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Ένα φεστιβάλ γεµάτο ποιοτικές θεατρικές και µουσικές 
παραστάσεις ετοίµασαν ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ΗΚΕΑ

Την ευκαιρία να απολαύσουν τις κα-
λύτερες θεατρικές παραστάσεις του 
καλοκαιριού θα έχουν οι δηµότες 

των Αχαρνών από τις 27 Αυγούστου έως 
τις 20 Σεπτέµβρη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
«Βραδιές Πολιτισµού 2020». Μια διοργά-
νωση που σχεδιάστηκε και πραγµατοποιή-
θηκε για πρώτη φορά πέρσι από τη νέα ∆η-
µοτική Αρχή του Σπύρου Βρεττού και φέ-
τος εξελίσσεται και µεγαλώνει υπό τη διορ-
γάνωση του ∆ήµου και της ∆ΗΚΕΑ. 

Μια µατιά στο οµολογουµένως ιδιαίτερα 
καλαίσθητο πρόγραµµα µας δείχνει πως έχει 
γίνει πολλή δουλειά το προηγούµενο διά-
στηµα ούτως ώστε να συµπεριληφθούν σε 
αυτό παραστάσεις που δύσκολα θα περίµε-
νε κανείς να παιχτούν στην πόλη µας. 

Από πέρσι όµως ο Σπύρος Βρεττός είχε δείξει την πρόθεσή 
του να επενδύσει στον πολιτισµό και κατάφερε µε τους συνερ-
γάτες του να προχωρήσει πολλά βήµατα µπροστά. 

Κι όλα αυτά µέσα σε ένα περίεργο φετινό καλοκαίρι, µε 
πολλές ιδιαιτερότητες και περίεργες συνθήκες. Μάλιστα δεν εί-
ναι λίγοι οι ∆ήµοι που επέλεξαν να ακυρώσουν τα φεστιβάλ 
και τις παραστάσεις που διοργάνωναν κάθε χρόνο, όπως για 
παράδειγµα έγινε στην Ελευσίνα.  

Μια κίνηση που επέφερε ένα κύµα αντι-
δράσεων τόσο από την πλευρά του συλλό-
γου ηθοποιών όσο και από αυτό των παρα-
γωγών και των διοργανωτών, καθώς δεν 
υπήρχε κάποια σχετική απαγόρευση. 

Αντίθετα ο ∆ήµος Αχαρνών αποφάσι-
σε να στηρίξει εµπράκτως τον πολιτισµό, 
αλλά και τους καλλιτέχνες, οι οποίοι 
επλήγησαν πολύ σοβαρά κατά την πρώ-
τη περίοδο της πανδηµίας και να µην 
ακυρώσει το φεστιβάλ. Μια διοργάνωση 
που όπως φαίνεται από το πρόγραµµά 
της απαιτούσε µεγάλο όγκο δουλειάς 
από όσους εργάστηκαν γι’ αυτό σε µια 
περίοδο που όλα ήταν στον αέρα λόγω 
της περιρρέουσας ατµόσφαιρας και της 
συνεχής αλλαγής δεδοµένων. 

Έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα που προτείνονται και θα 
υπάρχει αυστηρή τήρησή τους ούτως ώστε να µπορέσουν 
όλοι οι δηµότες να απολαύσουν όµορφες «Βραδιές Πολι-
τισµού» στον θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Προφή-
τη Ηλία. Ο πολιτισµός παραµένει πάντα ένα µεγάλο αντί-
δοτο για κάθε κρίση και τέτοιου βεληνεκούς διοργανώσεις 
µπορούν σταδιακά να βάλουν τις Αχαρνές σε µια άλλη ρό-
τα µε τη στήριξη όλων µας. 

ΒΡΑ∆ΙΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
για δεύτερη χρονιά στις Αχαρνές

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»   ΣΤΟ  ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ  
ΧΡΟΝΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ !!!
Με την εγγύηση  του αρχαιότερου   ενεργού  δηµοσιογράφου 
της πόλης µας   Γιώργου  Νιώρα .  ( Περίοδος 1989  - 2020)

ΚΟΝΤΡΑ σε κάθε 
πρόβλεψη - πρό-
γνωση και πεποίθη-
ση πολλών «παροι-
κούνταν περί την Ιε-
ρουσαλήµ», για το 
«βραχύ» µας βίο, 
αποφεύγοντας  τις 
πάµπολλες δυσκο-
λίες (αποκλεισµοί 
από δηµοσιεύσεις, 
∆ηµοσίου, κατάργηση της Ταχυδροµικής ατέλειας) που συνα-
ντήσαµε, τα καταφέραµε, και  η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»  συµπλήρωσε 
στις 22 Αυγούστου 2020,  ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ συνεχούς και αδιάλει-
πτης κυκλοφορίας. 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ του 
Υφυπουργού Αθλητι-
σµού, ορίστηκε Επι-
τροπή ∆ιοίκησης των 
αθλητικών εγκατα-
στάσεων του Ολυµπι-
ακού Χωριού, η οποία 
-µέχρι την σύσταση 
του απαιτούµενου 
Οργανισµού- θα εκπονήσει τον προγραµµατισµό και θα 
προετοιµάσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργα-
σία µε τη ∆ηµοτική Αρχή, για να αναβαθµιστεί και να εκ-
συγχρονιστεί το αθλητικό συγκρότηµα της βορειοανατο-
λικής Αττικής.

Μια λιτή ανακοίνωση 
σχετικά µε την τελευταία 
ηµέρα συναλλαγών του 
κοινού, λόγω της συγ-
χώνευσής της µε τη 
∆ΟΥ Αγίων Αναργύ-
ρων, εξέδωσε η ∆ΟΥ 
Αχαρνών:
«Εν όψει της συγχώνευσης της ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ µε 
τη ∆ΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, η ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ θα 
πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε το κοινό έως και 
την Τετάρτη 02/9/2020.
Την Πέµπτη 3/9/2020 και την Παρασκευή 04/9/2020 
δεν θα πραγµατοποιήσει ουδεµία συναλλαγή.
Από την Τρίτη 08/9/2020 για οποιαδήποτε συναλ-
λαγή θα απευθύνεστε στη ∆ΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.»
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Ορίστηκε Επιτροπή ∆ιοίκησης
των Αθλητικών  Εγκαταστάσεων
του Ολυµπιακού Χωριού
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Έπεσε η αυλαία για τη ∆ΟΥ Αχαρνών

Αδιάκοπος  αγώνας  από  τον  ∆ήµο  για  να  είναι  έτοιµα  τα  σχολεία 
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ για τη χώρα 
µας η έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
Μια σχολική χρονιά που θα είναι 
εντελώς διαφορετική φέτος µε πολ-
λές ιδιαιτερότητες λόγω covid και δι-
αφορετικές ανάγκες. Για το ∆ήµο µας 
παρόµοιο ήταν το κλίµα και πέρσι, 
καθώς είχε προηγηθεί ο σεισµός που 
πλήρωσε κάποια σχολεία. Τότε ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός είχε κληθεί 
να σηκώσει ένα µεγάλο βάρος πριν 
ακόµη αναλάβει τα ηνία του ∆ήµου. 

Σήµερα ο ∆ήµαρχος και η διοί-
κησή του κατάφεραν να ανταπεξέλ-
θουν στις απαιτήσεις και παρέδω-
σαν τα σχολεία έτοιµα στην εκπαι-
δευτική κοινότητα. Μπορεί κάποιοι 
να γκρινιάζαµε τότε, αλλά τα γεγο-
νότα µας διέψευσαν και δεν υπήρξε 

το παραµικρό πρόβληµα. 
Φέτος τα δεδοµένα είναι και πάλι 

ιδιαίτερα, µόνο που αυτή τη φορά ο 
κίνδυνος είναι… αόρατος. Τα µέτρα 
της κυβέρνησης έχουν ανακοινωθεί 
και την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένε-

ται να δοθούν και οι τελικές οδηγίες 
και κυρίως να οριστεί η ηµεροµηνία 
που θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι. 

Ο ∆ήµαρχος  έκανε έγκαιρα τον 
σχεδιασµό και διαρκώς ζητούσε να 
τρέξουν οι διαδικασίες σε όλα τα επί-
πεδα. Αποτέλεσµα είναι να έχουν 
πραγµατοποιηθεί δεκάδες έργα µι-
κρότερα ή µεγαλύτερα στα σχολεία 
του ∆ήµου, τα οποία είναι έτοιµα να 
υποδεχτούν µαθητές και εκπαιδευτι-
κούς. Παράλληλα έχει γίνει µεγάλη 
προεργασία στο θέµα της αντιµετώπι-
σης της πανδηµίας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα  από την πολιτεία.  

Έτσι  όλα δείχνουν πως τα σχο-
λεία  µας  είναι έτοιµα για το πρώ-
το κουδούνι, όποτε κι αν αυτό χτυ-
πήσει. 
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ÍÝï «ÓÊÁÍÄÁËÏ» 
óôï Ïëõìðéáêü ×ùñéü; 
Ëßãá ìÝôñá áðü ôï «áìáñôùëü» êôßñéï ðïõ èá 
ãéíüôáí ôá Õð. Åñãáóßáò êáé ðïõ ôåëéêÜ Ýãéíå: 
«Âáôïðåäéêü óêÜíäáëï», ìÜëëïí õðÜñ÷åé Ýíá 
áêüìç ðéï ìåãÜëï óêÜíäáëï, áõôü ôïõ ôåñÜóôé-
ïõ Åìðïñéêïý ÊÝíôñïõ.!
Óôçí ôåñÜóôéá Ýêôáóç ôùí 60.000 ô.ì. ðñéí Ýîé 
÷ñüíéá ïñßóôçêå ç äçìéïõñãßá åíüò ìåãÜëïõ 
Åìðïñéêïý ÊÝíôñïõ ðïõ ðñïöáíþò èá åß÷å êáé 
ìåãÜëç ðñïóöïñÜ ðñïò ôçí ðüëç. 
Ùóôüóï ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá ïýôå «ðåôñáäÜêé» äå 
ìðÞêå ãéá ôï åìðïñéêü êÝíôñï áëëÜ êáé ó÷åäüí 
áãíïåßôáé ç ôý÷ç ôïõ êáé ç ôý÷ç ôùí 60.000 ô.ì. 
ìéáò ìåãÜëçò Ýêôáóçò ìå ðïëý ìåãÜëç áîßá - 
ìðïñåß êáé ãéá ôïí ÄÞìï.
Ôï íÝï «ÓêÜíäáëï» ìÜëëïí èá Ý÷åé óõíÝ÷åéá êáé 
âÜèïò, üðùò öáßíåôáé êé áõôü ôï ñåðïñôÜæ ôïõ 
Åëåýèåñïõ Ôýðïõ ôçò ÊõñéáêÞò 06/02/2011 
áëëÜ êé áðü ôçí «Á×ÁÑÍÁÚÊÇ» óôçí ôçëåãñáöéêÞ 
áíáöïñÜ áðü ôçí óôÞëç ôïõ ÃéÜííç Âïýëãáñç, 
ôñåéò ìÝñåò íùñßôåñá.

.......................................................................

ÄçìïôéêÞ ÐéíáêïèÞêç 
Á÷áñíþí

Ôáîßäé óôï ÷ñüíï, ìÝóá áðü ôïõò 
ðßíáêåò ôïõ Ëáúêïý ÆùãñÜöïõ 
ôçò ðüëçò ìáò ×ñÞóôï ÔóåâÜ 
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ÁÈËÇÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇÓ 
ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ

ÏëõìðéÜäá: 
1⁄4ôáí ç êßíçóç 
ãßíåôáé ôÝ÷íç,  
ãßíåôáé ôáîßäé 
óôç ÷þñá ôùí 
èáõìÜôùí

ÓÅËÉÄÁ. 9  ÓÅËÉÄÁ 7. 

ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÊÁÔÏÉÊÙÍ 2011 
Ìéá óõëëïãéêÞ êáé áôïìéêÞ ðñÜîç åõèýíçò 

ÁÐÏÃÑÁÖÇ, ìå Ýíá áðëü åñþôçìá: 
ÐñÝðåé íá áðïãñáöïýìå üëïé áíå-
îáéñÝôùò, üóïé êáôïéêïýìå ìüíéìá 
óôçí ðüëç «ÍÁÉ» Þ «Ï×É»;
ÈÝëïõìå íá ôçñïýíôáé ïé êáíüíåò ôçò 
éóïðïëéôåßáò ãéá üëïõò «ÍÁÉ» Þ «Ï×É»; 
ÅÜí ÍÁÉ, ôüôå åðéâÜëëåôáé íá áðïãñá-
öïýìå åäþ ó’ áõôÞ ôç ðüëç, ãéá íá 
ðëçñþíïõìå üëïé «ÉÓÁ» êáé «ÏÌÏÉÁ».
1⁄4óïé äåí áðïãñÜöïíôáé, ðáñüëï ðïõ 
åßíáé ìüíéìïé êÜôïéêïé êáé áðáéôïýí ôá 
ßäéá äéêáéþìáôá, ùóôüóï äåí ðëçñþ-
íïõí ôá ßäéá ìå áõôïýò ðïõ áðïãñÜ-
öïíôáé, áëëÜ ëéãüôåñá ìÝóù ÊÁÐ. 
Åäþ èá ðñÝðåé íá ðáñÝìâåé ï ÄÞìïò, 
íá äéáóôáõñþóåé êáé áí áðïäåé÷èåß üôé 
åßíáé ìüíéìïé êÜôïéêïé áëëÜ äåí Ý÷ïõí 
áðïãñáöåß, ôüôå íá ôïõò åðéâÜëëåé 
éóüðïóï «åéäéêü ôÝëïò», áðü ôçí áðþ-
ëåéá ôùí ÊÁÐ, ìÝóù ôïõ áíôáðïäïôé-

êïý ôÝëïõò ôçò ÄÅÇ..
Åßíáé áäéáíüçôï óå ìéá ðüëç ìå 
150.000 êáô. íá åéóðñÜôôïíôáé ÊÁÐ 
áðü ôï êñÜôïò, ìüíï ãéá ôïõò ìéóïýò 
(75.000 êáô.) êáé ðïõ åí ôÝëåé åßíáé 
ôá: «êïñüéäá ôçò ðüëçò ðïõ ðëçñþ-
íïõí».
Ôï êñÜôïò, ï ÄÞìïò êáé ðÜíù áð’ üëá 
ç ôïðéêÞ êïéíùíßá, ç åðé÷åéñçìáôéêÞ 
êïéíüôçôá êáé ïé ôïðéêïß öïñåßò, ðñÝ-
ðåé íá áðïöáóßóïõìå: 

ÐñÝðåé íá åéóðñÜôôåé ç ðüëç ÊÁÐ, 
ßóéá êáé üìïéá ãéá üëïõò ôïõò êáôïß-
êïõò ÍÁÉ Þ Ï×É;;
Ç áðüöáóç ðñÝðåé íá ðáñèåß ôþñá, 
äéüôé óå ìéá ðüëç ðïõ ìåãáëþíåé êáé 
áõîÜíåôáé ðëçèõóìéáêÜ ìå ñáãäáßïõò 
ñõèìïýò, ïé óõíÝðåéåò èá åßíáé êáôá-
óôñïöéêÝò.
1⁄4÷é ìüíï äåí èá ìðïñïýí íá ìáæåýï-
íôáé óêïõðßäéá, íá êëåßíïíôáé ëáêêïý-
âåò (ü÷é ðùò ôï êÜíåé êáëÜ ï ÄÞìïò), 
áëëÜ èá ìáò êáôáó÷Ýóïõí êáé ôéò 
ðïëëÝò, áëëÜ ó÷åäüí êáôåóôñáììÝ-
íåò…ðáéäéêÝò ÷áñÝò!
Óýìöùíá ìå ôçí ÅèíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ 
Õðçñåóßá ôçò ÅëëÜäáò, ç ãåíéêÞ áðï-
ãñáöÞ ôïõ ðëçèõóìïý êáé ôùí êáôïé-
êéþí èá äéåîá÷èåß áðü ôéò 30 Ìáñôßïõ 
2011 Ýùò ôéò 13 Áðñßëéïõ 2011

«ÊÅÑÊÏÐÏÑÔÁ» ÃÉÁ ÔÏÍ 
ÔÅÌÁ×ÉÓÌÏ ÔÏÕ ÌÅÍÉÄÉÏÕ 

 Ç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí õðçñåóéþí 
ôïõ É.Ê.Á. óôç Ëåùöüñï Êýìçò

