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Ορατά πλέον αρχίζουν να είναι τα αποτελέσµατα της προσπάθειας
 που γίνεται µε τον νέο σχεδιασµό της ∆ηµοτικής Αρχής 

Έ ναν νέο κύκλο 
έχει ανοίξει ο 
∆ήµος Αχαρ-

νών όσον αφορά την 
καθαριότητα. Το τε-
λευταίο διάστηµα έχει 
ξεκινήσει ένας αγώνας 
δρόµου µε τη ∆ιεύ-
θυνση Καθαριότητας 
να χρησιµοποιεί κάθε 
πρόσφορο τρόπο, 
προκειµένου να δώσει 
λύση στην αποκοµιδή 
των ογκωδών αντικει-
µένων. Το πλάνο περι-
λαµβάνει τη δηµοσιο-
ποίηση του καθηµερινού προγράµµατος που θα ακολου-
θούν τα συνεργεία του ∆ήµου, ούτως ώστε όλοι οι δηµότες 
να είναι ενήµεροι για το πότε θα βρίσκονται στη γειτονιά 
τους. Με τον τρόπο αυτό ο καθένας ξέρει πότε θα µπορεί να 
βγάζει τα ογκώδη αντικείµενα από το σπίτι του και να µην πα-
ραµένουν εκτεθειµένα δίπλα από τους κάδους για πολλές 
µέρες ή γεµίζουν τους κάδους µη αφήνοντας χώρο για τα οι-
κιακά απορρίµµατα ή τα αντικείµενα της ανακύκλωσης. 

Μάλιστα καθηµερινά υπάρχουν δηµοσιεύσεις στις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης του ∆ήµου, µε φωτογραφίες και βίντεο 
που απεικονίζουν την προσπάθεια που γίνεται καθηµερινά. 
Παράλληλα εκτός της δηµοσιοποίησης του αποτελέσµατος 
των εργασιών αυτών µε τον τρόπο αυτό γίνεται και µια προ-
σπάθεια ευαισθητοποίησης των δηµοτών. Άλλωστε είναι εν-
δεικτικά και τα σχόλια που µπορεί κανείς να διαβάσει στις σχε-
τικές αναρτήσεις. 

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός από την πρώτη µέρα της θη-
τείας του έχει δώσει αγώνα για να µπορέσει να καθαρίσει την 
πόλη. Αν και συνάντησε πάρα πολλά προβλήµατα σε αυτή την 
προσπάθεια, καθώς υπήρχαν µεγάλες ελλείψεις σε προσωπι-
κό και µέσα, κατάφερε να κάνει σηµαντικά βήµατα. Κατά τους 

προηγούµενους µήνες καλύφθηκαν κάποια κενά, ενώ προχώ-
ρησαν οι διαδικασίες και για περαιτέρω κινήσεις ουσίας, όπως 
είναι η προµήθεια απορριµµατοφόρων, η εξασφάλιση νέων κά-
δων και η προώθηση της ανακύκλωσης µε καφέ κάδους. 

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ο Αντιδήµαρ-
χος Στάθης Τοπαλίδης προσπάθησε να βάλει σε νέα ρότα την 
καθαριότητα και ο προγραµµατισµός της αποκοµιδής ογκω-
δών είναι ένα από τα πρώτα βήµατα. Βέβαια καµία προσπά-
θεια δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική, εάν και εµείς οι δη-
µότες δεν συµπλεύσουµε σε αυτή την προσπάθεια. Για παρά-
δειγµα έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα ακριβώς την επόµενη 
µέρα από τον καθαρισµό κάποιας περιοχής εκ νέου να τοπο-
θετούνται ογκώδη αντικείµενα.

Μάλιστα οι άνθρωποι του ∆ήµου γίνονται αποδέκτες σχε-
τικών καταγγελιών από δηµότες, καθώς βλέπουν να µην υπάρ-
χει η παραµικρή διάθεση συνεργασίας. 

Παρόλα αυτά είναι βέβαιο πως µε τον προγραµµατισµό που 
γίνεται και επικοινωνείται µπορεί να υπάρξει αποτέλεσµα και 
στο τέλος όλοι µας να µπούµε στη διαδικασία, ούτως ώστε κι 
εµείς από την πλευρά µας να βοηθήσουµε να γίνει η πόλη µας 
µια καθαρή πόλη. 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ  ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ:

«Να ληφθούν µέτρα για την
αντιµετώπιση της άσχηµης κατάστασης  
των δοµών Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας στον ∆ήµο Αχαρνών»

✒ Αναλυτικό ρεπορτάζ  Σελ. 7

ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης 
του έργου κατα-
σκευής εσωτερι-
κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ 
ύδρευσης στην 
περιοχή της Πο-
σειδωνίας στην 
Κυψέλη, στην πα-
ραλιακή ζώνη της 
Σκάλας Ωρωπού που φτάνει µάλιστα ως τον Κάλαµο. Συ-
νεχίζουµε την δουλειά, σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες 
του ακούραστου περιφερειάρχη µας Γιώργου Πατούλη. 
Συζητάµε, διαβουλευόµαστε αλλά κυρίως παίρνουµε 
αποφάσεις και δίνουµε λύσεις! 

ΑΠΟΜΑΚΡΥ-
ΝΟΥΜΕ µετά 
από πολλά 
χρόνια τα εγκα-
ταλελειµµένα 
οχήµατα από 
τις γειτονιές 
των Αχαρνών 
και επιστρέ-
φουµε τους κοινόχρηστους χώρους στους ∆ηµότες 
µας! Οι συνεργάτες µας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 
δίνουν καθηµερινά τον καλύτερό τους εαυτό (πα-
ρόλο που είναι µόνο 10 άτοµα).

Ευρώπη  Κοσµίδη : «Συνεχίζουµε αδιάκοπα 
γειτονιά – γειτονιά, ∆ήµο µε ∆ήµο»

Μιχάλης  Βρεττός : Τέλος
τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα
από τον ∆ήµο Αχαρνών

Ο ∆ήµος Αχαρνών στέκεται µε υπευθυνότητα απέναντι
στην επέλαση του δεύτερου κύµατος κορωνοϊού
ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΗΜΑ την 
προάσπιση της υγείας των εργαζο-
µένων και τη διασφάλιση των κα-
τάλληλων συνθηκών τόσο για τους 
υπαλλήλους όσο και τους δηµότες 
ο ∆ήµος Αχαρνών συµµορφώνεται 
απόλυτα µε τις οδηγίες των αρµόδι-
ων φορέων. Ζητά δε την κατανόηση 

και συνεργασία όλων των δηµοτών 
και την τήρηση των ενδεδειγµένων 
µέτρων.

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τό-
σο µε τις αρµόδιες αρχές όσο και µε 
όσους χειρίζονται τα θέµατα της 
πανδηµίας σε κεντρικό επίπεδο, 

όπως ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας κ. Χαρδαλιάς. Μάλιστα 
έχει δώσει τις σχετικές οδηγίες για 
την πιστή και απόλυτη συµµόρφω-
ση όλων των υπηρεσιών µε τα υγει-
ονοµικά πρωτόκολλα αλλά και τις 
σχετικές εγκυκλίους.    

✒ ΣΕΛ. 11

✒ ΣΕΛ. 7

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΜΕ ΝΕΟ ΠΛΑΝΟ Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ 
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Η Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα  που πρέπει να ισορρο-
πεί τις αντίρροπες τάσεις των πολιτών, τα αντίστροφα συμ-

φέροντα. Άλλο η επιθυμία του εμπόρου, άλλη η επιθυμία του 
καταναλωτή. Άλλη η επιθυμία του εργοδότη, άλλη του εργα-
ζόμενου. Η διατάραξη αυτής της ισορροπίας, προκαλεί τάσεις 
εξέγερσης.  

Οι ρομαντικοί Αριστεροί, αποκαλούν τους Σταλινιστές, 
άθλιους συκοφάντες και ψεύτες. Όπως έλεγαν και χαρο-

καμένες γιαγιάδες, μοιράσαμε τα κόκκαλα και τις σημαίες. Τώ-
ρα γιατί τρωγόμαστε. 

Είδαμε τον Εθνικισμό του ΣΥΡΙΖΑ με το 
Μακεδονικό – Σκόπια. Είδαμε τον Εθνι-

κισμό της Χρυσής Αυγής, με τον φόνο του 
Φύσσα. Κάποιος να μας εξηγήσει, τι  είναι 
εθνικισμός να μάθουμε και μείς οι απλοϊκοί 
πολίτες. Έχω βάσιμη υποψία, ότι και οι δύο εί-
ναι αρχομανείς απατεώνες. 

Στην πράξη και στην ουσία ο πόλε-
μος μεταξύ του μαύρου και του κόκ-

κινου φασισμού διαρκεί από το 1940 μέ-
χρι και σήμερα. Η αυτοκατάργηση του 
κόκκινου φασισμού στην Ευρώπη, εν-
θάρρυνε τον μαύρο φασισμό. Όμως ο 
φασισμός δεν χάθηκε. Λειτουργεί με νέες 
μορφές. 

Ο φασισμός έχει πολλά χρώματα. Και 
μαύρο και κόκκινο  και πράσινο και κί-

τρινο. Όμως το Δημοκρατικό πολίτευμα, 
πρέπει από τον θεσμό, να δέχεται όλους, 
εφόσον είναι εκλεγμένοι από τον λαό, είναι 
η θέληση του λαού και σαν εκλεγμένοι από 
τον λαό, είναι μέρος του κοινοβουλίου. Το πρόβλημα είναι 
πώς να τους χειριστείς, για να μην πέσει η χώρα στην αναρχία. 
Καλύτερος ή χειρότερος φασισμός, δεν υπάρχει. Φασισμό λέ-
με, θα κάνεις με την βία, αυτό που θέλω εγώ. Ή επιβάλω με την 
βία την θέληση μου. 

Όσο υπάρχουν άνθρωποι , θα υπάρχει και ο φασισμός, 
καλυμμένος από κάποιον ιδεολογικό μανδύα.  Στην νί-

κη της Δημοκρατίας στο Εφετείο, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, 
μαζεύτηκε χιλιάδες κόσμος για να γιορτάσει την απόφαση κα-
τά των Ναζιστών. Κανείς δεν κρατούσε έστω και μια ελληνική 
Σημαία. Γιατί βρε παιδιά;

Όλοι οι άνθρωποι μιλάμε για πολιτική, γιατί ποτέ δεν την δι-
δαχτήκαμε, αλλά εκφραζόμαστε, από ένστικτο και αντίλη-

ψη, των γεγονότων της ζωής. Ο φανατισμός σε μια ιδεολογία εί-
ναι πέρα για πέρα λάθος. Δεν είναι σωστό να είμαστε φανατικοί 

υπέρ μια άποψης, αλλά πολλών απόψεων, 
με σκοπό να τις φέρουμε σε ισορροπία, για 
την ικανοποίηση όλων των πολιτών.

Ο όποιος Κομματάρχης των Κομμά-
των της Αντιπολίτευσης, που δεν έχει 

την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, 
εκφράζει πολλά ατελώνιστα, μέσα και έξω 
από την βουλή, καταδεικνύοντας την ανι-
κανότητα του να αναλάβει ευθύνες. Δείγ-
μα ελαφρότητας και ακαταλληλότητας. 

Η γενναιότητα, η ανδρεία, θέλει τόλμη 
και σωφροσύνη. Αλλιώς γίνεται αποκο-

τιά(βλακεία). Δεν θα παίξουμε το παιγνίδι των 
Τούρκων, χτυπώντας πρώτοι.  Ίσως δεν κατα-
λαβαίνουν οι Τούρκοι, ότι όταν παίζεις με τα 
σπίρτα, αργά ή γρήγορα 
θα καείς. Άλλο πράγμα η 
ευφυΐα και  άλλο η κου-
τοπονηριά.

Το ΟΧΙ στον Ιταλό 
φασίστα Μουσο-

λίνι, το είπε ο δικτάτορας Μεταξάς. Την κα-
τάργηση των Κοινωνικών Φρονημάτων, 
έκανε ο δικτάτορας Παπαδόπουλος. Την 
νομιμότητα του ΚΚΕ, ο Κωνσταντίνος  Κα-
ραμανλής. Γενικά μπορούμε να πούμε, ότι 
πολιτική είναι προσαρμογή στις ανάγκες 
τις κοινωνίας, με βάση την λογική το δίκαιο 
και την ηθική.

