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Συνέχεια  στη σελίδα 7

Συνεχής η επιτήρηση του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού στις Επιχειρήσεις
και διαρκής η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους 
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Ο Πιερρακάκης άλλαξε ριζικά 
το Δημόσιο σε έναν χρόνο

Δεν έχουν περά-
σει παρά μόνο 
δύο εβδομά-

δες από την ευρεία σύ-
σκεψη που είχε συγκα-
λέσει ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός στο Δημαρ-
χείο για το θέμα της 
εγκληματικότητας και 
της παραβατικότητας. 
Όπως μας είχε ενημε-
ρώσει τότε επίσημα ο 
Δήμος μέσω Δελτίου 
Τύπου είχαν δώσει το 
παρών πάνω από δέκα 
υψηλόβαθμα στελέχη 
της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να μελετηθούν 
διεξοδικά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί από τις δύο 
πλευρές και να χαραχθεί ένας σχεδιασμός για το προσε-
χές διάστημα.

Δεν χρειάστηκε να περάσουν παρά λίγες ώρες και είδα-
με το σχέδιο να τίθεται σε εφαρμογή. Συνεχείς περιπολίες, 
μπλόκα παντού, δράσεις κοινές μεταξύ διευθύνσεων, ανα-
λυτικές ενημερώσεις για τα αποτελέσματα των ελέγχων. 
Ακόμη και νέου τύπου επεμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν τις 
μετακινήσεις τοξικομανών. Πλέον η κατάσταση αλλάζει μέ-
ρα με τη μέρα και μια ματιά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-
σης αρκεί για να διαπιστώσει κανείς πως οι δημότες είναι 
απόλυτα ικανοποιημένοι από τις δράσεις αυτές. 

Το δόγμα της δημοτικής αρχής είναι ξεκάθαρο και μονί-
μως επαναλαμβανόμενο: «Ο νόμος θα εφαρμοστεί για 

όλους είτε κάποιοι το 
θέλουν είτε όχι. Δεν 
μπορεί ο καθένας να 
κάνει ό,τι θέλει. Αυτό 
θα τελειώσει». 

Βέβαια παράλληλα 
με τις δράσεις σε αυτό 
το επίπεδο είμαστε σε 
θέση να γνωρίζουμε 
πως γίνονται ενέργειες 
και από άλλες διευθύν-
σεις της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Τόσο για 
τους τοξικομανείς όσο 
και για άλλους παραβα-
τικούς υπάρχει συνεχής 
κινητοποίηση, ενώ οι 

συνεχείς περιπολίες δημιουργούν σταδιακά ένα αίσθημα 
ασφάλειας στους πολίτες. 

Όλα αυτά όμως δεν έχουν γίνει συμπτωματικά ή τυχαία. 
Ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή έβαλε σε άμεση προτε-
ραιότητα το θέμα της εγκληματικότητας, πίεσε προς πάσα 
κατεύθυνση και συνεχίζει να πιέζει. 

Σήμερα σας αποκαλύπτουμε μερικές λεπτομέρειες, οι 
οποίες δείχνουν το σκεπτικό του, αλλά και την προσπάθεια 
που καταβάλλει. Μαζί με συνεργάτες του ο Δήμαρχος έφτα-
σε μέχρι και δρομολόγια περιπολιών να σχεδιάσει, προκει-
μένου να διευκολύνει το έργο της Αστυνομίας. Μάλιστα κά-
ποιοι συνεργάτες του διαδραματίζουν το ρόλο του μεσολα-
βητή με την Αστυνομία, ούτως ώστε να υπάρχει η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα των δράσεων.   

ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα των Αχαρνών 

Υπό την αιγίδα του Δήμου Αχαρνών 
η εκδήλωση της ΙΛΕΑ στη μνήμη των 
εκτελεσμένων Ελλήνων πατριωτών 

Και νέες ασφαλτοστρώσεις από την Περιφέρεια Αττικής 
ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛ-
ΤΟΣΤΡΏΣΕΙΣ στις Αχαρνές  θα τελειώ-
σουν και θα γίνουν γρηγορότερα από 
τον κανονικό χρόνο εκτέλεσης τους. 
Βούληση του Περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργου Πατούλη είναι να ακολουθή-
σουν και άλλες προγραμματικές συμβά-
σεις σύμφωνα με τις ώριμες μελέτες που 
θα δοθούν και  που θα φροντίσει να 
χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής. 
Στον Δήμο Αχαρνών  ήδη προγραμματίζονται άλλες τρεις.  φωτό από την σημερινή επιτρο-
πή παρακολούθησης με τον Αντιδήμαρχο και μέλος της Επιτροπής Γιώργο Σιδηρόπουλο.

Ευρώπη Σ. Κοσμίδη, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής 
Εντεταλμενη των Δ/νσεων  Τεχνικών Έργων

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙ-
ΟΥ στις 9:30 το πρωί έγι-
νε  στο καθολικό του 
ιστορικού μοναστηριού 
της Αγίας Τριάδας της 
Πάρνηθας Τρισάγιο στη 
μνήμη των εκτελεσμένων 
από τους Γερμανούς Ελ-
λήνων πατριωτών, Μενι-
διατών, Χασιωτών και Σαρακατσάνων. Για πρώτη φορά η εκδή-
λωση θα είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Αχαρνών. 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΏΓΗΣ της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας Δήμου Αχαρνών «Διέ-
ξοδος», στο πλαίσιο της εφαρμο-
γής του εγκεκριμένου πενταετούς 
Επιστημονικού Προγράμματος 
του, υλοποίησε δράσεις και πα-
ρεμβάσεις

Στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο της Δευτέ-
ρας (6-7-2020), με 
τις θέσεις του και 
την ομιλία του είχε 
την ευκαιρία να εκ-
φράσει για μια ακό-
μη φορά και μάλι-
στα με ιδιαίτερη θέρμη το ενδιαφέρον του για την πόλη 
των Αχαρνών.

ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του έργου του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων του, παρουσίασε σε βίντεο ο αρμόδιος υπουργός Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης. «Ένα χρόνο μετά κάναμε πράξη τη φι-
λοσοφία μας: το κράτος είναι ένα και ως ένα πρέπει να λει-
τουργεί. Εν ολίγοις στο gov.gr αναπτύχθηκαν 575 ψηφιακές 
υπηρεσίες. Επίσης έχουν γίνει 5.200. 000 επισκέψεις και εκ-
δόθηκαν ψηφιακά 772.653. Παράλληλα, έγιναν online 
6663.000 εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, 
2.044.092 άυλες συνταγογραφήσεις και περισσότερες από 
160.000 επισκέψεις στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών».
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ΔΙΕΞΟΔΟΣ: Απολογισμός δράσεων για το 
σχολικό έτος Σεπτέμβριος – Ιούνιος 2019
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2 Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

Όλες  οι ιδεολογίες και όλα τα κόμματα όταν γίνουν 
εξουσία, ακολουθούν την ίδια πρακτική. Αυτό συμ-

βαίνει  γιατί κόμμα χωρίς διαπλοκή και μαύρο χρήμα δεν 
μπορεί να ζήσει. Το να είσαι οπαδός ενός κόμματος είναι 
εντελώς φυσιολογικό. Το να είσαι ακραίος και φανατικός, 
δείχνει έλλειψη ευρείας αντίληψης. 

Αρκετοί κομματικοί αρχηγοί, δεν εννοούν να κα-
ταλάβουν, ότι όταν χτίζεις στην άμμο ένα κάστρο 

με ψέματα και αυταπάτες, η πρώτη βροχή θα στο διαλύ-
σει, θα σου το κατεδαφίσει. Δεν γίνεται να εξαπατάς 
τους ανθρώπους πολλές φορές. Μία ναι.

Όσο οι κυβερνήσεις χαλαρώνουν τις ποινές, τόσο αυ-
ξάνονται οι φόνοι. Όταν ο φονιάς τιμωρείται σε ισό-

βια, πρέπει να γνωρίζει ότι θα τον θάψουν από την φυλα-
κή. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίες, για να κινεί-
ται το μαύρο χρήμα. Όμως τα χρήματα έρχονται και παρέρ-
χονται. Η ζωή χάνεται χωρίς επιστροφή. Οι άνθρωποι δεν 
αλλάζουν, αλλά μπορούν να βελτιωθούν γνωρίζοντας την 
τιμωρία τους.

Στο ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, πρώτη 
φορά Αριστερά, προφανώς δείγματα ήταν, ο υπε-

ρυπουργός  Παππάς, ο Καρανίκας, το χαριτωμένο λου-
λούδι και άλλοι τέτοιοι σπουδαίοι. Κάνουμε υπομονή 
να διαπιστώσουμε εάν τελικά η Αριστερά είναι μια ξε-
θυμασμένη φόλα. Ίδωμεν.

Η αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι 
το ίδιο με την αναβίωση του κομμουνιστικού απολυ-

ταρχισμού. Παλαιολιθικές αντιλήψεις, εγγίζουν στο ελά-
χιστο τα σημερινά προβλήματα και ανάγκες των κοινωνι-
ών μας. Τα θεοκρατικά πολιτεύματα είναι απλά τυραννί-
ες, δικτατορίες.

Η οικονομική κρίση του 1930, έγινε από δόλιο τε-
χνητό φούσκωμα των τιμών του Χρηματιστηρίου 

της Νέας Υόρκης. Σήμερα συμβαίνει από τον δόλιο, αό-
ρατο Κορωνοϊό. Τεχνητός ή φυσικός, την ζημιά του την 
έκανε. Το ανθρώπινο μυαλό θα βρει την λύση. Εάν στον 

πλανήτη μας υπερίσχυσε το κακό, σήμερα δεν θα υπήρ-
χαν άνθρωποι. 

Σύμφωνα με τα δόγματα Χριστιανικής και Ισλαμικής 
θρησκείας, ο Θεός είναι ένας και μπορεί να λατρεύε-

ται σε οποιονδήποτε τόπο  λατρείας  δηλαδή ναό. Εφ’ όσον 
ο Σουλτάνος μας το πει αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε 
αντίρρηση. Η Αγία Σοφία, ήταν Χριστιανο –Ρωμαϊκός Να-
ός.  Δυστυχώς σήμερα δεν είναι.

Ο  Μωάμεθ γεννήθηκε  στην Μέκκα της Σαουδικής 
Αραβίας το 622 μετά Χριστόν. Τα Αραβικά έθνη  

δεν θα επιτρέψουν ποτέ ένα Τούρκο Σουλτάνο που  κα-
τάγονται από την Κεντρική Ασία, να τους καπελώσει, εί-
τε θρησκευτικά, είτε πολιτιστικά. Αυτά 
που κάνει ο Ερτογάν, είναι ανιστόρη-
τες παλαβομάρες.  Τέτοια λάθη έχουν 
ακριβό τίμημα. Στον κόσμο μας δεν 
μπορείς να κάνεις ότι θέλεις ένα δεν 
μετρήσεις τις συνέπειες.

Η εξαίρεση στους κανόνες της ζωής 
μας, είναι, ότι κάποιες φορές, ο τρε-

λός και το παιδί, λένε την αλήθεια. Πα-
ραδείγματος χάριν. Είστε τόσοι λογικοί,  
δεν μπορείτε να ταΐσετε ένα τεμπέλη; 

Οι θρησκείες  είναι ο χειρότερος ιός 
του μυαλού των ανθρώπων. Σε 

αποπροσανατολίζουν, για να υποτα-
χτείς σε μη αιρετές, εκλεγμένες εξουσίες. Όταν το καταλα-
βαίνουμε, έχει τελειώσει η ζωή μας. Ζούμε μόνο μια φορά.

Το χρήμα δεν είναι πάντα ευτυχία, αλλά χρειάζεται 
στην δυστυχία. Αλλιώς την κάτσαμε την βάρκα(Ναυ-

τικός όρος). 
Ο λόγος είναι σαν το παιγνίδι ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ. Ή 
κακό λόγο πεις, ή καλό λόγο να πεις, κάποτε θα  

επιστρέψει και θα τον δεχθείς. Βουτάμε την γλώσσα μας 
στο μυαλό, πριν ανοίξουμε το στόμα.

Όταν η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει 
κάτι λογικό και τεκμηριωμένο να πει, εκτιμούμε περισ-

σότερο την σιωπή της. Προς τι τόσα ρητορικά ψέματα.
Όταν ανακατεύεις τα λύματα της πολιτικής με τα 
όμβρια ύδατα, τότε σε μια δυνα-

τή βροχή, πετάγονται οι σχάρες και τα 
λύματα βγαίνουν στην επιφάνεια. 
Αντιαισθητικά και δύσοσμα. Δεν μπο-
ρούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. 
Έτσι μας έπλασε η φύση. Πλάθουμε 
την λάσπη  με τα πόδια μας, για να κά-
νουμε τούβλα.

Κανένα κόμμα δεν μπορεί να λει-
τουργήσει χωρίς μαύρα χρήματα. 

Το μαύρο χρήμα δεν έχει ούτε νόμους, 
ούτε ηθική. Είναι απλά μια αναγκαία μά-
στιγα.

Ο κύριος  Φλωρίδης και ο κύριος 
Λοβέρδος, πρέπει να έλθουν σε 

συνεννόηση, για να αναστήσουν την 
πάλαι ποτέ κραταιά κεντρώα παράτα-
ξη. Μακράν από ακρότητες και τυχο-
διωκτισμούς.

