζαμε να βγαίνουμε για φαγητό δύο φορές την εβδομά δα θα
βγούμε πλέον μία ή αν πίναμε δύο κα φέδες την
ημέρ α τώρα θα πιούμε έναν.

ΒΗμΑ 2ο
S v F rst
Ο καταναλωτισμός έχει τέτοια δύναμη, πο υ μας
ωθεί συ νέχεια να ξ οδεύουμε χρήματα κα ι κάθε

φορά αναβά λουμε τ ην αποταμίευση γι α τον επ όμενο μήνα. Συν επώς, πρώτ α από όλα στη λίσ τα
μας ,στο σχε διασμό για το budget δ ίπλα στα έξ οδα να τοποθετήσουμε την αποταμίευ ση. Αυ τό
που ελπίζω να π ετύχω είνα ι ότι πολλοί άνθ ρωποι
που δεν έχουν βάλει χρήμ ατα στην άκ ρη, τώρα
θ α κατανοήσουν την α ξία της αποταμίευσης και
πόσο ση μαν τικό ρόλο παίζε ι αυ τή σ τη ζωή μας.
Η συμβουλή μου εί ναι ότι ε σύ που σήμερα έχεις
την δουλειά σο υ και έχεις την δυνατότητα να
βγάζεις κάποια χρήμ ατα ξεκίνα την αποταμίευσή
σου τώρα! Για κάπο ιους άλ λους ίσ ως δεν είν αι
η κα τάλληλη στιγμή αλλά α ναμφίβολα μέσα α πό
αυτή την κατάσταση, θα είστε πλέον προετοιμ ασμέν οι για το μέλλον. Σ χεδιάσ τε και ο ργανώστε
τι ποσό θ α αποτα μιε ύετε κά θε μ ήνα συ στημ ατικά
και μακροπρόθεσμα. Σκεφτείτ ε ότι κάθε πρώτη
του μ ηνός ,πρώτα π ληρ ώνε τε τον εαυτό σας!

ΒΗμΑ 3ο
Π ο σμό ο T k w y
Πρέπει να π ροσδιο ρίσουμε από πο ύ ψων ίζουμε
και πώς ψωνίζουμε. Πέραν του ότι τρώμε σαφώς
πιο υγιεινό φαγητό μ αγειρεύον τας στο σπίτι μα ς,
παρά λληλα εξ οικονομούμ ε χρήματα. Επίσης
μπορούμε α πό το βράδυ να πρ οετοιμάζουμε τα
γεύματα για τη δουλειά από το σπί τι μα ς.

ΒΗμΑ 4ο
Ψω ί ω έξ π α
Σ χεδιάστε έξυπνα τα ψώνια σα ς σ την μαναβική,
σ τη μ πα καλ ική σε μια λίστα ώσ τε να πηγαίνετε το
μέγισ το δύο φορές την εβδομάδα και να εφοδιάζεστε με τα απαραίτ ητα.
Εκτός του ό τι γλιτώνε τέ τα έξοδα μεταφορά ς,
καυσ ίμων, η λίσ τα θ α σας βοηθήσ ει στο να επι-

κεντρωθείτε στα ψώνια που ακριβώ ς χρειάζεστε
ώστε να μην βγείτε εκτός προϋπολογισμού.

ΒΗμΑ 5ο
R th nk
Α ς σ υμφιλιω θούμε με ένα τρόπο ζωή ς που να
είναι συ μβατός με τις τωρινές κα ταστάσεις και
να μειώσουμε λίγο τον τρό πο ζωή ς π ου είχαμε
υ ιοθετήσ ει μέχρι πρότινος. Ας είμαστε λιγότερο
σπάταλοι, βρίσκοντας τρόπ ους να επισ κευ άζο υμε, να επαναχρησιμ οποιούμε ρούχα κα ι διαφορά
α ντικείμενα .
Πότε τα πρά γματα δεν θα είνα ι όπως πριν, αλλά
μπορούμε μέσα απ ό αυ τή την κατάσταση να γίνουμε κα λύ τεροι άνθρωπο ι!