• Óå ëéãüôåñï áðü äýï ìÞíåò ç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí 
õðçñåóéþí óôï Êåíôñéêü êôßñéï ôçò Ëåùöüñïõ Êýìçò
• Åëëåßøåé êåíôñéêÞò áðï÷Ýôåõóçò, 
ìïëõóìáôéêÜ êáé ôïîéêÜ õëéêÜ êáôáëÞãïõí
óôïí õäñïöüñï ïñßæïíôá, åãåßñïíôáò êéíäýíïõò 
ãéá ôç äçìüóéá õãåßá 
• Ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ ãéá ôïí  êáôáêåñìáôéóìü 
ôïõ ÄÞìïõ êáé åîõðçñÝôçóç  ôùí äçìïôþí 
áðü õðïêáôáóôÞìáôá üìïñùí ÄÞìùí, êñïýåé
 ï ÄÞìáñ÷ïò ÓùôÞñçò Íôïýñïò
• ËÜâñïò êáôÜ ôçò éäéùôéêïðïßçóçò  ôçò Äçìüóéáò 
Õãåßáò ï Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò, ãéáôñüò Íßêïò ÌðïõæéÜíçò
• ÓùôÞñçò Íôïýñïò : ÐëÞãìá ãéá ôï Åìðïñéêü 
ÊÝíôñï ôùí Á÷áñíþí 
• Íôßíïò Âñåôôüò : 1⁄4÷é óôçí ìåôåãêáôÜóôáóç - 
Õðåñâïëéêü ôï åíïßêéï
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ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÊÁÔÏÉÊÙÍ 2011 
Ìéá óõëëïãéêÞ êáé áôïìéêÞ ðñÜîç åõèýíçò 

Åßíáé áäéáíüçôï óå ìéá ðüëç ìå 
150.000 êáô. íá åéóðñÜôôïíôáé ÊÁÐ 
áðü ôï êñÜôïò, ìüíï ãéá ôïõò ìéóïýò 
(75.000 êáô.) êáé ðïõ åí ôÝëåé åßíáé 
ôá: «êïñüéäá ôçò ðüëçò ðïõ ðëçñþ-

Ôï êñÜôïò, ï ÄÞìïò êáé ðÜíù áð’ üëá 
ç ôïðéêÞ êïéíùíßá, ç åðé÷åéñçìáôéêÞ 
êïéíüôçôá êáé ïé ôïðéêïß öïñåßò, ðñÝ-êïéíüôçôá êáé ïé ôïðéêïß öïñåßò, ðñÝ-êïéíüôçôá êáé ïé ôïðéêïß öïñåßò, ðñÝ

ÐñÝðåé íá åéóðñÜôôåé ç ðüëç ÊÁÐ, 
ßóéá êáé üìïéá ãéá üëïõò ôïõò êáôïß-ßóéá êáé üìïéá ãéá üëïõò ôïõò êáôïß-ßóéá êáé üìïéá ãéá üëïõò ôïõò êáôïß
êïõò ÍÁÉ Þ Ï×É;;
Ç áðüöáóç ðñÝðåé íá ðáñèåß ôþñá, 
äéüôé óå ìéá ðüëç ðïõ ìåãáëþíåé êáé 
áõîÜíåôáé ðëçèõóìéáêÜ ìå ñáãäáßïõò 
ñõèìïýò, ïé óõíÝðåéåò èá åßíáé êáôá-
óôñïöéêÝò.
1⁄4÷é ìüíï äåí èá ìðïñïýí íá ìáæåýï-
íôáé óêïõðßäéá, íá êëåßíïíôáé ëáêêïý-
âåò (ü÷é ðùò ôï êÜíåé êáëÜ ï ÄÞìïò), 
áëëÜ èá ìáò êáôáó÷Ýóïõí êáé ôéò 
ðïëëÝò, áëëÜ ó÷åäüí êáôåóôñáììÝ-ðïëëÝò, áëëÜ ó÷åäüí êáôåóôñáììÝ-ðïëëÝò, áëëÜ ó÷åäüí êáôåóôñáììÝ
íåò…ðáéäéêÝò ÷áñÝò!
Óýìöùíá ìå ôçí ÅèíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ 
Õðçñåóßá ôçò ÅëëÜäáò, ç ãåíéêÞ áðï-
ãñáöÞ ôïõ ðëçèõóìïý êáé ôùí êáôïé-
êéþí èá äéåîá÷èåß áðü ôéò 30 Ìáñôßïõ 
2011 Ýùò ôéò 13 Áðñßëéïõ 2011

«ÊÅÑÊÏÐÏÑÔÁ» ÃÉÁ ÔÏÍ 
ÔÅÌÁ×ÉÓÌÏ ÔÏÕ ÌÅÍÉÄÉÏÕ 

 Ç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí õðçñåóéþí 
ôïõ É.Ê.Á. óôç Ëåùöüñï Êýìçò

• Óå ëéãüôåñï áðü äýï ìÞíåò ç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí 
õðçñåóéþí óôï Êåíôñéêü êôßñéï ôçò Ëåùöüñïõ Êýìçò
• Åëëåßøåé êåíôñéêÞò áðï÷Ýôåõóçò, 
ìïëõóìáôéêÜ êáé ôïîéêÜ õëéêÜ êáôáëÞãïõí
óôïí õäñïöüñï ïñßæïíôá, åãåßñïíôáò êéíäýíïõò 
ãéá ôç äçìüóéá õãåßá 
• Ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ ãéá ôïí  êáôáêåñìáôéóìü 
ôïõ ÄÞìïõ êáé åîõðçñÝôçóç  ôùí äçìïôþí 
áðü õðïêáôáóôÞìáôá üìïñùí ÄÞìùí, êñïýåé
 ï ÄÞìáñ÷ïò ÓùôÞñçò Íôïýñïò
• ËÜâñïò êáôÜ ôçò éäéùôéêïðïßçóçò  ôçò Äçìüóéáò 
Õãåßáò ï Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò, ãéáôñüò Íßêïò ÌðïõæéÜíçò
• ÓùôÞñçò Íôïýñïò : ÐëÞãìá ãéá ôï Åìðïñéêü 
ÊÝíôñï ôùí Á÷áñíþí 
• Íôßíïò Âñåôôüò : 1⁄4÷é óôçí ìåôåãêáôÜóôáóç - 
Õðåñâïëéêü ôï åíïßêéï
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Τα τελευταία χρόνια, οι δημοσιογράφοι ακολουθούν 
την τακτική των καλλιτεχνών. Πουλάει ό,τι εμφανίζεται 

αριστερίστικο. Αλλιώς θα μείνεις άνεργος και άεργος. Το στο-
μάχι δεν έχει ιδεολογίες. Όταν είναι άδειο πονάει. 

Όταν μια νέα γνώση δεν συνοδεύεται από αληθινή 
ρεαλιστική εμπειρία, μπορεί να αποβεί καταστρεπτι-

κή. Όταν η νέα γνώση χρησιμοποιείται μόνον για πλουτι-
σμό, χωρίς ηθικό φραγμό, χωρίς  τις καταστροφικές της 
παρενέργειες, σωστότερο είναι να μένει ανενεργή. Πυρη-
νικά, χημικά, βιολογικά όπλα.

Όλοι οι γέροι γνωρίζουν πολύ καλά ένα απλοϊκό πράγ-
μα. Εύκολα κάθεσαι, δύσκολα σηκώνεσαι. Ευτυχώς κά-

ποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες εξυπηρετούν 
με τις πατέντες τους και τους γέρους , αλ-
λά και το βιοποριστικό τους. 

Είναι τόσο  απλοϊκό, που δεν χρει-
άζονται ειδικές γνώσεις. Όταν το 

χρέος του κράτους είναι μεγαλύτερο 
του ΑΕΠ ( Ακαθάριστο  Εθνικό Προϊόν), 
θα είμαστε πάντα χρεωμένοι και μίζεροι. 
Για να αυξηθεί το ΑΕΠ, πρέπει με κάθε 
τρόπο όλοι να εργαστούμε.

Όταν κτίζουμε στο Δέλτα των ποτα-
μών αυθαίρετα κτίσματα, να μην πα-

ρακαλούμε κανέναν θεό να μας βοηθή-
σει. Όποιος δεν θέλει να βοηθήσει τον 
εαυτόν του, να μην ελπίζει από πουθενά.

Οι άνδρες κάποιας ηλικίας, όταν 
βλέπουν ότι η Εφημερίδα δεν έχει 

μέσα οφθαλμόλουτρα, τους αφήνει αδιάφορους. Οι εκ-
δότες ας το προσέξουν, σίγουρα θα αυξηθεί το τιράζ.

Ο Σουλτάνος της Τουρκίας, επιδιώκει ένα θερμό επει-
σόδιο,, για να ανεβάσει το Εθνικιστικό φρόνιμα του λα-

ού του. Όμως μήπως του συμβεί το ανάποδο και κρυφτεί 
σε κάποιο λαγούμι, σαν τον Καντάφι και τον Σαντάμ Χουσε-
ϊν; Ίδωμεν.

Για να αυξηθεί η κατανάλωση τροφίμων στα Σούπερ 
μάρκετ, πρέπει οι ιδιοκτήτες να παραγγείλουν στους 

αρωματοποιούς, να κατασκευάσουν αρώματα με μυρω-
διές, από σουβλάκι, αρνάκι, ψητό, κοκορέτσι, κοντοσού-
βλι, κοτόπουλο στη σχάρα και τέτοια. Σίγουρα θα αυξή-
σουν τον τζίρο τους. Όλα γίνονται…

Πολλά πράγματα θα αλλάξουν στην μέση Ανατολή, με-
τά την απόσυρση της υποστήριξης των Παλαιστινίων, 

από την Σαουδική Αραβία και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.  
Δεν βλέπω τους παπάδες του Ιράν να βασιλεύουν για πολύ 
ακόμη καιρό. Και η πολιτική των ΗΠΑ θα αλλάξει ανεξάρτη-
τα ποιος θα εκλεγεί Πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να πάμε στο 

Μαντείο των Δελφών για να το μάθουμε. 
Είχαμε την δεκαετία με τα μνημό-
νια, μας ήλθε ο Κορωνοϊός. Μετά 

καπάκι και ο Ερντογάν και έδεσε το γλυ-
κό. Σφίξανε τα γάλατα παιδιά και σου-
λουπωθείτε. Την γυναίκα μου, της λέ-
γω. Γυναίκα μην σταματήσεις να γκρι-
νιάζεις, γιατί θα με βάλεις σε ανησυχία, 
ότι κάτι έχεις πάθει.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, διακαής 
πόθος των κομμάτων της όλης αντι-

πολίτευσης, είναι να μαζευτούν όλοι οι 
αρχηγοί των κομμάτων σε μια αίθουσα, 
να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν για την 
δημιουργία μιας κοινής εθνικής στρατηγι-
κής για την εξωτερική πολιτική της χώρας. 
Η θέση του κάθε κόμματος γι αυτό, είναι 

γνωστή και καθαρή, από το 1974. Ποιος δουλεύει ποιόν; Ή 
τα κόμματα θεωρούν το σύνολο του Ελληνικού λαού ποί-
μνιο, που χρειάζεται ποιμενάρχης, ή έχουν μαζέψει  στους 
κόλπους τους, πανηλίθιους. Ψάξτε το και ενημερώστε και μέ-
να. Είμαι αργόστροφος.

Είμαι γέρων με υποκείμενα νοσήματα. Δηλαδή στο 
παραπέντε. Ο παππούς μου που είχε περάσει δύο πα-

γκοσμίους πολέμους, προσφυγιές, πείνες, θανάτους, ορ-
φάνιες, κατοχές, υπέφερε τα πάνδεινα και επιβίωσε, με 
συμβούλευε.  Το δημόσιο είναι ένα κάρο που βαδίζει πο-
λύ αργά, αλλά ποτέ δεν σταματά. Δηλα-
δή εις οιωνός  άριστος αμύνεστε περί 
πάτρις. Τόσο απλό και τόσο αληθινό. 

Βρε  γυναίκα σου έχω πει χίλιες φορές, 
μην με απασχολείς όταν δημιουργώ, 

μου αποπροσανατολίζεις την έμπνευση. Και 
τι δημιουργείς βρε άντρα μου;  Πατάτες τη-
γανητές και ψάχνω, εάν το αλάτι πρέπει να 
το ρίξω πριν ή μετά το τηγάνισμα.

Στην μεγάλη γιορτή του δεκαπε-
νταύγουστου, μνημονεύουν τους 

αρχιερείς, πολλά τα έτη, δηλαδή δοξάστε 
με. Όμως την Θεοτόκο, την βγάζουν έξω 
από την Αγία Τριάδα. Γιατί;  Ο πατήρ έχει 
πνεύμα, ο υιός έχει πνεύμα. Το Άγιο Πνεύ-
μα, ποιανού είναι; Κάποιος όχι ιερωμένος 
αλλά θεολόγος να μου εξηγήσει. Διδάχθηκα θρησκευτικά 
στο Δημοτικό σχολείο. Πιστεύω πως θα το καταλάβω.

Το μυθιστόρημα, η ποίηση, η σάτιρα, η επιστημονική 
φαντασία, το λιβελογράφημα, ένα ευχάριστο σενάριο, 

μια κωμωδία, μια πραγματική κοινωνική  εξιστόρηση συμ-
βάντων, είναι ευχάριστο ανάγνωσμα,  δηλαδή λογοτεχνία. 
Το ερώτημα είναι, πόσο έχουμε να ωφεληθούμε από  το κά-
θε είδος. Σωστό είναι να κάνουμε επιλογή και να ξεσκαρτά-
ρουμε. Αλλιώς  χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο μας και ξεφεύ-
γουμε. Αλλιώς θέλουμε να είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε 
και αλλιώς είναι στην πράξη.

Τα Θεοκρατικά πολιτεύματα, καθεστώτα, είναι 
άκρως επικίνδυνα. Κανένας  θεός δεν δίνει εντο-

λή να σκοτώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αυτό 
είναι γεγονός που το παράγουν οι άνθρωποι, για λό-
γους κυριαρχίας. Τίποτε απολύτως δεν είναι θέλημα 
θεού. Είναι σωστό, λάθος, επικίνδυνο, θανατηφόρο, 
έξυπνο ή ηλίθιο, ανθρώπινο θέλημα. Η μητέρα φύ-
ση δεν θέλει να σκοτώνει τα όντα της. Όμως όταν 
εμείς οι άνθρωποι παρεμβαίνουμε στην λειτουργία 
της, λογικό είναι να επαναφέρει την τάξη,  την κανο-
νικότητα.

Συγχωρούμε, κουταμάρες και λάθη από άγνοια. 
Αθώα ψέματα. Άπρεπες συμπεριφορές που δεν επα-

ναλαμβάνονται. Μικροπαραβάσεις πταίσματα που όλοι λί-
γο – πολύ, κάνουμε. Κάποιον που μας έβλαψε άθελά του, 
αλλά δείχνει έμπρακτη μετάνοια. Όμως δεν συγχωρούμε 
την συνειδητή, εσκεμμένη ατιμία. Ότι έδωσες, αυτό θα ει-
σπράξεις. 

Η πρώτη αγάπη δεν λησμονιέται λέμε όλοι. Βρέθη-
καν τυχαία σε ένα τραπέζι, παππούδες και γιαγιά-

δες, συμμαθητές από το δημοτικό σχολείο. Μεταξύ 
πολλών άλλων, λέγει μια γιαγιά σε ένα γέρο. Βρε συ, 
αφού από πιτσιρίκα μου έκανες  καμάκι, γιατί δεν με πα-
ντρεύτηκες; Άντε καθάρισε τώρα εσύ.

Το να μην υπηρετήσεις την στρατιωτική σου θητεία, 
γίνεται, αρκεί να έχεις πολλά χρήματα και ένα ισχυρό 

πολιτικό μέσο. Αυτό το κάνεις όχι από αγάπη προς την πα-
τρίδα μας, αλλά γιατί είσαι ένας δόλιος τυχάρπαστος. Δη-
λαδή ένα τίποτα. Μην αγανακτείς γιατί δεν σου δίνει κανείς 
εκτίμηση ή σημασία.

Είναι ευεργετική λειτουργία, με τα παιδιά, να λει-
τουργείς σαν παιδί και με τους μεγάλους με την λο-

γική σου και την εμπειρία σου. Δεν μειώνεις καθόλου 
τον εαυτό σου. Όλοι εκτιμούμε την γνώση και την συ-
μπεριφορά.