Στην Σομαλία ο Σουλτάνος, συντηρεί 
στρατόπεδο που εκπαιδεύει Τσιχανι-

στές, μισθοφόρους Σομαλούς. Δεν κρίνω ότι αυτό βολεύει τα 
κράτη της Ευρώπης, για λίγα αργύρια. Δεν πουλάμε τις αξίες του 
πολιτισμού μας στους βαρβάρους, για λίγα χρήματα. Είναι ηλιθι-
ότητα. Για να φτάσουμε στις σημερινές αξίες, πέρασαν δύο χιλιά-
δες χρόνια, με σκοταδισμό, ιερά εξέταση, μεσαίωνας, αναγέννη-
ση, επιστήμες. Όλα είναι αγώνες με αίμα.

Μπορείς να είσαι οπαδός μιας θρη-
σκείας, ή όλων των θρησκειών. Απλά 

σέβεσαι την πίστη του κάθε ανθρώπου. 
Αυτό δεν εγείρει φανατισμό και μισαλλο-
δοξία. Είναι πιο λογικό και λέγεται ουμανι-
σμός, δηλαδή ανθρωπισμός.  Κανείς μας   
ποτέ δεν θα αλλάξει τον κόσμο μας, γιατί 
δεν μπορεί κανείς να αλλάξει την φύση 
μας. Μπορούμε όμως να βελτιωθούμε. 

Πρόεδρος: Πως εξηγείται το γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ, μια εβδομάδα, πριν παραδώσει την εξουσία, κατήργη-

σε τον περιορισμό στους εγκληματίες, την στέρηση των πολιτικών 
δικαιωμάτων; Δεν το εξηγώ κύριε πρόεδρε, γιατί να το εξηγήσω; 
( Χρήστος Ευθυμίου, παλαιός ηθοποιός. Στο έργο «Ένας βλάκας 
και μισός»).

Όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο παππούς, η εξουσία 
έχει δύο χέρια. Ένα μακρύ, για να τα παίρνει από  όλους 

μας και ένα κοντό για να τα δίνει στους δικούς της. Σωστός ο 
παππούς….

Η Μπάρμπη του ΚΙΝΑΛ, δυστυχώς θα κλείσει το μαγαζί. Εί-
ναι λάθος να μην υπάρχει κεντρώα παράταξη στο Ελληνικό  

Κοινοβούλιο. Πέραν από το προσωπικό βόλεμα, υπάρχει και ευ-
θύνη, αλλά και φιλότιμο. 

Είναι αξιοπρόσεκτο, μετά από πεντακόσιες χιλιάδες θα-
νάτους από τον Κορωνοϊό, αρκετοί συμπολίτες  πιστεύ-

ουν ότι κάποιοι το κάνουν για να οικονομήσουν χρήματα και 
να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους.  Ακόμη και εάν είναι έτσι, 
εφόσον ο εχθρός είναι αόρατος, γιατί να μην φυλαχτούμε. Φύ-
λαγε τα ρούχα σου, νάχεις τα μισά.

Κορωνοϊός, καύσωνες, μετά κρύο χιόνι, γρίπη, αλλερ-
γίες και πάλι επιδημίες και τα ίδια. Η φύση κάνει τον κύ-

κλο της. Εμείς τι κάνουμε; Λαλούμε σαν τα τζιτζίκια; Εάν δεν 
θέλεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου, κανείς δεν μπορεί να σε 
βοηθήσει. Ο δόλιος, ο ύπουλος, χτυπά πάντα από πίσω. Ο 
φίλος μόνο μπροστά.

Κάποιοι συμπολίτες μας είναι αρνητικοί, στην ευνο-
μία, την κοινωνική ειρήνη, την αποφυγή των βανδα-

λισμών, ενώ κάποιες μειοψηφίες, επιδιώκουν την κατα-
στροφή της δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας, την ζημι-
ογόνα αναρχία, στο όνομα του λαϊκισμού, την έκφραση 
του εγώ τους σαν ανυπότακτοι. Είναι άραγε αυτή η συμπε-
ριφορά δείγμα ανδρείας και θάρρους ή χαμηλή νοημοσύ-
νη; Μάλλον κάποιοι δόλιοι, εκμεταλλεύονται την νεανική 
τους απειρία.

Ο συμπολίτης μας Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένα πηγαίο με-
γάλο μουσικό ταλέντο. Όμως δυστυχώς ήταν κομμουνισμέ-

νος. Δεν μπόρεσε ποτέ να υποτάξει τον εγωϊ-
σμό του. Καλέ μου άνθρωπε, δεν είσαι ο μό-
νος , ο ένας επάνω στη γη μας. Υπήρχαν πριν 
από εσένα χιλιάδες συνάνθρωποι. 

Είναι βέβαιο ότι η Ισπανία και Ιτα-
λία, δεν θα αφήσουν ποτέ ένα 

Μογγόλο να κυριαρχήσει στην Μεσό-
γειο θάλασσα, γιατί γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι η θάλασσα, αυτή είναι από αι-
ώνες Ευρωπαϊκή. Γι αυτό σήμερα σφυ-
ρίζουν αδιάφορα.

Όσο υπάρχει μεταναστευτική ροή Ασι-
ατών και Αφρικανών στα νησιά μας, το 

πρόβλημα είναι άλυτο. Είναι σαν να ρίχνεις 
νερό, σε ένα τρύπιο βαρέλι. Το βαρέλι θα 
φθαρεί. Εάν με κάποιο τρόπο σταματήσει 

αυτή η ροή, βεβαίως μπορεί να βρεθεί ανθρώπινη λύση. Όλα 
όσα λέμε και πράττουμε, είναι μάταια, χωρίς ουσιαστικό αποτέ-
λεσμα. Με το δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα του Αλέξη και 
το ανοίξαμε και σας περιμένουμε του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει εμείς 
να φύγουμε από τα σπίτι μας και να μεταναστεύσουμε.

Το πιο επικίνδυνο όπλο του Σουλτά-
νου, είναι η ροή των  λαθρομετανα-

στών. Όμως όταν ο κόμπος φτάνει στο χτέ-
νι, οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς θα θυσια-
στούν, για την ματαιοδοξία του Τούρκου 
αιθεροβάμονα.

Όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι κά-
φρος, εννοούμε αυτόν που όταν του λέ-

γει ο αστυνομικός ευγενικά, σας παρακαλώ 
φορέστε την μάσκα σας, αυτός να τον φτύνει 

και να τον βρίζει. Ποιος είναι ο κανίβαλος; 
Αυτοί που προσπάθησαν να καπελώσουν την δικαι-
οσύνη για δόλιους σκοπούς, αποδεικνύεται ότι καπέ-

λωσαν τον εαυτό τους και δεν μπορούν να βγάλουν το κα-
πέλο για να χαιρετίσουν. Τόσα λάθη μάζωξες, μα μυαλό 
δεν άλλαξες. Εγωισμός ή χαμηλή αντίληψη; Ιδού η απορία.

Εάν δεν πεθάνουμε από τον Κορωναϊό, θα πεθάνουμε 
από την πείνα. Όμως ο άνθρωπος έχει αντοχές. Περά-

σαμε χειρότερα με την προσφυγιά, με την κατοχή, με τον εμ-
φύλιο. Άλλωστε η παχυσαρκία είναι αρρώστια. Υπάρχουν 
τροφές όταν πεινάς. Δεν υπάρχουν χρήματα για φόρους και 
υπηρεσίες. Από πού να πιάσεις. 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός  Εντύπου: 8618 l  Έτος  11ο  

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»

Η  τρομοκρατική ορ-
γάνωση 17 Νοέμβρη, 
αγωνιζόταν για κάτι, 

σκοτώνοντας ανθρώπους 
και ληστεύοντας Τράπεζες. 
Ποτέ δεν μάθαμε γιατί αγω-
νιζόταν. Το ίδιο κάνουν εδώ 
και χρόνια , οι μπαχαλάκη-
δες και οι αντιεξουσιαστές, 
καταστρέφοντας δημόσιες 
και ιδιωτικές περιουσίες. Πο-
τέ δεν θα μάθουμε γιατί 
αγωνίζονται. Εάν πιστεύουν 
ότι θα αλλάξουν τον κόσμο 
μας, είναι απλά αφελείς. 
Όσοι το προσπάθησαν, είτε 
τους κρεμάσαμε , είτε τους 
σταυρώσαμε.

Δεν μπορούμε να αρ-
νηθούμε την τεράστια 
χρησιμότητα των κου-

μπιούτερς. Είναι προϊόν της 
νοημοσύνης μας. Μήπως 
όμως τα ψυχρά κομπιούτερς 
λειτουργούν εις βάρος των 
αισθημάτων μας και της ευ-
αισθησίας μας; Δηλαδή μας 
οδηγούν σε μια ψυχρή, σε 
μια παγερή κοινωνία; Δεν το 
γνωρίζω, αλλά δεν είναι λά-
θος, να ρωτάω.

Υπάρχουν και τίμιοι 
άνθρωποι στην ζωή 
μας, αλλά αυτό είναι 

σπάνιο είδος και δυστυχώς 
δεν είναι προστατευόμενο. 
Προτιμούμε να προστατεύ-
ουμε τους κάπρους…

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

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Σχετικά με την συνεχιζόμενη κατάσταση σε ότι αφορά  τα κρού-
σματα του κορωνοϊού, που εμφανίστηκαν και στο Δήμο μας  
και στην πόλη μας, μηδαμινά μεν, αλλά μας τρομάζουν δε.  Ο 
Δήμαρχος  στο μήνυμά του μεταξύ άλλων τονίζει τα εξής: «Πα-

ραμένουμε πάντα δίπλα στους εργαζομένους του Δήμου!!! Παραμέ-
νουμε πάντα δίπλα σε κάθε συνδημότη μας!!!  Όλοι μαζί θα αντιμετω-
πίσουμε αυτή την υγειονομική κρίση, που μαστίζει τη χώρα μας. Όπως 
πριν λίγους μήνες καταφέραμε να βγούμε αλώβητοι, έτσι μπορούμε 
να τα καταφέρουμε και τώρα. Φοράμε όλοι μάσκες, τηρούμε τους κα-
νόνες υγιεινής, τηρούμε όλα τα μέτρα, ακολουθούμε τις οδηγίες των 
ειδικών. Χωρίς πανικό, αλλά με πάντα με σύνεση και ψυχραιμία».

Κλειστό παρέμεινε  το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αχαρνών τη 
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου για προληπτικούς λόγους μετά από την εμ-
φάνιση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID 19 σε εργαζόμενο της 

υπηρεσίας. Ακολουθήθηκαν αμέσως οι διαδικασίες που προβλέπονται από 
το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκε απολύμανση σε όλους τους 
χώρους, ενώ μετά τη σχετική ιχνηλάτηση προσδιορίστηκαν ποιες επαφές 
πρέπει να υποβληθούν σε τεστ. 