Όταν σε ένα κόμμα εκλέγεται ένας ηγέτης, όχι γιατί 
έχει τα φυσικά προσόντα, αλλά για λόγους σκοπιμό-

τητας, είναι λογικό να εγείρονται δόλιες διχόνοιες. Ο ηγέ-
της δεν είναι κληρονομικός, αλλά αναδεικνύεται με τις 
ικανότητες του. 

Πως μετατρέπεται ένας φιλόδοξος πολιτευτής, σε 
απλή και πικρόχολη κουτσομπόλα; Λόγω της στε-

νής αντίληψης του πως λειτουργεί η ζωή μας, με την 
πραγματική συμπεριφορά μας και όχι όπως θα θέλαμε 
εμείς να λειτουργεί.

Το καλό με τα κόμματα είναι ότι γίνεσαι στέλεχος χω-
ρίς εξετάσεις. Αρκεί να λες πάντα ναι σε ότι πει ο αρ-

χηγός και να δίνεις τον οβολό σου χωρίς γκρίνιες. Αλλιώς 
δεν θα προκόψεις.

Το σλόγκαν του καλοκαιριού. Εδώ παπάς , εκεί πα-
πάς, παντού Παπάς. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, 

από κάτω ο Παπάς. Μέχρι και στο Ισραήλ έφτασε η χά-
ρη του. Να όμως που τα έξυπνα πουλιά από την μύτη 
πιάνονται. Αυτό συμβαίνει πάντα, γιατί τσακώνονται 
στην μοιρασιά. 

Το τραγούδι λέγει: Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός – 
Στάθης, με την  γραβάτα, ο ψευτογιατρός. Έλα όμως 

που όταν η γάτα γίνεται επικίνδυνη της 
ρίχνουμε φόλα και ψοφάει. Αυτό δεν το 
είχε υπολογίσει ο Κοντοστάθης. Αλίμο-
νο στα θύματα του. Θυμάμαι το θαυμα-
τουργό νερό  του Καματερού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γυ-
ναίκες είναι πιστές στην πίστη 

τους. Όχι πάντα στον σύζυγο τους. Τι 
να κάνουμε έτσι μας συμβαίνει. Για την 
πίστη τους δεν σηκώνουν μύγα στο 
σπαθί τους. Για κανέναν παίδαρο το 
συζητάμε.

Η ανθρωπιά μας χάνεται βασικά, 
από τα ασίγαστα θηριώδη ένστικτα 

μας, και επιδεινώνεται από το θρησκευτικό μένος της μι-
σαλλοδοξίας μας. Όλα τα άλλα είναι , να ’χουμε να λέμε.

Τελικά ίσως ο διάβολος ο σατανάς να είναι αυτός που 
διακρίνει και λέει την αλήθεια, γι αυτό είναι μισητός 

από όλους μας. Είναι και αυτό μια άποψη. Θα το ψάξω.
Το ανθρώπινο πνεύμα είναι ελεύθερο και φτερουγί-
ζει. Δεν βλέπετε ένα πουλί να ζει μέσα στα σκοτάδια 

και τα λαγούμια. Εκτός εάν είναι νυχτερίδα, δηλαδή βα-
μπίρ, βρικόλακας.  Ζει πάντα στα σκοτάδια φοβισμένο.

Κάποτε ο δικαστής  αναγκάζεται να απαλλάξει έναν 
κατηγορούμενο λόγω βλακείας. Εμένα μου λένε 

τα γερόντια. Παιδί μου εσύ θα μπεις στον παράδεισο 
χωρίς εξετάσεις.

Από τότε που οι νεράϊδες άφησαν 
τον ουρανό και πάτησαν στην γη, 

τρέλαναν τους άνδρες. Το πρόβλημα εί-
ναι, ότι τρελαμένος ο άνδρας, κάνει πολ-
λές – πολλές πατάτες. Ας πρόσεχαν, που 
έλεγε και ο ωραίος.

Κατά κάποιον τρόπο εμείς οι άν-
θρωποι έχουμε  την νοοτροπία 

της καμήλας. Βλέπει την καμπούρα της 
άλλης και γελάει. Δεν βλέπει την δική 
της. Που να γυρίσεις πίσω τον λαιμό 
σου. Εύκολο  το έχεις;  Όλοι το ίδιο εί-
μαστε σε τούτον τον κοσμάκη, και ο 
αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω. 

Οι άνθρωποι από την φύση δεν γεν-
νιούνται για να μισούν τους συναν-

θρώπους τους. Όμως ή λάθος ή κακή συ-
μπεριφορά, γεννά την απέχθεια, την εχθρό-
τητα, το μίσος, τον ρατσισμό. Μην κάνεις 

στον συνάνθρωπο, αυτό που δεν θέλεις, να σου κάνει αυτός.
Αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι μικροεκδότες εντύπων, 
ημερησίων εφημερίδων, πιστεύουν συνειδητά αυ-

τά που γράφουν, ή τα γράφουν για βιοπορισμό, δεδο-
μένου ότι το ψέμα πουλάει γρήγορα. Το ψέμα ξεχνιέται 
γρήγορα, η αλήθεια δεν έχει λήθη.

Μπορώ να κάνω εξ ανάγκης διάφορα επαγγέλματα. 
Αλλά την καφετζού, τον αστρολόγο ή τον θεόπνευ-

στο, δεν μπορώ να τον κάνω. Δεν μου βγαίνει. Γιατί τόση 
αφέλεια βρε παιδιά;
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Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011
Τιμή: 0,50 λεπτά  

Ιδιοκτήτης – Εκδότης  - Διευθυντής: Ιωάννης   Νιώρας 
Σύμβουλος  έκδοσης:  Γιώργος  Νιώρας l Τηλ. : 697 2426684

Συντακτική  ομάδα:  Νάντια  Σιδέρη, Γιώργος Νιώρας
Διαδικτυακός συνεργάτης:  Κώστας  Ζίγκηρης 

Δημιουργικό:  Ιωάννης  Νιώρας  
Εκτύπωση:  IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νομική  Σύμβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται  η  αναδημοσίευση   άρθρων, φωτογραφιών   και  ειδήσεων,  
με  απλή αναφορά  στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και  Επιστολές  δημοσιεύονται  

μόνο  ενυπόγραφα. Αποκλείονται  οι πάσης φύσεως καταγγελίες.  
Τα  ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα  ή δελτία τύπου  εκφράζουν μόνο 

την  άποψη  του  γράφοντος. Η  προβολή  φυσικών  προσώπων, προϊόντων
και  υπηρεσιών, γίνεται  επί  πληρωμή, βάσει θεωρημένου τιμολογίου. 

Ετήσιες  Συνδρομές: 
Ιδιώτες:  30€  l  Σύλλογοι: 50€ l  Δήμοι: 100€

Λογ. κατάθεσης :  569 - 002101- 034648  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΛΦΑ 
IBAN : GR21 0140 5690 5690  0210 1034 648
και   0026/ 0611-03-0102111826  ΕUROBANK  

IBAN :  GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή.  
Σημεία  Διανομής:  Περίπτερα  Αχαρνών  - Δημαρχείο   -   ΚΑΠΗ  –  ΚΕΠ 

και όλο το δεκαπενθήμερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
οδός Φιλαδέλφειας,  Κεντρική Πλατεία.  Σε όλες  τις  Ενορίες  με  διανομέα, 

την ημέρα έκδοσης. Στους  συνδρομητές  αποστέλλεται   μέσω  Ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται  συνδρομητής,  καλέστε  στο   697 2426684.       Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

Οι  πολιτισμοί  των 
λαών ανά τους αιώ-
νες, έχουν δημιουρ-

γήσει μνημεία παγκόσμιας 
ακτινοβολίας. Είναι βεβαίως 
λάθος είτε η καταστροφή 
τους είτε η αλλαγή της χρή-
σης τους. Είναι δείγματα της 
πορείας του πολιτισμού της 
ανθρωπότητας. 

Ο κόσμος που ζούμε 
όλοι μας, είναι και 
όμορφος και άσχη-

μος, καλός και κακός, τίμιος 
και άτιμος, ηθικός και ανήθι-
κος, άδολος και δόλιος, λο-
γικός και τρελός, βάρβαρος 
και ειρηνικός, ήσυχος και 
επικίνδυνος, καλοσυνάτος  
και εγκληματικός.  Όλα αυτά 
και πολλά άλλα, τον κάνουν 
ανισόρροπο. Εξαρτάται από 
την δική μας επιλογή. Σωστό 
είναι να αναθεωρήσουμε τις 
σκέψεις μας, τα πιστεύω μας, 
τις επιδιώξεις μας.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός 
είχε θέσει το θέμα της εγκληματικότητας σε βασική προτεραιότη-
τα και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ζήτησε να ενταθούν οι προ-

σπάθειες που καταβάλλονται σε κάθε πεδίο, συμπεριλαμβανομένων ακό-
μη και μορφών ήπιας παραβατικότητας όπως της ηχορύπανσης και της 
οδικής ασφάλειας. «Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκλη-
ματικότητας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και οι προσπάθειες μας 
είναι διαρκείς. Αυτό περιλαμβάνει κάθε μορφή παραβατικότητας και σε 
αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με 
την Πολιτεία και τις αρμόδιες Διευθύνσεις. Ο στόχος όλων μας άλλωστε 
είναι κοινός, να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας όλων των δημοτών και 
είμαστε σίγουροι πως στο τέλος θα τα καταφέρουμε», ανέφερε μετά το 
τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός.    

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους δημότες πως πλέον οι υπηρεσί-
ες του τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνε-
ται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματι-

σμένου ραντεβού. Λαμβάνεται πάντοτε κάθε πρόβλεψη προκειμένου να τη-
ρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και 
μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας 
της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 
όπου στεγάζεται επί της οδού Φιλαδέλφειας 217, επαναλειτουρ-

γεί από τις 20 Ιουλίου 2020.  Για την επαναλειτουργία της τηρούνται προ-
ληπτικά μέτρα σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ καθώς και 
με τις συστάσεις της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημό-
νων Πληροφόρησης.

Στη Σύσκεψη του Συντονιστικού Περιφερειακού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας Ανατολικής Αττικής συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, Έργων & Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας κ. 

Γιώργος Σιδηρόπουλος. Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε αρχικά ένας 
απολογισμός της χειμερινής περιόδου, ενώ η ενημέρωση των παρευρισκό-
μενων ήταν χωρισμένη σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορούσε την αντισεισμι-
κή προστασία και κινδύνους που απορρέουν από τους σεισμούς και ο δεύ-
τερος τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύ-
νων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

Δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ εξασφαλίσθηκαν ως το τέλος του 
2023 από το τρέχον ΕΣΠΑ για το κτίριο του ανακτόρου στο Τατόι, 
ενώ εξασφαλίσθηκαν κι επιπλέον χρήματα για την ψηφιοποίηση 

του ιστορικού αρχείου του κτήματος. Παράλληλα, όπως ενημέρωσε η 

υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με τη συμπλήρωση ενός έτους 
από την ανάληψη των καθηκόντων της, παραδόθηκε η έκθεση σκοπιμό-
τητας και βιωσιμότητας από την KPMG στην υπουργό Πολιτισμό η οποία 
είναι η μόνη μαζί με τον Πρωθυπουργό που την γνωρίζει ως τώρα -ανα-
μένεται να γίνει μεγάλη παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα.

Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Π.Ε. Αν. Αττικής «ο Σωκράτης», την Παρασκευή 4 Ιουλίου, η προγραμ-
ματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας στον Δήμο Αχαρνών, λόγω της 

υποχρεωτικής μετακίνησης δεκάδων παιδιών σε νηπιαγωγεία χιλιόμετρα μα-
κριά από τον τόπο κατοικίας τους, γεγονός που θέτει πολλά εμπόδια σε παι-
διά και γονείς για την  απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά. Στην παράσταση δια-
μαρτυρίας συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων και Συλλό-
γων γονέων του Δήμου Αχαρνών.

Από τον Πρόεδρο Δημήτρη Γιαννούλη και τα μέλη του ΔΣ του Συλ-
λόγου Κρητών Αχαρνών, ευχές για καλό καλοκαίρι σε όλους και 
καλές διακοπές . Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών θα παραμείνει 

κλειστός για τα το υπόλοιπο της θερινής περιόδου, ώστε να μπορέσουμε 
να ξεκουραστούμε όλοι και να επανέλθουμε δριμύτεροι το Σεπτέμβριο, 
με όρεξη, με πολλές δραστηριότητες και φυσικά με μεγάλη εκδήλωση.

Τη Κυριακή 28 Ιουνίου 2020,  διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών και Φυλής σε ασφαλές και ευχάρι-
στο κλίμα τηρουμένων των υγειονομικών περιορισμών και αποστάσε-

ων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που όλοι μας βιώνουμε. Η ενημέρωση 
από τον Πρόεδρο κ.  Λαζάρου Βασίλειο των εργασιών της συνέλευσης συμπε-
ριλάμβανε μεταξύ άλλων τις εγκρίσεις απολογισμού 2019 και προϋπολογι-
σμού 2020 καθώς και την έγκριση της έκτακτης εισφοράς υπέρ Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.

Τις προηγούμενες ημέρες, αστυνομικές δυνάμεις επικουρούμε-
νες από δυνάμεις της ΟΠΚΕ έδρασαν στοχευόμενα για περιπτώ-
σεις τοξικομανών, επιχειρώντας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 

(ΣΚΑ) και σε περιοχές πέριξ του Δημαρχείου. Πραγματοποίησαν πληθώ-
ρα ελέγχων που είχαν ως αποτέλεσμα σωρεία προσαγωγών και έξι συλ-
λήψεις τοξικομανών. 