Η λαϊκή σοφία δηλαδή οι παροιμίες, είναι αξεπέρα-
στες. Είναι η πείρα χιλιάδων ετών. Όπως κουμπώσου 

στον φίλο σου, φυλάξου από τον εχθρό σου. 
Όλα τα έμβια όντα έχουν δύο βασικά ένστικτα. 
Την επιβίωση και την αναπαραγωγή. Μόνο ο άν-

θρωπος πέραν από αυτά τα ένστικτα έχει και άλλα πολ-
λά, με διαφορετική ένταση. Είναι για-
τί, πέραν από την βιολογική εφυϊα 
μας, η φύση μας έχει δώσει και το συ-
ναίσθημα.

Οι γυναίκες πρέπει να φέρονται 
ελαφρώς έξυπνα. Όταν κάποιος τις 

ρωτά πόσο χρονών είναι να λένε. Είμαι 
σαράντα και κάτι, Πενήντα και κάτι, εξή-
ντα και κάτι και πάει λέγοντας. Το κάτι 
μπορεί να είναι από μέρες μέχρι χρόνια. 
Δεν είναι ανάγκη να λένε το πιστοποιητι-
κό γέννησης τους.

Ένας  φίλος μου, μου λέγει. Όταν 
μιλάς για θρησκεία, μην λες 

πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις. 
Εγώ του απαντώ, Μπορεί να καταλα-

βαίνω περισσότερα από τους ιερωμένους, ίσως και λι-
γότερα. Άστο αυτό να αιωρείται,. Είναι δικό μου θέμα 
και αγνόησε το, μην του δίνεις σημασία. Είναι αυτό που 
λέμε, δεκτόν αλλά όχι αποδεκτόν.

Έχω ακούσει ένα πατέρα να λέγει στον γιό του. Αγόρι 
μου σε έστειλα στο εξωτερικό μοσχαράκι να σπουδά-

σεις και μου γύρισες βόδι. Τώρα ποιος είναι  ο σωστός να 
μου το πείτε και σε μένα. Εγώ πάντως δεν βγάζω άκρη. Άσε 
που μπορεί να σου γυρίσει διπολικός.

Γι όλους τους πολέμους υπάρχουν αιτίες και δικαι-
ολογήσεις. Τα αίτια φυσικά ή τεχνικά, είναι οι 

πραγματικές προθέσεις. Οι δικαιολογήσεις, εξαρτώνται 
από την άμυνα ή την επίθεση. 
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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»

 Η ζωή μας όλη είναι 
θυμοσοφία, σκέψεις 
και συμπεράσματα. 

Δηλαδή, θυμοσοφία είναι η 
λαϊκή, η εμπειρική σοφία, 
σκέψεις είναι η μελέτη της 
και συμπεράσματα είναι η 
προσωπική κρίση. Κάτι θα 
απορρίψουμε, κάτι θα εγκρί-
νουμε.  Δεν γίνεται να συμ-
φωνούμε σε όλα, γιατί από 
φύση είμαστε διαφορετικοί 
χαρακτήρες.

Χαμηλή στάθμη νοη-
μοσύνης, είναι μια βι-
ολογική κατάσταση 

που την παίρνουμε με την 
γέννηση μας. Όμως, η μητέ-
ρα φύση, δεν αδικεί κανέ-
ναν. Σε όλους μας δίνει ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 
Πως αλλιώς θα διακρίναμε 
την διαφορά. Τον κουτό τον 
κάνει πονηρό. Δηλαδή κου-
τοπόνηρο.

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

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία; Μετά από εισήγηση της Εθνι-
κής Επιτροπής, προγραμματίζεται η επαναλειτουργία όλων 
των σχολικών μονάδων σε πλήρη σύνθεση και με αυξημέ-

να μέτρα προστασίας και πρόληψης. Ανάμεσα στα εν λόγω μέτρα, 
περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: 
l η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκ-
παίδευση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας στα παιδιά από το 
Νηπιαγωγείο έως και τη Γ΄ Δημοτικού, μαζί με την εξαιρετικά σημα-
ντική υγιεινή των χεριών και τον τακτικό αερισμό των κλειστών χώ-
ρων.
l με μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η δωρεάν διάθεση μα-
σκών σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, αντισηπτικών .
l πρόβλεψη για διαφορετικά διαλείμματα για τον περιορισμό συγ-
χρωτισμού πολλών μαθητικών ομάδων,
l η προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων,
l οι σχολικοί εορτασμοί ανά τμήμα,
l οι μαθητικοί διαγωνισμοί με τήρηση μέτρων προστασίας,
l η μη πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών και συνεδρίων,
l οι επισκέψεις (π.χ. σε δημόσια κτήρια, μουσεία) ανά τμήμα,
l η διενέργεια αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικό χώρο, και 
εφόσον τα αθλήματα είναι ομαδικά, σε μικρές σταθερές ομάδες,
l η ισχυρή σύσταση για χρήση παγουριού, λύση που και περιορί-
ζει την πόση νερού απευθείας από τη βρύση.

Την απόφαση κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης, ύψους 
6.195.000,00 € στους Δήμους για την προμήθεια μασκών για 
μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό από το πρόγραμμα «Φι-

λόδημος ΙΙ», υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικά-
κος. Στην απόφαση καταγράφεται πόσα κονδύλια για μάσκες θα δο-
θούν σε κάθε Δήμο καθώς και οι προδιαγραφές για τις μάσκες. Τα πο-
σά που θα διατεθούν στους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, 
Αχαρνών, Ιλίου, Πετρουπόλεως και Φυλής έχουν ως εξής: Δήμος Αγί-
ων Αναργύρων-Καματερού: 9.440 μαθητές, ποσό 42.000 ευρώ. Δή-
μος Αχαρνών: 16.731 μαθητές, ποσό 74.000 ευρώ. Δήμος Ιλίου: 
11.956 μαθητές, ποσό 53.000 ευρώ. Δήμος Πετρούπολης: 7.906 μα-
θητές, ποσό 35.000 ευρώ. Δήμος Φυλής: 7.753 μαθητές, ποσό 35.000 
ευρώ.

Στην πρόσληψη 112 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών 
μονάδων προχωρά, άμεσα, ο δήμος Αχαρνών. Συγκεκριμέ-
να πρόκειται για ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων 

εκ των οποίων 87 μερικής απασχόλησης και 25 πλήρους απασχό-
λησης, που θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου στην καθαριότη-
τα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας για το 
διδακτικό έτος 2020-2021.  Η αίτηση συμμετοχής, υποβλήθηκαν  
ηλεκτρονικά. Η προθεσμία υποβολής έληξε την Τρίτη 25/8/2020.

Με 1.155.000 ευρώ, θα επιχορηγηθεί ο Δήμος Aχαρνών από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, για την προμήθεια επτά απορριμματο-
φόρων, στο πλαίσιο του άξονα «H τοπική ανάπτυξη και η προ-

στασία περιβάλλοντος», του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».Σύμφω-
να με στελέχη της δημοτική αρχής «η χρηματοδότηση για την αγορά 7 
απορριμματοφόρων, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» ναι μεν 
συνιστά θετική εξέλιξη ωστόσο η προσπάθεια για πλήρη ανανέωση 

του στόλου των οχημάτων καθαριότητας, συνεχίζεται.
Ικανοποιητικός ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός  με τις σχετικά 
με την έγγριση μελέτης της Λεωφ. Καραμανλή,  τόνισε σχε-
τικά: «Επιτέλους ύστερα από πολλά χρόνια ένα τόσο σημα-

ντικό έργο, που περιλαμβάνει τα αντιπλημμυρικά και την ανάπλα-
ση της Λεωφόρου Καραμανλή, αρχίζει ουσιαστικά. Με την έγκρι-
ση της απόφασης για την κατασκευή της μελέτης γίνεται ένα πολύ 
σημαντικό βήμα για να δοθεί λύση σε ένα μείζον πρόβλημα για όλη 
την πόλη».

Στη λήψη απόφασης τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελε-
στέων έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 
και την ένταξη 90 εμβληματικών  έργων συνολικού προϋπολο-

γισμού 132 εκατ. ευρώ προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασής του τέλους Ιουλίου..  Σύμφωνα 
με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ο συνολικός προϋπολογισμός των 
έργων ανέρχεται στα 202.211.121 € και αφορά συνολικά 948 έργα. Η 
εισήγηση η οποία υπερψηφίστηκε πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Οικονομικών Ν. Πέππα ο οποίος συνεπικουρήθηκε από 
την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Τεχνικών έργων Ε. Κοσμίδη. 

ΑΟ Αχαρναϊκός ανακοινώνει ότι από σήμερα Δευτέρα 24 
Αυγούστου 2020 ξεκινούν οι εγγραφές στις Ακαδημίες Πο-
δοσφαίρου.  Τα γραφεία των ακαδημιών για πληροφορί-

ες – εγγραφές βρίσκονται στο γήπεδο “Δημοτικό στάδιο Αχαρ-
νών” επί της οδού Μάριου Σουλούκου και θα λειτουργούν κα-
θημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 17:00 μ.μ. 
έως 21:00 μ.μ. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί αναλυτικά το 
πρόγραμμα προπονήσεων και το προπονητικό τιμ των τμημά-

των. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Πάσιαλης Βασίλειος 6981754603
Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική μετά το αρνητικό ρεκόρ 
των 141 νέων κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν, από τον ΕΟ-
ΔΥ, την Κυριακή. Οι τρεις περιοχές που φαίνεται να έχουν κα-
ταγράψει τα περισσότερα περιστατικά είναι, σύμφωνα με ρε-

πορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Star, η Γλυφάδα, η Κηφισιά και η 
Βουλιαγμένη. Στον δήμο Γλυφάδας εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέ-
ρες 50 κρούσματα κορωνοϊού και αμέσως σήμανε συναγερμός σε 
ΕΟΔΥ και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην Κηφι-
σιά, την ίδια στιγμή, καλούνται όλοι οι δημότες επιστρέφοντας από τις 
διακοπές τους να τηρήσουν τα μέτρα. Η Βουλιαγμένη είναι μια ακό-
μη περιοχή όπου συγκεκντρώνεται υψηλός αριθμός μολύνσεων. Κα-
ταγράφηκαν, ειδικότερα, 28 κρούσματα σε μια μόνο ημέρα. Οι τρεις 
δήμοι της Αττικής βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης 
καθώς μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται η επιστροφή και άλλων 
αδειούχων από τα νησιά.

Απίστευτη τραγωδία εξελίχθηκε στην Βαρυμπόμπη, στις 29 
Ιουλίου 2020,  καθώς νεκροί ανασύρθηκαν τρεις άνδρες από 
φρεάτιο της περιοχής. Οι τρεις άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς 

τις αισθήσεις τους, λίγο πριν από τις 5:30 το πρωί, από φρεάτιο βά-
θους περίπου οκτώ μέτρων στην περιοχή Φλόγα της Βαρυμπόμπης 
κοντά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες οι πυροσβέστες εντόπισαν μία αυτοσχέδια σκάλα, με την οποία 
κατέβηκαν οι άτυχοι άνδρες στον πυθμένα του πηγαδιού, μια γεν-
νήτρια την οποία είχαν τοποθετήσει μέσα στο πηγάδι και ένα αυτο-
σχέδιο σωλήνα για να βγαίνουν τα αέρια. Προανάκριση διενεργεί 
η Αστυνομία για τα αίτια της τραγωδίας.

Με μεγαλοπρέπεια τελέστηκε χθες βράδυ, στον γεμάτο από 
κόσμο ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών, ο Μέγας Πα-
νηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σε-

βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. 
Αθηναγόρα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ο Όρ-
θρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον εσπερινό το παρών 
έδωσαν οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης Βρεττός, Νικόλαος Δαμάσκος, Άγ-
γελος Αραμπατζής και ο ειδικός σύμβουλος για θέματα παιδείας Γιάν-
νης Κατσανδρής.

Ιερός  Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνές. Χρόνια πολλά, κα-
λά κι ευλογημένα!! 303 χρόνια συμπληρώνονται από την 
μετακομιδή του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου 

από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου  Πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία, στον αύλειο χώρο του Ναού, όπου 
μας τίμησαν με την παρουσία τους οι ιεροκήρυκες της Μητροπό-
λεως μας, αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Κόκλας και αρχιμανδρί-
της Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο. Συμ-
μετείχαν επίσης ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ράπτης και ο πρωτοπρε-
σβύτερος Βασίλειος Πλιάτσικας από τον καθεδρικό ναό του Αγί-
ου Βλασίου Αχαρνών.
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Οι µεταναστευτικές ροές συνεχίζονται 
στον Έβρο και στα νησιά…
Σύµφωνα µε διαδικτυακούς τόπους, στα Νη-
σιά µας και στον Έβρο τα στοιχεία δείχνουν 
πως λαθροµετανάστες εξακολουθούν να ει-
σέρχονται απρόσκλητοι στην Ελλάδα µε την 
βοήθεια Μ.Κ.Ο. σε µικρότερο αριθµό, αλλά 
έρχονται και παραµένουν προσθετικά στη 
χώρα µας.  

Στον ακριτικό Νοµό το κέντρο πρώτης υπο-
δοχής και το προαναχωρησιακό Κέντρο στο 
φυλάκιο, αλλά και τα Αστυνοµικά Τµήµατα σε 
όλο το µήκος του Νοµού δεν χωρούν άλλους 
πρόσφυγες.

Η κατάσταση τείνει να ξεφύγει και στα δύο 
Κέντρα Φιλοξενίας της Θεσσαλονίκης,  όπου 
εκεί συµβαίνουν τακτικά αιµατηρά επεισόδια 
µεταξύ των λαθροµεταναστών. Τα µοναδικά 
που απέµειναν ανοιχτά µετά την προσφυγική 
κρίση. 

Ειδικά στα ∆ιαβατά οι πρόσφυγες πλέον εί-
ναι διπλάσιοι απ’ όσους έµειναν µέχρι πριν λί-
γες ηµέρες στα κοντέϊνερ και οι νεοαφιχθέντες 
αναγκάζονται να ζουν σε µικρές καλοκαιρινές 
σκηνές, επαναλαµβάνοντας εικόνες Ειδοµένης.

Η κατάσταση που επικρατεί µε τα νέα και 
πρωτοφανή σε µέγεθος κύµατα προσφύγων 

και µεταναστών στον Έβρο αντιµετωπίζεται µε 
πολλές δυσκολίες και χάρη στις υπέρ προσπά-
θειες  όλων στα σύνορα. Ενώ  καταλυτικό ρό-
λο έχει παίξει τον τελευταίο χρόνο  ο επισκευα-
σµένος και προχωρηµένος σε µήκος φράκτης 
των 180 σε µήκος και πλέον  του Έβρου…  

Στον ακριτικό Νοµό, όλοι γνωρίζουν προς 
τα ποτάµια των Ελληνοτουρκικών συνόρων, 
για να περάσουν οδικά δίκτυα της γειτονικής 
χώρας, που ίσως να προκάλεσε µία µικρή µεί-
ωση  που καταγράφεται.  Το γεγονός  ότι γίνο-
νται κάθε µέρα προσπάθειες εισόδου και τακτι-
κά επεισόδια στα  παραµεθόρια χωριά µεταξύ 
Ελλήνων  και λαθρό που ρηµάζουν τον τόπο 
από τις κλοπές σε όλο το νοµό δηµιουργεί αι-
σθήµατα ανασφάλειας και αυτοάµυνας µεταξύ 
των  κατοίκων.