Την Τετάρτη 21/20/2020 δεν  λειτούργησε καμία υπηρεσία από 
όσες στεγάζονται στα δύο κτίρια του Δημαρχιακού Μεγάρου (Φι-
λαδελφείας και Μπόσδα). Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι ίδιες 

υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. Οι δημότες θα 
εξυπηρετούνται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά κλπ. Για εξαιρετικές και επεί-
γουσες περιπτώσεις θα επικοινωνούν στο τηλ. 210-2415300-301, θα αξι-
ολογείται η αναγκαιότητα και θα κλείνεται ραντεβού υπό προϋποθέσεις 
αν και εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από το ειδικό προσωπικό που θα 
εξετάζει τα τηλεφωνικά αιτήματα

Ο Δήμος Αχαρνών και η Διεύθυνση Διοίκησης καλούν τους δημό-
τες να κάνουν χρήση όλων των δυνατών  ηλεκτρονικών υπηρεσι-
ών, μέσω της διαδικτυακής πύλης ermis.gov.gr με τους κωδικούς 

του taxisnet, για την εξυπηρέτησή τους από το Δήμο καθώς επίσης και των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με άλλους φορείς του Δημοσίου. Στην εν λό-
γω πλατφόρμα οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν πάνω από 100 διαφορε-
τικά  δικαιολογητικά-πιστοποιητικά, τα οποία θα παραλάβουν μέσω της ηλε-
κτρονικής τους θυρίδας ή μέσω του ΚΕΠ που θα δηλώσουν

Μισό εκατομμύριο ευρώ για την πυροπροστασία των σχολεί-
ων εξασφάλισε ο Δήμος Αχαρνών. Ένα αίτημα χρόνων βρή-
κε τη λύση του μέσα από τις ενέργειες του Δημάρχου Σπύρου 

Βρεττού και της Δημοτικής Αρχής. Συγκεκριμένα εξασφαλίστηκε η 
ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ως 
προς την πράξη «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπρο-
στασίας σε σχολικές μονάδες». Το έργο είναι προϋπολογισμού 
512.740,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και φορέας υλοποί-
ησης είναι ο Δήμος Αχαρνών. Η χρηματοδότηση προέρχεται εξ ολο-
κλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Ποσό 900.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Αχαρνών για την ανα-
βάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων. Την ένταξη του Δήμου Αχαρ-
νών σε μία ακόμη πρόσκληση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ» εξασφάλισε ο Δήμαρχος   Σπύρος Βρεττός. Το έργο χωρίζεται σε δύο 
υποέργα και αφορά εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης: Κλειστών 
γυμναστηρίων με προϋπολογισμό 563.200 ευρώ και Ανοιχτών γηπέδων 
με προϋπολογισμό 336.800 ευρώ.

200 οργανικές θέσεις κληρικών στην Εκκλησία της Ελλάδος.  
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδω-
ρικάκου εγκρίθηκαν προς πλήρωση 200 οργανικές θέσεις κλη-

ρικών για την Εκκλησία της Ελλάδος, αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Η κατανομή των θέσεων στην Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της χώρας θα γίνει με 
απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σχετικό 
ΦΕΚ: 4254/30-09-2020

Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Χειμερινού 
κύκλου Σπουδών 2020 του Διεπιστημονικού Κέντρου Διαλέξεων 
του Δήμου Αχαρνών (ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α.). μέχρι νεωτέρας, για την πρό-

ληψη εξάπλωσης του Κορωνοϊού covid-19, όπως προβλέπει η κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Υγείας. Για κάθε ενημέρωση μπο-
ρείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2132072470 (09:00-15:00) καθημερινά. 
Υπεύθυνοι: Ελεάνα Μπούκη – Ελένη Τέγου.

Τα τέλη Ύδρευσης της περιοχής Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρ-
νών. Αποφασίστηκαν χθες 19/10/20 στην Τακτική Συνεδρίαση 
της Οικονομική Επιτροπής  του Δήμου Αχαρνών τα τέλη 

ύδρευσης που θα πληρώνουν οι δημότες της περιοχής Βαρυμπόμπης.
Η  Περιφέρεια Αττικής  ενισχύει με 9,5 εκατ. € τον ΔΟΔΥ για την 
προμήθεια βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού, αξιοποιώντας πό-
ρους του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020». Αξιοποιούμε πόρους του  

ΕΣΠΑ, προωθούμε δράσεις που ενισχύουν καθοριστικά τις δημόσιες δο-

μές υγείας, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε στην 
καλύτερη θωράκιση της χώρας μας απέναντι στην πανδημία. Σε αυτή την 
εθνική μάχη είμαστε παρόντες, σημείωσε  σε  κ. Πατούλης! 

Ραγδαία είναι η αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού σε σχολεία του 
δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ «Ο Σωκράτης», ενώ 
όπως αναφέρει γονείς δηλώνουν επίσης θετικοί, αυξάνοντας τον 

προβληματισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση σχολείων όπως το 
23ο, 24ο , 18ο, 15ο, 3ο δημοτικό σχολείο Αχαρνών, ενώ ιδιαίτερη περί-
πτωση αποτελεί το 23ο δημ. σχολείο, όπου φοιτούν μαθητές Ρομά. Ο ΣΕ-
ΠΕ «Ο Σωκράτης» ζητά να υπάρξει ειδική μέριμνα και μαζικά τεστ, ώστε 
να μην αφεθούν στην τύχη τους η υγιεινή και η ασφάλεια στα σχολεία. 
Επιτακτική ανάγκη για δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε μαθη-
τές, εκπαιδευτικούς και υπόλοιπο προσωπικό των σχολικών μονάδων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟ-
ΚΟΤΡΩΝΗΣ»  :  Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας συνεχίζουμε 
δυναμικά με τμήματα παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλά-

δα κάθε :  ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 - 20:00 και  20:00-21:30 για ενήλικες, ΣΑΒΒΑ-
ΤΟ 10:00-11:00 παιδικό τμήμα. Σας περιμένουμε!!!

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός σε συνέντευξή του 
στην εκπομπή   «Ένα  τέλος μια  αρχή», στο  ΘΕΜΑ Radio  104,6 
παρουσίασε τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τον Δήμο 

Αχαρνών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη σύμπραξη των δύο μεγα-
λύτερων παρατάξεων, τα έργα που «τρέχουν» και έχουν ξεκινήσει 
από το μηδέν καθώς και σε όλες τις εν εξελίξει δράσεις του Δήμου κα-
τά τη δύσκολη περίοδο του κορωνοϊού.

Το πρώτο COVID FREE κομμωτήριο στην Ελλάδα, με καινοτόμες 
τεχνολογίες, όπως οι λυχνίες απολύμανσης υπεριώδους ακτινο-
βολίας! Μετά το FOCUS WED TV το Κομμωτήριο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΣ» στις Αχαρνές παρουσιάζεται και από το πανελλαδικής 
εμβέλειας STAR CHANNEL. Μην χάσετε το ειδικό αφιέρωμα  στο κεντρι-
κό δελτίο ειδήσεων του STAR με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Δίκτυο 5G στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας στην αρχή 
του 2021, προαναγγέλλει ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 

Reader.gr, ενώ αποκρούει και τις θεωρίες συνωμοσίας, τόσο για το 
5G όσο και για το τσιπ στις νέες ταυτότητες. Ξεκαθαρίζει ότι αυτές θα 
είναι ασφαλείς και στο πρότυπο της Εσθονίας, ενώ η δρομολόγησή 
τους θα συμπέσει και με τον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος θα συγκε-
ντρώνει όλους τους αριθμούς που μας συνοδεύουν στη ζωή μας (π.χ. 
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ κ.ο.κ.).

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με το παράρτημα της στο Ολυ-
μπιακό Χωριό συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογρα-
φικού Ελέγχου που στηρίζεται από την ΚΕΔΕ.Την Πέμπτη 22 και 

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Ευτυχίας Καραγιάννη 2, Ολυμπιακό Χωριό. 
Τηλ. για ραντεβού: 210 2467871 (Καθημερινά 09:00 π. μ. – 13:00 μ.μ.).
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Εν ισχύς εν τη ενώσει
στην  Βιωσιµότητα των ∆ήµων
Του Κώστα  ∆αµάσκου Αξιωµατικού Π.Α. ε.α.

Όλοι οι ∆ήµοι 
πρέπει να ορί-
σουν µια µέρα 

τον µήνα, σε µία διαδρα-
στική πλατφόρµα πα-
ρουσιάσεων, προτάσε-
ων και συζητήσεων για 
το µέλλον των πόλεων 
τους, µε βάση το παρόν 
και τη διεθνή εµπειρία, 
αλλά και παρουσιάσεις 
καλών πρακτικών από 
το εξωτερικό που θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν παραδείγµατα εφαρµο-
γής και στη δική τους πόλη. 

Σε συνεργασία µε ξένα ινστιτούτα και 
πρεσβείες να προκαλέσουν ειδικούς που 
πέτυχαν, για να παρουσιάσουν το πώς τα 
κατάφεραν άλλες πόλεις µε βιώσιµες ιδέ-
ες, υποδεικνύοντας καλές πρακτικές µετα-
µόρφωσης µιας πόλης ή µιας γειτονιάς. 
Και όχι να περιµένουν πόρους από την κε-
ντρική εξουσία. 

∆ιότι για να εξασφαλίσεις πόρους για 
έργα από την κεντρική εξουσία, «ζήσε Μάι 
µου να φας τριφύλλι». 

Οι πιο βασικές δυσκολίες εξασφάλι-
σης πόρων για τις πόλεις της Ελλάδας εί-
ναι η συγκεντρωτική αντίληψη του κρά-
τους, η δηµοσιονοµική κρίση που από 
το 2010 και µετά επέτεινε το πρόβληµα, 
διότι η κεντρική εξουσία αναγκάστηκε 
να περικόψει τις δαπάνες και δεν εµπι-

στεύεται τους ∆ήµους. 
Υπάρχει µια σχέση έλ-

λειψης εµπιστοσύνης διότι 
δεν είναι µόνο η καχυπο-
ψία και το πρόβληµα της 
κεντρικής εξουσίας, είναι 
και η κακο-διαχείριση αυ-
τών των όποιων πόρων 
προς τους δήµους, µε απο-
τέλεσµα να δηµιουργείται 
αυτή η σχέση εξάρτησης, η 
οποία διαιωνίζεται. 

Νοµίζω ότι η µεταβίβαση αρµοδιοτή-
των από το κράτος στους δήµους δεν πρέ-
πει να είναι ουτοπικό. Είναι κάτι που έκα-
ναν ακόµα και οι πιο συγκεντρωτικές χώ-
ρες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι πολύ πί-
σω σε αυτό. Είναι µια τάση στην Ελλάδα, 
τα τελευταία χρόνια άλλα γίνεται µε πολύ 
αργά βήµατα και θα πρέπει να ενισχυθεί. 
Θα πρέπει επιτέλους και η Κεντρική Εξου-
σία να εµπιστευτεί τους ΟΤΑ αλλά και οι 
∆ήµοι να συνεργαστούν και να αποκτή-
σουν αυτήν την απαραίτητη αυτονοµία 
τους, αλλά και για την αποτελεσµατικότε-
ρη λύση των προβληµάτων τους.  Εξάλ-
λου θα είναι αυτοί και µόνο αυτοί υπεύθυ-
νοι για τον ∆ήµο τους, και θα λογοδοτούν 
για τις πράξεις τους.