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέ-
ων Σμηνιών της 1ης Σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αε-
ροπορίας (ΣΜΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας. Την τελετή του 

Αγιασμού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, κ. Αθηναγόρας.
Με πρωτοβουλία της διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  εγκαταστάθη-
καν και τίθενται σε λειτουργία από την Παρασκευή στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη, θερμικές κάμερες στους σιδηροδρομικούς 

σταθμούς, ως πρόσθετο προληπτικό μέτρο για τη θερμομέτρηση, τόσο 
του επιβατικού κοινού, όσο και του προσωπικού. Συγκεκριμένα, θερμι-
κές κάμερες έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο προς τις αποβάθρες στον 
Σταθμό Λαρίσης (στην Αθήνα) και στον Νέο Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» και 
τον νέο διοικητή κ. Θεόδωρο Τσουρούλα, επισκέφθηκε ο Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας. Η εθιμοτυπική επίσκε-

ψη πραγματοποιήθηκε επί τη αναλήψει των καθηκόντων του νέου διοικητή 
και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ποιμαντική αντιμετώπιση των πι-
στών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, καθώς και η ολοκλήρωση των ερ-
γασιών του παρεκκλησίου του Νοσοκομείου, το οποίο είχε υποστεί κατα-
στροφικές ζημιές από τον σεισμό.

Ανακοίνωση από Ευρώπη Κοσμίδη : Η Περιφέρεια Αττικής φωτίζει  
ξανά την Λεωφόρο Κύμης : Είναι η  Λεωφόρος που  συνδέει τις Αχαρ-
νές με το Ολυμπιακό Χωριό, την Κηφισιά, τους Θρακομακεδόνες και 

την Βαρυμπόμπη. Στόχος της συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος 
ηλεκτροφωτισμού της Λεωφόρου Κύμης είναι αφενός η αύξηση της οδικής 
ασφάλειας οδηγών και πεζών και αφετέρου η μείωση της παραβατικότητας 
που παρατηρείται στην περιοχή εξαιτίας των αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτη-
τας που λαμβάνουν χώρα σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα θα 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη του εξοπλισμού ώστε να απο-
τραπεί στο μέλλον ενδεχόμενη κλοπή/καταστροφή. Όλα αυτά σε πλήρη συ-
νεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου κ. Τάσο Δαμάσκο και τον αντι-
δήμαρχο κ. Σιδηροπουλο Γιώργο 

Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Ν. Καρδάση, Μ. Τσορμπα-
τζίδη και Β. Πασιαλη αναλαμβάνει τις τύχες του Α.Ο. Αχαρναϊκού μετά 
από μία «μαραθώνια» γενική συνέλευση και τη παρουσία 40 μελών!  Τη 

ερχόμενη Τετάρτη θα γίνουν εκλογές για το νέο ΔΣ.Η προσωρινή διοικούσα επι-
τροπή ευχαριστεί τον δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, τον αντιδήμαρχο οικο-
νομικών του Δήμου Μ. Βρεττό για τη παρουσία του και του κ. Πέτρου Βαρελά.

Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου αποφάσισε τη σύσταση ειδικής 
διεπιστημονικής ομάδας για την παρακολούθηση των εργασιών από 
όποιον φορέα αυτές και αν υλοποιηθούν. Η σύσταση της συμβουλευ-

τικής αυτής ομάδας έχει επιπλέον σκοπό την απευθείας επικοινωνία με το ΔΣ 
του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου ούτως ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο 
πνεύμα στις επεμβάσεις, αποκαταστάσεις και λοιπές εργασίες που αφορούν το 
πράσινο του περιβάλλοντος χώρου στον ιστορικό πυρήνα του κτήματος.

Την ανεξαρτητοποίηση του από την δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΔΥ-
ΝΑΜΗ» με επικεφαλής τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη, ανακοίνωσε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Ιουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχά-

λης Τσορπατσίδης. Σημειώνεται, ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ανε-
ξαρτητοποιηθούν με δική τους πρωτοβουλία από τη Δημοτική Παράταξη 
στην οποία ανήκουν, μέσω υποβολής γραπτής δήλωσής τους προς το Προ-
εδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ.4 του 
αρ.66 του ν.3852/2010. Η γραπτή δήλωση πρέπει να διατυπώνεται κατά τρό-
πο σαφή, ώστε να προκύπτει η βούληση του Δημοτικού Συμβούλου να απο-
χωρήσει, οριστικά, από την Δημοτική Παράταξη.
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Οι  Σκοπιανοί βρήκαν  τον βολικό
Τσίπρα και µας εµπαίζουν!
«Είδαµε πριν από δύο χρόνια περίπου το 
νέο τηλεοπτικό διαφηµιστικό  µήνυµα  µε 
το οποίο ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός 
προπαγάνδιζε υπέρ της Συµφωνίας  των 
Πρεσπών :  Για να ψηφίσουν οι συµπολί-
τες του υπέρ της Συµφωνίας, το δηµοψή-
φισµα της 30-09-2028, ο Ζάεφ παρουσίαζε 
το σύνθηµα της Ευρωπαϊκής Μακεδονίας, 
πουθενά  δεν γινόταν λόγος για «Βόρεια 
Μακεδονία».

Είναι προφανές ότι ο όρος «Βόρεια» µπή-
κε στην συµφωνία απλώς και µόνο για να 
έχει κάτι να παρουσιάσει, ως επιτυχία ο κ. 
Τσίπρας. Στην πράξη οι Σκοπιανοί έχουν ήδη 
αποφασίσει την ταχεία έκλειψη και απόρρι-
ψη του Γεωγραφικού προσδιορισµού. Από 
πλευράς ιστορικής είναι σαφής η εµµονή 
στην Γραφή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθο-
δίου, τους οποίους χαρακτηρίζουν ως ιδρυ-
τές και πατέρες του «Μακεδονικού» Έθνους.

Η κυβέρνηση Τσίπρα ισχυρίζετο ότι µε 
την συµφωνία προστάτευσε την Αρχαία Ελ-
ληνική ιστορία. Οι κ.κ. Τσίπρας και Κοντζιάς 
παραχώρησαν στα Σκόπια, την Χριστιανική, 
Βυζαντινή και νεώτερη Ιστορία του Μακεδο-
νικού Έθνους.  Από τον Περικλή µεταβαί-
νουν στον Κολοκοτρώνη. Γι’ αυτό και ελα-
φρά τη καρδία επιτρέπουν στον Ζάεφ να δι-
αφηµίζει στο τηλεοπτικό σποτ το έργο των 
δύο Θεσσαλονικέων αδελφών, ως επίτευγ-
µα του «Μακεδονικού Έθνους».  Όµως οι 
Άγιοι ήσαν Έλληνες  και εστάλησαν σε διά-

φορες ιεραποστολές από τον Πατριάρχη και 
τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως 
κατά τον 9ο αιώνα.

Όσον αφορά στην νεώτερη ιστορία του 
κατασκευασµένου Έθνους ο Ζάεφ  προβάλ-
λει τον Κρίστε Μισίρκωφ.  Πρόκειται για ένα 
διανοούµενο, που δραστηριοποιήθηκε στις 
αρχές του 20ου αιώνα και τον οποίο θεω-
ρεί η ηγεσία των Σκοπίων ως θεµελιωτή της 
σύγχρονης «Μακεδονικής» Ταυτότητας.  
Όσοι ασχολούνται µε την ιστορία των Βαλ-
κανίων γνωρίζουν καλά ότι ο Μισίκρωφ 
έχει δηµοσιεύσει πολλά κείµενα, στα οποία 
δηλώνει Βούλγαρος και υπεραµύνεται των 
Βουλγαρικών απόψεων στο Μακεδονικό.  
Κατά καιρούς, είχε ξαφνικές µετακινήσεις 
προς το «Μακεδονικό» που χαροποιούν 
την Σκοπιανή προπαγάνδα, αλλά αυτές οι 
εναλλαγές στις απόψεις του, καταδεικνύ-
ουν πόσο σαθρά είναι τα θεµέλια του τεχνι-
κού Έθνους, το οποίο κατασκεύασε το Τίτο 
το 1944.

∆ύο Έλληνες ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι 
και ένας Βουλγαρόφρων  µε οβιδιακές µετα-
µορφώσεις χρησιµοποιούνται ως σήµερα 
επιµένουν σε σκέτη «Μακεδονία». Κι όµως 
σ’ αυτό το Εθνολογικό συνονθύλευα, η  δι-
ακοµµατική τότε Κυβέρνηση  Τσίπρα, παρα-
χώρησε  Μακεδονική Εθνότητα, Ταυτότητα 
και Γλώσσα. Πρόκειται για Εθνική Προδοσία 
ή Όχι;  Γιατί το δεχόµαστε ακόµη το έγκληµα 
χωρίς τιµωρία των ενόχων.

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 520858 
Κιν.  6977 645772

Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) εξέδω-
σε την υπ’ αριθµόν 889/2020 γνωµοδότηση του 
απαντώντας στα ερωτήµατα :

1) Αν επιτρέπεται ο έλεγχος δηλώσεων περιου-
σιακής κατάστασης πέραν της πενταετίας, στις περι-
πτώσεις που η εντολή ελέγχου εκδόθηκε µετά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4571/2018 και εκτεί-
νεται σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της πενταετί-
ας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης,

2) αν επιτρέπεται ο έλεγχος δηλώσεων περιουσι-
ακής κατάστασης πέραν της πενταετίας, στις περιπτώ-
σεις που η εντολή ελέγχου εκδόθηκε πριν την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4571/2018 και εκτείνε-
ται σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της πενταετίας 
από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης και

3) αν διαφοροποιείται η απάντηση στις περιπτώ-
σεις που άλλη Αρχή, η οποία διενεργεί προκαταρκτι-
κή εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για 
ποινική διερεύνηση αδικηµάτων, έχει αιτηθεί στην 
πρώην Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
ήδη ∆ιοικητή της Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας, έλεγχο 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, λόγω αρµο-
διότητας, σύµφωνα µε τις  διατάξεις του Ν. 3213/2003.
Με  οµόφωνη γνωµοδότησή του, το  ΝΣΚ απάντησε:
● Για το πρώτο και δεύτερο υποερώτηµα ότι: ∆εν 
επιτρέπεται ο έλεγχος δηλώσεων περιουσιακής κα-
τάστασης υπόχρεου για χρόνο µεγαλύτερο της πε-
νταετίας από το τέλος του έτους υποβολής της δή-
λωσης, ανεξαρτήτως αν οι σχετικές εντολές ελέγχου 
έχουν εκδοθεί πριν ή µετά την ισχύ του Ν. 
4571/2018, µε την επιφύλαξη της συνδροµής της 
εξαιρετικής περίπτωσης του νόµου. Περαιτέρω, η 
∆ιοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει τις σχετικές 
εντολές ελέγχου κατά το µέρος που το ελεγχόµενο 

χρονικό διάστηµα εκτείνεται πέραν της πενταετίας.
● Για το τρίτο υποερώτηµα ότι : Η απάντηση δεν δια-
φοροποιείται στις περιπτώσεις που η εντολή ελέγχου 
δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης εκδόθηκε κα-
τόπιν αιτήµατος άλλης Υπηρεσίας, η οποία διενεργεί 
προκαταρκτική εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγ-
γελίας.

Ακόµη, µε την ίδια αυτή γνωµοδότηση, κρίθηκε 
ότι η ∆ιοίκηση υποχρεούται να προβεί στην ως άνω 
µερική ανάκληση των σχετικών εντολών ελέγχου, 
κατά το µέρος που αναφέρονται σε χρόνο µεγαλύτε-
ρο της πενταετίας, καθόσον η διενέργεια ελέγχου µε-
τά τις 30.10.2018 (ηµεροµηνία ισχύος του Ν. 
4571/2018) της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου 
πέραν της πενταετίας δεν έχει έρεισµα στο νόµο, µε 
άµεση συνέπεια να είναι µη νόµιµη από τα όργανα 
ελέγχου η επεξεργασία και  διατήρηση  δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία προβλέπεται 
από το νόµο (άρθρα 38 και 39 του Ν. 4624/2019) η 
επιβολή σοβαρών ποινικών και διοικητικών κυρώ-
σεων. Η παραβίαση αυτή αντίκειται και στο ευρωπα-
ϊκό δίκαιο και δη στον Κανονισµό EE 2016/679, γεγο-
νός που καθιστά τη µερική ανάκληση, άλλως τροπο-
ποίηση, των ως άνω εντολών υποχρεωτική. 

Παράνοµοι οι έλεγχοι  πόθεν έσχες πέραν της πενταετίας

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

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

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

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

GROUP: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2-3 ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
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Αχαρναϊκή:  Η δύναμη της Ενημέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εμπιστευθείτε την.

Μεγάλη  προσέλευση  στο  ιστορικό  τρισάγιο  της  ΙΛΕΑ,  στην μνήμη των εκτελεσμένων 
από τους Γερμανούς Ελλήνων πατριωτών, Μενιδιατών, Χασιωτών και Σαρακατσάνων
Επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε 

ΤΟ  Σάββατο 11 Ιουλίου 2020,  στις 9:30 το 
πρωί στο προαύλιο  του ιστορικού μονα-

στηριού της Αγίας Τριάδας της Πάρνηθας . Το 
Τρισάγιο διενεργείται κάθε χρόνο στην μνήμη 
των εκτελεσμένων Πάρνηθα το 1944 Μενιδιά-
τες, Χασιώτες και Σαρακατσάνους από τα Γερ-
μανικά στρατεύματα κατοχής. 