Η κινητικότητα της αστυνοµίας και των συ-
νοριοφυλάκων στον τοµέα των αποτροπών, 
φέρνει κάποιο θετικό αποτέλεσµα. Οι συλλή-
ψεις  λαθροεισβολέων και µεγάλου αριθµού 
διακινητών, που καθοδηγούν τους ατυχείς συ-
νανθρώπους µας είναι τακτικές και αναπόφευ-
κτες. Η Τουρκία και οι Μ.Κ.Ο., εχθροί της Ελλά-
δος δεν κάνουν πίσω,  συνεχίζουν…

Μέχρι τις 30/09/2020 µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις 
οι δανειολήπτες οι οποίοι επλήγησαν οικονοµικά από την 
πανδηµία του κορονοϊού, προκειµένου να λάβουν κρα-
τική επιδότηση των δανείων τους, µε το νέο Πρόγραµµα 
«Γέφυρα».    
Με το πρόγραµµα αυτό,  το ∆ηµόσιο συνεισφέρει, για χρονι-
κό διάστηµα µέχρι και εννέα (9) µήνες, από την ηµεροµηνία 
έγκρισης , στις δόσεις για την αποπληρωµή των πάσης φύσε-
ως δανείων φυσικών ή νοµικών προσώπων προς χρηµατο-
δοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται µε εµπράγµατη ασφά-
λεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.
Για τη λήψη της συνεισφοράς του ∆ηµοσίου, ο οφειλέτης θα 
πρέπει να πληροί σωρευτικά  τις παρακάτω προϋποθέσεις επι-
λεξιµότητας:
1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εµπράγ-
µατο δικαίωµα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό µερίδιο, πλή-
ρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.
2. Να έχει δάνειο µε υποθήκη ή προσηµείωση στην κύρια κα-
τοικία.
3. Ο ίδιος είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώµενο µέλος της οικογένειάς 
του να έχει αποδεδειγµένα πληγεί οικονοµικά από τον κορονο-
ϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από 
τα µέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid - 19. 
Ειδικότερα πληγέντες θεωρούνται :
α) εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα, στους οποίους παρασχέ-

θηκε οικονοµική ενίσχυση.
β) Ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στους οποίους παρα-
σχέθηκε οικονοµική ενίσχυση.
γ) άνεργοι ή µακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέ-
θηκε οικονοµική ενίσχυση.
δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν 
µειωµένο µίσθωµα. 
ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποί-
ων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει 
ενίσχυση
Οι κατηγορίες επιδότησης είναι τρεις, µε διαφορετικά κριτήρια 
ένταξης, ανάλογα µε τον βαθµό καθυστέρησης των ληξιπρό-
θεσµων δόσεων του δανείου κατά την ηµεροµηνία αναφο-
ράς του Προγράµµατος που είναι η  29η  Φεβρουαρίου  2020:
● Ενήµερα δάνεια ή δάνεια µε καθυστέρηση έως 90 ηµέρες 
● ∆άνεια µε περισσότερες από 90 ηµέρες καθυστέρησης:
● ∆άνεια σε καταγγελία ( κόκκινα). 

Έρχεται  το  νέο Πρόγραµµα «Γέφυρα», επιδότησης δανείων...

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
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Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

Η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»   ΣΤΟ  ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ  ΧΡΟΝΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ !!!
Με την εγγύηση  του αρχαιότερου   ενεργού  δηµοσιογράφου  της πόλης µας   Γιώργου  Νιώρα .  ( Περίοδος 1989  - 2020)

ΚΟΝΤΡΑ σε κάθε πρόβλεψη - πρόγνωση 
και πεποίθηση πολλών «παροικού-
νταν περί την Ιερουσαλήµ», για το 

«βραχύ» µας βίο, αποφεύγοντας  τις πάµπολ-
λες δυσκολίες (αποκλεισµοί από δηµοσιεύ-
σεις, ∆ηµοσίου, κατάργηση της Ταχυδροµι-
κής ατέλειας) που συναντήσαµε, τα καταφέ-
ραµε, και  η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»  συµπλήρωσε στις 
22 Αυγούστου 2020,  ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ συνε-
χούς και αδιάλειπτης κυκλοφορίας. 

Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» είναι η µόνη ∆εκαπενθή-
µερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα της πόλης 
µας, Ατοµική και Προσωπική Επιχείρηση. Πλη-
ροί όλες τις προϋποθέσεις  Έκδοσης,  ως Μέσου 
Τοπικής Ενηµέρωσης, µε ενηµερωµένες Ασφα-
λιστικές  και  Φορολογικές υποχρεώσεις, Μέλος 
του Β.Ε.Α., µε κατοχυρωµένο  και  εγκεκριµένο 
Εθνικού Εµπορικού Σήµατος.

Μπήκε  στο χώρο της  Ενηµέρωσης, χωρίς 
να παραγνωρίζει  την  ευνοϊκή  διάδοση των  δι-
αδικτυακών τόπων, όπως  Ιστοσελίδες, Blog και  
ειδικότερα το Facebook.

∆ΕΚΑ   ΧΡΟΝΙΑ  συνεχούς ενηµέρωσης,  πε-
ρί των τοπικών θεµάτων αλλά και θεµάτων γε-
νικότερου ενδιαφέροντος µε γνώµονα πάντα τη 
σωστή πληροφόρηση και όχι την παραπληρο-
φόρηση ή και απόκρυψη θεµάτων, που αφο-
ρούν στη καθηµερινότητα του κάθε δηµότη και 
κατοίκου των Αχαρνών.

ΌΛΑ  τα  Θρησκευτικά Μυστήρια και οι Πο-
λιτιστικές  Εκδηλώσεις, για τον κάθε ένα από 

µας, αποτελούν µια  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ  µε ιδιαί-
τερη σηµασία  για όλη µας  την ζωή. 

Είναι αυταπόδεικτο πως η προβολή όλων 
των παραπάνω, έχουν µια ξεχωριστή σηµασία 
και για τους ίδιους και για τις  επόµενες γενιές. Εί-
ναι µέρος της Ιστορίας της  Ιστορικής πόλης µας, 
τις Αχαρνές.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  της «ΑΧΑΡΝΑΪ-
ΚΗΣ», ευχαριστούµε από καρδιάς,  όλους  τους  
Επαγγελµατίες και Καταστηµατάρχες που  µας 
εµπιστεύονται για την προβολή τους,  όλους  
τους  ανθρώπους  που  µε οποιοδήποτε τρόπο 
συµβάλουν στην τακτική  έκδοση της κάθε ∆ε-
καπενθήµερο. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  επίσης,  τους  15.000 ανα-
γνώστες  της  έντυπης και ηλεκτρονικής µορφής, 
που µας παρακολουθούν  κάθε ∆εκαπενθήµε-
ρο.  (Όλες οι εκδόσεις είναι αναρτηµένες στο ∆ι-
αδίκτυο, στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ-  https://eleftherovima.wordpress.com )

∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ  πως  θα  συνεχίσουµε να 
ενηµερώνουµε, τις ΑΧΑΡΝΕΣ, µε τον ίδιο αντι-
κειµενικό τρόπο, πάντα στα πλαίσια της ηθικής 
και της αξιοπρέπειας, µε απόλυτο σεβασµό στην 
Ιστορία του Τόπου. 
● ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ:  Η δύναµη της ενηµέρωσης και 
της προβολής  είναι Ε∆Ω!!!
● ∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆ε-
καπενθήµερη Εφηµερίδα της πόλης µας!
● Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και δια-
τήρηση, της Ιστορίας του τόπου µας. 

1ÊõñéáêÞ 20 Öåâñïõáñßïõ 2011

Κυριακή 
20 Φεβρουαρίου 

2011
Έτος: 1 
Αρ. Φύλλου: 14
Τιμή Φύλλου 1€
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ÍÝï «ÓÊÁÍÄÁËÏ» 
óôï Ïëõìðéáêü ×ùñéü; 
Ëßãá ìÝôñá áðü ôï «áìáñôùëü» êôßñéï ðïõ èá 
ãéíüôáí ôá Õð. Åñãáóßáò êáé ðïõ ôåëéêÜ Ýãéíå: 
«Âáôïðåäéêü óêÜíäáëï», ìÜëëïí õðÜñ÷åé Ýíá 
áêüìç ðéï ìåãÜëï óêÜíäáëï, áõôü ôïõ ôåñÜóôé-
ïõ Åìðïñéêïý ÊÝíôñïõ.!
Óôçí ôåñÜóôéá Ýêôáóç ôùí 60.000 ô.ì. ðñéí Ýîé 
÷ñüíéá ïñßóôçêå ç äçìéïõñãßá åíüò ìåãÜëïõ 
Åìðïñéêïý ÊÝíôñïõ ðïõ ðñïöáíþò èá åß÷å êáé 
ìåãÜëç ðñïóöïñÜ ðñïò ôçí ðüëç. 
Ùóôüóï ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá ïýôå «ðåôñáäÜêé» äå 
ìðÞêå ãéá ôï åìðïñéêü êÝíôñï áëëÜ êáé ó÷åäüí 
áãíïåßôáé ç ôý÷ç ôïõ êáé ç ôý÷ç ôùí 60.000 ô.ì. 
ìéáò ìåãÜëçò Ýêôáóçò ìå ðïëý ìåãÜëç áîßá - 
ìðïñåß êáé ãéá ôïí ÄÞìï.
Ôï íÝï «ÓêÜíäáëï» ìÜëëïí èá Ý÷åé óõíÝ÷åéá êáé 
âÜèïò, üðùò öáßíåôáé êé áõôü ôï ñåðïñôÜæ ôïõ 
Åëåýèåñïõ Ôýðïõ ôçò ÊõñéáêÞò 06/02/2011 
áëëÜ êé áðü ôçí «Á×ÁÑÍÁÚÊÇ» óôçí ôçëåãñáöéêÞ 
áíáöïñÜ áðü ôçí óôÞëç ôïõ ÃéÜííç Âïýëãáñç, 
ôñåéò ìÝñåò íùñßôåñá.

.......................................................................

ÄçìïôéêÞ ÐéíáêïèÞêç 
Á÷áñíþí

Ôáîßäé óôï ÷ñüíï, ìÝóá áðü ôïõò 
ðßíáêåò ôïõ Ëáúêïý ÆùãñÜöïõ 
ôçò ðüëçò ìáò ×ñÞóôï ÔóåâÜ 

...................................................ÓÅËÉÄÁ. 11

ÁÈËÇÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇÓ 
ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ

ÏëõìðéÜäá: 
1⁄4ôáí ç êßíçóç 
ãßíåôáé ôÝ÷íç,  
ãßíåôáé ôáîßäé 
óôç ÷þñá ôùí 
èáõìÜôùí

ÓÅËÉÄÁ. 9  ÓÅËÉÄÁ 7. 

ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÊÁÔÏÉÊÙÍ 2011 
Ìéá óõëëïãéêÞ êáé áôïìéêÞ ðñÜîç åõèýíçò 

ÁÐÏÃÑÁÖÇ, ìå Ýíá áðëü åñþôçìá: 
ÐñÝðåé íá áðïãñáöïýìå üëïé áíå-
îáéñÝôùò, üóïé êáôïéêïýìå ìüíéìá 
óôçí ðüëç «ÍÁÉ» Þ «Ï×É»;
ÈÝëïõìå íá ôçñïýíôáé ïé êáíüíåò ôçò 
éóïðïëéôåßáò ãéá üëïõò «ÍÁÉ» Þ «Ï×É»; 
ÅÜí ÍÁÉ, ôüôå åðéâÜëëåôáé íá áðïãñá-
öïýìå åäþ ó’ áõôÞ ôç ðüëç, ãéá íá 
ðëçñþíïõìå üëïé «ÉÓÁ» êáé «ÏÌÏÉÁ».
1⁄4óïé äåí áðïãñÜöïíôáé, ðáñüëï ðïõ 
åßíáé ìüíéìïé êÜôïéêïé êáé áðáéôïýí ôá 
ßäéá äéêáéþìáôá, ùóôüóï äåí ðëçñþ-
íïõí ôá ßäéá ìå áõôïýò ðïõ áðïãñÜ-
öïíôáé, áëëÜ ëéãüôåñá ìÝóù ÊÁÐ. 
Åäþ èá ðñÝðåé íá ðáñÝìâåé ï ÄÞìïò, 
íá äéáóôáõñþóåé êáé áí áðïäåé÷èåß üôé 
åßíáé ìüíéìïé êÜôïéêïé áëëÜ äåí Ý÷ïõí 
áðïãñáöåß, ôüôå íá ôïõò åðéâÜëëåé 
éóüðïóï «åéäéêü ôÝëïò», áðü ôçí áðþ-
ëåéá ôùí ÊÁÐ, ìÝóù ôïõ áíôáðïäïôé-

êïý ôÝëïõò ôçò ÄÅÇ..
Åßíáé áäéáíüçôï óå ìéá ðüëç ìå 
150.000 êáô. íá åéóðñÜôôïíôáé ÊÁÐ 
áðü ôï êñÜôïò, ìüíï ãéá ôïõò ìéóïýò 
(75.000 êáô.) êáé ðïõ åí ôÝëåé åßíáé 
ôá: «êïñüéäá ôçò ðüëçò ðïõ ðëçñþ-
íïõí».
Ôï êñÜôïò, ï ÄÞìïò êáé ðÜíù áð’ üëá 
ç ôïðéêÞ êïéíùíßá, ç åðé÷åéñçìáôéêÞ 
êïéíüôçôá êáé ïé ôïðéêïß öïñåßò, ðñÝ-
ðåé íá áðïöáóßóïõìå: 

ÐñÝðåé íá åéóðñÜôôåé ç ðüëç ÊÁÐ, 
ßóéá êáé üìïéá ãéá üëïõò ôïõò êáôïß-
êïõò ÍÁÉ Þ Ï×É;;
Ç áðüöáóç ðñÝðåé íá ðáñèåß ôþñá, 
äéüôé óå ìéá ðüëç ðïõ ìåãáëþíåé êáé 
áõîÜíåôáé ðëçèõóìéáêÜ ìå ñáãäáßïõò 
ñõèìïýò, ïé óõíÝðåéåò èá åßíáé êáôá-
óôñïöéêÝò.
1⁄4÷é ìüíï äåí èá ìðïñïýí íá ìáæåýï-
íôáé óêïõðßäéá, íá êëåßíïíôáé ëáêêïý-
âåò (ü÷é ðùò ôï êÜíåé êáëÜ ï ÄÞìïò), 
áëëÜ èá ìáò êáôáó÷Ýóïõí êáé ôéò 
ðïëëÝò, áëëÜ ó÷åäüí êáôåóôñáììÝ-
íåò…ðáéäéêÝò ÷áñÝò!
Óýìöùíá ìå ôçí ÅèíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ 
Õðçñåóßá ôçò ÅëëÜäáò, ç ãåíéêÞ áðï-
ãñáöÞ ôïõ ðëçèõóìïý êáé ôùí êáôïé-
êéþí èá äéåîá÷èåß áðü ôéò 30 Ìáñôßïõ 
2011 Ýùò ôéò 13 Áðñßëéïõ 2011

«ÊÅÑÊÏÐÏÑÔÁ» ÃÉÁ ÔÏÍ 
ÔÅÌÁ×ÉÓÌÏ ÔÏÕ ÌÅÍÉÄÉÏÕ 

 Ç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí õðçñåóéþí 
ôïõ É.Ê.Á. óôç Ëåùöüñï Êýìçò

• Óå ëéãüôåñï áðü äýï ìÞíåò ç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí 
õðçñåóéþí óôï Êåíôñéêü êôßñéï ôçò Ëåùöüñïõ Êýìçò
• Åëëåßøåé êåíôñéêÞò áðï÷Ýôåõóçò, 
ìïëõóìáôéêÜ êáé ôïîéêÜ õëéêÜ êáôáëÞãïõí
óôïí õäñïöüñï ïñßæïíôá, åãåßñïíôáò êéíäýíïõò 
ãéá ôç äçìüóéá õãåßá 
• Ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ ãéá ôïí  êáôáêåñìáôéóìü 
ôïõ ÄÞìïõ êáé åîõðçñÝôçóç  ôùí äçìïôþí 
áðü õðïêáôáóôÞìáôá üìïñùí ÄÞìùí, êñïýåé
 ï ÄÞìáñ÷ïò ÓùôÞñçò Íôïýñïò
• ËÜâñïò êáôÜ ôçò éäéùôéêïðïßçóçò  ôçò Äçìüóéáò 
Õãåßáò ï Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò, ãéáôñüò Íßêïò ÌðïõæéÜíçò
• ÓùôÞñçò Íôïýñïò : ÐëÞãìá ãéá ôï Åìðïñéêü 
ÊÝíôñï ôùí Á÷áñíþí 
• Íôßíïò Âñåôôüò : 1⁄4÷é óôçí ìåôåãêáôÜóôáóç - 
Õðåñâïëéêü ôï åíïßêéï

Δεκαπενθήμερη Ειδησεογραφική Εφημερίδα των Αχαρνών
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Ο ΣΠΎΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΎ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Καλημέρα  Σχολείο

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ», 
ΗΤΑΝ ΤΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΣΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ!

