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Παραδόθηκαν οι 19 αίθουσες για τη στέγαση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης 
– Τεράστια προσπάθεια και επιτυχία του Δημάρχου Αχαρνών με ένα έργο πνοής

Ένα έργο ύψιστης σημασίας για το Δήμο Αχαρνών στον το-
μέα της Παιδείας ολοκληρώθηκε, καθώς παραδόθηκαν οι 
19 αίθουσες που θα καλύψουν τις ανάγκες των νηπιαγω-

γείων. Ανάγκες ιδιαίτερα αυξημένες μετά την καθιέρωση της δίχρο-
νης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Ένα θέμα που απα-
σχόλησε ιδιαίτερα όχι μόνο την πόλη των Αχαρνών, αλλά και το 
σύνολο σχεδόν των δήμων της Ελλάδας, καθώς κλήθηκαν να 
ανταπεξέλθουν σε τεράστιες απαιτήσεις σε σχολικές αίθουσες μέ-
σα σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός πραγματικά κατάφερε να φέρει εις 
πέρας ένα έργο που πολύ λίγοι θα μπορούσαν να πραγματοποιή-
σουν. Κι αυτό γιατί λόγω των τεράστιων αναγκών και του μεγάλου 
πλήθους των παιδιών που υπάρχουν στο Δήμο. Πρόκειται για έναν 
μικρό άθλο, εάν σκεφτεί κανείς πως αρκετοί δήμοι της χώρας μας 
την τελευταία στιγμή δεν κατάφεραν να εφαρμόσουν το πρόγραμ-
μα της υποχρεωτικής προσχολικής. 

Αντίθετα ο Σπύρος Βρεττός το θεώρησε ως προσωπικό στοίχημα 
και κίνησε γη και ουρανό για να τα καταφέρει. Κι όλα αυτά όταν ο Δή-
μος Αχαρνών χρειαζόταν συνολικά 23 αίθουσες, ενώ για παράδειγμα 
ο Δήμος Φυλής χρειαζόταν επτά.  Ενδεικτική της κατάστασης άλλωστε 
ήταν και η έκπληξη όσων παρευρέθηκαν στην πρώτη ευρεία σύσκε-
ψη που είχε πραγματοποιηθεί με τους υφυπουργούς Εσωτερικών κ. 
Λιβάνιο και Παιδείας κ. Ζαχαράκη παρόντων και πολλών δημάρχων 
στο άκουσμα των τεράστιων απαιτήσεων των Αχαρνών. Εκεί όπου ο 
Σπύρος Βρεττός και η ΛουίζαΚοσμίδου είχαν αναφερθεί στις 23 αίθου-
σες που απαιτούνται για να μη  μείνουν τα παιδιά εκτός αιθουσών. 

Από την περασμένη άνοιξη, όταν και αποφασίστηκε να προχωρή-
σει η προσχολική στον Δήμο ο Δήμαρχος έδωσε εντολή στις υπηρε-
σίες να κινηθούν τάχιστα, ούτως ώστε ο Δήμος να φανεί συνεπής και 
να παραδώσει στην ώρα τους τις αίθουσες. Πολύ μεγάλη ήταν η συ-
νεισφορά της κ. ΛουίζαςΚοσμίδου, η οποία ως Αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας τότε έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα για να προωθήσει το θέμα, συντο-
νίζοντας τις ενέργειες και ερχόμενη σε επαφή με όλες τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες των Υπουργείων. Άλλωστε τη συνεισφορά της στην πραγματο-
ποίηση του έργου επεσήμανε πολλάκις και ο Δήμαρχος. Παράλληλα 
οι τεχνικές υπηρεσίες και ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Σιδηρόπουλος καθ’ 
όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού βρέθηκαν στις επάλξεις, ούτως ώστε 
να συνδράμουν από τη δική τους πλευρά για να είναι όλα έτοιμα. 