Το τρισάγιο τέλεσε, όπως κάθε χρόνο, ο ιερο-
μόναχος της Μονής Πετράκη π. Γρηγόριος, έξω 
από το καθολικό της παλαιάς ιστορικής μονής της 
Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα. 

Μετά τη λειτουργία εκφωνήθηκε επετειακός 
λόγος από την φιλόλογο και μέλος της Ι.Λ.Ε.Α. 
Ελεονώρα Νίκα, δισέγγονη του εκτελεσμένου 
Αθανασίου Νίκα (Θανασμητσάκου). 

Ακολούθησε χαιρετισμός του Δήμαρχου 
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού, του Βουλευτή και Το-
μεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Σκουρο-
λιάκου, της Περιφερειακής Συμβούλου Ευρώπης 
Κοσμίδη ως εκπροσώπου της Περιφέρειας και του 
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, του Δήμαρχου 
Σαρωνικού ιστορικού και συγγραφέα Πέτρου Φι-
λίππου, του πρώην Προέδρου της Ι.Λ.Ε.Α. ιστορι-
κού - συγγραφέα Δημήτρη Γιώτα, της Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών Χριστίνας 
Κατσανδρή και του Προέδρου της Ι.Λ.Ε.Α. Γιώρ-
γου Φυτά. Στο τέλος, ο αυτόπτης μάρτυρας της 
σύλληψης των 17 Σαρακατσάνων ποιμένων από 
την μαρτυρική οικογένεια Ντούνα διηγήθηκε τις 
αναμνήσεις του. 

Παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου 
Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός, Νικόλαος Δαμάσκος, 
Άγγελος Αραμπατζής, ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ 
Γιάννης Νίκας, ο αρχηγός παράταξης και δημοτι-
κός σύμβουλος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, 
ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του Κυνη-

γετικού Συλλόγου Βασίλης Λαζάρου, ο δημοτικός 
σύμβουλος Σπύρος Βάθης, οι τοπικοί σύμβουλοι 
Αλεξάνδρα Παπά και Θάνος Χρήστου, ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου Φυλής Αργύρης Αργυρό-
πουλος, ο εκπρόσωπος του ΕΟΣ Αχαρνών Γιώρ-
γος Παπάζογλου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας Αχαρνών και Φυλής Πανα-
γιώτης Καζανάς, ο εκδότης Νίκος Σιδηρόπουλος, 
που μαζί με τη Σοφία Λιβανίου εκπροσώπησαν 
τους εθελοντές Αχαρνών- Θρακομακεδόνων, η 
Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Χρήστος 
Τσεβάς και εγγονή εκτελεσμένου Ρένα Κουμπού-
ρη, εκ μέρους του Λυκείου Ελληνίδων η φιλόλο-
γος Μαρία Παπαδάκη, εκ μέρους της ομάδας «Δη-
μότες των Αχαρνών» οι Φάνης Μπούκης, Πανα-
γιώτης Κουτσολέλος, Δημήτρης Χατζηπέτρος, εκ 
μέρους της ομάδας «Πολίτες Ασφαλείς» ο Βασί-
λης και η Αλίνα Κατσίνη, εκ μέρους της Φιλότε-
χνης Λέσχης Αχαρνών η Ευτυχία Παράσχου και η 

Κατερίνα Κρεμασμένου, εκ μέρους της Ένωσης Γο-
νέων ο Παναγιώτης Φράγκος, εκ μέρους του Κτη-
νοτροφικού Συνεταιρισμού Αττικής η Μάγδα Κο-
ντογιάννη, ενώ χαιρετισμό έστειλε η Μαρία Μίχα 
Πρόεδρος ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ. 

Παρευρέθηκαν πολλά μέλη της Ι.Λ.Ε.Α. και 
των συνδιοργανωτών Συλλόγων καθώς επίσης 
και πολλοί απόγονοι των εκτελεσμένων συμπα-
τριωτών μας. 

Η εκδήλωση για πρώτη φορά έγινε υπό την 
αιγίδα του Δήμου Αχαρνών και την συνδιοργάνω-
σαν 14 σύλλογοι και φορείς της περιοχής μας. 

Για πρώτη φορά η εκδήλωση ήταν υπό την 
αιγίδα του Δήμου Αχαρνών. Η κοινωνία των πο-
λιτών των Αχαρνών αγκαλιάζει με μαζικότητα 
αυτή την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους 
άδικα δολοφονημένους προγόνους μας. Για 
πρώτη φορά, παραβρέθηκαν δεκατέσσερις σύλ-
λογοι και φορείς 

Οι συνδιοργανωτές :  1. Ιστορική και Λαογρα-
φική Εταιρεία Αχαρνών. 2. ΕΟΣ Αχαρνών. 3. Λύ-
κειο Ελληνίδων Αχαρνών. 4. ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ. 5. Φι-
λότεχνη Λέσχη Αχαρνών. 6. Δημοτική Πινακοθή-
κη Χρήστος Τσεβάς. 7. Κυνηγετικός Σύλλογος 
Αχαρνών. 8. Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών- 
Φυλής. 9. Λαογραφική Εταιρεία Αριστοτέλης 
Θρακομακεδόνων. 10. ΕΓΕ Αχαρνών. 11. Σύλλο-
γος γυναικών Θρακομακεδόνων. 12. Δημότες των 
Αχαρνών. 13. Εθελοντές Αχαρνών – Θρακομακε-
δόνων. 14. Πολίτες Ασφαλείς. 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης εναποτέθηκαν 
άνθη και στα τρία μνημεία των εκτελεσμένων της 
Πάρνηθας και στην συνέχεια μοιράστηκαν κόλυ-
βα και άρτος προσφορά του μέλους του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ι.Λ.Ε.Α. Φωτεινής Ράπτη και 
δόθηκε καφές στο καταφύγιο του ΕΟΣ Αχαρνών 
Φλαμπούρι προσφορά της Σοφίας Κουμπούρη 
κόρης εκτελεσμένου.
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Hair  Creations  Hair  spa – Αισθητική – Μακιγιάζ:   Κωνσταντίνος  και Νικόλαος  
Αγίας  Τριάδος 16Α  Τηλ.:  210 2400990 • Κιν. : 6944 754056. FB: κομμωτήριο «Κωνσταντίνος &  Νικόλας»

Κ άποτε στο Μενίδι αλλά και σε ολόκληρο 
τον κόσμο τα «συνεργεία» της εποχής για 
τους «κινητήρες» ήταν τα πεταλωτήρια, 

μιας και κίνηση σε κάρα και σούστες έδιναν εκεί-
να. Ένα από αυτά και το πιο γνωστό ήταν το πε-
ταλωτήριο του Μιχάλη του Νερούτσου η αλλιώς 
του «Αλμπάνη» και το πεταλωτήριο του,  το 
«Αλμπάνικο» κοινός.  

Το «Αλμπάνικο» βρισκόταν στο μύλο του Πα-
νούση στην Λιοσίων. Εκεί ήταν τότε και τα πατρικά 
τους απ τα οποία μετακόμισαν για χάρη του «Αλ-
μπάνικου» λίγο πιο πάνω στον Κάραβο. Στη Λιοσί-
ων λοιπόν τα πρώτα άλογα ο κυρ Μιχάλης ξεκινά 
να τα πεταλώνει περίπου το 1945 στο τέλος του πο-

λέμου. (Τα άλογα τα χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα 
σε αγροτικές εργασίες, σε κάρα και σούστες, αλλά 
και σε αρκετά επαγγέλματα όπως πλανόδιοι μανά-
βηδες κ.α.).

 Όλα αυτά μέχρι και το 1977, χρονιά που τα 
άλογα τότε ήταν πλέον λιγοστά στον τόπο οπότε 
και αποχώρησε σταδιακά και το επάγγελμα. Σημα-
ντικό πως έφτασε να πεταλώνει τότε, μέχρι και 20 
άλογα την ημέρα, συχνά αρκετά από αυτά των οι-
κογενειών Μπρέκα, Καμπόλη και Τσαμάλη που εί-
χαν όμορφα ψηλά αμερικάνικα άλογα. 

Τότε φυσικά ήταν και ο γιατρός των αλόγων 
που με δικές του αλοιφές τότε φρόντιζε να μπο-
ρούν να περπατούν σωστά και να θεραπεύονται 

ασθένειες σε πόδια και νύχια μιας και εκείνη την 
εποχή δεν υπήρχαν με την σημερινή μορφή οι κτη-
νίατροι. 

Ο κυρ Μιχάλης έφτιαχνε τα πέταλα από μέταλ-
λα καραβιών από τον Πειραιά και μετά τα έφερνε 
στο καμίνι στο Μενίδι για να δώσει σχήμα με την 
βοήθεια των βοηθών του, του Βρεττού μα και του 
Στέλιου Καλογράνη. 

Βασικά εργαλεία ήταν το καλιγοσφύρι, το κοπί-
δι, η βαριοπούλα, ο κόφτης, η τανάλια, και το αρ-
νάρι, η φαρδιά λίμα για τα νύχια. 

Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει για εκείνο τον καιρό 
και είναι όμορφο να ξέρετε πως την εποχή που 
μπήκε άσφαλτο την δεκαετία του 1960 τα άλογα 
που πήγαιναν από Μενίδι προς Λιόσια λόγω της 
κατηφόρας γλιστρούσαν, οπότε και προχώρησε σε 
πατέντα ενσωματώνοντας λάστιχο αυτοκινήτου στο 
πέταλο με παρόμοιο σχήμα για καλύτερο πάτημα. 

Αυτό ήταν λοιπόν τις δεκαετίες του 1940 μέχρι 
και του 1970 στον τόπο μας αυτό το αρχαιότατο 
επάγγελμα που μέσω του κυρίου Μιχάλη Νερού-
τσου, που δυστυχώς η ταχύτατη αύξηση της τεχνο-
λογίας ιδιαίτερα στα τέλη του 20ου αιώνα διπλο-
γύρισε οριστικά το κλειδί του «Αλμπάνικου» στο 
κλείδωμα. 

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια στο να 
πραγματοποιηθεί αυτό το αφιέρωμα, στον υιό του 
κυρίου Μιχάλη Νερούτσου του «Αλμπανη», τον 
φίλο Αντώνη Νερούτσο.

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

Το «Αλμπάνικο» 
του Νερούτσου 
στην οδό  Λιοσίων

Διαδικασία  Πεταλώματος Η οικογένεια Νερούτσου Εργαλεία Πεταλωτή

Διαδικασία  Πεταλώματος
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Αυτό που δεν είναι γνωστό όμως είναι πως ο Σπύ-
ρος Βρεττός παρακολουθεί είτε ο ίδιος είτε μέσω 
αντιδημάρχων του από κοντά τις δράσεις αυτές, 

ούτως ώστε να σχηματίζει ιδία άποψη όχι βέβαια για τον 
τρόπο με τον οποίο δρα η Αστυνομία, αλλά για τον τρό-
πο με τον οποίο γίνονται αποδεκτοί από τον κόσμο οι 
έλεγχοι και για να διαπιστώσει που αλλού πρέπει να 
στραφεί το επίκεντρο. 

Κι όλα αυτά χωρίς να διατυμπανίζει τις ενέργειές του 
αυτές, αφού θεωρεί πως το μόνο που μετράει την πα-
ρούσα στιγμή είναι η αποτελεσματικότητα. Κι αυτή με-
τριέται μόνο με το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει να 
έχουν οι δημότες.  Και κάτι τελευταίο. Σύντομα οι δημό-
τες των Αχαρνών πολύ σύντομα θα ενημερωθούν και 
για άλλα στοιχεία ως προς την πάταξη της εγκληματικό-
τητας και θα μάθουν για δράσεις που έχουν πραγματο-
ποιηθεί και δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. 

Στενή συνεργασία Δήμου Αχαρνών και Ινστιτούτου Γεωλ. και Μεταλ. Ερευνών 

ΣΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ 
απόφαση για σύ-
μπραξη όλων των 
παρατάξεων με στό-
χο την παραμονή 
της ΔΟΥ στις Αχαρ-
νές κατέληξε το Δη-
μοτικό Συμβούλιο 
στη συνεδρίαση της 
Δευτέρας (6/7). Η 
απόφαση της ΑΑΔΕ για συγχώνευση των 
Εφοριών πέντε όμορων δήμων έχει προκαλέ-
σει την έντονη αντίδραση των δημοτών των 
Αχαρνών, αλλά και τις συνεχείς ενέργειες του 
Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, 
κατά την εισήγησή του στο Συμβούλιο ανέλυ-
σε διεξοδικά τις κινήσεις του εδώ και ένα χρό-
νο. Αποκάλυψε μάλιστα πως η απόφαση είχε 
ληφθεί πριν ένα χρόνο και λόγω των πιέσεών 
που άσκησε, αν και ακόμη δεν είχε αναλάβει 
τα ηνία του Δήμου, κατάφερε να πάρει παρά-
ταση. Στην πορεία όμως ο σχεδιασμός της ΑΑ-
ΔΕ επανήλθε και βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη.

Ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε στις συναντή-
σεις, τις πιέσεις και τις εναλλακτικές προτάσεις 
που κατέθεσε και που έφταναν μέχρι την πα-
ραχώρηση κτηρίου από το Δήμο προς χρήση 
από τον ΑΑΔΕ, ενώ ενημέρωσε το Σώμα και 
για την επιχειρηματολογία της ΑΑΔΕ. Τόνισε 
δε πως προτάθηκε η δημιουργία ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, 
όπου σε χώρο του Δήμου στελέχη του 
Υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ της παρο-
χής άλλων υπηρεσιών, θα συμβάλλουν στην 
εξοικείωση των φορολογουμένων στις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες οι οποίες μέρα με τη μέ-
ρα πληθαίνουν με σκοπό τη γρήγορη εξυπη-
ρέτηση και την αποφυγή συνωστισμού στις 
Δημόσιες Υπηρεσίες.

Μετά την τοποθέτηση τόσο των επικεφα-
λής των παρατάξεων όσο και δημοτικών συμ-
βούλων αποφασίστηκε ομόφωνα το Δημοτι-

κό Συμβούλιο να:
• Εκδώσει ψήφι-

σμα για την παραμο-
νή της ΔΟΥ

• Συγκροτήσει 
διαπαραταξιακή επι-
τροπή η οποία θα 
πραγματοποιήσει 
συναντήσεις με τον 
διοικητή της ΑΑΔΕ 

κ. Γιώργο Πιτσιλή, τον Περιφερειάρχη κ. 
Γιώργο Πατούλη και όποιον άλλο κριθεί σκό-
πιμο.

• Εκκινήσει όλες τις νομικές διαδικασίες 
που μπορούν να λειτουργήσουν επ’ ωφελεία 
του στόχου της παραμονής της Εφορίας.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση και στο δεύ-
τερο θέμα που αφορούσε τη μη κατασκευή 
διοδίων στους Α/Κ Βαρυμπόμπης και Αγίου 
Στεφάνου. Τόσο ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
όσο και ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Δαμάσκος 
που έχει το ρόλο του συνδεκτικού κρίκου με 
τη συντονιστική των όμορων Δήμων ενημέ-
ρωσαν το Σώμα για τις μέχρι τώρα ενέργειές 
τους. Διαβάστηκε το σχέδιο ψηφίσματος το 
οποίο και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Στο Συμβούλιο το παρών έδωσαν η βου-
λευτής Ανατολικής Αττικής κ. Γεωργία Μαρ-
τίνου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθανάσιος Αυ-
γερινός και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  Γε-
ωργία Βλάχου και Αθανάσιος Κατσιγιάννης. 
Ιδιαίτερα καίρια ήταν η παρέμβαση του κ. Αυ-
γερινού, ο οποίος πήρε το λόγο και τοποθε-
τήθηκε επί του θέματος αναλυτικά, προτείνο-
ντας τη δημιουργία της διαπαραταξιακής. Μά-
λιστα τόνισε πως θα φροντίσει προσωπικά να 
πραγματοποιηθεί άμεσα η συνάντηση με τον 
Περιφερειάρχη, αλλά και να ενταθούν οι πιέ-
σεις προς πάσα κατεύθυνση. Τόσο ο Δήμαρ-
χος όσο και το Σώμα τον ευχαρίστησαν για τις 
προτάσεις του και τη διάθεση συμπόρευσης 
στην κοινή προσπάθεια προς όφελος των δη-
μοτών των Αχαρνών.   

Ο Δήμος Αχαρνών κάθετα αντίθετος 
στη συγχώνευση της ΔΟΥ Αχαρνών 

ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΊΔΑ εργασίας που διοργάνωσε 
η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έδωσε την Πέμπτη (9/7) ο Δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, συνοδευόμενος από 
τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γιάννη Δημητρακόπου-
λο. Στην εκδήλωση με τίτλο «Αποτελεσματική λειτουρ-
γία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Δήμο» ο Δή-
μαρχος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τον τρόπο με 
τον οποίο η λειτουργία αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα σύμμαχο καλής διακυβέρνησης, 
αλλά και για τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας της στους ΟΤΑ. Τους προσκεκλημέ-
νους καλωσόρισε στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας κ. Aγγελος Μπίνης. Στο χαιρετισμό του ο κ. Σπύρος Βρεττός αναφέρθηκε στη 
σημασία που έχει η μονάδα λειτουργώντας με νέα δεδομένα, εξυπηρετώντας βασικές 
ανάγκες για κάθε σύγχρονο Δήμο με απώτερο πάντα στόχο τη βελτιστοποίηση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Η νέα μορφή της Μονάδας περιλαμβάνει σει-
ρά αρμοδιοτήτων που εκτός από το οικονομικό πλαίσιο άπτονται σε τομείς της σύγχρο-
νης διοίκησης, όπως η οργάνωση, η πιστοποίηση ή η ποιότητα.

ΜΊΑ ΊΔΊΑΊΤΕΡΗΣ σημασίας 
συνάντηση είχε την Τρίτη 
(7/7) ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κ. Σπύρος Βρεττός, καθώς 
επισκέφθηκε τον υφυπουρ-
γό Αθλητισμού κ. Αυγενά-
κη. Η συνεργασία μεταξύ 
των δύο πλευρών είναι συ-
νεχής και πολύπλευρη, 
ενώ αρωγός στην προσπά-
θεια του Δήμου βρίσκεται πάντοτε και ο βου-
λευτής κ. Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος συμ-
μετείχε στη σύσκεψη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν 
επί τάπητος σειρά ζητημάτων που αφορούν το 
Δήμο και για τα οποία είναι ενήμερος ο κ. Αυ-
γενάκης. Ο Δήμαρχος κατάφερε να αποσπάσει 
τη δέσμευση του υφυπουργού για θέματα τα 
οποία αφορούν την πόλη. Μεταξύ αυτών είναι 
η άμεση αξιοποίηση των αθλητικών εγκατα-
στάσεων του Ολυμπιακού Χωριού ιδιαιτέρα 
του κολυμβητήριου προς όφελος όλων των 

δημοτών. Παράλληλα 
άμεσα θα δημιουργηθούν 
νέα γήπεδα ποδοσφαίρου, 
ενώ σκοπός είναι να επι-
σκευαστούν όλα τα ανοι-
χτά γήπεδα μπάσκετ.

«Είχαμε την ευκαιρία 
να συναντηθούμε για μια 
ακόμη φορά με του υφυ-
πουργό κ.Αυγενάκη, ο 

οποίος είχε πάντα στο πλάνο και τον σχεδια-
σμό του τον Δήμο μας. Το επόμενο χρονικό δι-
άστημα οι δημότες των Αχαρνών θα δουν να 
αυξάνονται οι αθλητικοί χώροι, αλλά και να 
υπάρχει πλήρης αξιοποίηση των εγκαταστάσε-
ων στο Ολυμπιακό Χωριό. Θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω τον υφυπουργό που αποδεικνύει 
εμπράκτως το ενδιαφέρον του, αλλά και τον 
κ.Οικονόμου που είναι πάντα αρωγός στις 
προσπάθειες του Δήμου μας.», δήλωσε αμέ-
σως μετά το τέλος της συνάντησης ο Δήμαρ-
χος Σπύρος Βρεττός.

ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συνεχής η παρακολούθηση των επιχειρήσεων από τον Δήμαρχο!

ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΊΑ μίας εκτεταμένης και πολύπλευρης συνερ-
γασίας με το Ίνστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών σηματοδότησε η επίσκεψη του Δημάρχου Αχαρ-
νών Σπύρου Βρεττού στις εγκαταστάσεις του ΊΓΜΕ. 

Το Ινστιτούτο που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό εκτός από 
τον θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα 
γεωεπιστημών συνεργάζεται με φορείς τόσο της Ελλάδας όσο 
και του Εξωτερικού, ενώ παράγει πλούσιο ερευνητικό έργο. 
Τον Δήμαρχο Αχαρνών υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Ανδρέας Τσώκος ο οποίος τον ξενάγησε στις εγκα-
ταστάσεις, ενημερώνοντας τον παράλληλα για την πολυσχιδές 
έργο που πραγματοποιείται. Μεταξύ των δύο πλευρών συμ-
φωνήθηκε το προσεχές διάστημα να υπογραφεί μνημόνιο συ-

νεργασίας μεταξύ ΙΓΜΕ και Δήμου, σύμφωνα με το οποίο το Ιν-
στιτούτο θα συνδράμει με την προσφορά γεωλογικών στοιχεί-
ων και ερευνών σε θέματα των Αχαρνών. Παράλληλα θα είναι 
αρωγός στην προσπάθεια αξιοποίησης του Αδριάνειου Υδρα-
γωγείου μέσω του Πράσινου Ταμείου.  «Είναι μεγάλη τιμή να 
εδρεύει στον Δήμο μας ένα Ινστιτούτο τόσο μεγάλης εμβέλειας, 
όπως το ΙΓΜΕ. Σήμερα είχα τη χαρά να ενημερωθώ με λεπτομέ-
ρειες για το έργο που παράγεται και πραγματικά εντυπωσιάστη-
κα. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η χαρά μου για την επικείμενη συ-
νεργασία του Ινστιτούτου με το Δήμο που θα επισημοποιηθεί μέ-
σω της υπογραφής ενός μνημονίου συνεργασίας το οποίο θα 
αποβεί καρποφόρο και για τις δύο πλευρές», δήλωσε στο περι-
θώριο της επίσκεψης ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.     

Σε ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Δεσμεύσεις Αυγενάκη για αθλητικές εγκαταστάσεις 
και αξιοποιήση του Ολυμπ. Χωριού απέσπασε ο Σπ. Βρεττός
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  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

Το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ήµου Αχαρνών 
«∆ιέξοδος», στο πλαίσιο της εφαρµογής του 
εγκεκριµένου πενταετούς Επιστηµονικού 
Προγράµµατος του, υλοποίησε δράσεις και 
παρεµβάσεις στην τοπική κοινωνία των 
Αχαρνών επικεντρωµένες στις ανάγκες των 
δηµοτών και κατοίκων της. Η εµπειρία, η 
επιστηµονική επάρκεια και εξειδίκευση του 
Επιστηµονικού Προσωπικού, µε την ∆ιοικη-
τική στήριξη και µέριµνα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της «∆ιεξόδου» και της ∆ηµο-
τικής Αρχής, τη συνεργασία και επιστηµονι-
κή εποπτεία από το Οργανισµό Κατά Των 
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), παρήγαγαν αξιόλο-
γο έργο , τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 
του οποίου παρουσιάζουµε στη συνέχεια.
Η εκπαιδευτική κοινότητα αποτέλεσε το επί-
κεντρο των παρεµβάσεων της «∆ιεξόδου» 
µε καταµετρηµένες 57 βραχείες παρεµβά-
σεις και στις δύο βαθµίδες της εκπαίδευσης.  
Συγκεκριµένα:
● 34 δράσεις αφορούσαν µαθητές
● 12 δράσεις αφορούσαν γονείς µαθητών
●   11 δράσεις σε εκπαιδευτικούς
Ενδεικτική Θεµατολογία :
● «Σχολικός εκφοβισµός, πρόληψη και 
αντιµετώπιση»
● «∆ιαχείριση θυµού και επίλυση συγκρού-
σεων»
● «Αντίσταση στην πίεση των συνοµήλι-
κων»
● «Τα καλά και τα κακά µυστικά»: Πρό-
γραµµα πρόληψης σεξουαλικής κακοποίη-
σης για Νηπιαγωγεία
● «Μύθοι και Πραγµατικότητες για εξαρτή-
σεις και εξαρτητικές συµπεριφορές»

● «Αντίληψη της ∆ιαφορετικότητας»
● «∆ιαχείριση Άγχους στις Εξετάσεις»
● «Ενδοοικογενειακή βία»
Τα Σχολεία που έλαβαν χώρα οι δράσεις:
Νηπιαγωγεία: 11ο, 14ο, 18ο.
∆ηµοτικά: 16ο, 23ο .
Γυµνάσια: 4ο , 7ο, 8ο, 9ο, Γυµνάσιο ∆ιαπο-
λιτισµικής Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών 1ο 
Γυµνάσιο Ζεφυρίου. 
Λύκεια: 1ο, 6ο, 7ο .
Σε ότι αφορά στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 
η «∆ιέξοδος» αποτελεί πιστοποιηµένο , από 
το Τµήµα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπι-
στηµίου, φορέα πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Ψυχολογίας. Στο συγκεκριµένο διάστη-
µα εκπαιδεύτηκε 1 φοιτήτρια ψυχολογίας.
Προγραµµατισµένες δράσεις που δεν 
υλοποιηθήκαν λόγω πανδηµίας: 
● 16 δράσεις για µαθητές
● 18 δράσεις για γονείς
Μακροχρόνιες παρεµβάσεις στο πλαίσιο βι-
ωµατικών σεµιναρίων µε αποδέκτες εκπαι-
δευτικούς και γονείς µαθητών και των 2 
βαθµίδων της εκπαίδευσης, πραγµατοποίη-
σε η «∆ιέξοδος» µε στόχο την εµβάθυνση 
σε θέµατα που αφορούν στην ψυχοκοινω-
νική υγεία και την πρόληψη υιοθέτησης 
εξαρτητικών συµπεριφορών.
Συγκεκριµένα υλοποιήθηκαν:
● 2 Οµάδες Γονέων µε παιδιά στην Π/βάθ-
µια Εκπαίδευση µε θέµα: «Επικοινωνία στην 
οικογένεια»
● 2 Οµάδες Γονέων µε παιδιά στην ∆/βάθ-
µια Εκπαίδευση µε θέµα: «Επικοινωνία στην 
οικογένεια»
● 2 Ανατροφοδοτικές Συναντήσεις Οµάδας 
Γονέων

● 2 Κύκλοι Εργαστηρίων για γονείς µε παι-
διά στην Π/βάθµια µε θέµα: « Όρια, ∆ιαχεί-
ριση θυµού, Ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικό-
τητας των γονέων»
● 2 Οµάδες Εκπαιδευτικών Π/βάθµιας Εκ-
παίδευσης µε θέµα: «Τα παραµύθια της για-
γιάς πάνε σχολείο»
● 1 Κύκλος Εργαστηρίων για Εκπαιδευτι-
κούς Π/βάθµιας Εκπαίδευσης µε θέµα: «∆ε-
ξιότητες συµβουλευτικής και επικοινωνίας»
● 1 Κύκλος Εργαστηρίων για Εκπαιδευτι-
κούς ∆/βάθµιας Εκπαίδευσης µε θέµα: «∆ε-
ξιότητες συµβουλευτικής και επικοινωνίας»
 
Η αντιµετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλη-
µάτων που βιώνονται ατοµικά, αποτελεί µια 
δραστηριότητα της «∆ιεξόδου» στο πλαίσιο 
του επιστηµονικού έργου της πρόληψης και 
της ανταπόκρισης στα ατοµικά αιτήµατα βο-
ήθειας που απευθύνουν δηµότες και κάτοι-
κοι των Αχαρνών.
Η Ψυχολογική στήριξη παρέχεται από τους 
Ψυχολόγους της «∆ιεξόδου» και στο χρονι-
κό διάστηµα Σεπτέµβριος 2019 - Ιούνιος 
2020 ωφελήθηκαν 134 άτοµα. 