ΚΑΛΗ ΕΎΛΟΓΗ-
ΜΕΝΗ  και Χα-
ρούμενη Σχολική 
Χρονιά για όλους 
τους μαθητές  της 
πόλης μας  ιδιαί-
τερα δε για τα 
πρωτάκια. Καλή 
Σχολική Χρονιά  στα παιδάκια και στους λειτουργούς των 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας. Καλή Σχολική Χρο-
νιά για τους  εκπαιδευτικούς, τους Γονείς των παιδιών και 
μην ξεχνούμε τούς Παππούδες και τις Γιαγιάδες που 
έχουν το μερτικό τους για την Χαρά των Παιδιών. Η νέα 
σχολική χρονιά ξεκίνησε με την τέλεση των αγιασμών σε 
όλα τα σχολεία της Μητροπολιτικής περιφέρειας και ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρας απέστειλε ευχές σε μαθητές και 
διδάσκοντες. Στους αγιασμούς σχολείων των Αχαρνών 
όλων των βαθμίδων παρευρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 
ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός.

Το υψηλό ποσο-
στό του Γιώργου 
Πατούλη στην 
περιφερειακή 
ενότητα Ανατολι-
κής Αττικής, στις 
περιφερειακές  
εκλογές, ήταν 
ένας από τους 
λόγους για τους 
οποίους ο νέος περιφερειάρχης προχώρησε στην αξιοποίηση του 
συνόλου των εκλεγέντων περιφερειακών συμβούλων.  Έτσι δύο 
από αυτούς επελέγησαν για θέσεις αντιπεριφερειαρχών. Ο Ν. Πέπ-
πας (3ος) Οικονομικού και ο Θ. Αυγερινός (1ος) Αν. Αττικής και οι 
υπόλοιποι τρεις για θέσεις εντεταλμένων. Η Ευρ. Κοσμίδη (2η) Τε-
χνικών Έργων, ο Θ. Κατσιγιάννης  (4ος) Χωρικού Σχεδιασμού και 
Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας και η Γ. Βλάχου (5η) Διαχεί-
ρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας. 

Απόλυτη  αξιοποίηση  των  εκλεγμένων 
Περιφ. Συμβούλων από Γιώργο  Πατούλη 
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Διαφημιστείτε και στηρίξτε την μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της Πόλης μας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε το νέο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Αχαρνών την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου, όπως αυτό προ-
έκυψε από τις πρόσφατες Αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε αυτή την 

πρώτη συνεδρίαση εξελέγη το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβου-
λίου, καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.

Πριν τις διαδικασίες εκλογής προηγήθηκε η ορκωμοσία των μελών 
του ΔΣ που απουσίαζαν από την τελετή που είχε πραγματοποιηθεί την 
περασμένη Τετάρτη (28/8).

Η συνεδρίαση υπό την προεδρία της κ. Ελένης Σαχσανίδου ξεκίνησε 
με την ομιλία του νέου Δημάρχου κ. Σπύρου Βρεττού, ο οποίος σε κλίμα 
ενότητας ευχήθηκε σε όλους μια πετυχημένη θητεία, την οποία έχει ανά-
γκη η πόλη. Αποδεικνύοντας έμπρακτα την πρόθεσή του για συνεργα-
σία και συνεννόηση, δήλωσε εξ αρχής πως η παράταξή του σκοπεύει να 
υποστηρίξει όλες τις υποψηφιότητες της αντιπολίτευσης για κάθε θέση 
κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Στην  σύντομη  ομιλία του  ο νέος Δήμαρχος Αχαρνών έκανε λόγο 
για μια νέα μέρα για τον Δήμο ο οποίος καλείται να αλλάξει νοοτροπία, 
για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των καιρών. Ο δρόμος 
γι’ αυτή την αλλαγή περνάει μέσα από την πρόσκληση που απηύθυνε 
προς όλες τις παρατάξεις προκειμένου να «συνεισφέρουν με ωριμότη-
τα και πνεύμα δημιουργικότητας στον τόπο. Χτίζουμε μια πόλη για τα 

παιδιά μας, μια πόλη με ασφάλεια και αξιοπρέπεια», ανέφερε σχετικά.
Η 1η Σεπτέμβρη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις Αχαρνές, ση-

ματοδοτεί και ένα νέο κεφάλαιο όμως για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με 
βασική αρχή τη συναίνεση και τις συνεργασίες. Εμείς θα βαδίσουμε στο 
δρόμο, που προγραμματικά έχουμε χαράξει, καλώντας όλους τους συ-
μπολίτες μας να συμπορευτούν μαζί μας, καθώς και τους αιρετούς εκ-
προσώπους να συνδράμουν με αποκλειστικό γνώμονα το μέλλον της 
πόλης, το μέλλον των παιδιών μας, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μό-
νο με τη συμπαράσταση των δημοτών και τη συνεργασία και συνεννό-
ηση  όλων των παρατάξεων.

Σε αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για το προε-
δρείο, αναδεικνύοντας πρόεδρο την κ. Χριστίνα Κατσανδρή, η οποία 
στο σύντομο χαιρετισμό της τόνισε ότι «όπως ο Δήμαρχος υποσχέθη-
κε ότι θα είναι Δήμαρχος για όλους, έτσι υπόσχομαι ότι θα είμαι κι εγώ 
πρόεδρος για όλους». 

Γενικά Κόσμια, πολιτισμένη και σύμφωνη με το πνεύμα του νόμου η 
πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου. Στο πλευρό του 
νέου δημάρχου για διευκρινισεις ο δικηγόρος Θεμιστοκλής Μαμάκος. 
Πολύ διαβασμένος ο Χάρης Δαμάσκος. Χάρη στην διορθωτική παρέμ-
βασή του αποφεύγετε ταλαιπωρία κατά την ψηφοφορία για την εκλογή 
των μελών της οικονομικής επιτροπής.

Όλες οι αλλαγές στην στελέχωση του δήμου στις σελίδες 8 και 10.

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ»

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
«ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»
ΖΗΤΑ  ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÊÁÔÏÉÊÙÍ 2011 
Ìéá óõëëïãéêÞ êáé áôïìéêÞ ðñÜîç åõèýíçò 

ÐñÝðåé íá åéóðñÜôôåé ç ðüëç ÊÁÐ, 
ßóéá êáé üìïéá ãéá üëïõò ôïõò êáôïß-ßóéá êáé üìïéá ãéá üëïõò ôïõò êáôïß-ßóéá êáé üìïéá ãéá üëïõò ôïõò êáôïß

Ç áðüöáóç ðñÝðåé íá ðáñèåß ôþñá, 
äéüôé óå ìéá ðüëç ðïõ ìåãáëþíåé êáé 
áõîÜíåôáé ðëçèõóìéáêÜ ìå ñáãäáßïõò 
ñõèìïýò, ïé óõíÝðåéåò èá åßíáé êáôá-

1⁄4÷é ìüíï äåí èá ìðïñïýí íá ìáæåýï-
íôáé óêïõðßäéá, íá êëåßíïíôáé ëáêêïý-
âåò (ü÷é ðùò ôï êÜíåé êáëÜ ï ÄÞìïò), 
áëëÜ èá ìáò êáôáó÷Ýóïõí êáé ôéò 
ðïëëÝò, áëëÜ ó÷åäüí êáôåóôñáììÝ-ðïëëÝò, áëëÜ ó÷åäüí êáôåóôñáììÝ-ðïëëÝò, áëëÜ ó÷åäüí êáôåóôñáììÝ

Óýìöùíá ìå ôçí ÅèíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ 
Õðçñåóßá ôçò ÅëëÜäáò, ç ãåíéêÞ áðï-
ãñáöÞ ôïõ ðëçèõóìïý êáé ôùí êáôïé-
êéþí èá äéåîá÷èåß áðü ôéò 30 Ìáñôßïõ 
2011 Ýùò ôéò 13 Áðñßëéïõ 2011

«ÊÅÑÊÏÐÏÑÔÁ» ÃÉÁ ÔÏÍ 
ÔÅÌÁ×ÉÓÌÏ ÔÏÕ ÌÅÍÉÄÉÏÕ 

 Ç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí õðçñåóéþí 

Óå ëéãüôåñï áðü äýï ìÞíåò ç ìåôáöïñÜ üëùí ôùí 
õðçñåóéþí óôï Êåíôñéêü êôßñéï ôçò Ëåùöüñïõ Êýìçò

ìïëõóìáôéêÜ êáé ôïîéêÜ õëéêÜ êáôáëÞãïõí
óôïí õäñïöüñï ïñßæïíôá, åãåßñïíôáò êéíäýíïõò 

 Ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ ãéá ôïí  êáôáêåñìáôéóìü 
ôïõ ÄÞìïõ êáé åîõðçñÝôçóç  ôùí äçìïôþí 
áðü õðïêáôáóôÞìáôá üìïñùí ÄÞìùí, êñïýåé

 ËÜâñïò êáôÜ ôçò éäéùôéêïðïßçóçò  ôçò Äçìüóéáò 
Õãåßáò ï Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò, ãéáôñüò Íßêïò ÌðïõæéÜíçò

 ÓùôÞñçò Íôïýñïò : ÐëÞãìá ãéá ôï Åìðïñéêü 

 Íôßíïò Âñåôôüò : 1⁄4÷é óôçí ìåôåãêáôÜóôáóç - 

Δεκαπενθήμερη Ειδησεογραφική Εφημερίδα των Αχαρνών
Σύμβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 6972 426684 

Καλημέρα  Σχολείο
ΚΑΛΗ ΕΎΛΟΓΗ-
ΜΕΝΗ  και Χα-
ρούμενη Σχολική 
Χρονιά για όλους 
τους μαθητές  της 
πόλης μας  ιδιαί-
τερα δε για τα 
πρωτάκια. Καλή 
Σχολική Χρονιά  στα παιδάκια και στους λειτουργούς των 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας. Καλή Σχολική Χρο-
νιά για τους  εκπαιδευτικούς, τους Γονείς των παιδιών και 
μην ξεχνούμε τούς Παππούδες και τις Γιαγιάδες που 
έχουν το μερτικό τους για την Χαρά των Παιδιών. Η νέα 
σχολική χρονιά ξεκίνησε με την τέλεση των αγιασμών σε 
όλα τα σχολεία της Μητροπολιτικής περιφέρειας και ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρας απέστειλε ευχές σε μαθητές και 
διδάσκοντες. Στους αγιασμούς σχολείων των Αχαρνών 
όλων των βαθμίδων παρευρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 
ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός.

Το υψηλό ποσο-
στό του Γιώργου 
Πατούλη στην 
περιφερειακή 
ενότητα Ανατολι-
κής Αττικής, στις 
περιφερειακές  
εκλογές, ήταν 
ένας από τους 
λόγους για τους 
οποίους ο νέος περιφερειάρχης προχώρησε στην αξιοποίηση του 
συνόλου των εκλεγέντων περιφερειακών συμβούλων.  Έτσι δύο 
από αυτούς επελέγησαν για θέσεις αντιπεριφερειαρχών. Ο Ν. Πέπ-
πας (3ος) Οικονομικού και ο Θ. Αυγερινός (1ος) Αν. Αττικής και οι 
υπόλοιποι τρεις για θέσεις εντεταλμένων. Η Ευρ. Κοσμίδη (2η) Τε-
χνικών Έργων, ο Θ. Κατσιγιάννης  (4ος) Χωρικού Σχεδιασμού και 
Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας και η Γ. Βλάχου (5η) Διαχεί-Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας και η Γ. Βλάχου (5η) Διαχεί-Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας και η Γ. Βλάχου (5η) Διαχεί
ρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας. 

Απόλυτη  αξιοποίηση  των  εκλεγμένων 
Περιφ. Συμβούλων από Γιώργο  Πατούλη 
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Διαφημιστείτε και στηρίξτε την μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της Πόλης μας!  
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ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΣΥΣΚΕΨΗ εν όψει της επανέ-
ναρξης της νέας σχολικής χρονιάς συγκάλε-
σε το πρωί της Τρίτης (25/8) ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. Παρόντες ήταν 
η Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλη-
τισµού και Νέας Γενιάς κ. Λουίζα Κοσµίδου, 
ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου 
και Αστικής Ανάπτυξης κ. Νίκος Ξαγοράρης, 
ο πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επι-
τροπής κ. Χαράλαµπος Ορφανίδης, ο πρόε-
δρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτρο-
πής κ. Γιάννης Μίχας και ο αντιπρόεδρος της 
∆ευτεροβάθµιας κ. Γιάννης Καλάργαλης.

Η ατζέντα της σύσκεψης περιλάµβανε δύο 
θεµατικές. Η πρώτη αφορούσε τις ενέργειες 
που έχουν γίνει µέχρι τώρα, προκειµένου ο 
∆ήµος να παραδώσει τα σχολεία έτοιµα στη 
σχολική κοινότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 
προηγούµενων δύο µηνών συνεχίστηκαν 

αδιάκοπα οι εργασίες µε την πραγµατοποίη-
ση επισκευών, αναπλάσεων και διαµόρφω-
σης αύλειων χώρων. Εργασίες που αποσκο-
πούν στην λειτουργικότητα των σχολικών 
µονάδων αλλά και στην αναβάθµισή τους.

Από εκεί και πέρα από τον ∆ήµαρχο δό-
θηκαν συγκεκριµένες κατευθύνσεις ως προς 
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τις επόµε-
νες δύο εβδοµάδες, ούτως ώστε τα σχολεία 
να είναι απόλυτα έτοιµα. Μεταξύ αυτών είναι 
οι καθαρισµοί και ο καλλωπισµός των παρ-
τεριών, άλλες κηπουρικές εργασίες, επιδιορ-
θώσεις, καθαρισµοί, προµήθειες υλικών κ.α.

Ιδιαίτερη µνεία έγινε στην προετοιµασία 
για τις συνθήκες κορωνοϊού, όπως είναι η 
προµήθεια απολυµαντικών ή η τοποθέτηση 
του προσωπικού καθαριότητας, που θα εί-
ναι αυξηµένο περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά. 

6 Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Πανέτοιµος  ο ∆ήµος Αχαρνών  για το άνοιγµα των σχολείων 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772

GROUP: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2-3 ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

Έτοιµος να πετύχει ένα θαύµα ο Σπύρος Βρεττός µε
τη λειτουργία της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης 
Στην τελική ευθεία για την επανέναρξη των σχολείων υπάρχει 

ένα ακόµη ζήτηµα που απασχολεί ένα µεγάλο αριθµό οικογε-
νειών. Πρόκειται για την εφαρµογή από  φέτος της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Ένα ζήτηµα που φαίνεται 
πως αποτελεί ένα µεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση, αλλά και για 
τους ∆ήµους που καλούνται από φέτος να το εφαρµόσουν. Κι αυτό 
γιατί δεν είχε γίνει η κατάλληλη προεργασία και πολλοί ∆ήµου κλή-
θηκαν τελευταία στιγµή να προχωρήσουν σε ένα µεγάλο έργο. Η 
προσπάθειά τους έγινε ακόµη δυσκολότερη λόγω της πανδηµίας 
που έφερε µεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Φαίνεται όµως 
πως ο Σπύρος Βρεττός βρήκε τις λύσεις και ο ∆ήµος Αχαρνών θα εί-
ναι έτοιµος να ανταποκριθεί. 

Σύµφωνα µε όσα µάθαµε τον περασµένο Γενάρη ο Σπύρος Βρετ-
τός µαζί µε τη Λουίζα Κοσµίδου συναντήθηκαν µαζί και µε άλλους 

δηµάρχους µε τους αρµόδιους υφυπουργούς Ζαχαράκη και Λιβά-
νιο για να συζητήσουν επί του θέµατος. Εκεί µόλις ο ∆ήµαρχος πή-
ρε το λόγο και ανακοίνωσε πόσες αίθουσες χρειάζεται ο ∆ήµος προ-
κλήθηκε σούσουρο, καθώς οι περίπου 20 αίθουσες ήταν τέσσερις 
και πέντε φορές περισσότερες από των υπόλοιπων παρόντων. 

Παρόλα αυτά ο Σπύρος Βρεττός κινήθηκε αστραπιαία, κίνη-
σε ουρανό και γη και τελικά κατάφερε να βρεθεί τρόπος για να 
τρέξουν οι διαδικασίες. Το αποτέλεσµα είναι πως στα τέλη Ιουλί-
ου ενηµέρωσε την ΚΤΥΠ, πως το µέρος του έργου που ανέλαβε 
ο ∆ήµος (τοποθέτηση βάσεων) θα είναι έτοιµο µέχρι τις 26-28 Αυ-
γούστου. Οι τεχνικές υπηρεσίες κατάφεραν και ολοκλήρωσαν τις 
εργασίες παρά τις άδειες και τα όποια άλλα ζητήµατα. Έτσι τώρα 
το µπαλάκι περνάει στην ΚΤΥΠ, η οποία έχει ενηµερωθεί για να 
έρθει να τοποθετήσει τις αίθουσες. Η ΚΤΥΠ φαίνεται πάντως πως 

έχει κάποια καθυστέρηση από την εταιρεία και αποµένει να δού-
µε αν αυτό έχει επίπτωση και στο ∆ήµο µας.  Πάντως µια… βόλ-
τα στο διαδίκτυο µας δείχνει τι γίνεται σε άλλους δήµους. Σε άλ-
λους όπως η Καλαµαριά για παράδειγµα συγκεντρώνονται υπο-
γραφές για να γίνει αίτηµα να µην ισχύσει από φέτος.