Όλοι οι ∆ήµοι πιστεύω θα λειτουργή-
σουν πιο αποτελεσµατικά όταν έχουν 
ίδιους πόρους για την ανάπτυξη και βιω-
σιµότητα των ∆ήµων τους.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ Α. 1228, ΦΕΚ Β 
4582/16.10.2020 ΚΥΑ αναδροµικής ισχύος, ρυθ-
µίζονται ζητήµατα τα οποία είχαν ανακύψει από την 
απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής µισθωµά-
των κατά 40% στους µισθωτές οι οποίοι επλήγη-
σαν λόγω του COVID 19. 
Συνοπτικά, σύµφωνα µε την ως άνω ΚΥΑ:  
1. Στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης ακινήτου, δικαι-
ούχος της µείωσης ενοικίου είναι µόνον ο υποµι-
σθωτής-τελικός χρήστης του ακινήτου έναντι του 
υπεκµισθωτή, και όχι περαιτέρω ο υπεκµισθωτής 
έναντι του ιδιοκτήτη – εκµισθωτή του ακινήτου. Ως 
εκ τούτου µειώνεται µόνο το µίσθωµα το οποίο ει-
σπράττει ο υπεκµισθωτής από τον πληττόµενο 
υποµισθωτή του, δεν µειώνεται όµως το µίσθωµα 
που οφείλει στον ιδιοκτήτη-εκµισθωτή ο υπεκµι-
σθωτής, εφόσον  ο τελευταίος δεν ασκεί κάποια 
πληττόµενη δραστηριότητα στο µίσθιο ακίνητο.   
2. Στις περιπτώσεις προκαταβολής µισθωµάτων, 
το 40% του µισθώµατος για το οποίο ο µισθω-
τής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβο-
λής συµψηφίζεται µε τα επόµενα  καταβλητέα µι-
σθώµατα . Σε περίπτωση  που δεν υπάρχουν 
επόµενα καταβλητέα  µισθώµατα  λόγω λήξης 
της µισθωτικής σχέσης, τα χρηµατικά ποσά της 
απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντα ποσά.
3. Στις περιπτώσεις  που στη µισθωτική σχέση µετέ-

χουν περισσότεροι µισθωτές και οι προϋποθέσεις 
µερικής καταβολής µισθώµατος δεν συντρέχουν 
για το σύνολο των µισθωτών, (µε την επιφύλαξη 
των οριζοµένων για την περίπτωση συζύγου ή έτε-
ρου µέρος συµφώνου συµβίωσης όπου εκεί ειδι-
κά το µίσθωµα µειώνεται ακόµη και αν η αναστο-
λή εργασίας συντρέχει στο πρόσωπου του άλλου 
συζύγου), η µερική καταβολή µισθώµατος υπολο-
γίζεται αναλογικά,  κατά την αναλογία οφειλής  του  
µισθωτή  στο µίσθωµα.
4. Στις περιπτώσεις που το µίσθωµα καταβάλλεται 
κατά τη λήξη της µίσθωσης ή σε µικρότερα διαστή-
µατα και πάντως µεγαλύτερα του µηνός, η απαλ-
λαγή του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους 
προβλεπόµενους µήνες υπολογίζεται αναλογικά.
5. Οι µειώσεις των µισθωµάτων των εργαζοµένων 
ισχύουν για ολόκληρο τον µήνα για τον οποίο προ-
βλέπεται µερική καταβολή µισθωµάτων, κατά πε-
ρίπτωση, ανεξαρτήτως των ηµερών ανά µήνα κα-
τά τις οποίες έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβα-
ση εργασίας τους.
6. Οι παραπάνω υπέρ των µισθωτών ρυθµίσεις 
εφαρµόζονται και όταν εκµισθωτές είναι το ∆ηµό-
σιο, τα ΝΠ∆∆ και οι δηµόσιες επιχειρήσεις. Αντίθε-
τα, από την εφαρµογή των παραπάνω ρυθµίσεων 
εξαιρούνται, στην περίπτωση κατά την οποία είναι 
µισθωτές, το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και οι δηµόσιες 
επιχειρήσεις.

ΚΥΑ για τις µειώσεις µισθωµάτων των 
πληττοµένων µισθωτών από τον COVID 19

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

ζητήµατα
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Άλλη µια δράση στη γειτονιά µας  από 
τους «Εθελοντές Κοκκινοµυλιώτες»
«Η οµάδα µας έδωσε δυναµι-

κό παρόν από το πρωί βά-
φοντας τη στάση στην 

πλατεία µας το δάπεδο και τοποθετήσα-
µε και δύο αυτοκόλλητα µε την ιστορία 
της περιοχής µας. 

Έγινε δενδροφύτευση στην πλατεία 
µε πάνω από 20 φυτά και δένδρα. 

Η συµµετοχή από τα µέλη της οµάδας 
ήταν µεγάλη αλλά και από τους γειτόνους 
µας που αγκάλιασαν αυτή την προσπά-
θεια.

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε τα Χρω-
µατοπωλεία της ΘΕΑΝΩΣ ΚΙΟΥΣΗ και την 
Υ∆ΡΟ∆ΟΜΗΣΗ για την χορηγία τους σε 
χρώµατα.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στην εταιρία 
ΚΗΠΟΥΡΓΙΕΣ του φίλου και γείτονα µας 
ΘΟ∆ΩΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙ∆Η για την προσφο-

ρά του σε φυτά και δένδρα. 
Ευχαριστούµε το κατάστηµα καφέ ΝΙ-

ΝΕ GRAMS για τους δωρεάν καφέδες που 
µας πρόσφερε.

Ευχαριστούµε τον  Αντώνη Σουλακέ-
λη, που διαχρονικά ασχολείται µε την 
ανάδειξη της γειτονιά µας για τα κείµενα 
που µας προβάλει».

Από την πλευρά µας, αξίζει να αναφέ-
ρουµε τα  βασικά στελέχη της ηγετικής 
οµάδας «Εθελοντές Κοκκινοµυλιώτες»:  
Γιώργος Μαντέλας, Νόρα Θεοχάρη, ∆ή-
µητρα Θεοδωρέλη, Τάσος Κανακίδης, Νί-
κος Ελένης, Αθήνα Ντούλις, Φώφη Κεχα-
γιά, Αλεξάνδρα Βάση, Στεφάνια ∆ουκλιά, 
Αλεξάνδρα Νάση, κ.α.

Αναγνωστόπουλος  Παναγιώτης,
Αντιδήµαρχος Συντονισµού

Οι µέρες µετά την  σύµπραξη…

Με ρωτάνε πολλοί... Πως τα βλέπεις τα πράγµα-
τα; Κάνατε καλά τελικά που τα βρήκατε; Κατ’ αρ-
χάς εγώ τα βρίσκω µε τη συνείδηση µου. Και τα 
χω πολύ καλά µαζί της.

Η σύµπραξη από την άλλη µας έβαλε σε ένα συ-
νεχές αλλά δηµιουργικό τρέξιµο. 

Ο χρόνος είναι αµείλικτος, αλλά νοµίζω το απο-
τέλεσµα θα δικαιώσει τους κατοίκους της πόλης µας. 
Εµάς θα µας δικαιώσει δευτερευόντως,  αλλά αυτό 
δεν ξέρω πόση σηµασία έχει.

Το επόµενο διάστηµα θα είναι πολύ κρίσιµο για 
όσα σχεδιάζουµε. 

Μην πω όµως τώρα περισσότερα και µας φάει το 
κακό το µάτι.

ΛΥΚΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ:  Με αγιασµό η έναρξη της Νέας Λυκειάρχης χρονιάς 2020-2021
ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ  των  
µέτρων κατά της πανδηµίας  του κορω-
νοϊού, τελέστηκε ο Αγιασµός  στο ΛΥ-
ΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ παράρτηµα 
Αχαρνών µε την ευκαιρία της έναρξης 
της Νέας Λυκειακής Χρονιάς 2020 – 
2021. 

Παρευρέθησαν  η  Πρόεδρος του 

Λυκείου  Σίτσα Βενετσανου  και τα µέλη 
Έφη Ράπτη Μ.Λιβάνου Μ. Χατζηπετρου 
Αρχοντακη και η Βάσω Σύρµα.  Παρευ-
ρέθησαν και φίλες του Λυκείου.  

Τον Αγιασµό τέλεσε ο προϊστάµενος 
του Αγίου Βλασίου πατήρ  Ιωάννης Ρά-
πτης.  Τον ευχαριστούµε για την διακρι-
τική πρόθυµη παρουσία του. 

Αφιερωµένο στους «Αγγέλους» στο Μάτι, 
το νέο βιβλίο του Νώντα Βρεττού
«ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ» λέγεται το νέο βι-
βλίο που κυκλοφόρησε ο γνωστός συµπο-
λίτης µας, όχι µόνο ως επαγγελµατίας της 
εστίασης, αλλά και ενεργός δηµότης, δηµο-
τικός σύµβουλος και άνθρωπος µε αγάπη 
στον συνάνθρωπο, Νώντας Βρεττός. 

Ο Νώντας Βρεττός παρουσίασε ανάµεσα 
σε λίγους φίλους και αναγνώστες λόγω των 
συνθηκών και τηρώντας τα µέτρα ασφαλεί-
ας το δεύτερο βιβλίο του µε τραγουδοποιή-
µατα βγαλµένα από την ζωή και κυρίως 
πλούσια σε συναισθήµατα όπως άλλωστε 
είναι και ο ίδιος ο Νώντας Βρεττός.

Το βιβλίο προλόγισε η Συγγραφέας και 
Υπεύθυνη του Εκδοτικού Οίκου ΖΕΝΙΘ Με-
λίνα Τούντα. Ακολούθως η Σοφία Κατάρα 
Ξενογιαννακοπούλου Φιλόλογος - Συγγρα-
φέας µίλησε µε ιδιαίτερα 
λόγια για το βιβλίο τονί-
ζοντας ιδιαίτερα το ποίη-
µα στο οποίο είναι και 
αφιερωµένο το βιβλίο, οι 
«Άγγελοι στις φλόγες». 
Τέλος η Αγγελική Κολιού 
απήγγειλε ποιήµατα από 
το βιβλίο. 

Ο Νώντας Βρεττος ευ-
χαρίστησε µέσα από την 
καρδιά του µε δυο λόγια 
όλους όσους παρευρέθη-
καν αλλά και τον στηρί-
ζουν όλα αυτά τα χρόνια. 

Πηγή: Ανάρτηση 
Parnes news.
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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»

Τ έλη δυστυχώς της δεκαετίας του 80 η αυτο-
κρατορία που δηµιούργησε ο Μάρκος Λύ-
ρας µε τα παιδιά του αρχίζει να κλυδωνίζε-

ται µιας και πλέον στην αγορά µπαίνουνε εταιρεί-
ες εισαγωγικές µε συνέπεια την κατακόρυφη πτώ-
ση των κερδών της. 

Η Εταιρεία αντί να δηλώσει πτώχευση και να σώ-

σει ακόµα και την προσωπική τους περιουσία επιλέ-
γει να παλέψει µε νέα δάνεια να κρατηθεί στη αγορά 
αλλά δυστυχώς κάτω από την πίεση των χρεών κλεί-
νει οριστικά. 

Το πιο σηµαντικό όµως είναι πως η εταιρεία τελι-
κά έκλεισε µέσα από την πίεση των χρεών και χάθη-
κε τελικά και µεγάλο µέρος της προσωπικής περιου-

σίας η οποία κατασχέθηκε τελικά από τις τράπεζες 
αλλά η οικογένεια εξόφλησε όλους τους συνεργά-
τες της που πορεύτηκαν µαζί τους όλα αυτά τα χρό-
νια. 

∆υστυχώς ο Νίκος Λύρας πρωτεργάτης όλων πι-
εσµένος ψυχολογικά περνάει τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του µε πολύ σοβαρά προβλήµατα υγείας. 

Σηµαντικό όµως να πούµε εδώ πως όνειρο της οι-
κογένεια σύµφωνα µε το φίλο µου Μάρκο Λύρα ιό 
του Νίκου Λύρα ήταν η δηµιουργία έξω από το ερ-
γοστάσιο ένα τεράστιο πάρκο για παιδιά πρωτοπό-
ρο για την εποχή µε φιγούρες των Playmobil ώστε να 
διασκεδάζουν τα παιδιά. 

Οι οικογένεια µέχρι σήµερα εισπράττει το σεβα-
σµό και την αγάπη του κόσµου για τις πράξεις στο 
κλείσιµο της, της αλλά και τα δώρα της οικογένειας 
και την στάση τους όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στο 
προσωπικό µα και στους επισκέπτες που το επισκε-
πτόταν κατά εκατοντάδες καθηµερινά. 

Μια όµορφη ιστορία ένα όµορφο ταξίδι που έµει-
νε στη µέση δυστυχώς αλλά άφησε πίσω αναµνή-
σεις και ήθος που είναι οδηγός για της επόµενες γε-
νιές σε κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα.

Από τον  Ερευνητή 
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

LΥRA, η  ιστορία
και ένα όνειρο που 
έµεινε στη µέση 
Μέρος 20

Σήµερα στον παλαιό Λύρα στεγάζεται το γνώσει e-shop

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τα 
παρασκευα-
στήρια
ΚΑΤΩ: Εξωτε-
ρική  άποψη

Τα  παρασκευαστήρια 

H στάση, το µόνο που έµεινε από εκείνη την Εποχή

Ο Μάρκος Λύρας µε µενταγιόν σφραγίδα  Lyra
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ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌ ΚΛΙΜΑ για μια 
ακόμη φορά πραγματοποιήθηκε 
η συνάντηση του Δημάρχου 
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού και 
του Περιφερειάρχη Αττικής κ. 
Γιώργου Πατούλη στα γραφεία 
της Περιφέρειας. Κύριο αντικείμε-
νο της συνάντησης ήταν τα έργα 
που αφορούν το Δήμο Αχαρνών και εντάσσονται 
στο πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Στην τελευταία αναμόρφωση του Τεχνικού Προ-
γράμματος της Περιφέρειας έχουν ενταχθεί έργα σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις, η ολοκλήρωση της κατα-
σκευής του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων 
και η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για παι-
δικές χαρές. Παράλληλα συζητήθηκε η πρόοδος ήδη 
εκτελούμενων έργων που αφορούν αντιπλημμυρι-
κά έργα, έργα οδοποιίας, την ενεργειακή αναβάθμι-
ση σχολείων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών.