ΒΗμΑ 6ο
ί ωσ οσο ομ α
δαπα
&π ό ψ
Επιλέγοντας το κα τάλληλο συμβ όλαιο υ γείας
που μπορεί να σας παρ έχε ι ολοκληρωμένα και
σε προσιτές τιμές τα απ αραίτητα που χ ρειά ζεστε
κάθε χρ όνο όπως το check up,τις διαγνωστικ ές
α λλά κα ι τα έκτακτα π ου δεν μπο ρείτε να πρ οβλέψετε.
Και καθ ώς ο Οκτώβριος είναι Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκ ίνο του μαστού...Εκατο μμύρι α γυναίκες παγκοσ μίως έχουν ανα βάλ ει τον
έλεγ χο καρκίνου του μαστο ύ λό γω του Covid-19.
Ο κα ρκίν ος του μαστού εξακολουθεί να είναι ο
πιο κοινός καρκίνος μ εταξ ύ των γυνα ικών π αγκοσ μίω ς. Υποστηρίξτε την υ γεία σα ς κα ι μην
παρα λείψετ ε τις εξετάσεις σας , η π ρόληψη σώζει
ζωές ,τόσο κλισέ και τόσο αληθινό.
Θα χαρώ να φα νώ χρήσιμος για διευκριν ίσεις,
α πορίες αλλ ά και να σας βο ηθ ήσω άμ εσα για να
διαχειρισ τούμε μαζί το budget σας κα ι να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη!

Ταξίδια στην εποχή του covid-19
ν ί ο ς α άμ

/ Co ntent Cre ator & Social Media Manager

Η

αλή θεια εί ναι ότι σε
όλους μας αρέσο υν τα
ταξίδ ια και κά ποι οι είτε λόγω
δουλεία ς είτε επειδή μας
α ρέσουν πολύ, ταξιδεύουμε περισσότερο! Τα
ταξίδια απ οτελούν για όλους μας μια πηγή ευ χαρίστησης μια πηγή χαράς. Τι συ μβα ίνει όμως
τώρ α σ την εποχή του Covid-19 που εί μαστε περιορ ισμέν οι;
Οι συνθήκες άλλα ξαν, τίποτα δ εν είναι πλέον
όπως παλιά τώρ α που υπάρχει ο ιός και πρέπει
τουλάχ ιστ ον προ σωριν ά να μάθου με να ζού με
με αυτό. Αποδεδειγμένα πλέον οι εξ ορμ ήσ εις,
μας κάνουν πιο χαρούμενους. Ποιος δεν είναι
ευτυχι σμένος όταν πηγα ίνε ι διακοπές; Πλέον
όμως μ ε τ ους τόσους περιορισμούς και μέτ ρα,
για του ς περισσοτέρο υς τα ταξ ίδι α α ποτελούν
πηγή άγ χους και όχι χαρά ς. Μερ ικο ί αναρωτιού νται και δεν γνωρίζουν τι θα συ ναν τήσουν σ τον
προ ορ ισμό που θα επισκεφθ ούν. Και ε δώ οφεί λουμε να τονίσουμε ότ ι τώρα που επικρατεί τ ρόμος, τώρα πο υ επικρατ εί ά γχ ος, τα ταξ ίδι α είναι