∆ράσεις Ενηµέρωσης-Ευαισθητοποίησης 
τοπικής κοινότητας:     
● Οµιλίες
● Αρθρογραφία, αναρτήσεις σε µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, συναντήσεις δικτύωσης
● ∆ιαδικτυακό σποτάκι για την Παγκόσµια 
Ηµέρα Κατά Των Ναρκωτικών. 
Το σύνολο των εξυπηρετούµενων µαθητών, 
γονέων, εκπαιδευτικών που έλαβαν υπο-
στήριξη και εκπαίδευση από τη «∆ιέξοδο» 
για το διάστηµα Σεπτέµβριος 2019- Ιούνιος 

2020 ανέρχεται  στους  1344 εξυπηρετούµε-
νους.
Το Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 
∆ήµου Αχαρνών «∆ιέξοδος» και ο ∆ήµος 
Αχαρνών προσαρµόστηκαν στις νέες συν-
θήκες που δηµιούργησε η πανδηµία του 
Covid-19, παρέχοντας τηλεφωνικά συµβου-
λευτική υποστήριξη σε ∆ηµότες που είχαν 
ανάγκη επικοινωνίας και ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης, για όσο διάστηµα χρειάστηκε.
Η τηλεφωνική γραµµή βοήθειας έδινε τη 
δυνατότητα σε άτοµα, που αντιµετώπιζαν 
κάποιο θέµα ψυχικής υγείας , όπως παθο-
λογικό άγχος, παθολογικό φόβο και πανι-
κό, δυσκολία στη διαχείριση έντονων συ-
ναισθηµάτων όπως θυµού κι οργής που 
µπορεί να οδηγήσουν σε βία, να µιλήσουν, 
να στηριχθούν και να ενηµερωθούν για πε-
ραιτέρω υποστήριξη που µπορούν να λά-
βουν από εξειδικευµένους φορείς θεραπευ-
τικής αντιµετώπισης προβληµάτων ψυχικής 
υγείας.
Επίσης, έδινε τη δυνατότητα σε γονείς που 
προβληµατίστηκαν για τον τρόπο που µπο-
ρούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη 
δεδοµένη συγκυρία να επικοινωνήσουν και 
να µιλήσουν για τους προβληµατισµούς και 
τις ανησυχίες τους.
Εναρµονιζόµενοι στην οδηγία για διασφά-
λιση της αρχής της δηµόσιας υγείας στη νέα 
συνθήκη «Μένουµε ασφαλείς», λόγω της 
πανδηµίας του νέου κορωνοϊού Covid- 19, 
η ∆ιέξοδος παρείχε διαδικτυακή συµβου-
λευτική ενδυνάµωσης και διαχείρισης άγ-
χους εφήβων και γονέων για τις πανελλα-
δικές εξετάσεις. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019- ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Η Αναπλ. Πρόεδρος του Κ.Π
Μαρία Μπούκη

Ο Πρόεδρος του Κ.Π
Σπύρος Βρεττός - ∆ήµαρχος Αχαρνών

Η Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κ.Π.
Γιάννα Ιωάννου

Σε συνεργασία
µε τον ΟΚΑΝΑ
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Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο 
ΕΠΙΜΝΗΜΌΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ υπέρ των πεσόντων κατά την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο πριν 46 χρόνια πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη (16/7) στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. 
Αγίου Βλασίου. 

Της δέησης ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνη-
μείο του Μήτρου Λέκκα από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. 
Σπύρο Βρεττό και τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας στην Ελλάδα κ. Κυριάκο Κενεβέζο, ο οποίος τίμησε με 
την παρουσία του την εκδήλωση. 

Επίσης στέφανα κατέθεσαν ο Διοικητής Αεροπορικής 
Σχολής Πολέμου Ταξίαρχος Ιπτάμενος Μιχαήλ Κάτσαρης, 
το μέλος του ΔΣ του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγωνιστών 
Κύπρου 1974 κ. Χρήστος Πανταζώνας και το μέλος του ΔΣ 
και Γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Πολεμιστών 
Κύπρου (1964-67-74) κ. Ιωάννης Λάζαρης. 

Στον χαιρετισμό του ο πρέσβης κ. Κενεβέζος ευχαρίστη-
σε τον Δήμαρχο Αχαρνών και τη Δημοτική Αρχή για την 

πρωτοβουλία τους και αναφέρθηκε στη σημασία που έχει 
η θυσία των αγωνιστών ακόμη και σήμερα. Από την πλευ-
ρά του ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός μετά το τέ-
λος της εκδήλωσης δήλωσε σχετικά: «Όλα αυτά τα χρό-
νια από την τουρκική εισβολή δεν μας έχουν κάνει να ξε-
χάσουμε την τραγωδία που συνέβη στην Κύπρο. Αυτό που 

πρέπει να πούμε σήμερα στη δύσκολη εποχή που διανύ-
ουμε και με τη γείτονα Τουρκία να συνεχίζει τις προκλήσεις 
είναι ότι εμείς ως έθνος πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και 
αποφασισμένοι. Ο ελάχιστος φόρος τιμής είναι η ενότητα 
του έθνους μας κι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να πε-
ράσουμε». 

Στηρίζει το αίτημα του Δήμου Αχαρνών για την παραμονή της ΔΟΥ ο Γιώργος Πατούλης 

Ένθερμος υποστηρικτής του Δήμου Αχαρνών 
ο  Αντιπεριφερειάρχης  Θανάσης  Αυγερινός 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΙΣΘΗΤΗ ήταν η παρουσία του Αντι-
περιφερειάρχη κ. Θανάση Αυγερινού στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας (6-7-2020). Με 
τις θέσεις του και την ομιλία του είχε την ευκαι-
ρία να εκφράσει για μια ακόμη φορά και μάλι-
στα με ιδιαίτερη θέρμη το ενδιαφέρον του για 
την πόλη των Αχαρνών. Έχοντας προσκληθεί 
από τη Δημοτική Αρχή στη συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε για το κλείσιμο της ΔΟΥ και 
τα διόδια της Βαρυμπόμπης εξέφρασε καίριες θέσεις και έδωσε ώθηση στις εξελίξεις. 

Λαμβάνοντας το λόγο αρχικά για το θέμα της Εφορίας, εξέφρασε την άποψη πως δεν μπορεί 
κανένας διοικητής να αποφασίζει για μια υπηρεσία η οποία εξυπηρετεί 150.000 άτομα σε ένα τό-
σο μεγάλο Δήμο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους επικεφαλής των παρατάξεων να συγκροτήσουν 
μια επιτροπή, για να επισκεφτεί τον Περιφερειάρχη (συνάντηση η οποία ήδη πραγματοποιήθη-
κε), ενώ θα προσδιοριστεί και σειρά άλλων συναντήσεων με «όποιον χρειαστεί, ακόμη και με τον 
πρωθυπουργό». Προέτρεψε δε το Σώμα να κινήσει όλες τις νομικές διαδικασίες για την αποτρο-
πή της συγχώνευσης των εφοριών. Και οι δύο προτάσεις του υιοθετήθηκαν από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Καίρια ήταν και η δεύτερη παρέμβασή του αναφορικά με την κατασκευή διοδίων στους 
Α/Κ Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου. Ο κ. Αυγερινός εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος σε κάθε 
τέτοιο ενδεχόμενο, ενημερώνοντας το Σώμα πως «εδώ και χρόνια θεωρώ πως διόδια δεν γίνε-
ται να υπάρχουν εντός της Αττικής, καθώς κάτι τέτοιο διαχωρίζει τους κατοίκους σε πολίτες δύο 
κατηγοριών». 

Τόσο ο Δήμαρχος Αχαρνών, όσο και το Σώμα τον ευχαρίστησαν για την παρουσία του, τη δι-
αχρονική του στήριξη, αλλά και την πρόθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συνδράμει 
στην προσπάθεια επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την πόλη των Αχαρνών. 

Τ η στήριξή του στο αίτημα του Δήμου Αχαρ-
νών να παραμείνει η ΔΟΥ στην πόλη και να 
μην μεταφερθεί στον Δήμο Αγίων Αναργύ-

ρων, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης στον Δήμαρχο Αχαρνών Σ. Βρεττό

Γ. Πατούλης: «Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τις 
ομόφωνες αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών-
Προτεραιότητά μας η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων 
των πολιτών της Αττικής με ισότιμους όρους»

Το ομόφωνο αίτημα του δημοτικού συμβουλί-
ου Αχαρνών να μην εφαρμοστεί η απόφαση της 
ΑΑΔΕ να φύγει η εφορία από τον Δήμο Αχαρνών 
και να μεταφερθεί στον Δήμο Αγίων Αναργύρων, 
βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Περι-
φερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Δήμαρχο Αχαρνών 
Σ. Βρεττό και επικεφαλής των παρατάξεων του δημοτικού 
συμβουλίου.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός.

Ο κ. Βρεττός ενημέρωσε τον κ. Πατούλη πως σε πρό-
σφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το ζή-
τημα, αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί ψήφισμα υπέρ 
της παραμονής της ΔΟΥ στον Δήμο και ταυτόχρονα να ορι-

στεί μεικτή Επιτροπή αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμ-
βούλους, Περιφερειακούς Συμβούλους, Βουλευτές και 
Φορείς της πόλης. «Η ΔΟΥ θα έπρεπε να βρίσκεται στον με-
γαλύτερο Δήμο, δηλαδή στις Αχαρνές που αριθμεί 150.000 
κατοίκους» τόνισε ο Δήμαρχος και υπογράμμισε ότι η συ-
γκεκριμένη απόφαση, με αφορμή και την απομάκρυνση 
σχεδόν όλων των δημόσιων υπηρεσιών από την πόλη, 
οδηγεί τον Δήμο σε περαιτέρω υποβάθμιση και παράλλη-
λα θα οξύνει την ταλαιπωρία των δημοτών οι οποίοι -ήδη-
χρειάζεται να μετακινηθούν μακριά από την πόλη τους για 

να τακτοποιήσουν υποθέσεις με δημόσιες υπηρε-
σίες, όπως ανέφερε. Σε αυτό το πλαίσιο και αφού 
του επισήμανε ότι ο Δήμος έχει εναλλακτικές προ-
τάσεις για τη στέγαση της εφορίας σ΄ένα χώρο που 
μπορεί να νοικιάσει και θα είναι λειτουργικός, ζή-
τησε τη στήριξη του Περιφερειάρχη, αν και δεν εί-
ναι ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του, με 
στόχο να μην εφαρμοστεί αυτή η «άδικη», όπως 
τη χαρακτήρισε απόφαση. 

Ο Περιφερειάρχης αναγνώρισε πως αν εφαρ-
μοστεί αυτή η απόφαση θα προκαλέσει προβλή-
ματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και σ΄αυτό 
το πλαίσιο διαμήνυσε στο Δήμαρχο αφενός πως 
θα στηρίξει το ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού 

συμβουλίου και αφετέρου θα θέσει το θέμα στον αρμόδιο 
υπουργό, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. 

«Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τις ομόφωνες αποφά-
σεις των τοπικών κοινωνιών και σ΄αυτό το πλαίσιο αναγνω-
ρίζουμε το δίκαιο του αιτήματός σας. Προτεραιότητά μας εί-
ναι οι πολίτες της Αττικής να εξυπηρετούνται, χωρίς ταλαι-
πωρία, με ισότιμους όρους. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη 
δική σας με στόχο να βρεθεί άμεσα, μία βιώσιμη λύση», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης. 