Παράλληλα από την πλευρά του Δημάρχου 
Σπύρου Βρεττού έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις και 
συζητήθηκε η ένταξή τους στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
της Περιφέρειας για το 2021. Από την πλευρά του ο 

κ. Πατούλης άκουσε τις προτάσεις 
και στάθηκε ιδιαίτερα θετικά στην 
προοπτική ένταξής τους. Η συζή-
τηση περιλάμβανε και μια εκτενή 
ενημέρωση για την πορεία άλλων 
έργων που βρίσκονται σε διαφο-
ρετικά στάδια πραγματοποίησης, 
μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθε-

σμης ωρίμανσης.
«Πραγματοποιήσαμε μια ιδιαίτερα αποδοτική 

συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και φίλο κ. Πατού-
λη. Κάθε φορά που συνεργαζόμαστε διαπιστώνου-
με την εξαιρετική του διάθεση απέναντι στον Δήμο 
μας. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα τα 
έργα της Περιφέρειας που διεξάγονται στις Αχαρνές, 
αλλά κυρίως να κάνουμε ένα πρώτο βήμα για τον 
σχεδιασμό εν όψει της νέας χρονιάς. Προσωπικά θέ-
λω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για τη διάθε-
σή και τη βοήθειά του και ελπίζω να συνεχίσει η συ-
νεργασία μας να είναι εξίσου εποικοδομητική προς 
όφελος όλων των δημοτών της πόλης μας», δήλω-
σε μετά το τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος κ. Σπύ-
ρος Βρεττός. 

Αποδοτική η συνάντηση του Σπύρου Βρεττού 
με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη 

Με ειλικρίνεια και υπευθυνότη-
τα, αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος 
Σπύρος Βρεττός τούτο το δεύ-

τερο κύμα της πανδημίας. Όπως από 
την πρώτη στιγμή σταθήκαμε με ειλικρί-
νεια και υπευθυνότητα απέναντι σε αυ-
τή τη δύσκολη και πρωτοφανή κατά-
σταση, έτσι συνεχίζουμε και τώρα. Στό-
χος όλων μας να διασφαλίσουμε την 
υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και 
των συμπολιτών μας που επισκέπτονται 
τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, 
λαμβάνοντας ακόμη περισσότερα μέ-
τρα ασφαλείας για να βγούμε νικητές 
από την πανδημία του κορωνοϊού. «Πα-
ραμένουμε πάντα δίπλα στους εργαζο-
μένους του Δήμου!!! Παραμένουμε πά-
ντα δίπλα σε κάθε συνδημότη μας!!!». 

Λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
COVID – 19 στο Δημαρχείο Αχαρνών και 
για την προστασία των εργαζομένων αλ-
λά και των δημοτών που συναλλάσσο-
νται με τις υπηρεσίες, προληπτικά   παρέ-
μειναν κλειστές την Τετάρτη οι υπηρεσίες 
του Δήμου που στεγάζονται στο Δημαρ-
χιακό Μέγαρο. Από την πρώτη στιγμή 

εφαρμόζονται πλήρως τα πρωτόκολλα 
υγείας, έχει ήδη κληθεί κλιμάκιο του ΕΟ-
ΔΥ για έλεγχο των δημοτικών υπαλλή-
λων, ενώ θα πραγματοποιηθεί απολύ-
μανση όλων των χώρων (κλειστών και 
ανοιχτών) του Δημαρχιακού Μεγάρου. 
Μετά από σχετική επικοινωνία του Δη-
μάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού τό-
σο με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Χαρδαλιά όσο και με τον ΕΟΔΥ 
αποφασίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των 
υπηρεσιών, αλλά και η λήψη συγκεκρι-
μένων μέτρων.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τη λει-
τουργία των υπηρεσιών:

Την Τετάρτη 21/20/2020 δεν θα λει-

τουργήσει καμία υπηρεσία από όσες στε-
γάζονται στα δύο κτίρια του Δημαρχια-
κού Μεγάρου (Φιλαδελφείας και Μπόσ-
δα). Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι 
ίδιες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με 
προσωπικό ασφαλείας. Οι δημότες θα 
εξυπηρετούνται τηλεφωνικά ή ηλεκτρο-
νικά κλπ. Για εξαιρετικές και επείγουσες 
περιπτώσεις θα επικοινωνούν στο τηλ. 
210-2415300-301, θα αξιολογείται η 
αναγκαιότητα και θα κλείνεται ραντεβού 
υπό προϋποθέσεις αν και εφόσον κριθεί 
αυτό αναγκαίο από το ειδικό προσωπικό 
που θα εξετάζει τα τηλεφωνικά αιτήματα. 

Οι υπηρεσίες Πολεοδομίας και Προ-
γραμματισμού θα παραμείνουν κλειστές 

και για το διήμερο αυτό. Οι αποκεντρω-
μένες υπηρεσίες του Δήμου (ΔΗΦΑ, ΔΗ-
ΚΕΑ, ΚΕΠ, Κοινοτικό Κατάστημα Θρακο-
μακεδόνων, Πράσινο κτλ) θα λειτουργή-
σουν κανονικά. Λήψη επιπλέον μέτρων 
για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου. 
Παράλληλα αποφασίστηκε η λήψη συ-
γκεκριμένων μέτρων για την αποφυγή 
μετάδοσης του κορωνοϊού και την προ-
στασία των εργαζομένων. Συγκεκριμένα 
αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων:
• Η δημιουργία επιστημονικής ομάδας 
εργασίας
• Ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών
• Η πραγματοποίηση εκτεταμένων απο-
λυμάνσεων σε όλους τους χώρους των 
κτηρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου
• Η διακοπή πραγματοποίησης συναντή-
σεων στους χώρους του Δημαρχιακού 
Μεγάρου
• Ο ενδελεχής και συνεχής καθαρισμός 
όλων των χώρων
• Η απαγόρευσης χρήσης ανελκυστήρων
• Ο έλεγχος και ο περιορισμός της χρή-
σης των κλιματιστικών
• Η τοποθέτηση διαχωριστικών όπου 

κρίνεται αναγκαίο
• Η προμήθεια ειδικών συσκευών απο-
λύμανσης για την πραγματοποίηση
• Η προμήθεια του προσωπικού καθαρι-
ότητας και των υπαλλήλων με όλα τα μέ-
σα προστασίας και υγιεινής
• Η πραγματοποίηση πολιτικών γάμων 
σε εξωτερικό χώρο

Παράλληλα εφαρμόζονται απόλυτα 
όλες οι οδηγίες που προβλέπονται στις 
σχετικές εγκυκλίους αναφορικά με την 
τηλεεργασία, το ποσοστό προσέλευσης 
υπαλλήλων, τις άδειες ειδικού σκοπού 
και τα μέτρα προστασίας των εργαζομέ-
νων και του συναλλασσόμενου κοινού.

Ο Δήμος Αχαρνών στέκεται με υπευ-
θυνότητα απέναντι στη διαμορφωθείσα 
κατάσταση. Με βασικό του μέλημα την 
προάσπιση της υγείας των εργαζομένων 
και τη διασφάλιση των κατάλληλων συν-
θηκών τόσο για τους υπαλλήλους όσο 
και τους δημότες συμμορφώνεται από-
λυτα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέ-
ων. Ζητά δε την κατανόηση και συνεργα-
σία όλων των δημοτών και την τήρηση 
των ενδεδειγμένων μέτρων.

Ό ΔΉΜΑΡΧΌΣ Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
και αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής πα-
ρευρέθηκε στην τελετή λήξης της 18ης Πα-
νελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αι-
μοδοτών η οποία πραγματοποιήθηκε στον 
προαύλιο χώρο του Εθνικού Κέντρου Αιμο-

δοσίας. Η τελετή έλαβε χώρα στο Εθνικό Κέ-
ντρο Αιμοδοσίας – ΕΚΕΑ παρουσία του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη 
και με την υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών, 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και 
του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης ο 
Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
Π. Κατσίβελας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού Α. Αυγερινός και η Ανα-
πληρώτρια Γ. Γραμματέας της ΕΟΘΑ Α. Σα-
λαμούρα.

Κανένας Ευρωπαϊκός πόρος 
χαμένος για τον Δήμο Αχαρ-
νών δήλωσε ο Αντιδήμαρ-
χος Όικονομικών Μιχάλης 
Βρεττός και τόνισε:

«Από την ανάληψη των 
καθηκόντων μας, αναλάβαμε 
το δύσκολο έργο του εξορθο-
λογισμού του Δήμου, της ανά-

πτυξης σε όλα τα επίπεδα κα-
θώς και να φέρουμε την ισορ-
ροπία ανάμεσα στα έσοδα και 
τα έξοδα.  Σήμερα πλέον μπο-
ρούμε να μιλάμε με αισιοδοξία 
για το μέλλον καθώς με σταθε-
ρά βήματα προχωράμε μπρο-
στά! Σύντομα θα σας έχουμε 
πολλά, ευχάριστα νέα».

Το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας διαπιστώθηκε και μία μέρα 
αργότερα, στη συνάντηση του Δημάρχου με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. 

Αθανάσιο Αυγερινό. Η συζήτηση έγινε επί 
της ίδιας ατζέντας με τον κ. Αυγερινό να εκ-
δηλώνει την πρόθεσή του να σταθεί αρωγός 
από την πλευρά του στην προσπάθεια πραγ-
ματοποίηση σημαντικών έργων στα όρια του 
Δήμου Αχαρνών. Παρόντες στη συνάντηση 
αυτή ήταν ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρε-
σίας της ΠΕ Ανατολικής Αττικής κ. Αστρου-
λάκης και ο ειδικός σύμβουλος του Δήμου 
Αχαρνών κ. Κωνσταντίνος Ντούρος.

Μιχάλης  Βρεττός: Κανένας Ευρωπαϊκός 
πόρος χαμένος για τον Δήμο Αχαρνών

ΕΝΑ ΣΉΜΑΝΤΙΚΌ βήμα για τη βελτίωση της ει-
κόνας της πόλης των Αχαρνών, αλλά και για 
την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλ-
λειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομά-
κρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
που ξεκίνησε σήμερα. Τις επόμενες ημέρες η 
προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί σε 
όλες τις περιοχές του δήμου.

Η ανάρτηση του Δήμου Αχαρνών στο 
facebook: Σε πολλές γειτονιές του Δήμου μας 
υπάρχουν σταθμευμένα παλιά, εγκαταλελειμ-
μένα αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούν εστίες 
μόλυνσης ενώ κρατούν θέσεις στάθμευσης για 
τους κατοίκους των Αχαρνών.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρνών  
Σπύρος Βρεττός  και των συνεργατών του προ-
χωράει το γρηγορότερο δυνατόν η απελευθέ-
ρωση των δημόσιων αυτών χώρων με την απο-
μάκρυνση των οχημάτων. Την  Πέμπτη 15 
Οκτωβρίου, ο Δήμος Αχαρνών ξεκίνησε την πε-
ρισυλλογή των οχημάτων από τις πρώτες πρω-

ινές ώρες, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρ-
χου Μιχάλης  Βρεττός. Για τη συλλογή εγκατα-
λελειμμένων οχημάτων οι δημότες μπορούν να 
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2102415472.

«Θέλουμε τις γειτονιές της πόλης μας καθα-
ρές και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να ανα-
βαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των Δημοτών. 
Μετά από πολλά χρόνια ξεκίνησε η περισυλ-
λογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και συνε-
χίζουμε για να απομακρύνουμε και το τελευ-
ταίο όχημα» δήλωσε ο Δήμαρχος Σπ. Βρεττός.