Βέβαια τελικά οι αίθουσες παραδόθηκαν με μια μικρή καθυστέ-
ρηση, η οποία όμως – όπως μάθαμε – δεν οφειλόταν στον Δήμο, 

αλλά στην εταιρεία που είχε αναλάβει την κατασκευή των βαρέων 
κατασκευών και η οποία έπρεπε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πάρα 
πολλών δήμων. Σίγουρα δε ήταν η ελάχιστη σε σχέση με τις απαι-
τήσεις του έργου, των δυσκολιών της παρούσας χρονικής συγκυρί-
ας και του μελλοντικού οφέλους για την πόλη. Ακόμη κι έτσι άλλω-
στε ο Δήμος Αχαρνών κατάφερε να παραδώσει τις 19 αίθουσες προς 
χρήση από τους μικρούς μαθητές. Μάλιστα έχουν γίνει τόσο οι απα-
ραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα, έχουν γίνει ράμπες, ενώ ολοκλη-
ρώνεται και η διαμόρφωση των προαύλιων χώρων.Συνεχής δε εί-
ναι η ενασχόληση με το θέμα και της νυν Αντιδημάρχου Παιδείας κ. 
Χριστίνας Κατσανδρή. 

Το ζητούμενο με όλη αυτή την τεράστια κινητοποίηση και την πο-
λύ μεγάλη προσπάθεια από πλευράς Σπύρου Βρεττού επιτεύχθη και 
αυτό δεν είναι άλλο από τα παιδιά των Αχαρνών να βρεθούν σε αίθου-
σες καινούριες, ασφαλείς και κατάλληλες για να τα φιλοξενήσουν στα 
πρώτα τους εκπαιδευτικά βήματα. 

Κυριάκος   Πιερακάκης:
Ενισχύεται  η  ασφάλεια
των  προσωπικών  δεδομένων

Δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης ο Νόμος 
4738/2020 «Ρύθμιση 
οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας και 
άλλες διατάξεις» 
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΝ 
ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ 
& ΧΡΥΣΑ ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τέθηκε η εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκη-
σης» που σχεδίασε και υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σε εκτέλεση της από 
23-10-2020 Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Πρόκειται για τον νέο μη-
χανισμό χορήγησης κωδικών στους δημοσίους υπαλλήλους για 
την πρόσβασή τους σε εκείνες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δη-
μοσίου για τις οποίες διαθέτουν εξουσιοδότηση, στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Α Λ Λ Α Ζ Ο Υ Ν 
όλα στα διόδια 
από τις 4 Νοεμ-
βρίου, καθώς οι 
ο δ η γ ο ί  θ α 
έχουν τη δυνα-
τότητα με ένα 
e-pass να ταξιδέ-
ψουν σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας. 
Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα διαλει-
τουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων και οι οδη-
γοί θα μπορούν να ταξιδέψουν σε όλη τη χώρα μόνο 
με τον πομποδέκτη που ήδη διαθέτουν. Συγκεκριμέ-
να, στο εξής ο οδηγός θα μπορεί να χρησιμοποιεί 
έναν και μοναδικό πομποδέκτη κατά τη διέλευσή του 
από την Αττική Οδό, τη Νέα Οδό, τη Κεντρική Οδό, 
τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, την Εγνατία Οδό, τη 
Γέφυρα, την Ολυμπία Οδό και τον Μορέα. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

2 ΣΕΛ. 4

Με το ίδιο e-pass σε όλους τους 
αυτοκινητοδρόμους από 4 Νοεμβρίου 

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ   

ΝΙΚΗΤΗΣ  Ο  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ
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Πολλά και θερμά τα συγχαρητήρια στην Πρόεδρο της ΔΗΦΑ, Αγγελική Ζαχαριάδη 
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Στο  Δημοκρατικό πολίτευμα, όλες οι ιδέες εκφράζο-
νται ελεύθερα. Οι πράξεις όμως διέπονται και ελέγχο-

νται από τους νόμους. Είναι καθαρή ηλιθιότητα να προσπα-
θείς με την βία, να επιβάλεις τις ιδέες σου. 

Χωρίς να το θέλω, όταν ακούω την φράση, όπου 
δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, το μυαλό μου πη-

γαίνει στους κουκουλοφόρους και τους μπαχαλάκηδες. 
Όταν αγωνίζεσαι για το δίκιο σου, δεν φοράς μάσκα. Για 
να φοράς μάσκα σημαίνει ότι εκτελείς εντολές αυτών που 
σε πληρώνουν, και γι αυτό κρύβεσαι και τρέχεις.