 Εν αναµονή λοιπόν να δούµε εάν τελικά ο ∆ήµος µας πε-
τύχει αυτό το θαύµα, που θα πρέπει να πιστωθεί στον Σπύρο 
Βρεττό.

Ολοκληρώνονται οι εργασίες στέγασης 
της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης 
Σε έναν τιτάνιο αγώνα έχει επι-
δοθεί τους τελευταίους µήνες ο 
∆ήµος Αχαρνών, προκειµένου 
να ανταπεξέλθει στις ανάγκες 
που δηµιουργεί η καθιέρωση 
της δίχρονης υποχρεωτικής 
προσχολικής εκπαίδευσης. Έτσι 
τις αµέσως επόµενες µέρες θα 
ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των 
βάσεων επί των οποίων θα το-
ποθετηθούν οι αίθουσες βαρέ-
ως τύπου από την ΚΤΥΠ. Ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος 
Βρεττός από την πρώτη στιγµή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριµένο ζήτηµα, εργάστη-
κε προσωπικά και πίεσε µε κάθε δυνατό τρόπο προκειµένου να είναι απόλυτα έτοιµος ο ∆ήµος.

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σηµασίας και αυξηµένης δυσκολίας λόγω του µεγάλου αριθ-
µού των απαιτούµενων αιθουσών, του µικρού χρονικού περιθωρίου, αλλά και της χρονικής συγκυ-
ρίας λόγω της πανδηµίας. Περιλαµβάνει συνολικά 19 αίθουσες εκ των οποίων οι 17 αφορούν αί-
θουσες διδασκαλίας και 2 χώρους γραφείων, συν τους βοηθητικούς χώρους.

Ο ∆ήµος Αχαρνών λόγω του µεγάλου αριθµού προνηπίων είχε τη µεγαλύτερη ανάγκη αιθου-
σών και ως εκ τούτου πολύ µεγάλο πρόβληµα προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Χρει-
άστηκε σειρά ενεργειών του ∆ηµάρχου κ. Σπύρου Βρεττού, ο οποίος πίεσε προς πάσα κατεύθυνση, 
ούτως ώστε να βρεθούν λύσεις και να προχωρήσουν το συντοµότερο οι διαδικασίες.

Αξίζει να σηµειωθεί πως η πλειονότητα των ∆ήµων της Αττικής, αλλά και της υπόλοιπης χώρας 
είχαν πολύ µικρότερες ανάγκες ως προς τον αριθµό των αιθουσών. Παράλληλα µόλις πριν ένα µή-
να έγινε γνωστό πως για δήµους όπως η Αθήνα, η Καλλιθέα και η Νέα Σµύρνη θα ανασταλεί η εφαρ-
µογή της απόφασης.

Αντίθετα στο ∆ήµο Αχαρνών οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν µε ταχύτατους ρυθµούς εντός του 
Αυγούστου και αποµένει το µέρος των εργασιών που αφορά την ΚΤΥΠ. Μάλιστα επειδή πλέον τα 
περιθώρια είναι πολύ στενά υπάρχει συνεχής επικοινωνία τόσο από την πλευρά του ∆ηµάρχου, όσο 
και από την πλευρά της Αντιδηµάρχου Παιδείας κ. Λουίζας Κοσµίδου και του Αντιδηµάρχου Τεχνι-
κών Υπηρεσιών κ. Γιώργου Σιδηρόπουλου µε τα αρµόδια στελέχη της ΚΤΥΠ, ούτως ώστε να µην 
υπάρξει η παραµικρή καθυστέρηση στην τοποθέτηση των αιθουσών. 

Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι απόλυτα έτοιµες ούτως ώστε µόλις ολοκληρωθεί η τοποθέτηση να 
γίνει και η σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Σχετικά µε την ετοιµότητα του ∆ήµου ενηµερώ-
θηκε και σήµερα επίσηµα η ΚΤΥΠ, προκειµένου να προβεί άµεσα στις δικές της ενέργειες.
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Μετά από πάρα πολλά χρόνια αρχίζει επιτέλους ουσιαστι-
κά η διαδικασία για την κατασκευή ενός μεγαλόπνοου 
έργου, ενός έργου που αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα και 

ταυτόχρονα βαθιά ανάσα για ολόκληρο τον Δήμο Αχαρνών. Πρό-
κειται για την κατασκευή μελέτης αντιπλημμυρικών έργων και ανά-
πλασης της Λεωφόρου Καραμανλή.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δι-
εύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων συνε-
δρίασαν παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού 
τα μέλη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του άρ-
θρου 140 του Ν. 4070/12, για να γνωμοδοτήσουν επί του αιτήμα-
τος του Δήμου Αχαρνών για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης 
και κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων Λεω-
φόρου Καραμανλή από Λ. Θρακομακεδόνων έως Οδού Δεκελεί-
ας» από τον ίδιο τον Δήμο Αχαρνών, σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια Αττικής. Το αίτημα του Δήμου εγκρίθηκε ομόφωνα από 
την Επιτροπή.  

Η μελέτη αφορά κυρίως την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης 
όμβριων υδάτων στη Λ. Καραμανλή, με αποκατάσταση του κατα-
στρώματος για τη λειτουργικότητα των φρεατίων υδροσυλλογής. 
Το τμήμα αυτό είναι ουσιαστικά η είσοδος προς τον Εθνικό Δρυ-
μό της Πάρνηθας και συγχρόνως αποτελεί τμήμα του αστικού 
ιστού του Δήμου Αχαρνών και δυναμικό εμπορικό κέντρο. Η με-
λέτη ομβρίων συνδυάζεται με μελέτη ανάπλασης – διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων εκατέρωθεν της Λεωφό-
ρου από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Πάρνηθας  (διχάλα) μέχρι 
τον ανισόπεδο κόμβο του ΟΣΕ στην οδό Δεκελείας.

Η σύνταξη της μελέτης θα ολοκληρωθεί από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. Ο προϋπολογισμός 
του έργου προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 4.300.000 

(συμπ. ΦΠΑ) με την κατανομή των ποσών να είναι περίπου 70% 
αγωγοί ομβρίων και 30% διαμόρφωση πεζοδρομίων – ανάπλα-
ση κοινόχρηστων χώρων. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει 
από κονδύλια της Περιφέρειας. Το παρών στη συνάντηση έδω-
σαν ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου κ. Γεωργακόπουλος και ο 
εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αντιπλημμυρικής Προστασίας κ. Κατσιγιάννης.

Οι εργασίες για την αι-
σθητική αναβάθμιση 
των Αχαρνών δεν στα-
ματούν ούτε στην καρ-
διά του καλοκαιριού. Η 
οδός Βύρωνος ανάμε-
σα στο 1ο και το 2ο Δη-
μοτικό Σχολείο Αχαρ-
νών καθώς και η κάθε-
τη οδός Μπατή ανανε-
ώνονται.

Οι εκτεταμένες φθο-
ρές στην πρώτη αποκα-
θίστανται αλλά και η 
δεύτερη πεζοδρομείται για να υποδεχθούν τόσο τους μαθητές αλλά και όλους τους Δημότες 
των Αχαρνών που θα περάσουν από το σημείο.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός τόνισε: «Καθημερινώς, ιδιαιτέρως κατά τη σχολική 
περίοδο, διέρχονται δεκάδες μαθητές και κάτοικοι των Αχαρνών από τις οδούς Βύρωνος και 
Μπατή. Το προσεχές χρονικό διάστημα θα παραδοθούν οι πεζόδρομοι πλήρως ανανεωμένοι 
και ασφαλείς για όλους. Ξεπερνάμε ολοένα και περισσότερα εμπόδια και συνεχίζουμε την προ-
σπάθειά μας για να αλλάξουμε την πόλη».

Η αισθητική αναβάθμιση των Αχαρνών συνεχίζεται…  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αχαρνών Σπύρος Βρεττός πραγματοποίησε επίσκεψη σε διάφορες 
υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών και στη συνέχεια επιθεώρησε την πρόοδο των έρ-
γων που υλοποιούνται στην πόλη των Αχαρνών.  Πρόκειται για τα έργα αστικής 
ανάπλασης της πόλης και σκοπός της επίσκεψης του Δημάρχου Αχαρνών ήταν η 
ενημέρωσή του για την πορεία υλοποίησης των έργων στο Δήμο.

Εγκρίθηκε η κατασκευή μελέτης αντιπλημμυρικών 
Έργων  και ανάπλασης της Λεωφόρου Καραμανλή

Ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση 
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος
ΠΑΡΑΤΕΊΝΕΤΑΊ Η ΠΑΡΟΧΗ εφάπαξ ειδικού βοηθήματος 
για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι 
οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλε-
κτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά τη 
δημοσίευση της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3088/24.07.2020 τ. Β’), 
για την εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 36 του 
Ν.4508/2017.

Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι πλέον και όσοι καταναλω-
τές έχουν αποσυνδεθεί έως τις 30.04.2020 από το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κρι-
τήρια, και δεν έχουν λάβει το ειδικό επίδομα με προηγού-
μενη όμοια αίτησή τους καθώς το ειδικό βοήθημα παρέ-
χεται εφάπαξ κατ΄εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Επίσης πρέπει να εξακολουθούν να παραμένουν απο-
συνδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και να 
πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια 
που απαιτούνται. Στη σχετική αίτηση που και επέχει θέση 
Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986, περιλαμβάνονται και 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση των αι-
τημάτων από την αρμόδια Επιτροπή. 

Για έντυπα αιτήσεων και κάθε πληροφορία για την κα-
τάθεση αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στη Δ/νση  Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρ-
νών,  Φιλαδελφείας  87 &  Μπόσδα, Τ.Κ. 13673,Αχαρνές.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  
2132123128 – 2132123125

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Αστυνομίας 
για την πάταξη της παραβατικότητας 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΊ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΊΑ του καλοκαιριού είναι αδιάκοπες οι επιχει-
ρήσεις της Τροχαίας Αττικής στον Δήμο Αχαρνών και την ευρύτερη πε-
ριοχή με γνώμονα την πάταξη της παραβατικότητας και την καλύτερη 
δυνατή αστυνόμευση. Σε αυτό το πλαίσιο μόνο τις τελευταίες πέντε μέ-
ρες έχει πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός στατικών ελέγχων και 
διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν 
στην οδό Μπόσδα, στη Λεωφόρο Φιλαδελφείας (Δημαρχείο), αλλά και 
στον Προαστιακό.  Συνολικά για τα διάστημα αυτό ο απολογισμός της 
τροχαίας περιλαμβάνει πάνω από 150 παραβάσεις, ενώ έγιναν και οκτώ 
τακτικές μηνύσεις. Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν συνολικά 54 διπλώμα-
τα, 68 άδειες κυκλοφορίας και 49 ζεύγη πινακίδων, ενώ σε 9 περιπτώ-
σεις τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Συνεχίζεται και τα Σαββατοκύριακα στις 
Αχαρνές ο αγώνας για μια καθαρή πόλη
Η ΑΠΟΚΟΜΊΔΗ των απορ-
ριμμάτων στο Δήμο Αχαρ-
νών συνεχίζεται στις γειτο-
νιές της πόλης, ενώ τα συ-
νεργεία του Δήμου κατα-
βάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να έχουμε 
μια καθαρή και όμορφη 
πόλη. Ο δύσκολος αγώνας για μία καθαρή πόλη συνεχίζεται 
καθημερινά, πρωί και βράδυ, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα 
του Αυγούστου.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών επισκέφθηκε υπηρεσίες 
του Δήμου και επιθεώρησε την πορεία των έργων

Πέντε νέοι δημοτικοί υπάλληλοι για τον τομέα της καθαριότητας 
Πέντε νέοι δημοτικοί υπάλληλοι ορκίστη-
καν την Πέμπτη (20/8) ενώπιον του Δημάρ-
χου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού.  Πρόκει-
ται για εργαζόμενους που θα αναλάβουν 
καθήκοντα άμεσα στον τομέα της καθαριό-
τητας για να συνδράμουν στην προσπάθεια 
που συντελείται. Οι συγκεκριμένοι υπάλλη-
λοι είναι επιτυχόντες της προκήρυξης 
1/370Μ (ΦΕΚ 578/τ.προκ.ΑΣΕΠ της 
5.11.2008) του ΑΣΕΠ, ενός διαγωνισμού 
που έγινε πριν δώδεκα χρόνια χωρίς όμως να πραγματοποιηθούν 
οι προσλήψεις των επιτυχόντων.

Πριν ένα περίπου μήνα είχε προηγηθεί 
η πρόσληψη άλλων 13 υπαλλήλων προερ-
χόμενων από την ίδια προκήρυξη.

«Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το προσω-
πικό του Δήμου μας με κάθε τρόπο. Εύχο-
μαι στους νέους υπαλλήλους μας να είναι 
υγιείς και δουλεύοντας όλοι μαζί να κατα-
φέρουμε να βελτιώσουμε την πόλη μας», 
ανέφερε ο κ. Σπύρος Βρεττός αμέσως μετά 
την ορκωμοσία των πέντε υπαλλήλων, οι 

οποίοι αμέσως μετά ενημερώθηκαν από τον Αντιδήμαρχο Διοί-
κησης κ. Νίκο Δαμάσκο για τα καθήκοντα που θα αναλάβουν.
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HERBALIFE NUTRITION

Email: vaggelis@myfitlife.gr 

My fit life                    myfitlife.gr              ΓΡΑΦΕΙΑ: Αγίας  Τριάδος  42  
          Vaggelis kataras          Vaggelis  Kataras                Αχαρναί -  Τ.Κ.  13674

Hair  Creations  Hair  spa – Αισθητική – Μακιγιάζ:   Κωνσταντίνος  και Νικόλαος  
Αγίας  Τριάδος 16Α  Τηλ.:  210 2400990 • Κιν. : 6944 754056. FB: κομμωτήριο «Κωνσταντίνος &  Νικόλας»
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l  Οι αυξητικές τάσεις των ημερήσιων 
κρουσμάτων και η απότομη κορύφω-
ση της καμπύλης του κορωνοϊού στη 
χώρα μας, οδήγησαν την κυβέρνηση 
στην ανακοίνωση νέων έκτακτων μέ-
τρων. Έτσι ακυρώθηκε η διοργάνωση 
της 85ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσ-
σαλονίκης, κλείνουν μπαρ και εστια-
τόρια στις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ η 
προσκόμιση αρνητικού τεστ μορια-
κού ελέγχου για τον κορωνοϊό γίνε-
ται υποχρεωτική για όσους επιθυ-
μούν να περάσουν από τα χερσαία 
σύνορα καθώς και για όσους ταξιδεύ-
ουν με πτήσεις από πέντε χώρες (Σου-
ηδία, Τσεχία, Βέλγιο, Ισπανία και Ολ-
λανδία). 

l  Νέα αναστολή των φορολογικών υπο-
χρεώσεων που συσσωρεύτηκαν μέσα 
στην πανδημία, υποχρεωτική παράτα-
ση των μειωμένων ενοικίων μόνο για 
τις άμεσα πληττόμενες επιχειρήσεις και 
προαιρετική για τις υπόλοιπες και νέο 
γύρο επιστρεπτέας προκαταβολής, με 
πιο χαλαρούς όρους, θα περιλαμβάνει 
το νέο πακέτο μέτρων στήριξης που 
προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης και θα ανακοινωθεί 
την ερχόμενη εβδομάδα.

l  Καθώς η πανδημία, όχι μόνο δεν 
υποχώρησε, αλλά βρίσκεται σε έξαρ-
ση και στη χώρα μας και οι συνέπειές 
της είναι δραματικές σε πολλούς κλά-
δους της οικονομίας, η κυβέρνηση 
επεξεργάζεται νέο σχέδιο ανακούφι-
σης των πληττόμενων επιχειρήσεων 
και εργαζόμενων, η διάρκεια του 
οποίου θα είναι μέχρι το τέλος του 
2020.