περισσ ότερο από π οτέ η καλύτε ρη ψυ χο θερα πεία . Γιατί εάν οργα νώσετ ε καλά το ταξίδι σ ας,
δεν έχετε τίπ οτα να φο βά στε. Η ζωή συνεχί ζεται, η ζωή προχωρά και θα μάθουμε να ζούμε με
τον ιό. Δ εν πρέπει να φοβόμαστε τον ιό για τί τ ότε
φοβόμ αστε τ ην ζωή, αλ λά εί ναι παραπάνω από
α πα ραί τητο να π ροφυλασσ όμ ασ τε και να τηρ ούμε τα μ έτρα που ορ ίζουν οι ειδικοί. Απαιτείται
να ακολου θο ύμε τους κανόνες υγιειν ής και να
σ υμβουλευόμαστε τους ειδή μονες και μόνο αυτούς. Είνα ι ώρα να σταματήσ ει η τρομ ολαγν εία
και να ταξιδέψουμε ξανά, αρκεί να είμασ τε πιο
προ σεκτικοί.
Πλέον στα απ αραίτητα ρού χα και αξεσουά ρ π ρέπει να συμπεριλάβ ουμε την μά σκα μα ς και το
α ντισηπτικό μας. Εί ναι καλ ό να κάν ουμε έρευ να
προ τού επισκεφθούμε τον εκάσ τοτ ε πρ οορισμό
ώστε ν α βεβαιωθού με ότι είν αι ασφαλ ής , οφείλουμε να σ χε διάσουμε από πριν τα μέρη π ου θα
επισκε φθούμε και να δ ούμε (OnLine)εάν τηρούν
τα μέτρα. Θα είναι καλό να επιλέξου με πιο προ σεκτικά το κατάλυμ α που θα διαμείν ουμε, τα

εστι ατόρια που θ α φάμε αλλά κα ι τις δρασ τηριότητες που θα κάνουμε.
Εάν επ ιλέξουμε κά ποι ον προορισμό του εξωτερικού καλό θα είναι να ενη μερωθούμε πρώτα για τα μ έτρα πο υ ισ χύουν α ντίστοιχα εκεί,
ώστε να γνωρίζο υμε α πό πριν τι θα αντιμετωπίσο υμε. Α πό την ά λλη όμ ως είν αι ευκαιρία να
γνωρίσουμ ε καλύτερα τα μέρη της χώρας μ ας
της Ελλάδα ς καθώς είμασ τε πολύ τυχεροί που
ζούμε εδώ, σ ε μία α πό τις ομορ φότερες χώρ ες
του κόσ μου.
Τα ταξίδια μα ς ενώνουν μας γεμ ίζουν γν ώσ εις
και μας κάνο υν πιο δημιουργικούς . Α ς επιλέξουμε την ζωή και ό χι τ ον φό βο. Ας επιλέ ξου με
την γνώ ση και όχι την ά γνοια. «Η νίκη αγαπά την
προε τοιμασία » και ε μεί ς τώρα είμασ τε πιο προ ετοιμασμένοι απ ό ποτέ α πέν αντι σε αυτόν τον
ιό. Το ταξίδι τ ης ζωή ς δ εν στα μα τά ποτέ και δεν
μπορεί να το σ ταματήσ ει ούτε ο covid-19. Εμ είς
μπήκαμε σ ε καραντίνα,ας μην αφήσ ου με και τα
όνειρα μας να μπου ν.

Το παν και το τίποτα…
Το ταξίδι είναι αυτό που αξίζει στην πορεία
του κάθε ανθρώπου… από το Α σημείο στο Β…
Ανεπαίσθητη εστί και λεπτή ως κλωστή η γραμμή,
η οποία στα δύο χωρίζει το παν από το τίποτα.
Αν και στο σκότος, ψηλαφίζοντας πας…
Ποτέ Μην ξεχνάς
Περπατώντας, να κοιτάζεις πάντα ψηλά
Γιατί αλλιώς της εξόδου το φως… ίσως χάσεις!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΣΑΝΑ

∆εν υπάρχει ταβάνι στους στόχους µας

Επιμέλει α:
Γ ω γία τ αγ α ά
κύ
π ό δ , εΠςΑνΑ ί α μ α
ω
σσά ω
σ ω α ά πο ύ σ μα
ήω
α α ο ά σ ο α μό σ
όγω σ
Α
ή.
Πο ο ί α ο σ ό ο
δ οί σ σα γ α α
δ αμ σ
πα ο σία σα ;
Α πό τις 4 ενώσεις της Ατ τικής, είμ ασ τε η τρίτη
σε δ υναμικό ομά δων, ωσ τόσο καταφέρα με στα
τέσσερ α χρόνια διοική σεω ς μας να έχουμ ε γίνει
το σημείο αναφο ρά ς σ την Αττική. Παρόλα αυ τά,
δεν είμ ασ τε ικανοποιημένοι και στοχεύουμε πά ντα στο απ όλυτο, προκ ειμ ένου να πετυχαίνουμε
το σχετικό. Δεν υπάρχει ΄΄ ταβάνι΄΄ σ τους σ τόχου ς μ ας.
Έ ο α 60 σ
όγο
σ
δύ αμ σα ,
πόσο ω ί α ό β ίσ α σ μία α οδ ή
ο ά;
Τα τελευτ αία 4 χρό νια εν μ έσω ο ικονομικής κρίσης και πρ όσ φα τα με την πα νδη μία, έχουν αυ ξηθ εί οι ο μάδ ες και τα τμήματά τους κατά 15%.
Σημειω τέων, όταν αναλάβαμε την Διο ίκηση
της Ένω ση ς, στις 22/6 /2016 στ ην ΕΠΣ ΑΝ Α δεν
υ πή ρχε γυνα ικεία ομάδα , ενώ φέτος αγωνίζονται 7 γυναικείες ομάδες σ τα Εθ νικά Πρωταθλή ματ α. Την ίδια στιγμή το δυνα μικό άλλω ν ενώ σεων μικραίνει και σωμα τεία διαλύον ται. Πιστε ύω
πως ακόμη και ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε
με τα σωματε ία τ ου Δή μου Ωρωπού (Αφιδναικός
και Αμφιά ρα ος δεν έχ ου ν αγωνισ τική δρασ τηριότ ητα), θ α επιλυθεί εντός του 20 21.Συ νεπ ώς
η ανοδ ική πορεία στην οποία έχου με οδηγήσει
την ΕΠΣΑΝΑ φαίνε ται και μόνο με μία απλή σύ γκριση των δ εδομένω ν.
Πόσο έ
π
άσ
έ ωσ σα
πα δ
μία α πο ο ί α ο σ ό ο σα γ α ο πόμ
ο δ άσ μα;
Όπως ό λο ν τον κόσ μο, έτσι και τον τομέα τ ου πο δοσ φα ίρου και κ ατ’ επέκτ ασ η και την ΕΠΣΑΝΑ,
την έχει π λήξει η πανδ ημ ία του covid-19. Υπ άρ χει φό βος, ανασφά λεια και το κυρι ότερο κανείς
δεν μπορεί να κάνε ι προγραμματισμό. Τα έσοδα
των σωματείων έχουν συρρικνωθεί ,αφού δύ σκολα βρ ίσκ ουν χορη γο ύς, οι επιχορηγήσεις
των Δή μωνμ ειώθηκαν, ενώ και η λειτουργία των
Α καδημιών δεν είν αι όπως πριν την πανδη μία .
Δ ιοικη τικά, έχου με στ οχεύσει σ την οικονομ ική
ελά φρ υνση των σ ωματείων. Να σ ημειώ σουμε
ότι το καλοκαίρι προσφέ ρα με σε κάθε σωμα τείο 8 νέε ς μπά λες και εξαγ γείλαμε μ έτρα που
ελά φρ υναν τους πα ρά γον τεςκα ι κόστισαν σ την
ΕΠΣΑΝΑ το π οσ ό των 150 00 ευρ ώ.
ώ π ό δ ο α ή
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πόσο σα απασ ο ί ο γ γο ό ό
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ό
έ α από ξέ ο ;