Προλετάριοι ήταν οι άποροι Ρωμαί-
οι πολίτες, που δεν είχαν πόρους να 

πληρώσουν στην Ρώμη φόρους και ανα-
γκάζονταν να δίνουν τα παιδιά τους στο 
Ρωμαϊκό στρατό. Οι σημερινοί προλετά-
ριοι, αγωνίζονται για μια θέση στο κοινο-
βούλιο, για έναν πρώτο μισθό, για μια αυ-
ξημένη σύνταξη. Παιδιά και η υποκρισία 
μας, έχει ένα όριο. Νισάφι πια.

Είναι έμφυτη η επιθυμία όλων των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης να 

παίρνουν μέρος στις αποφάσεις της 
όποιας κυβέρνησης. Εάν έχουν να προ-
τείνουν κάτι ωφέλιμο, χρήσιμο και εφι-
κτό στην κυβέρνηση, γιατί να μην το 
κάνουν. Όμως ο λαός δεν ψηφίζει να 
τον κυβερνά η αντιπολίτευση, αλλά η 
εκλεγμένη κυβέρνηση. 

Τόση μισαλλοδοξία και ελαφρότητα, 
από μέρους της αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης, είχαμε χρόνια να ζήσουμε στον 
τόπο μας. Κάποιος να τους συμβουλέψει να σουλουπωθούν, 
ή να κάνουν μια φιλότιμη προσπάθεια να ωριμάσουν. Δεν 
είναι όλοι παρίες και περιθωριακοί. Ή μήπως  είναι;

Το να μηδενίζει η αξιωματική και άλλη αντιπολίτευ-
ση τον αγώνα που δίνει η σημερινή κυβέρνηση σε 

τόσα δύσκολα προβλήματα για την υγεία, την οικονομία 
, την εθνική κυριαρχία, την επιβίωση του Ελληνικού λα-
ού, το μόνο που επιτυγχάνει είναι να απομακρύνει τους 
σώφρονες κεντρώους ψηφοφόρους από την παράταξη 
τους. Τα ψώνια είναι πυροτεχνήματα. Τα άκρα είναι επι-
κίνδυνα και ενίοτε ξενόφερτα.

Εκείνο που δεν υπολόγισε σωστά ο Κάρολος Μάρξ, εί-
ναι δύο πράγματα. Πρώτον οι άνθρωποι δεν είναι άγ-

γελοι, και δεύτερον όταν η εξουσία είναι εργοδότης όλων 
μας, το ρίχνουμε στην κοπάνα και την μαύρη αγορά. Απλά 

ισοπέδωνε την βιολογική ευφυΐα – ικανό-
τητα των ανθρώπων, με την χαμηλή αντί-
ληψη ή βλακεία.

Εάν το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, με την αλ-
λαγή του ποινικού κώδικα, που 

έκανε μία εβδομάδα πριν την παράδο-
ση της εξουσίας του, προσπαθεί να βγά-
λει από την φυλακή τα πρωτοπαλίκαρα 
της 17α Νοέμβρη, Κουφοντίνα, Ξη-
ρούς, Γιωτόπουλο και άλλους, αυτό θα 
είναι μια ήττα της Δημοκρατίας μας και 
της δικαιοσύνης. Πρέπει η φύλακες να 
έχουν γνώση.

Αυτό που έκαναν το 1922 οι Αγγλο-
Γάλλοι στον Ελευθέριο Βενιζέλο, θα 

αναγκαστούν να το κάνουν στον Ερντο-
γάν. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και αυτό 
θα συμβαίνει στο διηνεκές. Τα συμφέρο-
ντα και οι φιλίες των λαών μεταβάλλονται 
ανάλογα με τις επικρατούσες  συγκυρίες 
για κάθε εποχή.

Όλοι οι άνθρωποι μιλάμε για την πολιτική από έν-
στικτο και αντίληψη. Όσο χαμηλότερη η αντίληψη 

μας, τόσο πιο αντιπαραγωγική η συζήτηση μας. Όσο πιο 
μικρή η εκπαίδευση μας, τόσο λιγότερα καταλαβαίνου-
με, τόσο πιο πείσμονες γινόμαστε από εγωισμό.  