Ξεκίνησε η απομάκρυνση  
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών στην τελετή λήξης της 18ης  Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών

Συνάντηση και με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθανάσιο Αυγερινό 

Σε  διαρκή επαγρύπνηση  ο Δήμος Αχαρνών, για την  τήρηση μέτρων «ΜΕΝΟΥΜΕ  ΑΣΦΑΛΕΙΣ»
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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

Ο ∆ήµος Αχαρ-
νών πραγµατο-
ποίησε εκτετα-

µένη προληπτική απο-
λύµανση στους εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς 
χώρους του ∆ηµαρχια-
κού Μεγάρου µε γνώ-
µονα τη διασφάλιση 
της υγείας εργαζοµέ-
νων και ∆ηµοτών.

Στην τοποθέτη-
ση φυτών στις 
νησίδες επί της 

οδού Φιλαδελφείας 
προχώρησε το τµήµα 
Πρασίνου του ∆ήµου 
Αχαρνών.   Με µικρές 
παρεµβάσεις οµορ-
φαίνουµε και αλλά-
ζουµε την εικόνα της 
πόλης µας    

Κατά τη διάρ-
κεια των επεισο-
δίων της Παρα-

σκευής, η συγκεκριµέ-
νη πολυκατοικία υπέ-
στη ζηµιές. Άµεσα 
κινητοποιήθηκε ο ∆ή-
µος ώστε όλη τη νύχτα 
να υπάρχει αστυνοµι-
κή φύλαξη και επο-
πτεία από τη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία. Το πρωί µε εντολή του ∆ηµάρχου Αχαρνών 

Σπύρος Βρεττός, που βρέθηκε εκεί από το βράδυ, οι υπη-
ρεσίες φρόντισαν µέσα σε λίγες ώρες να αποκαταστήσουν 
άµεσα κάθε ζηµιά.

Σε παρεµβάσεις καθαριότητας της Λεωφόρου Κύ-
µης από τον κόµβο Τατοΐου προχωρούν τα συνερ-
γεία του ∆ήµου Αχαρνών.  Για πρώτη φορά µετά 

από πολλά χρόνια αποψιλώνεται και καθαρίζεται µια από 
τις σηµαντικότερες εισόδους της πόλης.

Με εντολή του 
δ η µ ά ρ χ ο υ  
Σπύρου  Βρετ-

τού ανακαινίσθηκε  το 
Θεατράκι έξω από το 
∆ηµαρχείο, λόγω του 
δεύτερου κύµατος 
πανδηµίας του κορο-
νοϊού, µπορούµε να 
προτείνουµε και µια 
εναλλακτική πρόταση..
(Θεού θέλοντος και 
καιρού επιτρέποντος), 
όταν πραγµατοποιού-
νται  οι  πολιτικοί  γάµοι 
των συνδηµοτών µας.

Στη  γειτονιά της Νεάπολης (Άγιος ∆ιονύσιος) βρέθηκε 
την  Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.  
Σπύρος Βρεττός  όπου είχε την ευκαιρία να συνοµιλή-

σει µε κατοίκους της περιοχής σχετικά µε τα ζητήµατα που τους 
αφορούν. Τον ∆ήµαρχο Αχαρνών συνόδεψαν οι Αντιδήµαρ-
χοι κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος, κ. Στάθης Τοπαλίδης και η ∆η-
µοτική Σύµβουλος κ. Λουΐζα Κοσµίδου.

Ολοκληρώνεται   ο πρώτος προγραµµατισµός 
«Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων, από τις κεντρι-
κές Λεωφόρους του ∆ήµου και όλες τις συνοικίες. 

Όλοι µαζί συµβάλλουµε στην καθαριότητα της πόλης. 
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και η παιδική χαρά της Βαρυμπό-
μπης είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους μικρούς Δημότες των 
Αχαρνών. Ένας καλαίσθητος χώρος που περιλαμβάνει νέα και 

σύγχρονα παιχνίδια.
Περιτριγυρισμένη από πράσινο, η παιδική χαρά της Βαρυμπόμπης εί-

ναι ιδανική για παιχνίδι και υπόσχεται ώρες παιχνιδιού και ψυχαγωγίας με 
ασφάλεια για τους μικρούς δημότες των Αχαρνών, αφού είναι κατασκευ-
ασμένη με υλικά φιλικά προς τα παιδιά και περιφραγμένη για μεγαλύτε-
ρη ασφάλεια.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες 35 παιδικές χαρές που κατασκευάζο-
νται και θα κατασκευαστούν στην Α’ φάση.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός τόνισε: «Κάθε παιδική χα-
ρά που προστίθεται, φέρνει μαζί της περισσότερα παιδικά χαμόγελα. 
Είναι μια από τις 35 πρώτες παιδικές χαρές που θα έχουν ολοκληρω-
θεί στην Α’ φάση».

Σε μια κίνηση που θα εξυπηρετεί τους φοιτητές 
των Αχαρνών που σπουδάζουν σε εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα που εδρεύουν στην Αθήνα απο-
φάσισε να προχωρήσει και φέτος η Δημοτική 
Αρχή. 

Κάθε μέρα στη σχολή σου με τον Δήμο Αχαρ-
νών! 

Πρόκειται για μια κίνηση με διάθεση προσφο-
ράς και εξυπηρέτησης των φοιτητών της πόλης 
των Αχαρνών. Πέρυσι η κίνηση αυτή λειτούργη-
σε πιλοτικά και φέτος συνεχίζετε με στόχο να εξυ-
πηρετήσει την μεταφορά προς και από τις σχολές 
των φοιτητών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός τόνι-
σε: «Οι φοιτητές μας αποτελούν τον καθρέπτη της 
πόλης. Οφείλουμε να κάνουμε το αυτονόητο και 

να ενισχύσουμε τις προσπάθειές τους. Η μετακί-
νησή τους προς το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή την δύσκολη πε-
ρίοδο.»

Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 2102478505-507.

Κάθε μέρα στη σχολή σου και φέτος με τον Δήμο Αχαρνών
Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ της Διεύθυνσης Κοινω-
νικής Πολιτικής και το τμήμα Κοινωνικής Πο-
λιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 
«Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με κωδι-
κό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού 
προγράμματος Αττική 2014-2020» έχει δη-
μιουργήσει μια σταθερή συνεργασία με τις 
επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή 
Αχαρνών, ΑΒ Βασιλόπουλος, Παπασπύρου, 
Ηπειρώτικο, BEAT, μέσω  της «Μ.Κ.Ο Μπο-
ρούμε», Μέσω αυτής της συνεργασίας εξα-
σφαλίζουμε καθημερινά προϊόντα άμεσης 
κατανάλωσης (γάλατα, γιαούρτια, χυμούς, 

ψωμί, σφολιατοειδή, ψημένα φαγητά κ.α.).
Όλα τα παραπάνω προϊόντα διανέμονται κυ-
κλικά στους ενταγμένους ωφελούμενους  Β’ 
Εξαμήνου 2020 του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου του Δήμου Αχαρνών. 

Έτοιμη να υποδεχθεί τους μικρούς  Δημότες η Παιδική Χαρά  Βαρυμπόμπης 

ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Στο Χάρτη 
Υγειονομικής 
Ασφάλειας και 
Προστασίας από 
τη λοίμωξη 
Covid-19, μπορείτε 
να δείτε όλα τα 
προληπτικά μέτρα 
που είναι σε εφαρ-
μογή για κάθε πε-
ριφερειακή ενότη-
τα της χώρας.   
Τηρούμε τα μέτρα 
προστασίας, μέ-
νουμε ασφαλείς!

Το Δημοτικό Κατάστημα Θρακομακεδόνων επι-
σκέφθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός, παρουσία του Αντιδημάρχου Θρακομακεδό-
νων κ. Κωφός Δημήτρης   και του Προέδρου της 
Κοινότητας κ. Γιώργος Κοτσιανάς. Ο Δήμαρχος 
Αχαρνών είχε την ευκαιρία να μιλήσει με υπαλλή-
λους και κατοίκους της περιοχής, ενώ παράλλη-
λα ενημερώθηκε για ζητήματα του καταστήματος 
καθώς και για τους τρόπους βελτίωσης των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών του.

Εξασφάλιση  προϊόντων για  ωφελούμενους 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
Ο ΔΉΜΟΣ ΑΧΑΡΝΏΝ, το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βί-
ου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία 
του ΚΔΒΜ του Δήμου Αχαρνών. Τη φετινή χρονιά 
θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευ-
σης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής 
και Τοπικής Εμβέλειας και επιπλέον θα δημιουρ-

γηθούν τμήματα για δημιουργία κοσμημάτων, 
συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα και δια-
μόρφωση εσωτερικών χώρων. Συνολικά προσφέ-
ρονται 19 διαφορετικά προγράμματα, τα οποία 
μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρ-
τήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης. 
Για την ένταξη απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής 

αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυ-
τότητας ή του διαβατηρίου.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευ-
θυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Μπούκη Ελεάνα: empouki@acharnes.gr
Τέγου Ελένη: etegou@acharnes.gr
Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 

μπορούν να αποσταλούν με φαξ ή να υποβάλλο-
νται  καθημερινά στο  Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αχαρνών (Δη-
μαρχείο), Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της 
Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς, 2ος όροφος,  και  ώρες 09:00 έως 15:00.  
Τηλ.επικοινωνίας  :2132072470   - ΦΑΞ  2102415431
Ταχ. Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα.

Μνημόνιο συνεργασίας   για  ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, και το τμήμα Κοινω-
νικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής Βασι-
κών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με κωδικό 
ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020» 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) και την Κεντρική Ένω-
ση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), προέβησαν σε μνημόνιο συνεργασίας για την 
ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του Κοινωνικού Παντοπωλείου που επλή-
γησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι συνέπειες της κρίσης αυτής είναι πολύ πιθανό να διαρκέσουν για ένα ση-
μαντικό χρονικό διάστημα, μέχρι επανέλθει η χώρα σε μία κανονικότητα. Για το σκοπό αυτό προσφέρουν χορηγία σε εί-
δη διατροφής μακράς διάρκειας μέσα από την εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Πολιτικής, και το 
τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο 
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 
«Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, 
Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου 
Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 
5001330 του επιχειρησιακού προ-
γράμματος Αττική 2014-2020» σας 
γνωστοποιεί ότι λειτουργεί και η Κοινωνική Ιματιοθήκη 
στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στην Κοινωνική Ιματιοθήκη θα βρείτε σε καλή κατά-
σταση μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, παι-
χνίδια, βιβλία, βρεφικό εξοπλισμό, οικιακό εξοπλισμό, 
σχολικό εξοπλισμό, κλινοσκεπάσματα. Τα είδη αυτά, δι-
ανέμονται στους ωφελούμενους της Δομής Παροχής Βα-
σικών Αγαθών, κατόπιν αιτήσεως τους και έγκριση αυτής 

από την Επιτροπή Διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Αχαρνών, καθώς και σε ανθρώπους 
που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκες  
σε ρουχισμό και σε άλλα είδη  κατό-
πιν Κοινωνικής Έκθεσης της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας που έχουν απευ-
θυνθεί.  Για περισσότερες πληροφο-
ρίες  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

απευθυνθούν στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, που βρίσκεται επί των οδών Αχαρ-
νέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου, Προφήτη Ηλία στις 
Εργατικές Κατοικίες Μενίδι , τηλέφωνο επικοινωνίας 
2102463543,κατά τις ώρες 9:00 με 13:00.

Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΉΣ ΚΟΙΝΏΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ  

Γνωστοποίηση λειτουργίας Κοινωνικής  Ιματιοθήκης του Δήμου Αχαρνών 
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Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών - ΔΗΦΑ
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Λει-
τουργίας της, η Δημοτική Φροντίδα Αχαρ-
νών (ΔΗ.Φ.Α.),   διαχειρίζεται, ασκεί επο-
πτεία στην λειτουργία όλων των αθλητι-
κών χώρων του Δήμου Αχαρνών, καθο-
ρίζει τον τρόπο λειτουργίας τους και 
αποφασίζει για τον τρόπο χρήσης κάθε 
αθλητικής εγκατάστασης. 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική 
Φροντίδα Αχαρνών κ. Αγγελική Ζαχαριάδη 
, δηλώνει ότι όλα τα σενάρια που διακινού-
νται όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών κ. Σπύρος Βρεττός μέσω των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης και αθλητικών ιστο-
σελίδων, τα οποία θέλουν τον Απόλλωνα 
Καλαμαριάς να χρησιμοποιεί ως έδρα το Δη-
μοτικό Στάδιο Αχαρνών, είναι ΑΝΑΛΗΘΗ. Η 
Μοναδική ομάδα που έχει παραχωρητήριο 
σε αυτό το Στάδιο είναι η ιστορική ομάδα του 
«ΑΧΑΡΝΑ'Ι'ΚΟΥ»

Η ΔΗ.Φ.Α. Αχαρνών σε συνεργασία με την Cravity Freaks 
διοργανώνει αγώνα mountain bike downhill στο Μετόχι Πάρνηθας
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ (ΝΠΔΔ) του Δή-
μου Αχαρνών διοργανώνει 
σε συνεργασία με την εται-
ρεία Cravity Freaks αγώνα 
mountain bike downhill στο 
Μετόχι Πάρνηθας και πιο συ-
γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  σ τ ο  R o z 
Parnithas Trail, την Κυριακή 
25 Οκτωβρίου 2020.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς της ΕΟΠ και θα πλη-
ροί όλες τις προδιαγραφές 
για τον περιορισμό του Covid 
19. Η διαδρομή θα έχει μήκος 1,5 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει μονοπάτια, χωματόδρομους 
και τεχνητές κατασκευές, ενώ περνά και από τμήματα της πίστας mtb όπου έγιναν οι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες το 2004.

Το άθλημα του mtb downhill είναι αγώνας ατομικής χρονομέτρησης. Ο αγώνας θα είναι 
μονοήμερος και θα περιλαμβάνει μια προκριματική κατάβαση του τελικού οι οποίες θα χρο-
νομετρηθούν με ειδικούς σένσορες. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν προ-
πονήσεις.

Και τις δύο μέρες θα υπάρχει γιατρός του αγώνα, ομάδα διάσωσης και ασθενοφόρα. Να 
σημειώσουμε ότι σε παρακείμενο μονοπάτι στο Μετόχι της Πάρνηθας, είχαν διοργανωθεί 
αντίστοιχοι αγώνες το έτος 2012 και το 2013.

Δηλώστε συμμετοχή και επικυρώστε το ραντεβού μας στην Πάρνηθα για δυνατή αγωνι-
στική δράση και στη συνέχεια φαγητό στις παρακείμενες ταβέρνες.

Καλό αγωνιστικό διήμερο σε όλους…
Εκ της διοργάνωσης

Για τη ΔΗ.Φ.Α. η Πρόεδρος: Αγγελική Ζαχαριάδη
Για την Gravity Freaks: Φώτης Σκαρής   

Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών - ΔΗΦΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ 
Συνεχίζουμε την προστασία όλων 

των συνεργατών της Δομής 
του Νομικού Προσώπου προσφέροντας 

Θερμόμετρα - Αντισηπτικά - Γάντια 
- Είδη Πρώτης Ανάγκης Φαρμακείου 
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Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν
προσαγωγές μαθητών «στο σωρό» 
Αποτράπηκαν με παρέμβαση εκπαιδευτικών και βουλευτή του ΚΚΕ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ-
ΣΗΣ των μαθητών που έχει ξεκινή-
σει η κυβέρνηση σήμερα από το 
πρωί, συνεχίστηκε και στο τέλος 
του συλλαλητηρίου μαθητών, εκ-
παιδευτικών, φοιτητών, γονέων 
και εργαζομένων στο Δημόσιο, 
όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχεί-
ρησαν στη συμβολή των οδών Ξε-
νοφώντος και Αμαλίας να προσά-
γουν  στο «σωρό», μαθητές από το 
7ο ΓΕΛ Μενιδίου, το 6ο ΓΕΛ Μενι-
δίου, αλλά και από Γυμνάσιο της πόλης.

Με την άμεση παρέμβαση εκπαιδευτικών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην ΟΛΜΕ και τη 
ΔΟΕ και του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη, το σχέδιο αποτράπηκε και τα παιδιά αφέ-
θηκαν ελεύθερα.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΚΕ  ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ:

«Να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της άσχημης κατάστασης 
των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Δήμο Αχαρνών»
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 

της άσχημης κατάστασης των δομών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ) στον Δήμο Αχαρνών εν μέσω πανδη-
μίας ζητούν με Ερώτηση προς τους υπουρ-
γούς Υγείας και Μεταφορών και Υποδομών 
οι βουλευτές του ΚΚΕ : Γιάννης Γκιόκας, Χρή-
στος Κατσώτης, Λιάνα Κανέλλη και Διαμά-
ντω Μανωλάκου.

Αναλυτικά η Ερώτηση έχει ως ακολούθως:
«Το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει αναδείξει και 

με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας σε όλη τη χώρα και έχει απαιτήσει να παρ-
θούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στελέχω-
σή τους με μόνιμο προσωπικό και με σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε με επάρκεια να 
καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες του πληθυ-
σμού της κάθε περιοχής.

Σε συνθήκες πανδημίας και εν μέσω του 
δεύτερου κύματος της έξαρσης αυτής, η αντι-
μετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αντικειμενικά 
παίρνει επείγοντα χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε μια 
περιοχή, όπως ο Δήμος Αχαρνών, που έχει 
ενταχθεί μάλιστα στις περιοχές αυξημένης επι-
τήρησης (επίπεδο 3).

Επισημαίνουμε δε, ότι ο συγκεκριμένος δή-
μος, ένας από τους μεγαλύτερους της Αττικής, 
με τους μόνιμους κατοίκους - στην πλειοψηφία 
τους εργατικά και λαϊκά στρώματα - να ξεπερ-
νούν κατά πολύ τις 100.000, βρίσκεται ανάμε-
σα σε δύο βιομηχανικές περιοχές, δίπλα στο αί-
σχος της χωματερής της Φυλής, με ό,τι αυτά συ-
νεπάγονται για την υγεία των κατοίκων, αλλά 
και όσων εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή.

Παρόλα αυτά η κατάσταση που επικρατεί 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον Δή-
μο Αχαρνών έχει ως εξής:

Το Κέντρο Υγείας Αχαρνών είναι εδώ και 
χρόνια υποστελεχωμένο, με προσωπικό πολ-
λαπλών εργασιακών σχέσεων. Σε βασικές ειδι-

κότητες, όπως καρδιολόγου και ενδοκρινολό-
γου, λειτουργεί με μόνο ένα γιατρό, ενώ σε άλ-
λες -επίσης βασικές- όπως χειρουργός, γυναι-
κολόγος, δερματολόγος δεν υπάρχει γιατρός. 
Το πρόβλημα της υποστελέχωσης θα οξυνθεί 
ακόμη περισσότερο, αφού μια σειρά ειδικότη-
τες (π.χ. παθολόγος, οφθαλμίατρος, νευρολό-
γος, παιδίατρος) καλύπτονται από επικουρι-
κούς γιατρούς και με τη λήξη των συμβάσεών 
τους θα μείνουν κενές. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από τους 27 γιατρούς που εργάζονται στο ΚΥ, 
οι 11 είναι επικουρικοί.

Τα προηγούμενα χρόνια, η συστέγαση 
του Κέντρου Υγείας με την επίσης υποστελε-
χωμένη Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χω-
ριού (που συνεχίζει να λειτουργεί σε καθε-
στώς ΑΕΜΥ) παρουσιάστηκε από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ ως μία κίνηση αναβάθμισης της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιο-
χή, επιχειρώντας να κάμψει τις δικαιολογημέ-
νες αντιδράσεις του λαού. Τα μεγάλα λόγια 
που ακούστηκαν στα εγκαίνια της συστέγασης 
από τα στελέχη της προηγούμενης Κυβέρνη-
σης ηχούν ακόμα στα αυτιά των κατοίκων ως 
ένα κακόγουστο αστείο. Για να μην αναφερ-
θούμε στον πολυδιαφημισμένο θεσμό του οι-
κογενειακού γιατρού, που ουσιαστικά δε λει-

τούργησε σε ολόκληρο το Δήμο Αχαρνών.
Σήμερα, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύ-

σκολη για τον λαό της περιοχής, καθώς αλλά-
ζει πάλι ο κανονισμός λειτουργίας της ΑΕΜΥ, 
επιβάλλοντας μάλιστα άμεσο χαράτσι για την 
παροχή υπηρεσιών Υγείας. Η κυβέρνηση της 
ΝΔ εμφανίζει σήμερα ως τομή και δήθεν ανα-
βάθμιση το διαχωρισμό του Κέντρου Υγείας με 
την Πολυκλινική, ενώ ουσιαστικά συνεχίζει την 
πολιτική υποβάθμισης της δημόσιας δομής 
από εκεί που την άφησαν οι προηγούμενοι.

Σημειώνουμε επίσης, ότι το Κέντρο Υγείας 
βρίσκεται στην περιοχή του Ολυμπιακού Χω-
ριού και εξαιτίας της απαράδεκτης συγκοινωνι-
ακής σύνδεσης που επικρατεί στην περιοχή, η 
προσέγγισή του από κατοίκους που ζουν σε 
άλλες γειτονιές του ίδιου δήμου αποτελεί ένα 
πραγματικό Γολγοθά. Επιπρόσθετα ο Σταθμός 
Προστασίας Μητέρας-Παιδιού-Εφήβου εξακο-
λουθεί να είναι υποβαθμισμένος και ξεκομμέ-
νος από τη δημόσια δομή του Κέντρου Υγείας.

Ζώντας στον 21ο αιώνα, με την αλματώδη 
πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, αντί 
οι υπηρεσίες της υγείας να παρέχονται με κρι-
τήριο την καθολική κάλυψη των αναγκών του 
λαού, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι και στο 
Δήμο Αχαρνών βιώνουν καθημερινά μια τρα-

γική κατάσταση στις δομές Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας.

Η πολιτική, που «μετράει» την υγεία και τη 
ζωή του λαού με τη μεζούρα του «κόστους», 
υπονομεύει την ανάγκη να υπάρχει το απαραί-
τητο προσωπικό και οι υποδομές, ώστε να αντι-
μετωπίζονται οι τρέχουσες, αλλά και οι έκτα-
κτες περιπτώσεις.