Φυσικά κα ι με προβλημα τίζει το γεγ ονός που
α ναφέρ ετε, για αυ τό και έχουμε λάβ ει μέτ ρα,
όπως τ ην υποχρεωτ ική συμμ ετοχή 3 π οδοσφαι ριστών κάτ ω των 20 ετών στις α νδρικές ομάδ ες
και την υπ οχρεω τική συμμετοχή δύο ο μάδ ων
υ ποδομών προς αυ τή την κατ εύθυν ση.
ήσα σ μία π όσ α σ έ
ξ σα
γα
έ ωσ σα , πω
δα
ί αμ ό
π ο ί δ παύ
αέ
πά α ψ ού σ ό
ο . Πο ο ί α α ο ί ο σ ό ο ;
Την Ένωση τ ην παραλάβα με να στεγάζεται σε
κον τέινερ, με σχεδόν μηδενικό ταμείο, μ ε δωδεκα ετή (6 /2010-6/2022) κλε ιστή σ ύμβ ασ η ορισμένου χρόνου τ ων υπαλ λήλων της ,μ ε διοικη τική ασ τάθ εια (την τετραετία 2012-2016 ά λλαξε
4 προέδρο υς). Κατα φέρα με να μετ ακομί σου με
σε πολυτελή χώ ρο 30 0τμ ,να δη μιουργή σου με
α πο θεματικό, παρά τις συνε χείς παροχές προς
τα σωματεία, να σπ άσ ουμ ε τις συμβά σει ς ορισμένου αλ λά και ο Πρ όεδρος ό χι απλά να ε ξαντλήσε ι την θ ητεία του, αλ λά και να επανεκλεγεί
για δεύ τερη θητεία, κάτι το οποίο συ νέβη πρώτη
φορά σ την ιστο ρία της ΕΠΣ ΑΝΑ. Οι επ όμενοι

μας στόχοι είν αι η δημιουργί α ενός Ενωσ ιακού
γηπέδο υ, προ κειμένου να κά νουν τ ις π ρο πονήσεις τους οι μικτές ομάδες, καθ ώς και πρωτα θλήματα π ου θα αποτελο ύν σημεία αναφορ άς
σε όλη την Ελ λάδα.
η εΠςΑνΑ (Έ ωσ Ποδοσ α
ςω
μα ίω Α α ο ή Α
ή ), δ ύ
ο
200 0.το π ω ά
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ά
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ή).
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ΖΩ∆ΙΑ

30 «Η Φωνή» της Ανατολικής Αττικής
ά νθρωπ ος σας φέρ νουν π ιο κοντά στον δ ρό μο
της χαρά ς! Ο τομέας που θα αλ λάξει γι α σα ς σ ημαντικά είναι οι σχέσεις οι σημαντικές της ζωής
σας. Ο σύντροφος, ο συνεργάτ ης σ την δο υλειά,
ο σημ αντ ικός άλ λος άνθρωπος που σα ς επηρεάζει π ρακ τικά ή και προσωπικά . οι διαπρο σωπικές σχέσεις σα ς λοιπόν π ερνάνε από αλ λαγές
και μεταμορφώσεις. Θα μείνουν δίπλα σας αυ τοί
που πρα γματικά αξίζουν και ση μα ντικοί σύμμ αχοι!

ά Γ όβα
Αστρολόγος - Σύ μβ ουλος Feng Shui
www. r g ov .gr
Oκτώβρ ης και Νοέμβρ ης οδηγούν στο σταυροδρόμι μεγάλων αλλ αγών! Η με ταμόρφωσ η και η
δύνα μη φέρνο υν αλ λα γή πλεύσης κα ι α ναγέννηση .