Η απορία των απλοϊκών ανθρώπων 
είναι η εξής. Καλά ο θεός δεν προ-

στατεύει τους ναούς του, που τον λατρεύ-
ουν οι άνθρωποι και τους αφήνει να 
γκρεμιστούν; Παιδιά ελάτε στα ίσια σας.

Το μήνυμα του ΟΧΙ της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, είναι απλό και 

σήμερα επίκαιρο. Εμείς οι Έλληνες 
από φύση, έχουμε μέσα μας την διχό-
νοια. Όταν είμαστε ενωμένοι μεγα-
λουργούμε.

Ο άκρατος καπιταλισμός και  ο άκρα-
τος κρατισμός επέφεραν το ίδιο απο-

τέλεσμα. Την φτωχοποίηση των μαζών 
των λαών. Παλαιότερα δοκίμασαν τον 
σοσιαλισμό για να γεφυρώσουν, αυτές τις 
δύο τάσεις. Ζήσαμε φευ τον σοσιαλισμό 
και τα λαμόγια και οι κλέφτες είναι ακό-
μη, στην φυλακή. Ο κόσμος, οι άνθρωποι 
δεν αλλάζουν. Πολιτική είναι η προσαρ-
μογή στις ανάγκες των κοινωνιών. 

Οι πολιτικές ιδεολογίες είναι κοκτέιλ – μίξη φαρμά-
κων που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους.  Το ίδιο και 

οι θεολογικές . φάρμακο ίσον φαρμάκι. 
Όσο πιο χαζή είναι η ερώτηση, τόσο μη ενδιαφέρουσα 
είναι η απάντηση. Αυτή είναι η νόσος των δημοσιογρά-

φων. Μόνο η αυτοϊαση μπορεί να βελτιώσει την επικρατού-
σα κατάσταση. Η επιτυχία ενός δημοσιογράφου στηρίζεται 
στο πόσο έξυπνες ερωτήσεις κάνει στον συνομιλητή του και 
όχι στα σαλιαρίσματα.

Αυτό που ζούμε εδώ και μερικές δεκαετίες, δεν εί-
ναι ένας πόλεμος μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ, 

αλλά μια σύγκρουση μεταξύ των δημοκρατικών πολι-
τευμάτων, με τα θεοκρατικά και βεβαίως δικτατορικά. Η 
εργαλειοποίηση της θρησκείας για κατοχή της εξουσί-
ας, έχει καταργηθεί, εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Η παροιμία λέγει. Ενωμένοι είμαστε ισχυροί. Η πατρί-
δα στην παρούσα συγκυρία  αντιμετωπίζει σοβαρότα-

τα προβλήματα, την Τουρκική απειλή, το οικονομικό, την 
πανδημία. Οι σοφιστικές και τα σαχλά ευφυολογήματα δεν 
ωφελούν. Χρειάζεται ομόνοια και σωφροσύνη.

Η πανδημία του Κορωνοϊού, δεν νικιέται, ούτε με 
το εξάσφαιρο, ούτε με το λάσο του καουμπόη. Αλ-

λά με τον ειλικρινή κόπο και το ανθρωπιστικό συναί-
σθημα των ειδικών γιατρών. Τα υπόλοιπα ψάξτε τα με-
τά το μοιραίο. 
Η Ρωσία των Τσάρων, εκτιμούσε τους Έλληνες, για το πνεύ-
μα και τον πολιτισμό τους. Υψηλάντης, Καποδίστριας και 
τόσοι άλλοι.  Ο Ρωσικός λαός και σήμερα εξακολουθεί να 
έχει την ίδια συμπάθεια για μας, πέραν από γεωστρατηγι-
κά ή οικονομικά συμφέροντα.