Επανέρχεται σε κανονικό ωράριο η λειτουργία 
των ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών 
ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Πολιτών (ΚΕΠ) από 
τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 επανέρχονται σε 
ρυθμούς κανονικής λειτουργίας σύμφωνα με τη 
σχετική Υπουργική Απόφαση. Οι δημότες μπο-
ρούν να εξυπηρετούνται από όλα τα ΚΕΠ του Δή-
μου Αχαρνών το ωράριο των οποίων διαμορφώ-
νεται ως εξής:
l ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών (Αρχαίου 
Θεάτρου 35Α): Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-
19:30 και Σάββατο 08:00 -13:30.
l ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων 
(Πρωταγόρα 1): Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-19:30 και Σάββατο 08:00-13:30
l ΚΕΠ Κόκκινου Μύλου: Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30-15:00
l ΚΕΠ Αγίας Aννας:  Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30-15:00.
l ΚΕΠ Ολυμπιακού Χωριού: Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30-15:00
l ΚΕΠ Αγίου Διονυσίου: Δευτέρα έως Παρασκευή 07:300-15:00
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Δαμάσκος επεσήμανε πως η επιστρο-
φή στο κανονικό ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ θα συνδυαστεί με την τή-
ρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, ενώ συνίσταται η 
χρήση μάσκας από τους δημότες που προσέρχονται σε αυτά. Επιβεβλη-
μένη είναι και η τήρηση των αποστάσεως ασφαλείας που προβλέπονται 
από τις σχετικές οδηγίες που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΥ για όλους τους κλει-
στούς δημόσιους χώρους.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l  Τη ματαίωση των πανηγυριών σε όλη τη χώρα μέχρι το τέ-
λος Ιουλίου, την εντατικοποίηση των ελέγχων στα χερσαία 
σύνορά μας, και την επέκταση των ελέγχων και στους εποχι-
κούς εργάτες που προέρχονται από όμορες χώρες αποφάσι-
σε να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση η Επιτροπή Εμπειρογνω-
μόνων του Υπουργείου Υγείας, που συνεδρίασε προχθές με 
τηλεδιάσκεψη, υπό τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια.

l  Να καταστεί υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους η 
χρήση μάσκας εισηγούνται στην κυβέρνηση οι λοιμωξιολόγοι.  
Μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Τρίτης στο υπουργείο Υγείας, οι λοιμωξιολόγοι αποφάσισαν 
να εισηγηθούν στην κυβέρνηση την υποχρεωτική χρήση μά-
σκας σε όλους τους κλειστούς χώρους. Σύμφωνα με την ίδια 
«παραπάνω από 55% των κρουσμάτων οφείλεται στην έλλει-
ψη μάσκας και κυρίως στην έλλειψή της σε χώρους με κλιματι-
σμό». Σημειώνεται ότι το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μά-
σκας εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες.

l  Βελτίωση των φορολογικών κινήτρων για την απόκτηση ηλε-
κτρικών οχημάτων και την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης 
προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Μετά την ψήφισή του θα προκηρυχθεί η δράση «Κινούμαι 
Ηλεκτρικά» μέσω της οποίας θα επιδοτηθεί η αγορά /μίσθω-
ση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων από 
ιδιώτες και εταιρίες, δράση που θα έχει προϋπολογισμό 100 
εκατ. ευρώ και ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

l  Νέα δεδομένα και στις οικοδομές φέρνει η ηλεκτροκίνηση. Ο 
σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση φορτιστών για τον ανε-
φοδιασμό των ηλεκτρικών οχημάτων, ο οποίος πέρα από τα δη-
μόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης που θα κατασκευαστούν, 
θα γίνεται και στα ιδιωτικά πάρκινγκ, κατά κανόνα τις νυχτερινές 
ώρες που το όχημα δεν θα χρησιμοποιείται.

l  Από τώρα και στο εξής οι δηλώσεις για υποθέσεις φορολο-
γίας ακινήτων (δηλώσεις μεταβιβάσεων, γονικών παροχών 
και κληρονομιών)  θα υποβάλλονται μέσω e-mail, courier ή 
συστημένων επιστολών στις εφορίες. Αυτό προβλέπει η 
εγκύκλιος με τις οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου που 
απέστειλε σε όλες τις ΔΟΥ ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πι-
τσιλής, στην οποία επισημαίνεται ότι μόνο οι δηλώσεις και οι 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις εφορίες 
θα διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας. Παράλλη-
λα οι επισκέψεις που έχουν προγραμματιστεί θα πραγματο-
ποιηθούν κανονικά στις ορισθείσες ημερομηνίες.

l  Ολική επαναφορά των πλειστηριασμών έρχεται από τον Σεπτέμ-
βριο του 2020. Μετά μακρά περίοδο απραξίας λόγω της πανδη-
μίας του κοροναϊού οι πλειστηριασμοί όπως όλα δείχνουν επα-
νέρχονται και πάλι στο προσκήνιο.  Από τον Ιανουάριο είχαν 
προγραμματιστεί 7.040 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, εκ των 
οποίων 4.861 έχουν ανασταλεί – ακυρωθεί, ενώ διεξήχθησαν 
2.179. Για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους είναι προ-
γραμματισμένοι 8.800 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

l  Σκληρές είναι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για τον νέο 
πτωχευτικό νόμο. Η επίτευξη συμφωνίας προδιαγράφεται 

ιδιαίτερα δύσκολη, η διαπραγμάτευση σκληρή και 
στον ορίζοντα φαίνεται πολιτική λύση που θα κλείσει 
το πλαίσιο του νέου νόμου τον Αύγουστο και όχι τον 
Ιούλιο.    Πηγή : in.gr

l  Στις διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών που προωθούν δι-
αρθρωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις αναφέρε-
ται με δήλωσή του ο υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας. Το γεγο-
νός αυτό επιβεβαιώνεται και από τις διατάξεις που καταθέτουμε 
στη Βουλή, στο υπό συζήτηση σχέδιο Νόμου του υπουργείου 
Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εται-
ρειών και τη σύγχρονη αγορά κεφαλαίου».

l  Στην παράταση της μείωσης κατά 40% των ενοικίων επιχει-
ρήσεων του κλάδου της εστίασης, που πλήττεται ιδιαίτερα 
από την κρίση, λόγω και της δραματικής πτώσης της τουρι-
στικής κίνησης, σκοπεύει να προχωρήσει το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης. Η παράταση των μειωμένων κατά 
40% μισθωμάτων για εστιατόρια, καφέ κλπ θα είναι σύμφω-
να με πληροφορίες τρίμηνη και θα έχει ισχύ από τον τρέχο-
ντα μήνα (Ιούλιος - Σεπτέμβριος). 

l  Οι τακτικές θερινές εκπτώσεις, ξεκίνησαν  τη Δευτέρα 13 Ιουλί-
ου και λήγουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.  Τα καταστήμα-
τα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή 
19 Ιουλίου 2020, με προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο 
Αθηνών ωράριο λειτουργίας 11:00 - 18:00.

l  Επιστολή στους συναρμόδιους υπουργούς Παιδείας και Εσω-
τερικών έστειλε  η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 
(ΓΣΕΕ), με την οποία ζητάει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για 
την ενίσχυση του θεσμού των σχολικών τροχονόμων και την 
εργασιακή αποκατάστασή τους. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλ-
λων, τη μετατροπή του «καθεστώτος εθελοντή» σε απασχό-
ληση, που ισχύει σήμερα για τους περίπου 2.000 σχολικούς 
τροχονόμους, σε απασχόληση με σύμβαση εξαρτημένης ερ-
γασίας. Για το διάστημα, μάλιστα, που ήταν κλειστά τα σχο-
λεία, λόγω της πανδημίας του covid-19, εξαιρέθηκαν από τα 
μέτρα στήριξης, λόγω μη ασφαλιστικής κάλυψης».

l  Tη δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών και 
των επιχειρήσεων από τα ΚΕΠ με βιντεοκλήση, σε ειδική πλατ-
φόρμα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης, δίνει τροπολογία που κατατέθηκε  στη Βουλή. Όπως εξήγη-
σε ο υφυπουργός, η βιντεοκλήση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού, 
στο οποίο θα επιλέγει ο πολίτης συγκεκριμένη θεματική ενότητα 
του ενδιαφέροντός του, ώστε να κατευθύνεται το ερώτημα σε εξει-
δικευμένο υπάλληλο του ΚΕΠ που θα μπορεί να απαντήσει επί 
της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, μέσω της βιντεοκλήσης.

l  Δημοσιεύθηκε η έβδομη τροποποίηση της προκήρυξης του 
προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ" (A κύκλος) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑ-
νΕΚ) σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρω-
σης του έργου. Νέα ημερομηνία ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 
2020, για όσες αιτήσεις σε υπαγωγή η προθεσμία λήγει εντός 
του διαστήματος από 11/03/2020 έως και 30/09/2020.

l  Μετά την άυλη συνταγογράφηση, στο πλαίσιο του ψηφιακού με-
τασχηματισμού εντάσσονται και τα άυλα παραπεμπτικά των εξε-

τάσεων, με νομοτεχνική βελτίωση που ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Επικρατείας Κυριάκος Πιερρακάκης στο σχέδιο νόμου 
«Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακου-

στικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις», το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στην Ολομέλεια. 
«Μέσα σε λίγες εβδομάδες οι γιατροί εκτός από τα φάρμακα, θα 
βάζουν στο σύστημα και τα παραπεμπτικά των εξετάσεων με τον 
ίδιο τρόπο, ώστε να μπορεί κάποιος να πάει για εξετάσεις χωρίς να 
πρέπει να επισκεφθεί το γιατρό του», είπε ο υπουργός.

l  Χρήσιμος οδηγός με 43 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ηλε-
κτρονικά βιβλία . Έναν χρήσιμο οδηγό με 43 ερωτήσεις και 
απαντήσεις για τα ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων αλ-
λά και για τον τρόπο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας 
της ΑΑΔΕ "myDATA" εξέδωσε η Αρχή. Ολόκληρος ο οδη-
γός στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Α:  https://acsmi.gr 

l  Αλλάζουν από αυτόν τον μήνα οι εισφορές για 250.000 επιστή-
μονες (γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι). Πλέον από αυτό το μή-
να θα εκδίδονται ενιαία ειδοποιητήρια με όλες τις μηνιαίες εισφο-
ρές για κύρια ασφάλιση, για επικουρική και για εφάπαξ για πε-
ρίπου 250.000 επιστήμονες (γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι).
Τα ενιαία ειδοποιητήρια θα έχουν τις εισφορές Ιουνίου και θα 
αναρτηθούν ως το τέλος Ιουλίου. Σε αυτά οι ασφαλισμένοι θα 
κληθούν να επιλέξουν για το επόμενο εξάμηνο και το ύψος της 
εισφοράς που θα καταβάλουν για επικουρική και εφάπαξ.

l  Κάθε χρόνο αντί για δύο θα περνούν σύντομα από ΚΤΕΟ τα 
παλαιά αυτοκίνητα ηλικίας άνω των δέκα ετών, σύμφωνα με 
«πηγές» του υπουργείου Μεταφορών. Η δημοσιοποίηση των 
πρόσφατων στατιστικών στοιχείων για το στόλο των οχημά-
των που κυκλοφορούν στη χώρα και η διαπίστωση ότι περί-
που 600.000 οχήματα έχουν ηλικία άνω των 15 ετών και είναι 
κακο - συντηρημένα, προβληματίζει τους κρατικούς φορείς.

l  Με βάση το λήγοντα αριθμό του γραμματίου προείσπραξης 
των δικηγόρων και ανάλογα αν αυτός είναι μονός ή ζυγός ξεκί-
νησε από σήμερα στο Πρωτοδικείο της Αθήνας η κατάθεση των 
ασφαλιστικών μέτρων. Παράλληλα από την ερχόμενη Δευτέ-
ρα 20 Ιουλίου, το σύνολο των αποφάσεων θα αποστέλλεται, 
κατόπιν αιτήσεως των δικηγόρων, ηλεκτρονικά το αργότερο 
εντός τριών εργασίμων ημερών (για όλες τις διαδικασίες) και τα 
πρακτικά της δίκης και οι προτάσεις εντός πέντε εργασίμων ημε-
ρών.  Τα παραπάνω μέτρα αποφασίσθηκαν σε συνάντηση που 
είχαν την περασμένη εβδομάδα δικηγόροι υπό τον πρόεδρο 
του ΔΣΑ Δημήτρη Βερβεσό,  με τον προϊστάμενο  του Πρωτο-
δικείου Αθηνών Γεώργιο Γρίβα. 

l  Αρχίζουν την 22 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 31 Ιουλί-
ου οι πληρωμές για τις συντάξεις Αυγούστου 2020. Τετάρτη 
22 Ιουλίου 2020: Συντάξεις για συνταξιούχους που το ΑΜ-
ΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9) - Συντάξεις ΙΚΑ (πληρωμή με 
βάση τον ΑΜΚΑ). Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020: Συντάξεις για 
συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8) - Συ-
ντάξεις ΙΚΑ (πληρωμή με βάση τον ΑΜΚΑ). Τρίτη 28 Ιουλίου 
2020: Συντάξεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ, ΟΓΑ , ΕΤΑΑ (μη 
Μισθωτών). Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020: Συντάξεις για συνταξι-
ούχους για Δημόσιο, ΝΑΤ, ΚΕΑΝ, και ΙΚΑ..
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ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

49 Vaiou Kritis str , Acharnai  Tel: 0030-210-2469576  Fax: 0030-210-2464760 
e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
22/7 - 26/7: 5ήµερη εκδροµή στα Λουτρά Πόζαρ- ΠΑΝΑΓΊΑ  ΣΟΥΜΕΛΑ – Ε∆ΕΣΣΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Περιλαµβάνοται: Μεταφορά µε τουρ. λεωφορείο, 4  διαν/σεις σε ξενο-
δοχείο µε πρωινό, 4 γεύµατα //εισιτήριο 200 € /άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/07   ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ – ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ 
Εισιτήριο  Γ ΖΩΝΗ 23€,   Β ΖΩΝΗ 28€     Περιλ/ται Μεταφορά 

25/07 – 26/7: 2ήµερη εκδροµή στο Καρπενήσι –Μονή Προυσού
∆ιανυκτέρευση στους ξενώνες της µονής // εισιτήριο 55€

28/7-2/08: 6ήµερη εκδροµή στα Λουτρά Πόζαρ- ΠΑΝΑΓΊΑ  ΣΟΥΜΕΛΑ-Ε∆ΕΣΣΑ-ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ. Περιλαµβάνοται: µεταφορά µε τουρ. λεωφορείο, 5  διαν/σεις σε ξενοδοχείο 
µε πρωινό, 5 γεύµατα //εισιτήριο 230 € /άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 

7ηµερη  εκδροµή  ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗ  
12 – 18/ 8  &  24 – 30/8
Εισιτήριο 350€

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/08  Μονοήµερη εκδροµή στην ΤΗΝΟ
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, µεταφορά, /Εισιτήριο 60€

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
στην παραλία του Ωρωπού

Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Σάββατο εκτός Κυριακής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  -  ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΙΗΤΙΚΩΝ ΥΗΗΡΕΣΙΩΝ
 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ                      
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤ1ΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
& ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Τηλ.: 213 2072330                  Αχαρνές : 01/07/2020
                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 24828

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ανακοινώνεται ότι   ο  ΒΑΝΤΙΜ   ΖΑΧΑΡΟΒ   του   ΖΑΧΑΡΙΑ  και της  ΖΩΗΣ 
είναι κάτοικος  ΑΧΑΡΝΩΝ -  ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή 
επωνύµου από «ΖΑΧΑΡΟΒ» σε   ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ.

Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως µέσα 
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την δηµοσίευση της παρούσας, υποβάλει 
στο ∆ήµο Αχαρνών,  Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης, Φιλαδελφείας  87 και 
Μπόσδα, Αχαρνές,  τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

Ο Αντιδήµαρχος    ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού
Νικόλαος  ∆αµάσκος 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 

ΠΕΜΠΤΗ  27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020  
Προεόρτια της Κοιµήσεως

της Θεοτόκου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020
Κοίµησις της Υπεραγίας 

Ενδόξου  ∆εσποίνης 
ηµών Θεοτόκου και

Αειπαρθένου Μαρίας 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΤΟΚΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του   ΙΩΑΝ-
ΝΗ  και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γένος ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, που   γεννήθηκε στο ΑΓΡΙΝΙΟ – 
ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ    και κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ  του  ΦΩΤΗ και της  ΑΝΘΟΥ-
ΛΑΣ  το γένος   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  που γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί  στην 
ΚΗΦΙΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, πρόκειται να πα-
ντρευτούν, ο γάµος θα γίνεις στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΒΕΡΣΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ  και  της  ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ  το γένος  
ΤΣΟΛΚΑ   που  γεννήθηκε στην   ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  –ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και  η    ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΛΑΜΠΡΙΝΗ  
του  ΠΕΤΡΟΥ  και  της  ∆ΗΜΗΤΡΑΣ   το 
γένος  ΜΠΑΛΑ∆ΗΜΑ   που γεννήθηκε 
στην ΝΙΚΑΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοικεί 
στον  ΠΕΙΡΑΙΑ  πρόκειται να παντρευ-
τούν,  ο γάµος  θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ   ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαµψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί,  Τηλ.210 2465635,6977 627625, Φαξ 210 2465635
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει με
Σεβασμό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονομία Πένθιμες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισμούς, Μνημόσυνα, 
Ανθοστολισμούς, Στεφάνια»

Λεωφ. Δημοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΚΗΔΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
l Λειτουργεί όλο το 24ωρο, στις Αχαρνές και εκτός 
από κηδείες αναλαμβάνει στολισμούς, μνημόσυνα, μεταφορές,
αποτεφρώσεις και εκμισθώσεις νεκροφόρων οχημάτων.

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ (Σαλαμίνος) 23- ΑΧΑΡΝΕΣ .T.K. 13674 l Τηλ: 6981 068 099 l E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ μπαμπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 
- ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - ΚΙΝ. 6944 315 215 - FAX : 210 2445551

ΚΟΙΝΣΕΠ Λύχνος
Άνθη – Φυτά – Στολισμοί

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

Να  προτιμάτε  για  δημοσίευση της Αγγελίας 
του  Θρησκευτικού σας Γάμου, την Τοπική μας 
Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  
Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  της  

και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  
της  Ιστορίας  του  τόπου μας.  Τώρα με ένα Τηλεφώνημα  

στο  697 2426684  ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας  
στα  mail :  nioras@gmail.com   και  acharnaiki@gmail.com

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ    την  Κυριακή  19  Ιουλίου  2020  και  ώρα   
10.30  π.μ. ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό   Ναό   ΚΟΙ-
ΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ   (Παναγίτσα)  Αχαρνές,  υπέρ  Ανα-

παύσεως  Της  Ψυχής Του  Πολυαγαπημένου  Μας Συζύγου,  
Πατέρα,  Αδελφού, Παππού, Προπάππου  και  Θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΚΑΤΑΡΑ «ΣΟΥΝΑΣ»
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ: Μαρία  και  Βασίλειος  Γκάγκας, Κωνσταντί-
να  χήρα  Γεωργίου  Κούφη, Ελένη  και  Κωνσταντίνος  
Γκιούρκας, Δημήτρης  και  Μαρία  Κατάρα, Ειρήνη  και  

Παναγιώτης  Κατσαρέας, Κωνσταντίνος  Κατάρας
ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ  - ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  02   Αυγούστου 2020 και ώρα  09.30 μ. 
μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-
κου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπη-
μένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  Χήρας  ΣΩΤ.  ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη  και  Χρηστός Ρούμελης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Κωνσταντίνα, Ευάγγελος,

Παρασκευή, Χρηστός
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ  - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια  

στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ»

Τελούμε το ΚΥΡΙΑΚΗ 26   Ιουλίου 2020 και ώρα 9.30 π.μ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – 
Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημέ-

νου μας,  Συζύγου, Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜΑΡΙΑΣ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ:  Φανή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Δημήτρης, Ελένη
Η  ΜΗΤΕΡΕΣ : Βασιλική χήρα Δημ. Μαριά

Ελένη χήρα Ιωαν. Κορδαντζή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια  στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ   02  Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 
π.μ. ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θε-
οτόκου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυα-

γαπημένου μας Μητέρας, Γιαγιάς   Αδελφής και  Θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ    
ΧΗΡΑ    ΘΕΟΦΑΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης και Γεωργία  Μουστακάτου, 
Γεώργιος και Αιμιλία Πανταζή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Ευαγγελία, Θεοφάνης, Στυλιανός
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ-ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο 
στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

Τελούμε  την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Κοιμήσεως Θεοτό-

κου (Παναγίτσα), Αχαρναί,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
αγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα,  Παππού και Φίλου

ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μαρία, Στυλιανή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αικατερίνη, Νικόλαος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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Κυριακή, 19 Ιούλιος 2020 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ  
ΡΟΥΣΛΑΝ     Αγ.∆ιονυσίου 82. 2102444771

∆ευτέρα, 20 Ιούλιος 2020 ● ΧΑΣΑΝΗΣ  ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. 2102462194

Τρίτη, 21 Ιούλιος 2020 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ-
∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711

Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2020 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

Πέµπτη, 23 Ιούλιος 2020 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ  
ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 200-202. 2102477292

Παρασκευή, 24 Ιούλιος 2020 ● ΣΙΣΚΟΥ-
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 
2102404494
Σάββατο, 25 Ιούλιος 2020 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22. 
2102466608
Κυριακή, 26 Ιούλιος 2020 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 2102444418
∆ευτέρα, 27 Ιούλιος 2020 ● ∆ΑΒΡΗ  ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ. ∆εκελείας 90. 2102477724
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ .∆ΟΜΝΙ-
ΚΗ  Φιλαδελφείας 41 2102448787

Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121 2102465660

Πέµπτη, 30 Ιούλιος 2020 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ 
.Πάρνηθος 23 2102464914

Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020 ● ΛΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΑΡΙΑ .Λιοσίων 104   2102462282

Σάββατο, 1 Αύγουστος 2020 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤ-
ΣΙΑΝΗ. ΓΕΩΡΓΙΑ ∆.∆έδε 18. 2102467040

Κυριακή, 2 Αύγουστος 2020 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ .Εθν. Αντιστάσεως 117. 
2102442311

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 19/7/2020 ΕΩΣ 2/8/2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ενιαίος χώρος 40 τ.µ. , κου-
ζίνα, - κάµαρα, µε µπάνιο. Πληροφορίες 
από 16.00 έως 17.30 µ.µ. στα Τηλ. 211 
4107574   και 6945 506329. 4∆251. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ή δίδεται και αντιπαροχή, οικόπε-
δο 340 τ.µ. στο κεντρικό Μενίδι (Οδός ∆η-
µοσθένους). Τηλ.  6972 837565. 4∆251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 571 τ.µ. στην Κάτω Λί-
µνη, πλησίον οδού Λισίων,  στα Άνω Λιόσια. 
Τηλ.   2114107574 και 6945 506329. 4∆251.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 120 τ.µ. µε υπερυ-
ψωµένο  ισόγειο, τρία δωµάτια, σαλόνι, Κου-
ζίνα , µπάνιο, κλπ, πάρκιν και αυτονοµία θέρ-
µανσης. Οδός Μιχ. Μενιδιάτη και Αθηνών 50. 
Τηλ. 210 2433614 και 6976394979. 4∆251.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαµβάνει την φροντί-
δα ηλικιωµένων κατά προτίµηση νυχτερινή 
βάρδια. Τηλ. 6981 035626. 4∆251.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 80 τ.µ. στην οδό 
Αναστασίου βρεττού, πλησίων κεντρικής πλα-
τείας αγ. Βλασίου.  Τηλ. 210 2467071 και 6944 
367983. 4∆248
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά, κατά προτίµηση Μονοκατοι-
κία ή διαµέρισµα, µέχρι 60 τ.µ.  στις περιοχές Αγί-
ου Πέτρου Α και Β . Τηλ. 6976 836287.  4∆250.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοηθός, κατά προτίµηση 
από την περιοχή Αγίου Πέτρου α.  Αµοιβή 5 
ευρώ την ώρα. Τηλ. 6976 836287.  4∆250.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  δύο  οικόπεδα  στην περιοχή 
Αγίου Πέτρου. Το ένα 600 τ.µ. εντός σχεδίου, 
οδός Λαβαρού 1821.  Το άλλο 2500 τ.µ. επί 

της οδού Αγίου Πέτρου. Τηλ. 210 2464715 και 
6987 701530. 4∆248
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μίνι Μάρκετ, κοντά στο δηµαρχείο 
Αχαρνών, από το 1965  λόγω συνταξιοδότη-
σης.  Τηλ. 210 2444208. 4∆248.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Βιοµηχανικός χώρος 450 τ.µ. 
επί της Λεωφ. Καραµανλή. Τηλ. 210 2402471 
και 6949 096597. 4∆250         
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ  καθηγήτρια, παραδίδει µαθήµατα σε 
µαθητές   JUNIOR, ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυ-
κείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6971 896817. 4∆251.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από 
κάτοχο Tkt Cambridge Και C2 Αχαρνές (Μενί-
δι). Τηλ 6974962940. 5∆248
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 739. 10∆248
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή  πείρα, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού - 
Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 
6972 601252. 5∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος , παραδίδει ιδιαίτε-
ρα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου - Λυκεί-
ου.  20ετείς εµπειρία ,, µεταδοτικότητα. Τιµές 
λογικές. Τηλ. 6972 695300. 4∆250

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

Εθνικής Αντιστάσεως (Νέο Κοιµητήριο) - Αχαρνές • Τηλ.  210 2462992 – 6994 646211

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
& ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Φιλαδελφείας  και  Κων/πόλεως 26 – Αχαρνές.  Τηλ. 6978 830476.

 ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
Πωλούνται, αγρόκτηµα, µε λάστιχα και σωλή-
νες ποτιστικών, ένα φορτηγάκι σε αρίστη κατά-
σταση και ένας λυόµενος οικίσκος. Τιµές  ευκαι-
ρίας. Τηλ. 210 2441370 και 6973 593186. 6∆252.
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Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

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

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

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● Τ.Κ. 13674

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

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ
Σύµβουλος  Ψυχικής Υγείας 

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

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

Τρίτη - Τέταρτη και Πέµπτη 17.30 - 21.00

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

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722



Ευχόμαστε σε όλους καλό και δημιουργικό καλοκαίρι!


	AXR_1707_001_CMYK
	AXR_1707_002_CMYK
	AXR_1707_003_CMYK
	AXR_1707_004_CMYK
	AXR_1707_005_CMYK
	AXR_1707_006_CMYK
	AXR_1707_007_CMYK
	AXR_1707_008_CMYK
	AXR_1707_009_CMYK
	AXR_1707_010_CMYK
	AXR_1707_011_CMYK
	AXR_1707_012_CMYK
	AXR_1707_013_CMYK
	AXR_1707_014_CMYK
	AXR_1707_015_CMYK
	AXR_1707_016_CMYK