ΚΡΙΟΣ Πλη σιάζετε ένα μυσ τικό όνειρο
που αγγίζει την πιο ευαίσθητη χορδή σας!
Κι όμως πίσω από την δύναμη και την ταχύ τητα που ενεργείτε κρύβετε μια ευ αίσθητη χο ρδή , μια αγωνία ή ένα δυνατό συναίσθημ α π ου
κρατάτε μυστικό. Θα μπορέσετ ενα το π ραγ ματοποιή σετε μέσα από σημαντικές γνωριμίες ή καλούς φίλους που σα ς ενώνει το ίδιο πνεύμα. Μια
επαγγελ ματική ευκαιρί α σα ς περιμένει.
Σταδιακά μετά τις 21 τ ου Οκτ ώβρη οι μεγάλες
πιέσεις υπο χωρούν για του ς π ερισσότερους κ αι
α πό τις 14 Νοεμ βρ ίου ο Άρης ο δικός σα ς πλανήτης, επιτέλους σταμ ατά την ανάδρομη τροχιά
του, σηματοδοτώντ ας νέα δράση κα ι ξεκάθ αρους στόχου ς και όνειρ α.
ΤΑΥΡΟΣ Ανοίξτε τους ορίζοντες κα ι
τον κύκλ ο σας, για να φ τάσ ετε στα όνειρά
σα ς. Αυτήν την π ερίοδο ευνο είσ τε ιδιαίτερα
μέσα απ ό νέ ες γνωρ ιμίες, ταξίδ ια, σεμινάρια, φι λίες και συλλογική δουλειά. Όποιο κι α ν είναι το
όνει ρό σ ας μ πο ρείτε να το φτάσετε. Κοιτάξτε μ ακριά! Αξιοπο ιήσ τε την γοητ εία και την πειθώ π ου
σας χαρίζει η Αφρο δίτη στις 19 , 21 και 24 Οκτ ωβρίο υ μέχρι τις 26 α λλά κα ι τον Νοέμβριο ως τις
21 πάλι θα σας βοη θάει στα απλά και καθημερινά. Προσοχή σ την πανσέληνο στο τέλος Οκτ ωβρίο υ. Φροντίστε την ψυχοσωματική υγεία και
ευεξ ία σας και ξεκουραστείτε.
ΔΙΔΥΜΟΙ Ένα επαγγελματ ικό σας
όνειρ ο πραγ ματοποιείται!
Νιώθετε ασφαλείς μ έσα απ ό τ ην στή ριξη
ενός ση μαν τικού ανθρώπο υ, σ υν τρόφου ή σ υνεργάτη, για να καταξιω θείτε επαγ γελματικά
και κοινωνικά. Από τις 28 Οκτωβρίου ως τις 12
Νοεμβρ ίου με τ ην Αφροδίτη και τον Ερμή στον
τομέα το υ Έρωτα, των παιδιών, της χαράς και της
δημι ουρ γικό τητ ας ξαναβρίσκετε το χαμόγελό
σας αλλ ά κα ι πα λιούς φίλους ή θαυμα στές …
ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ακολουθήστε την κα ρδιά σας! Τα όνειρά σας θα πραγματοποιη θούν μέσ α α πό εν αλλακτι κού ς δρόμους .
Μια διαφορετική μορφή επικοινωνία ς, ταξίδια
και σ χέσ εις από το εξωτερικό, ένα ς σημα ντικός