Όσο θα είναι εικονικά τα ισόβια για τους κακούρ-
γους, τόσο θα αυξάνεται η εγκληματικότητα και 

δεν θα επαρκούν οι φυλακές. Χρειάζεται πολύ σκέψη; 
Εντάξει, απάνθρωπη η εκτέλεση, αλλά εάν ο φονιάς 
γνωρίζει ότι θα πεθάνει στην φυλακή, τότε σίγουρα θα 
το ξανασκεφθεί. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μας περνάνε 
και για μακάκες…

Νοέμβρης, Δεκέμβρης  και Γενάρης, είναι κρίσιμοι και 
πολύ δύσκολοι μήνες για την πατρίδα μας. Ο κορω-

νοϊός, η οικονομία, η Τουρκική προκλητικότητα, όλα αυτά 
θα επηρεαστούν από την νέα ηγεσία των ΗΠΑ. Πάντοτε άλ-
λες είναι οι προεκλογικές υποσχέσεις και άλλη η πραγμα-
τική μετεκλογική συμπεριφορά. Χρειάζεται υπομονή και 
ψυχραιμία. 

Άλλο το επιθυμητό και άλλο το εφικτό, το δυνάμε-
νο να πραγματοποιηθεί. Ξεκινώντας από το εφικτό, 

προσπαθούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό. Το ανάπο-
δο είναι λάθος. 

Υπάρχει ανάγκη χρημάτων και χω-
ρίς αυτά τίποτε δεν μπορεί να γίνει. 

Ο μόνος που δεν έχει πτυχίο ανώτατης 
σχολής στην οικογένεια μου, γυναίκα, 
παιδιά,  είμαι εγώ. Όμως ήμουν ο χρημα-
τοδότης. Κάτι πρόσφερα και εγώ για  την 
πρόοδο μας. 

Είναι πολύ σωστό να διαβάζουμε 
βιβλία, δηλαδή τις γνώμες, τις 

απόψεις των συνανθρώπων μας. Κά-
ποτε όμως πρέπει να αθροίσουμε τις 
γνώσεις μας και να βγάλουμε τα δικά 
μας συμπεράσματα.

Οι ακραίοι πολιτικοί αγωνιστές, πα-
θαίνουν αυτό που λένε οι στρατη-

γοί. Θα πολεμήσετε, θα σκοτωθείτε, θα 
δοξαστούμε…

Ο φασισμός δεν έχει χρώμα λευ-
κό. Έχει και χρώμα μαύρο ή κόκ-

κινο. Το μαύρο χρώμα είναι ο θάνατος, 
το κόκκινο το αίμα. Τι Γιάννης , τι Γιαννάκης.

Ο δρόμος της παρανομίας δεν οδηγεί πουθενά. Αργά 
ή γρήγορα γίνεται ένας λαβύρινθος χωρίς έξοδο. Η 

Σειρήνα που μας παρασύρει είναι το βρώμικο χρήμα. Όταν 
δεν θέλουμε να κοπιάσουμε, το μυαλό μας δουλεύει βρώ-
μικα.

Όσα βοηθήματα και αν δώσουμε σε έναν καταστη-
ματάρχη, όταν οι πελάτες του δεν έχουν χρήματα 

να ψωνίσουν, το μαγαζί είναι καταδικασμένο. Το κλειδί 
είναι, πως θα μπορέσουν οι εργάτες να παράξουν  τα 
χρήματα τους. Πολύ δύσκολη εξίσωση. 

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»

Οι Σαουδάραβες αν και 
καθυστερημένα, κατά-
λαβαν επί τέλους, ότι ο 

Σουλτάνος της Τουρκίας, 
Μογγόλος, θέλει να σφετερι-
στεί τον προφήτη τους τον 
Μωάμεθ και να τους καπελώ-
σει. Γι αυτό απαγόρευσαν κά-
θε εισαγωγή τροφίμων από 
την Τουρκία και τα βρήκαν με 
τους Ισραηλινούς μετά από 
δεκάδες χρόνια εχθρότητας. 
Είναι το δυνατότερο χτύπημα 
για την αποδόμηση – γκρέμι-
σμα του Ερντογάν. Ο μεγαλοϊ-
δεατισμός του Ερντογάν, πι-
θανότατα θα μικρύνει τα σύ-
νορα της Τουρκίας. 