l  Σχέδιο για στήριξη της αγοράς ενόψει 
«χτυπήματος» κορωνοϊού. Εξετάζονται 
ήδη νέες αναστολές στις φορολογικές 
υποχρεώσεις φυσικών και νομικών 
προσώπων, καθώς και παράταση των 
ελαφρύνσεων που αφορούν ιδιοκτήτες 
ακινήτων που χάνουν εισοδήματα από 
τη μείωση κατά 40% των ενοικίων τους, 
λόγω κορωνοϊού.  Επίσης: Μείωση 
8%- 10% στους λογαριασμούς του ΕΝ-
ΦΙΑ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων 
προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο, 
στο πλαίσιο του γενικότερου κυβερνη-
τικού σχεδιασμού για φοροελαφρύν-
σεις. 

l  Μονόδρομος» οι συγχωνεύσεις τρα-
πεζών. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο 
εποπτικό συμβούλιο του SSM, 
Douard Fernandez-Bollo, σκιαγρα-
φώντας τις εποπτικές προσδοκίες της 
ΕΚΤ για συγχωνεύσεις και εξαγορές, 
οι οποίες αποτυπώνουν την εκτίμηση 
πως η συνένωση πιστωτικών ιδρυμά-
των στην Ευρώπη αποτελεί μονόδρο-
μο και πως η ενοποίηση αυξάνει την 
ανθεκτικότητα στο τραπεζικό σύστη-
μα.  naftemporiki.gr

l  Εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη 
ημέρα της εκπνοής της υποχρεωτικής 
μείωσης ενοικίων 40% σε εστίαση, του-

ρισμό, αθλητισμό, πολιτισμό, και μετα-
φορές αναζητεί το οικονομικό επιτε-
λείο. Ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας καλεί ιδιοκτήτες και 
ενοικιαστές να βρουν λύση ώστε τα 
ενοίκια να προσαρμοστούν στις νέες 
συνθήκες. Ένα από τα σενάρια που εξε-
τάζει το ΥΠΟΙΚ είναι η κάλυψη μέρους 
της απώλειας που θα έχουν όσοι ιδιο-
κτήτες προχωρήσουν σε οικειοθελή 
μείωση του ενοικίου. Πηγή:  BEA

l  Πέντε ριζικές αλλαγές στην αγορά ερ-
γασίας αναμένεται να ενεργοποιη-
θούν το Σεπτέμβριο με νομοσχέδιο 
που θα καταθέσει στη Βουλή το 
υπουργείο Εργασίας. Βασικός στόχος 
του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου θα 
είναι η παροχή μεγαλύτερης ευελιξί-
ας σε εργοδότες και εργαζόμενους 
κυρίως σε ό,τι αφορά στον χρόνο και 
στον τόπο απασχόλησης. 

l  Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθεί σε 
λειτουργία το ψηφιακό ωράριο και η 
ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, ενώ ανα-
μένεται ακόμη να οριοθετηθεί η τηλερ-
γασία, να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία 
στις ώρες απασχόλησης των εργαζομέ-
νων και να εξορθολογιστεί η χρήση και 
το κόστος των υπερωριών. Πηγή:  BEA

l  Θα υπάρξει παράταση των αναστο-
λών πληρωμών φόρων και εισφο-
ρών έως και τον Μάρτιο 2021, για 
τους πληγέντες. Ο κ. Σταϊκούρας δή-
λωσε ότι οι όποιες αναστολές φόρων 
και εισφορών ισχύουν έως το τέλος 
Σεπτεμβρίου θα επεκταθούν έως και 
το πρώτο τρίμηνο του 2021, και στη 
συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η νέα 
ρύθμιση αποπληρωμής των συσσω-
ρευμένων υποχρεώσεων σε 12 άτο-
κες ή 24 έντοκες (με επιτόκιο 2,5%) 
δόσεις.

l  Αυξήσεις στη σύνταξή τους θα δουν 
από τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον 
Νοέμβριο οι συνταξιούχοι που εξακο-
λουθούν να εργάζονται, καθώς βάσει 
του νέου πλαισίου η περικοπή της πε-
ριορίζεται από το 60% στο 30%. Βασι-
κή προϋπόθεση παραμένει το να προ-
κύπτει για την εργασία ή την ιδιότητα ή 
τη δραστηριότητα υποχρέωση ασφάλι-
σης.

l  Αναστολή πληρωμών για ακόμη πε-
ρισσότερες φετινές φορολογικές 
υποχρεώσεις -ειδικά για τουριστικές 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες του 
επισιτισμού που κλείνουν μια εφιαλ-
τική τουριστική σεζόν. Εκτός από την 
3η φάση της επιστρεπτέας προκατα-
βολής, η οποία θα έχει προϋπολογι-
σμό 1,2 δισ. ευρώ, θα υπάρξει και 4η 
φάση η οποία θα μοιράσει περίπου 
500 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την πο-
ρεία των εσόδων των επιχειρήσεων 
κατά τους μήνες Αύγουστο και Σε-
πτέμβριο. Πηγή:  BEA

l  Εντός των προσεχών τριών εβδομά-
δων αναμένεται να έχει κατατεθεί στη 
Βουλή και να έχει ψηφιστεί από την κυ-
βέρνηση η νέα έκτακτη ρύθμιση για την 

τμηματική εξόφληση των οφειλών 
προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποί-
ες έπρεπε κανονικά να πληρωθούν την 
περίοδο Μαρτίου - Αυγούστου 2020, 
αλλά έλαβαν αναστολή προθεσμιών 
καταβολής για την περίοδο Αυγούστου 
- Δεκεμβρίου 2020, λόγω των εκτά-
κτων συνθηκών που προκάλεσε η παν-
δημία του κορωνοϊού. Με τη ρύθμιση 
αυτή θα παρέχεται η δυνατότητα στους 
οφειλέτες να αποπληρώσουν τα συγκε-
κριμένα ποσά είτε σε 2 έως 12 άτοκες 
μηνιαίες δόσεις είτε σε 13 έως 24 έντο-
κες μηνιαίες δόσεις.  Πηγή:  BEA

l  Τρεις παρεμβάσεις στην κατεύθυνση 
της μείωσης της φορολογίας και της 
ελάφρυνσης του μη μισθολογικού 
κόστους των επιχειρήσεων φαίνεται 
να έχουν «κλειδώσει» αυτή τη 
στιγμή, προκειμένου να ανακοινω-
θούν από τον Πρωθυπουργό, Κυριά-
κο Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη 
ώστε να αρχίσουν να «τρέχουν» από 
το 2021. Πρόκειται για τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών για εργοδό-
τες και εργαζόμενους, καθώς και για 
τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης και του τέλους επιτηδεύματος.

l  Η μείωση του τέλους επιτηδεύματος εί-
ναι στις σκέψεις της κυβέρνησης. Σύμ-
φωνα με την εφημερίδα «Καθημερι-
νή», αυτό σημαίνει ότι το τέλος επιτη-
δεύματος, από 650 ευρώ θα μειωθεί 
στα 325 ευρώ και για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και στα 500 ευρώ για τις 
επιχειρήσεις.

l  Ο κορωνοϊός «εξορίζει» τις συναλλα-
γές μικρών ποσών από τα γκισέ. Οι 
καταθέσεις μετρητών έως 1.000 ευ-
ρώ, οι αναλήψεις έως και το ποσό των 
400 ευρώ, η πληρωμή με μετρητά στο 
ταμείο λογαριασμών ΔΕΚΟ , δόσεων 
κ.λπ, καθώς και η ενημέρωση του 
τραπεζικού βιβλιαρίου από την Τρίτη 
4 Αυγούστου θα γίνεται αποκλειστι-
κά και μόνο μέσω των ΑΤΜ και του 
mobile/internet banking στο πλαίσιο 
των μέτρων πρόληψης και αποφυγής 
διάδοσης του κορωνοϊού που υιοθε-
τούν εκ νέου οι τράπεζες.

l  Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθη-
κε στη Βουλή, από τέλος Οκτωβρίου, 
το πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση 
ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα κυμαί-
νεται από 300 έως 2.000 ευρώ και εξαρ-
τάται πλέον όχι μόνο από την αξία του 
ακινήτου αλλά και από το μέγεθος της 
καθυστέρησης. Η ενεργοποίηση των 
προστίμων θα γίνει αμέσως μετά την έκ-
δοση της σχετικής υπουργικής απόφα-
σης.

l  Παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
2020 η προθεσμία για την απόσυρση 
των ταμειακών μηχανών, που δεν 
μπορούν να συνδεθούν online με την 
ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την 
αναβάθμιση των τεχνικών προδια-
γραφών των ΦΗΜ. Όπως ανακοίνω-
σε η ΑΑΔΕ, η παράταση των προθε-
σμιών κρίθηκε απαραίτητη, λόγω τό-

σο των συνθηκών της 
πανδημίας.
l  Έως τις 30 Σεπτεμβρί-

ου, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να 
θέτουν τους εργαζόμενούς τους σε ανα-
στολή σύμβασης, εφόσον αυτοί ανή-
κουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες 
και δεν μπορούν να εργαστούν από το 
σπίτι, με καθεστώς τηλεργασίας, ή να 
μεταφερθούν σε κάποια θέση από την 
οποία δεν θα έρχονται σε επαφή με κό-
σμο. Τα βήματα που πρέπει να ακολου-
θηθούν, καθώς και το πρόστιμο ύψους 
5.000 ευρώ εφόσον αυτά δεν εφαρμο-
στούν, καθορίζει νέα Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου.

l  Ενεργοποιήθηκε, για πρώτη φορά, 
στον e-ΕΦΚΑ η νέα Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα που απευθύνεται στους 
παρόχους υγείας με οφειλές από 
τους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης. H πρόσβαση στην υπηρεσία 
γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου 
του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή μέ-
σω του url : (https://apps.ika.gr/
health/) με τη χρήση των κωδικών 
taxis και οι ενδιαφερόμενοι καταχω-
ρούν στη συνέχεια τον αριθμό λογα-
ριασμού, την ηλεκτρονική διεύθυν-
ση επικοινωνίας (email), καθώς και 
τα ποσά με τα στοιχεία των ήδη εκδο-
θέντων παραστατικών. Για την ολο-
κλήρωση του σταδίου αυτού οι ενδι-
αφερόμενοι έχουν αποκλειστική 
προθεσμία δύο μηνών, σύμφωνα με 
τη σχετική υπουργική απόφαση.    
Πηγή:  BEA

l  Στη δημοσιότητα το σχέδιο του νέου 
πτωχευτικού κώδικα, όπως αποκάλυ-
ψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας. Το νομοσχέδιο προγραμ-
ματίζεται να ψηφιστεί από τη Βουλή το 
αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, 
ώστε το νέο πλαίσιο να είναι έτοιμο 
προς εφαρμογή από τις αρχές του 2021. 
Μέσα στην πρώτη 3ετία από τη συγκε-
κριμένη διευθέτηση, ο πτωχευμένος 
δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα να 
αποφασίσει αν θα μετατρέψει τη σύμ-
βαση μίσθωσης σε σύμβαση «μίσθω-
σης και επαναγοράς». Σε αυτή την περί-
οδο, καταβάλλοντας τα ενοίκια για μα-
κρά χρονική περίοδο που θα φτάνει και 
στα 20 έτη, θα μπορεί ακόμη και ανα-
κτήσει την ιδιοκτησία της περιουσίας 
του.

l  Τα καταστήματα του ΟΠΑΠ διευκο-
λύνουν τους φορολογούμενους 
στο ραντεβού τους με την εφορία, 
καθώς εκεί μπορούν εύκολα και 
γρήγορα να εξοφλήσουν την πρώ-
τη και τη δεύτερη δόση του φόρου 
εισοδήματος, που λήγουν στις 31 
Αυγούστου. Η υπηρεσία πληρωμών 
είναι διαθέσιμη μέσω της tora 
Wallet, θυγατρικής εταιρείας του 
ομίλου ΟΠΑΠ, και εξυπηρετεί το 
κοινό καθημερινά μέχρι αργά το 
βράδυ, ακόμα και τα Σαββατοκύρια-
κα. Πηγή: iefimerida.gr
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Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 13€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε

τις Ευχές σας, 

τις εορτές σας, 

Αρραβώνες, Γάµους, 

Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: 

Θαλασσινά,

νηστίσιµα, 
Ψαρόσουπα, 

Κρεατικά.
Ανοιχτά

από
το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

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

Επίσκεψη  Βουλευτή Ανδρέα
Μυλωνάκη και η συνάντηση του
µε τον ∆ήµαρχο  Σπ. Βρεττό
Μία ακόµα ηµέρα 
όπου αγωνιζόµαστε 
για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Αττικής.  
Από τη σηµερινή 
µου επίσκεψη ( 28-
07-2020) µε τους συ-
νεργάτες µου στον 
∆ήµο Αχαρνών. 

Με τον ∆ήµαρχο, 
Σπύρο Βρεττό, συζητήσαµε τα παρακάτω θέµατα: 
1. Αµιγώς κατοικία στην πλατεία Βαυµπόµπης, αλλαγή χρήσης 
γης 
2. Συγκοινωνία Βαρυµπόµπης, Θρακοµακεδόνων και Μενιδί-
ου, πύκνωση γραµµών και αύξηση οχηµάτων 
3. Εγκληµατικότητα, ναρκωτικά, υποστελέγχωση ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 
4. Απορρίµµατα, έλλειψη προσωπικού και απορριµµατοφό-
ρων 
5. Αντιπληµµυρικά έργα, άµεση υλοποίηση µελέτης 
6. Λεωφόρος Καραµανλή, εκτέλεση υδραυλικής µελέτης και 
ανάπλαση 
7. Φωτισµός οδών, µελέτη για αντικατάσταση παλαιών λαµπτή-
ρων και χρήση led 
8. Νοµική υπηρεσία, έλλειψη υπαλλήλων 
9. Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, τροποποίηση οργανογράµ-
µατος 
10. ∆ΟΥ Αχαρνών, κάθετα αντίθετοι στην µεταφορά της ∆ΟΥ 
από τον ∆ήµο Αχαρνών στον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων - παρα-
µονή εντός δήµου 
11. Ανακατασκευή και εκµετάλλευση κτιρίου 44.000τµ στο 
Ολυµπιακό Χωριό (Βατοπέδι) 
12. ∆ιόδια ΑΚ Βαρυµπόµπης - Αγίου Στεφάνου, απόλυτα αρ-
νητικοί σε τέτοιου είδους προοπτική 

Η Ελληνική Λύση κι εγώ προσωπικά, θα κάνουµε ό,τι είναι 
ανθρωπίνως δυνατόν για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλο-
ποίησης όλων των παραπάνω.  Οι κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρ-
νών να είναι σίγουροι ότι θα είµαι πάντα στο πλευρό τους και 
η πόρτα του γραφείου µου είναι πάντα ανοιχτή για αυτούς. 

Ευχαριστούµε τον ∆ήµαρχο για την πλήρη ενηµέρωση που 
µας παρείχε ο ίδιος και οι συνεργάτες του. 

 «Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ∆ΕΝ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ
Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ»

Ορίστηκε Επιτροπή ∆ιοίκησης των Αθλητικών  Εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού

ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ η σχετιζόµενη έρευνα µε τον 
πατρικό ρόλο ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Με την πάροδο του χρόνου, 
όµως, η προθυµία του πατέρα να παρευρίσκεται στον τοκετό, να µά-
θει να ταΐζει, να πλένει, να φροντίζει το βρέφος – το νήπιο, έστρεψε το 
ενδιαφέρον των επιστηµόνων, που ασχολούνται µε την συνολική 
ανάπτυξη του ατόµου από την γέννηση ως και την νεαρή ενήλικη ζωή 
του, στην αξιολόγηση της ποιότητας του δεσµού που αναπτύσσεται 
µεταξύ πατέρα και τέκνου. 