ΛΕΩΝ Μέσα από την δημιο υργία και
τον έρωτα α γγίζετε βαθιά συν αισθήματα!
Νιώ θετε π ιο α σφαλείς, ολοκληρωμένοι μέσα
α πό κάτι δικό σας, μια δουλειά , ένα χόμπι, μια
δυνατή σχέ ση. Δ ημιο υργήστε, ερωτευτείτ ε,
υλοποιήστε! Η ενέργεια κα ι η δ υναμική σας ιδια ίτερα σε θέματα επ ικο ινωνίας, μεγάλ ων σ χεδίων, γνώσ ης ακόμα και νομικών υπ οθέσεων για
κάπο ιους ή συμφωνιώ ν από τις 28 Οκτ ώβ ρη
βελτ ιώνεται με εξαίρεσ η 30 και 31 που η πανσ έληνος σα ς φορτίζει. Εκεί όμως π ου τίπο τα δενθ α
είναι εμπόδιο σ τον δρόμο σας είναι α πό τις 14
Νοεμ βρί ου με την ορθόδρομη επιτέλους, π ορεία
του Ά ρη.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ Δώστε το χέρ ι σα ς
και ένα άλ λο χέρι σας π εριμένει. Αρχίζ ετε
κα ι πάλι να ονειρεύεσ τε. Οι σ χέσ εις σ τοργής
δυναμώνουν. Είναι η ιδανική περίοδος να βρείτε
σ υμμάχους και λύσ εις . Η κα λύτε ρη περίοδος
για σας είναι με την Αφροδίτη στο δ ικό σας ζώδιο
να σ ας δίνει σα γήν η, γοητ εία και ομορφιά. Αν
θέλετε να πετύχ ετε του ς σ τόχους σας θα είν αι
πιο εύκο λο όσο η Αφροδίτη πα ραμένει στο δικό
σας ζώδιο μέχρι τις 27 Οκτώβρη. Πολύ δημιουργικές μέρες στι ς 19 , 21 κα ι 24 αξ ιοποιήστε τις
ευκαιρίες για σταθεροποίηση. Μετά τ ις 28
Οκτώβρη και μέχρι τις 12 Νοέμβρη τα οικονομι κά σας μ πορούν να αυξηθούν και να πάρετε και
χρήμ ατα πο υ π εριμένατε α πό πα λιά. Θα είστε
επιρρεπείς στην πολυτέλεια.
ΖΥΓΟΣ Νέα ε νέρ γεια δίνει ζωή στα
σ χέδιά σας. Η κούραση δίνει τη ν θ έση της
σε δύναμη δημιουργίας στην εργασία, την
καθη μερινότητα αλλά και το σπίτι και τη ν οικογένεια. Η επικοινωνία είν αι το κλειδί για νέε ς ευκαιρίες. Για εσάς τα γεγονότα εξελίσσονται α πό
τις 2 8 Οκτωβρίου, που ο δικό ς σ ας πλα νήτη ς
μπαί νει στο δικό σα ς ζώδιο και φέρνει όλα τα
φώτα κα ι τα βλέμμα τα πάνω σας. Η γοητεία σας
προκ αλεί τον θαυμα σμό στην ομορφιά και τα ταλέντα σας. Το φλερ τ ή ο έρωτας σας ρίχ νει τα
βέλη του! Ο Ερμής α νάδρομος α πό τις 28 Οκτώβρη σ τον Ζυγό φέρνει στην επιφάνε ια π αλιότερα
θέμα τα π ρος συζήτηση, τις απο φάσεις όμως και
τις συ μφωνί ες καλύτερα να τις α φήσετ ε με τά τις
7 Νοέμβρη. Τότε θα βλέπετ ε πιο κα θαρά…
ΣΚΟΡΠΙΟΣ Δημ ιουργήστε το δικό
σας όνειρ ο & ζήσ τε τ ο! Η επ ικοινωνία και η
έκφ ρα ση των επιθ υμιών σας μπο ρεί να δώσει νέα πνοή στον έρωτ α και την δη μιουργία τη ς
επιτυχία ς. Στο βιβλίο της ζωής σας ο Οκτώβρης
και ο Νοέμβρης του 202 0 θα είναι πολύ σημαν τικοί μ ήνες, περνάτε στάδια αλ λαγ ών, μεταμο ρφώσεων και αναγέ ννησης. Έχετ ε ανοιχτά τα
μάτια της κα ρδιάς σας και α κολο υθ ήστε το ένσ τικτό σας. Ό,τι κερδίζε τε, γίνεται με κόπο, όμως το
τελικό α ποτέλεσ μα σας αν ταμείβει. Οι η μέρες
α πό τις 10 ως τ ις 15 Νοέμ βρη σα ς δίνου ν την