Καμιά κυβέρνηση 
όποια σημαία και εάν 
σηκώνει, δεν νομοθε-

τεί για να εξοντώσει τους πο-
λίτες της. Δεν έχει σχέση εάν 
η σημαία της είναι μαύρη, γα-
λάζια, πράσινη, ή κόκκινη. 
Νομοθετεί για να ευεργετήσει 
τους πολίτες και τις ανάγκες 
της κοινωνίας, στο μέτρο που 
της επιτρέπουν τα διαθέσιμα 
οικονομικά. Βέβαια δεν γίνε-
ται να τους ικανοποιήσει 
όλους. Δεν γίνεται δηλαδή 
και ο σκύλος χορτάτος, και η 
πίτα αφάγωτη, όταν υπάρχει 
πίτα. 

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

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί ένα σπουδαίο κεφαλαίο στην 
ιστορία του Ελληνικού Έθνους, μιας νίκης της εθνικής ανεξαρ-
τησίας, της δημοκρατίας και της ελευθερίας από την οποία ακό-
μη και σήμερα και αντλούμε πολύτιμα διδάγματα.Μετά από 80 

χρόνια, οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι και οι προκλήσεις πολλές.
Οι αριθμοί ξέφυγαν, και η κυβέρνηση σκέφτεται πλέον να πάρει δραστι-
κά μέτρα με καραντίνα σε όλη τη χώρα, εντός 15νθημέρου. Ήδη τα κρού-
σματα φτάσουν τα 2.000 Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η κυβέρνηση 
δεν θα αφήσει άλλος χρόνος να χαθεί καθώς το σύστημα υγείας φτάνει 
στα όρια του. Αν τις επόμενες μέρες αυξηθεί κι άλλο ο αριθμός τότε δεν 
αποκλείεται το lock down σε όλη τη χώρα να επισπευθεί. Μετά τη δραμα-
τική αύξηση των κρουσμάτων, άπαντες είναι θορυβημένοι και οι εισηγή-
σεις πληθαίνουν για γενικό lock down. Ο τηλεοπτικός σταθμός Mega απο-
κάλυψε ότι πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως εντός 15νθημέρου θα κλει-
δώσουν τα πάντα στην Ελλάδα, ενώ είναι πιθανό να συμβεί ακόμα νωρί-
τερα αν ο αριθμός τις επόμενες μέρες ξεπεράσει τα 2.000 κρούσματα.

Συνομιλώντας στο  ΑΤΤΙΚΑ  TV   με τον Γιώργο Λαιμό, χθες, 
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Σπύρος  Βρεττός, είχε την ευκαι-
ρία:  «Να αναλύσουμε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις που 

πραγματοποιούνται στην πόλη μας,  Να αναφερθούμε εκτενώς σε 
ότι έχουμε καταφέρει έως σήμερα και   Να αναφερθούμε στα επερ-
χόμενα έργα και δράσεις όπου προγραμματίζουμε για το αύριο 
των Αχαρνών.  Υλοποιούμε συνεχώς έργα και δράσεις για να αλ-
λάξουμε την εικόνα του» σημείωσε ο Δήμαρχος.

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
της 1/11/20, η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ 

την λειτουργία της για τον μήνα Νοέμβριο από αύριο Τρίτη 
3/11/2020, καθώς η περιοχή μας ανήκει στο επιδημιολογικό επί-
πεδο αυξημένου κινδύνου.  Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνω-
ση για την επανέναρξη των μαθημάτων.  Καλή μας δύναμη...

Ανακοίνωση  εξέδωσαν και οι Σύλλογοι  Πελοποννησί-
ων  και Θεσσαλών Αχαρνών, όπου αναφέρουν, Ανα-
στολή λειτουργίας των δραστηριοτήτων τους νεοτέρας 

...  Υπομονή και καλή δύναμη σε όλους μας ...!
Την ανεξαρτητοποίησή του ως Δημοτικός Σύμβουλος 
Αχαρνών, η οποία γνωστοποιήθηκε επισήμως στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της Παρασκευής 27Οκτω-

βρίου, ανακοίνωσε ο κ. Κώστας Παπακώτσης.
Αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης προς τη Διοίκηση του Δήμου 
Αχαρνών που αφορά στα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας. «Με βάση τις προβλέψεις 

για έντονες βροχοπτώσεις που θα πλήξουν την περιοχή μαςτις επόμε-
νες ώρες και με δεδομένο τα ελλιπή έργα αντιπλημμυρικής θωράκι-
σης της περιοχής με ευθύνη διαχρονικά των Κυβερνήσεων και των 
Τοπικών Αρχών που τα θεωρούν κόστος, οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» αιτούμαστε από τη Δημοτική Αρχή να ενημε-
ρώσει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η προστασία της περιουσίας και της ζωής του λαού της περιοχής.

Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες, επισημαίνει στους δημό-
τες ο Δήμος Φυλής. Εφιστάται η προσοχή των συνδημοτών 
μας, καθώς άγνωστοι επιχειρούν να τους αποσπάσουν χρή-

ματα μέσω τηλεφωνικής εξαπάτησης. Πρόσφατα, στη Δημοτική 
Ενότητα Φυλής, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, συνδημότες μας 
κλήθηκαν να καταβάλουν χρήματα για να διασώσουν  συγγενείς 
τους που, δήθεν, βρέθηκαν σε κίνδυνο. Πρόκειται για γνωστές με-
θοδεύσεις. Παρακαλούνται οι συνδημότες μας να είναι επιφυλακτι-
κοί σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα ή δια ζώσης ενημερώσεις από 
αγνώστους και να απευθύνονται αμέσως στην Αστυνομία.  

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων του  Συλλό-
γου γονέων του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών με εκπροσώπους της 
Δημοτικής Αρχής. Δόθηκε αναλυτικά η κατάσταση από τους 

Αντιδημάρχους Δαμάσκο, Κατσανδρή και Σιδηρόπουλο, ενώ η η 
προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών κα Κοντοκούρη μας εξήγη-
σε, κυρίως στα παιδιά, την διαδικασία των δημόσιων έργων. Εκ-
κρεμεί το Δημοτικό Συμβούλιο, η έγκριση από την οικονομική επι-
τροπή και αν όλα πάνε καλά, το... καλοκαίρι ξεκινάει το έργο.Συμ-
φωνήθηκε κάθε ενέργεια του Δήμου να γνωστοποιείται στο σχο-
λείο εγγράφως, Να σταλεί πολ. μηχανικός από τον Δήμο για 
έλεγχο του κτηρίου, ώστε αν υπάρχει άμεσο πρόβλημα να επεμ-
βαίνει η τεχνική υπηρεσία και η Β» βαθιά επιτροπή για επισκευές, 
μέχρι την υλοποίηση του έργου.

Μια πολύ σημαντική συμφωνία υπεγράφη σήμερα Δευτέρα 
2 Νοεμβρίου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για την πρό-
ληψη της ενδοοικογενειακής βίας, με την Πολιτεία και την Εκ-

κλησία να ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ένα πρόβλημα 

που έχει γιγαντωθεί κυρίως τις ημέρες της πανδημίας.Ιδρυτική Πρά-
ξη της «Πρωτοβουλίας για την πρόληψη της Ενδοοικογενειακής βί-
ας» υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 
από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, τον 
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, 
τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη, τον Δήμαρχο Αθηναίων 
κ. Κ. Μπακογιάννη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη 

Ένα κομβικό έργο υποδομής, η διευθέτηση στο ρέμα Εσχατιάς, 
το οποίο θα λύσει άπαξ το θέμα των πλημμυρών στο Ζεφύρι, 
το Καματερό και σε τμήμα των Αχαρνών, πήρε την άγουσα για 

την υλοποίησή του, καθώς αποφασίστηκε η χρηματοδότησή του από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ένταξη της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑ-
ΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ» αποφάσισε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρι-
σης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) Γιώργος Ζερβός και το ύψος 
της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 51,03 εκατ. Ευρώ. Το έργο, πρου-
πολογισμού 51,03 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει συνολικά έξι υποέργα. 
Το πρώτο υποέργο εκτείνεται σε μήκος 4.800 μ., αφορά το τμήμα με-
ταξύ του αγωγού Ευπυρίδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματε-
ρού και της Λεωφόρου Πάρνηθος στο Δήμο Αχαρνών

Πρωτοβουλία νομικής ενημέρωσης των δημοτών αναφορικά 
με τις διατάξεις του Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παρο-
χής Δεύτερης Ευκαιρίας (Νέος Πτωχευτικός Κώδικας) αναλαμ-

βάνει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού.Οι πολίτες θα μπο-
ρούν να απευθύνονται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, καθημερι-
νά 14:00 – 16:00 στο τηλέφωνο: 213 2023677 προκειμένου να κλεί-
σουν ραντεβού με σκοπό την έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας και τον τρόπο αναδιάρθρωσης των 
οφειλών τους  (Εξωδικαστικός Μηχανισμός, Δικαστικές Ενέργειες Προ-
πτωχευτική Διαδικασία, Πτώχευση).