Έτσι, σήµερα, έχουµε στην διάθεσή µας µία σειρά έγκριτων κι 
έγκυρων ερευνών, οι οποίες, αν και παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις 
ως προς το περιεχόµενο, συγκλίνουν στην διαπίστωση ότι η ενεργή, 
πατρική συµµετοχή συµβάλλει, αναµφισβήτητα, στην βελτίωση της 
ζωής του παιδιού, ανεξάρτητα από την ηλικία του, το φύλο και το οι-
κογενειακό σχήµα, όπου ανήκει. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον ψυχολόγο J. Gottman, το ζωηρό 
παιχνίδι που εκτυλίσσεται µεταξύ πατέρα και τέκνου, βοηθά το νήπιο 
να αναπτύξει επαρκώς την (επίκτητη) ικανότητα του αυτοελέγχου ή 
διαφορετικά της αυτοπειθαρχίας. Αυτή η ικανότητα, η οποία προάγε-
ται µέσα από την σχέση πατέρα – παιδιού, φαίνεται ότι εκτιµάται ιδι-
αίτερα από τους συνοµηλίκους, επειδή το ανήλικο άτοµο, δραστηρι-
οποιούµενο έξω από τον στενό, οικογενειακό κύκλο του, είναι πιο 
έτοιµο κοινωνικά να ενταχθεί σε σύνολα, όπως η µαθητική τάξη ή µία 

(1) αθλητική οµάδα 2 (Gottman, 2007). 
Όσον αφορά στην γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, πρόσφατη 

µελέτη του North Carolina State University καταδεικνύει ότι η ενερ-
γή συµµετοχή του πατέρα στην ανατροφή του τέκνου, η οποία συνε-
πάγεται, µεταξύ άλλων, την αφήγηση παραµυθιών σε αυτό και την 
ανάπτυξη διαλόγου µεταξύ τους, συντελεί θετικά στην καλλιέργεια 
των γλωσσικών ικανοτήτων του εξελισσόµενου ατόµου, παρότι ο άν-
δρας – ο πατέρας 

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε
να βρείτε στην σελίδα µας:

Ενεργοί Μπαµπάδες - Για τα δικαιώµατα του παιδιού
Τηλ. επικοινωνίας: 6938349094

Βανέσσα Γεωργίνη

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υφυπουργού Αθλητισµού, ορίστηκε Επιτρο-
πή ∆ιοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού 
Χωριού, η οποία -µέχρι την σύσταση του απαιτούµενου Οργανι-
σµού- θα εκπονήσει τον προγραµµατισµό και θα προετοιµάσει 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρ-
χή, για να αναβαθµιστεί και να εκσυγχρονιστεί το αθλητικό συ-
γκρότηµα της βορειοανατολικής Αττικής.

Η Επιτροπή ∆ιοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Ολυµπιακού Χωριού, απαρτίζεται από τους:

• Πέτρο ΓΑΛΑΝΗ του Παρασκευά (Συντονιστής), µέλος ∆.Σ. 
Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσµά
• Ευαγγελία ΒΑΣΣΑΛΟΥ του ∆ηµητρίου, Προϊσταµένη της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Σωτή-
ριο ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ του Παναγιώτη, Προϊστάµενο της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού
• Σπυρίδωνα ΒΡΕΤΤΟ του Ιωάννη, ∆ήµαρχο Αχαρνών, µε αναπλη-
ρωµατικό µέλος τον Γεώργιο ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η του Νικολάου, ∆η-
µοτικό Σύµβουλο Αχαρνών

• Σταµάτη ΒΡΕΤΤΟ του Χρήστου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, µε αναπλη-
ρωµατικό µέλος την Ευαγγελία ΡΙΖΟΥ του Νικολάου, Φαρµακο-
ποιό,
• Σπυρίδωνα ΜΑΚΡΗ του Θεοδώρου, Πρόεδρο του Αθλητικού 
Σωµατείου «ΦΟΙΒΟΣ», µε αναπληρωµατικό µέλος τον Ρίζο ΤΖΑ-
ΛΑΚΩΣΤΑ του Θεοδώρου, Γενικό Έφορο του Σωµατείου
• Μαρία ΚΟΥΤΟΥΠΗ του Γεωργίου, Πρόεδρο του Αθλητικού Σω-
µατείου «ΑΘΗΝΑ», µε αναπληρωµατικό µέλος την Ιουλία ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η του Παναγιώτη, Έφορο του Σωµατείου
• Νικόλαο ΚΑΡΑΠΕΤΗ του Στυλιανού, Πρόεδρο του Αθλητικού 
Σωµατείου «∆ΙΑΣ», µε αναπληρωµατικό µέλος τον Βασίλειο ∆Ο-
ΒΛΕΤΟΓΛΟΥ του Ιωάννη, µέλος ∆Σ του Σωµατείου
• Θεόδωρο ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ του Νικολάου, Οικονοµολόγο, µε ανα-
πληρωµατικό µέλος τον Ιωάννη ΚΟΤΣΙΡΗ του Νικολάου, ∆ικηγό-
ρο.
• Φανή ΠΑΓΩΝΑ του Γεωργίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, µε αναπλη-
ρωµατικό µέλος τον Παναγιώτη ΓΚΟΛΕΜΗ του Ιωάννη, Οικονο-
µολόγο – Λογιστή
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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

Οργάνωση μνημόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΔΑΪΝΑΒΑΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ   του   ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ  το γέ-
νος   ΑΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,  που   γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ  του  ΠΑΥΛΟΥ  και της  ΣΟΦΙΑΣ  το γέ-
νος   ΣΑΣΑΡΟΒΑ  που γεννήθηκε στην 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  και  κατοικεί  στην ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γά-
μος θα γίνει στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     του   
ΠΕΤΡΟΥ   και της  ΜΑΡΙΑΣ   το γένος  ΣΤΡΑ-
ΤΑΚΗ,  που   γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ     
και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  
η   ΤΣΙΡΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ    του   ΜΙΧΑΗΛ   και 
της  ΕΙΡΗΝΗΣ  το γένος  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  
που γεννήθηκε στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γάμος 
θα γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΑΒΒΙΔΗΣ   ΠΑΥΛΟΣ   του   ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
και της ΑΝΑΤΟΛΗΣ   το γένος ΑΘΑΝΑΣΙΑ-
ΔΗ,  που   γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ   του  ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ και της  ΚΥΡΙΑΚΗΣ το γένος ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ 
που γεννήθηκε στο   ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ   και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γάμος θα 
γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     του   
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  και της  ΙΩΑΝΝΑΣ   το γένος  
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ,  που   γεννήθηκε στην  ΑΘΗ-
ΝΑ     και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  
και  η   ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ     του   
ΚΥΡΙΛΛΟΥ   και της  ΑΝΘΗΣ  το γένος  ΒΕΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στην ΝΙΚΑΙΑ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν,  ο  γάμος θα 
γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΤΣΑΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΚΟΣ     του   ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ   το γένος  
ΖΟΥΡΛΑΤΖΗ,  που   γεννήθηκε στην  ΧΑΛΚΙ-
ΔΑ  - ΕΥΒΟΙΑΣ   και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΛΟΥΤΣΑ  ΙΩΑΝΝΑ    του   
ΑΝΔΡΕΑ   και της  ΕΙΡΗΝΗΣ  το γένος  ΚΑΛΑ-
ΜΙΩΤΗ  που γεννήθηκε στην ΛΑΜΙΑ – 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ   και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γάμος 
θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΔΡΟΣΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ   του   ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ    και της  ΣΟΦΙΑΣ    το γένος  ΒΛΑ-
ΧΟΥ,  που   γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ     
και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  
και  η   ΤΣΙΡΟΒΑ    ΕΛΕΝΗ     του   ΣΩΚΡΑ-
ΤΗ   και της  ΕΙΡΗΝΗΣ   το  γένος   ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΑΔΟΥ  που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ   
και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ, 
πρόκειται να παντρευτούν,  ο  γάμος θα 
γίνει στα   ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΕΧΛΙΜΒΑΝΙΔΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     του   
ΛΑΖΑΡΟΥ   και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ  το γένος  ΚΑ-
ΚΟΣΙΜΥΤΗ,  που   γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΑΣ-
ΤΑΝ    και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  
και  η   ΠΟΡΟΥΤΣΙΔΟΥ   ΡΙΤΑ    του   ΒΛΑΔΙ-
ΜΗΡΟΥ    και της  ΟΛΓΑΣ  το γένος  ΠΟΡΟΥΤ-
ΣΙΔΟΥ  που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ   και  
κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ, πρόκειται 
να παντρευτούν, ο γάμος θα γίνει στους  ΘΡΑ-
ΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – ΑΧΑΡΝΩΝ   - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ  98, ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ, 
Τ.Κ. 13672 ΑΧΑΡΝΕΣ- ΤΗΛ. - ΦΑΞ 210-2465678 

Δ/νση email: kritesacharnes@gmail.com

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών το ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020,  
στον προαύλιο χώρο του συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Ηλία. 

Μεγάλο γλέντι με τους ΔΙΟΝΥΣΗ   ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ  
&  ΚΩΣΤΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗ.

Κέφι και γλέντι μέχρι το πρωί, με πλούσιους μεζέδες, 
άφθονο πιοτό και καλή Κρητική μουσική.

Λύκειον των Ελληνίδων  Παράρτημα Αχαρνών
Φιλαδελφείας 6 - Κεντρική Πλατεία • Τ.Κ.: 13671 Αχαρνές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έναρξη μαθημάτων Λυκειακής Περιόδου 2020-2021» 

Σας γνωστοποιούμε ότι ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Αχαρνών, τα μαθήματα του Λυ-

κείου μας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 15 Σεπτέμβριου 2020. 
Η γραμματειακή υποστήριξη για τις εγγραφές των ενδιαφερομένων θα λει-
τουργεί από την Τρίτη 01-09-2020 έως και την Τρίτη 15 Σεπτέμβριου 2020 

και ώρες 18:00 μ.μ έως και τις 20:00 μ.μ. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, την λειτουργία των 
Τμημάτων και την έναρξη αυτών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύ-
νονται στην Έφορο Εθνικών Χορών και Μουσικού Τμήματος κα. Λιβανού 

Μαρία στο τηλ. 210-2462085. 
Τέλος, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού που εξακολουθεί ακόμα να υφί-
σταται, οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί σχετικά με την έναρξη των μα-

θημάτων του Λυκείου μας θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση μας.  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ                         Αικατερίνη Μαρίνη

ΑΡΧΕΛΑΟΥ  ΘΕΑΤΡΟ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Και  «Εν τη πόλει – En ti poli

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε (πρώτα ο Θεός)  τις  εκδηλώσεις του Σε-

πτεμβρίου στο Αρχελάου Θέατρο Θρακομακεδόνων!
1.Έναρξη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 20.30 στην ταράτσα του θεάτρου με πανσέληνο 

και την μουσική ομάδα Θρακομακεδόνων Τρείς λαλούν και .
2.Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Αφιέρωμα στην ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ σε σκηνοθεσία Σπυρίδω-

να Παπανίκα 
3.Η Συραίνα Κούτρα και η ομάδα της   « Παρ' ολίγον αυτόχειρες» με ποιοτικές θεα-

τρικές παραστάσεις..  (Σύντομα οι ημερομηνίες). https://www.facebook.com/
sirainaartist   

Συνεχιζουμε τις επαφές μας για ποικιλία παραστάσεων 
Σας περιμένουμε, Αγκαλιάστε μας ,το Θέατρο είναι Παιδεία!

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. 

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

 
 

 

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

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
& ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Φιλαδελφείας  και  Κων/πόλεως 26 – Αχαρνές.  Τηλ. 6978 830476.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι- ισόγειο - στο κεντρι-
κό Μενίδι. Τηλ. 210 2402471. 4∆254.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα 40 τ.µ. 
στην περιοχή Πανόραµα. Τηλ. 6907 010116. 4∆254.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα δυάρι  τρί-
του ορόφου, 52 τ.µ. διαµπερές, στο κεντρικό Μενίδι. 
Τηλ. 6932 668756. 4∆254.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην περιοχή Αγίου Πέ-
τρου. Το ένα 600 τ.µ. εντός σχεδίου, Οδός Λαβαρού 
1821. Το άλλο 2500 τ.µ. επί της οδού Αγίου Πέτρου. 
Τηλ. 210 2464715 και 6987701715. 4∆254
ΖΗΤΕΙΤΑΙ, από ηλικιωµένη  κυρία, µια οικιακή  βοηθός, 
για παροχή συντροφιάς. Της προσφέρετε δωρεάν Γκαρ-
σονιέρα διαµονής και τροφοδοσία και συµπλήρωµα  
αµοιβή, κατόπιν συµφωνίας. Τηλ. 6907 010116 κα  Λα-
ζάρου.
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, µε συστάσεις αναλαµβάνει την φρο-
ντίδα ηλικιωµένων, και µε δουλειές σπιτιού, όπως µα-
γείρεµα , σιδέρωµα,κλπ.  Τηλ. 6983 451883. 5∆255.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ενιαίος χώρος 40 τ.µ. , κουζίνα, - κάµα-
ρα, 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, οικόπεδο 340 τ.µ. 
στο κεντρικό Μενίδι (Οδός ∆ηµοσθένους). Τηλ.  6972 
837565. 4∆251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 571 τ.µ. στην Κάτω Λίµνη, πλησί-
ον οδού Λισίων,  στα Άνω Λιόσια. Τηλ.   2114107574 
και 6945 506329. 4∆251.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 120 τ.µ. µε υπερυψωµένο  
ισόγειο, τρία δωµάτια, σαλόνι, Κουζίνα , µπάνιο, κλπ, 
πάρκιν και αυτονοµία θέρµανσης. Οδός Μιχ. Μενιδιάτη 
και Αθηνών 50. Τηλ. 210 2433614 και 6976394979. 
4∆251.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαµβάνει την φροντίδα ηλικι-
ωµένων κατά προτίµηση νυχτερινή βάρδια. Τηλ. 6981 
035626. 4∆251.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά, κατά προτίµηση Μονοκατοικία ή 
διαµέρισµα, µέχρι 60 τ.µ.  στις περιοχές Αγίου 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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Βιοµηχανικός χώρος 450 τ.µ. επί της 
Λεωφ. Καραµανλή. Τηλ. 210 2402471 και 6949 
096597. 4∆250         
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτερα µα-
θήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. 20ετής 
εµπειρία- µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 
265300. 5∆255.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, σε µα-
θητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 ευρώ. Τηλ. 6976 433192. 
5∆255.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ  καθηγήτρια, παραδίδει µαθήµατα σε µα-
θητές   JUNIOR, ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6971 896817. 4∆251.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος , παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές Γυµνασίου - Λυκείου.  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

 ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 317 τ.µ. επί της 
οδού Βίκτωρος Ουγκώ µε παλιό 
σπίτι και σωλήνες ποτίσµατος. Τι-
µή ευκαιρίας . Τηλ. 210 2441370 
και 6973 593186.  4∆253.

Κυριακή, 30 Αύγουστος 2020 ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       Λ.Αθηνών 40. 2102461015

∆ευτέρα, 31 Αύγουστος 2020 ● ΛΑΖΑΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      Φιλαδελφείας 64. 2102467050

Τρίτη, 1 Σεπτέµβριος 2020 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171

Τετάρτη, 2 Σεπτέµβριος 2020 ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕ-
ΝΗ Πάρνηθος 121    2102465660

Πέµπτη, 3 Σεπτέµβριος 2020 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Αριστοτελους 165. 
2102403449

Παρασκευή, 4 Σεπτέµβριος 2020 ● ΧΑΜΠΗ-
ΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ.Αθηνών 23. 
2102465432
Σάββατο, 5 Σεπτέµβριος 2020 ● ΠΑΓΩΝΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 8. 2102467156
Κυριακή, 6 Σεπτέµβριος 2020 ● ΓΚΙΚΑ ΣΟ-
ΦΙΑ Αριστοτέλους 309 2102448558, 
6972633576
∆ευτέρα, 7 Σεπτέµβριος 2020 ● ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗ ΜΑΡΙΑ    Λ. ∆ηµοκρατίας 222. 
2102312615
Τρίτη, 8 Σεπτέµβριος 2020 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 

ΦΑΙΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 2102434055

Τετάρτη, 9 Σεπτέµβριος 2020 ● ΡΑΠΤΗ ΜΑ-
ΤΙΝΑ Πάρνηθος 140.   2102462102

Πέµπτη, 10 Σεπτέµβριος 2020 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. 2102469800

Παρασκευή, 11 Σεπτέµβριος 2020 ● ΦΥΤΑΣ 
ΗΛΙΑΣ  Πάρνηθος  83.        2102468376

Σάββατο, 12 Σεπτέµβριος 2020 ● ΚΟΛΛΙΑ 
ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 70.    2102445844

Κυριακή, 13 Σεπτέµβριος 2020 ● ΣΤΕΦΑΝΙ-
∆ΗΣ ΣΤΕΦ. Λ. ∆ηµοκρατίας 272. 2102310318

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 30/8/2020 ΕΩΣ 13/9/2020

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
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Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

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

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

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις

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