ενέργεια , να μετακιν ήσετε β ουνά, για να πετύχετε τον στόχο σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ Πετυχα ίνετε ένα ν σημαντικό στό χο! Επ ιτέλους ξέρετε τι θέλε τε
και πώς να το πετύχετε. Νιώθε τε πιο σίγ ουροι και δυ νατοί, για να προβάλ ετε τα ταλέν τα
σας επαγγελματικά και να λά μψετε κοινωνικά.
Είναι η ιδανική περίο δος να υ λοποιήσετε τα
όνειρά σ ας . Εί στε οι ενεργο πο ιητές των εξελίξεων. Ο δικός σας π λα νήτης ο Δ ίας κάνει τις σ ημα ντικές όψεις με τον Ποσειδώνα τον Οκτώβρ ιο
και με τον Πλού τωνα τον Νοέμβριο. Παίρνετε
κάτι απ ό το όνειρ ο και τ ην διαίσθ ηση του Ποσειδώνα α λλά και την μυ στηρια κή γο ητεία και το
πάθος του Πλούτωνα έτσι έχε τε νέα δύ να μη να
α λλάξετε και να μεταμο ρφώσ ετε την ζωή σας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Ακούσ τε την φωνή
της διαίσθησής σ ας, για τον δρ όμ ο στο
όνειρ ο. Ήρθε ο καιρός να α κούσετε την
φωνή της δια ίσθησής σας. Ενώ είστε ρεαλιστ ές
και λογικοί, ακούστε το ένστικτο ή μια νέα ιδέα,
που κάπ οιος α πό το περιβ άλλον σα ς, σας εμ πισ τεύ εται. Θα δ ημιουργήσετε μαζ ί μια νέα επιτυχία! Είσ τε οι π ρωταγωνιστές των εξελίξεων και
των γεγ ονότων μ ια και στο δικό σας ζώ διο γίνο νται και οι δύ ο σ ημ αντ ικές όψεις. Καλ είσ τε να
α κού σετε τ ην καρδιά σας και να ακολουθήσετε
τους στόχους σα ς. Συνδυ άσ τε τ ην δια ίσ θηση,
την ε υγένεια μ ε τ ην εμπειρία και την ορ γά νωση
και θ α πετύχε τε. Μέχρι τις 27 Οκ τώβρη η γοητεία και η πειθώ σα ς είνα ι άκρως επικ ίνδυν ες
και μ πο ρεί τε να πετύχε τε ό,τι θελήσ ετε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Χρει άζεστε , να νιώσετε ασφά λεια . Έχουν αλλάξ ει πολλά για
σα ς και π λέον επιθυμείτε να νιώσ ετε ασφα λείς εσείς και οι αγαπημέν οι σας. Αυτό εί ναι το
όνειρό σας να α πελευθερ ωθείτε α πό την ανα σφάλεια . Μπορείτε να το πετύχε τε με την συλλογική δου λειά και σημαντικούς φί λου ς. Επιτέλους χα μο γελάτε με τον π λαν ήτη τη ς επικοινωνίας και των συ μφωνι ών, τον Ερμ ή , να σ ας
μπερ δεύει γλυκά στα ερωτικά ή επι χειρηματικά
σας σχέ δια. Αλλάζετε γνώμη εσ είς αλλά και οι
θ αυ μασ τές σα ς, επιστρέφετε και είστε έτοιμ οι
για λ άθ η ειδικά από τις 30 Οκ τωβρίου ως τις 6
Νοεμβρίου χρειάζεται να φε ρθείτε με σύ νεση
και διπλωματία. Από τις 7 Νοεμβ ρίου ποιος σας
πιάνει.
ΙΧΘΥΕΣ Επ ενδύσ τε στα επ αγγελματικά σας σχέδια και σε σημαντικούς φί λο υς. Τα όνε ιρά σα ς υλο ποιούν ται μέσα από
μια σημαντική γν ωρ ιμία, μ ια φιλία ή μια ομάδα
α νθρ ώπ ων με κοινό στόχο. Χρειάζεστε σύ νεση
και ο ργάνωση. Α κολουθήσ τε την πιο δυνα τή και
α λη θινή επ ιθυ μία σας. Θυ μη θείτε θα έχετ ε στο
πλευρό σας τον Ή λιο από τις 23 Οκτωβρίου να
φωτίζει τα δημιο υργικά σας σ χέδια , τα ταλέντα
σας και τον έρωτα. Στις 25 Οκτωβρί ου η σύνο δος Ήλιου και Ερμή ευ νοεί κά θε μορφή επικοινωνίας και φ έρνει αγαπημένα π ρόσωπα α πό τα
παλιά σ το πρ οσκ ήνιο. Στις 10 Νοεμβρ ίου μπο ρείτε να δημιουργή σετε και να στο χεύσε τε το
πιο μεγάλο όνειρό σ ας . Ακολουθήσ τε με πίστη
και ο δη γό την εμ πειρία και την δ ιαίσθησή σας,
το πεπρ ωμ ένο σα ς. Τέλος η Νέα Σελήνη σ τις 15
Νοεμβρίου δείχν ει σημαν τικά νέα ξεκινήματα.
Τολμήσ τε!