Η κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει το χρό-
νο που κερδήθηκε για τη λήψη ουσιαστικών 
μέτρων προστασίας της υγείας -αντιμετωπίζο-
ντας και τα οξυμένα προβλήματα στην ΠΦΥ- 
εφαρμόζει αλά καρτ τις επιστημονικές συστά-
σεις. Προσπαθεί να αποκρύψει τις ευθύνες της 
για την έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώ-
ρους δουλειάς και τα σχολεία, για το συνωστι-
σμό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Με την κατ’ εξακολούθηση αποθέωση της 
«ατομικής ευθύνης», επιδιώκει να συγκαλύψει 
τις διαχρονικές κρατικές ευθύνες για το σμπα-
ράλιασμα του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λά-
βουν ώστε:
l Να ενισχυθεί το Κέντρο Υγείας στο Δήμο 
Αχαρνών με πρόσληψη του αναγκαίου ιατρι-
κού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, με 
μόνιμη και σταθερή σχέσης εργασίας και πλή-
ρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
l Να εξασφαλιστεί στο Κέντρο Υγείας στο Δή-
μο Αχαρνών όλος ο απαραίτητος σύγχρονος 
τεχνολογικός εξοπλισμός, με πλήρη χρηματο-
δότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
l Η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού να 
περάσει στο ΕΣΥ, μαζί με το σύνολο του προ-
σωπικού και του τεχνολογικού εξοπλισμού και 
να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες κάλυψης της 
υγείας του λαού της περιοχής.
l Να μεταφερθεί ο Σταθμός Προστασίας Μητέ-
ρας-Παιδιού-Εφήβου και να ενταχθεί η λει-
τουργία του στο Κέντρο Υγείας Αχαρνών.
l Να αναβαθμιστεί η συγκοινωνιακή σύνδεση 
όλων των γειτονιών του Δήμου Αχαρνών από 
και προς το Κέντρο Υγείας».
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς, Μνηµόσυνα, 
Ανθοστολισµούς, Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές & Λεωφ. ∆ηµοκρατιας 226 - Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323

Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
● 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 ● Τηλ: 6981 068 099 ● 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

40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελέστηκε την  ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9.00 
π.µ., 40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Πέ-
τρου –Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΟΥΡΝΕΛΗ     
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φρειδερίκη 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γεώργιος,  Κωνσταντίνος  και  Μαρία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

Η Α∆ΕΡΦΗ:  Μαρία
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ    08  Νοεµβρίου 2020  και  ώρα 10.00 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ   

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρνές υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ   ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ
Το γένος Γεωργίου    Κιούση 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Φωφη  Μουρίκη,  
Χριστίνα  Τσαλαµάτα  και  Σωτήρης Εξαρχάκος 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Γεώργιος-Απόστολος
Η ΑΛΕΛΦΗ:  Ντίνα  Μίχα (το γένος  Κιούση)

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΜΑΡΙΟΣ  του   ΤΡΥΦΩΝ   
και  της  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  το γένος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,  
που   γεννήθηκε  στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   
και κατοικεί στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ  
και  η  ΛΑΜΠΑΚΗ   ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΧΑΡΑ  
του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   και της  ΑΝΝΑΣ   το γένος  
ΜΠΑΤΣΑΛΗ   που γεννήθηκε στην  ΑΘΗ-
ΝΑ  και  κατοικεί  στα  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γάµος θα 
γίνει στα  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του   ΗΛΙΑ   
και  της  ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ  το γένος ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΙ∆ΟΥ ,  που   γεννήθηκε  στο  ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ    και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και  η    ΤΙΑΤΣΕΝΚΟ   ΜΑΡΙΑ  του  ΒΙ-
ΚΤΩΡΑ   και της  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ   το γένος 
ΟΛΙΝΙΤΣΕΝΚΟ  που γεννήθηκε στην ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ  και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ   – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γάµος 
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σας ενηµερώνουµε ότι το Μουσείο µας είναι ανοικτό   9:00 µε 14:00. 

Όσοι από εσάς έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για να προµηθευτείτε το Λεύκωµα της 
Ι.Λ.Ε.Α. µπορείτε να προσέλθετε στα πλαίσια του ανωτέρω ωραρίου. 
Στο Μουσείο τηρούνται όλες οι προδιαγραφές του ΕΟ∆Υ, δηλαδή: 

Υποχρεωτική χρήση µάσκας, κοινωνικές αποστάσεις
και συχνή αντισηψία των χώρων.

Εκ της Ι.Λ.Ε.Α.

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΚΑΛΕΣΜΑ   ΖΩΗΣ 
Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρνών, διοργανώ-

νει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ την ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρες
9:00-13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νίκος Καµπουράκης» του Πολιτιστικού 
Κέντρου Κρητών Αχαρνών (Κ. Γιαµπουδάκη 98, Λόφος Προφήτη Ηλία Αχαρνών 

Αττικής), η οποία θα υποστηριχθεί από το έµπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό του νοσοκοµείου «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ».

Το αίµα ως βασικότερο συστατικό της ζωής, ∆ΕΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ∆ΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ, 
∆ΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ. ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ. Επιπλέον οι ανάγκες για αίµα στη χώρα 

µας είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστηµα λόγω των 
εξαιρετικά κρίσιµων συνθηκών που επικρατούν στον τοµέα της δηµόσιας υγείας.
Είναι χρέος όλων µας να επιδείξουµε αίσθηµα ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους 

συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη το πολύτιµο αυτό δώρο ζωής.
Σήµερα µπορεί να αφορά κάποιον άλλο, αύριο ίσως αφορά εµάς ή κάποιον δικό µας. 
Γιαυτό: ΑΣ ΑΦΙΕΡΩΣΟΥΜΕ 10 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥ-

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.
Επισηµαίνουµε ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος τόσο από τους υπευθύνους

του συλλόγου, όσο και από το προσωπικό του Νοσοκοµείου, στα αυστηρά µέτρα 
υγιεινής, προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των αιµοδοτών.

Τηλέφωνο για πληροφορίες : 6983-391357
Το ∆Σ του Συλλόγου

Αστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός
«Η Μακεδονία» ΣΥΝ.Π.Ε.
Πλ. Αριστοτέλους, Θρακοµακεδόνες 136 76
ΤΗΛ. 210 2431396, ΦΑΞ : 210 2431463

Ο Οικοδοµικός Συνεταιρισµός
Θρακοµακεδόνων δέχεται προσφορές για 
την κατασκευή ανοικτού γηπέδου µπάσκετ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Αστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Μακεδόνων και Θρακών «Η ΜΑ-
ΚΕ∆ΟΝΙΑ»  που εδρεύει στους Θρακοµακεδόνες στην πλατεία Αριστοτέ-
λους, σας ενηµερώνει ότι δέχεται προσφορές για κατασκευή ανοιχτού γη-
πέδου µπάσκετ  στο Ο.Τ.3  ως το Σάββατο 31/10/2020. 
Πληροφορίες ( Τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές κτλ) στο Τηλ του Συ-
νεταιρισµού 210 2431396 και στο email : ostmakedonia@gmail.com"

Με εκτίµηση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ 
ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Αγαπητοί φίλοι, µε χαρά σας 
ανακοινώνουµε ότι αµέσως 
µόλις οι υγειονοµικές
συνθήκες το επιτρέψουν,
θα ξεκινήσουµε σεµινάρια
κατασκευής θεατρικού
προσωπείου, τα οποία θα 
πραγµατοποιούνται τόσο
στο Επισκήνιον όσο και σε 
φορείς ( συλλόγους, σχολεία 
κ.τ.λ.) που θα αιτηθούν
πραγµατοποίηση
του σεµιναρίου στο χώρο 
τους. Η συµµετοχή
θα είναι δωρεάν.
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ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστάσεις 
αναλαµβάνει την φροντίδα ηλικιωµένων 
και οικιακές εργασίες. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :6979076037 κα Αθανασία 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι µεγάλο, 
στον τρίτο όροφο, διαµπερές, µε διπλό  
Γκαράζ, στο Κεντρικό Μενίδι.. Τηλ. 6982 
934290. 4∆258. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 52 τ.µ. , στον  
3ο όροφο,  στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6932 
66 875.  4∆256
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο Gady,  σχεδόν  και-
νούργιο, σε τιµή ευκαιρίας.  Τηλ. 210 
2312773. 4∆255
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι- ισόγειο 
- στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210 2402471. 
4∆254.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέ-
ρα 40 τ.µ. στην περιοχή Πανόραµα. Τηλ. 
6907 010116. 4∆254.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρι-
σµα δυάρι  τρίτου ορόφου, 52 τ.µ. διαµπε-
ρές, στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6932 
668756. 4∆254.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην περιοχή 
Αγίου Πέτρου. Το ένα 600 τ.µ. εντός σχεδί-
ου, 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 οι-
κιακή  βοηθός, για παροχή συντροφιάς. 
Της προσφέρετε δωρεάν Γκαρσονιέρα δι-
αµονής και τροφοδοσία και συµπλήρωµα  

αµοιβή, κατόπιν συµφωνίας. Τηλ. 6907 
010116 κα  Λαζάρου.
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, µε συστάσεις αναλαµβά-
νει την φροντίδα ηλικιωµένων, και µε δου-
λειές σπιτιού, όπως µαγείρεµα , σιδέρω-
µα,κλπ.  Τηλ. 6983 451883. 5∆255.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαµβάνει την φρο-
ντίδα ηλικιωµένων κατά προτίµηση νυχτε-
ρινή βάρδια. Τηλ. 6981 035626. 4∆251.   
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 
739. 10∆261
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος παραδίδει ιδι-
αίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου 
– Λυκείου. 20ετής εµπειρία- µεταδοτικό-
τητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 265300. 
5∆255.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ, σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 ευ-
ρώ. Τηλ. 6976 433192. 5∆255.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή 
πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε 
µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 
8∆261.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

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

Κυριακή, 25 Οκτώβριος 2020 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΘΕΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. 
2102432259
∆ευτέρα, 26 Οκτώβριος 2020 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε 
ΕΙΡΗΝΗ ∆εκελείας 51. 2102448377
Τρίτη, 27 Οκτώβριος 2020 ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Αθηνών 23. 2102465432
Τετάρτη, 28 Οκτώβριος 2020 ● ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.∆ηµοκρατίας 222. 
2102312615
Πέµπτη, 29 Οκτώβριος 2020 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56. 2102477556

Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 ● ΠΕΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. 2102464914

Σάββατο, 31 Οκτώβριος 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 41. 2108087990

Κυριακή, 1 Νοέµβριος 2020 ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ.Τριάδος 35. 2102464226

∆ευτέρα, 2 Νοέµβριος 2020 ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ       ∆εκελείας 41. 2102466690

Τρίτη, 3 Νοέµβριος 2020 ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. 2102468746

Τετάρτη, 4 Νοέµβριος 2020 ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕ-

ΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. 
2102406400

Πέµπτη, 5 Νοέµβριος 2020 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΗΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος 
2102316792

Παρασκευή, 6 Νοέµβριος 2020 ● ΦΙΛΙΠΠΑ-
ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ.Αθηνών 40. 2102461015

Σάββατο, 7 Νοέµβριος 2020 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171

Κυριακή, 8 Νοέµβριος 2020 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ  Φιλαδελφείας 64. 2102467050

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 25/10/2020 ΕΩΣ 8/11/2020

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

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

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

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722



ΝΕΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΣΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ 
Αθηνών  29 -   Πλατεία  Ηρώων  (Έναντι της Ιατρικής ∆ιάγνωσης)

Εφαρµόζουµε αυξηµένα

µέτρα πρόληψης και

υγιεινής στα κατάστηµα  µας

Καθαρισµός καταστήµατος: απολύµανση
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο.

Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός πελατών:
Αναλογία ενός πελάτη ανά 2,20 τ.µ.

Υποχρεωτική χρήση µάσκας ή ασπίδας προσώπου 
από όλο το προσωπικό.

Καθαρισµός καταστήµατος: απολύµανση
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο.*Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός πελατών:
Αναλογία ενός πελάτη ανά 2,20 τ.µ.*Υποχρεωτική χρήση µάσκας ή ασπίδας προσώπου 
από όλο το προσωπικό.από όλο το προσωπικό.από όλο το προσωπικό.*

Τα παιχνίδια ΟΠΑΠ αλλά και
η  δυνατότητα συνεχόµενων  Κληρώσεων  
  
ΤΖΟΚΕΡ: Οι κληρώσεις του Τζόκερ . 
ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ 
ΚΙΝΟ: Ζωντανές κληρώσεις ΚΙΝΟ κάθε 5΄  
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ   και  Virtual Sports   
ΣΚΡΑΤΣ: Νέο παιχνίδι ΣΚΡΑΤΣ «7 χρόνια 
τύχη». 
ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ …  
Ακόµη το Αµοιβαίο ιπποδροµιακό
στοίχηµα   
...και πολλά άλλα,
αλλά και νέα προϊόντα! 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2464488

Υπηρεσία Πληρωµής Λογαριασµών tora 

Τώρα πλήρωσε τους λογαριασµούς σου σε ένα κατάστηµα ΟΠΑΠ,
χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα! 

Πλήρωσε µε κάρτα ανέπαφα και χτίσε το αφορολόγητό σου

Μέχρι αργά το βράδυ, ακόµα και Σαββατοκύριακα

Σε χιλιάδες καταστήµατα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα

Πλήρωσε µε κάρτα ανέπαφα και χτίσε το αφορολόγητό σου*Μέχρι αργά το βράδυ, ακόµα και Σαββατοκύριακα*
Σε χιλιάδες καταστήµατα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα*

Προσφέρουµε και

Υπηρεσίες Κυλικείου

(Καφέδες, αναψυκτικά,

Τόστ, κλπ)