Ο Δήμος Αχαρνών και η ΔΗΚΕΑ, διοργανώνουν τον 1ο Θε-
ματικό Διαγωνισμό Ερασιτεχνικής Φωτογραφίας με θέμα 
«ΑΧΑΡΝΕΣ: Μια γωνιά της δικής μου πόλης». Δικαίωμα 

συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε ασχολείται με τη φωτογραφία ως 
χόμπι, ενώ αποκλείονται οι επαγγελματίες φωτογράφοι. Ο Διαγω-
νισμός θα πραγματοποιηθεί σε  δύο διαφορετικές κατηγορίες. Η 
πρώτη αφορά μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δεύτερη κατηγορία αφορά ενη-
λίκους.Ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας θα λάβει ως δώρο μία 
φωτογραφική μηχανή, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος κάθε κατηγο-
ρίας από ένα τάμπλετ. Για πληροφορίες και συμμετοχές (έως 6 Δε-
κεμβρίου 2020) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
στο τηλ. 2102478505-7 και στο email dikeacharnon@yahoo.gr.
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1) Ποιες οφειλές θα µπορούν να ρυθµιστούν µε 
το νέο πλαίσιο για την αφερεγγυότητα των φυ-
σικών και νοµικών προσώπων;
Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη συνολική διευθέτη-
ση του ιδιωτικού χρέους προς τράπεζες, Εφορία, 
ΕΦΚΑ, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
τρίτους ιδιώτες.
2) Θα µπορούν να ρυθµιστούν οι οφειλές πριν 
πτωχεύσει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο;
Ο νόµος δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες, πριν 
από την πτώχευση, να ρυθµίσουν τα χρέη τους µέ-
σω µιας προπτωχευτικής διαδικασίας. Προϋπόθε-
ση είναι το χρέος να κρίνεται βιώσιµο και να υπάρ-
χει συµφωνία αναδιάρθρωσης µε τους πιστωτές, 
µέχρι και σε 240 δόσεις.
3) Τι προβλέπει η διαδικασία προληπτικής ανα-
διάρθρωσης των οφειλών ενός οφειλέτη;
Στις διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης ο 
οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της περιουσίας του 
και της λειτουργίας της επιχείρησής του, παρέχεται 
όµως η δυνατότητα στη διαδικασία εξυγίανσης, για 
τον διορισµό, από το αρµόδιο δικαστήριο, ειδικού 
εντολοδόχου µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. 
4) Μπορεί να υπάρξει συµφωνία εξυγίανσης 
µιας επιχείρησης χωρίς τη συναίνεση του οφει-
λέτη;
Συµφωνία εξυγίανσης χωρίς τη συναίνεση του 
οφειλέτη µπορεί να συνάπτεται, και όταν αυτή έχει 
ως αντικείµενο τη µεταβίβαση µέρους ή του συνό-
λου της επιχείρησής του.
5) Μετά τη ρύθµιση οφειλών, τι προβλέπεται αν 
υπάρξει συµβάν που µεταβάλλει τα εισοδήµατα 
του οφειλέτη (π.χ. απολύθηκε από τη δουλειά 
του);
Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης θα υποβάλλει 
στους πιστωτές του τα αποδεικτικά τεκµήρια για τη 

δυσµενή µεταβολή που έχει υποστεί και θα αιτηθεί 
αναπροσαρµογής της ρύθµισης οφειλών, έτσι 
ώστε αυτή πλέον να ανταποκρίνεται στα νέα οικο-
νοµικά δεδοµένα του. Ωστόσο, οι ρυθµίσεις αυτές 
θα πρέπει να είναι βιώσιµες.
6) Παραµένει σε ισχύ ο Κώδικας ∆εοντολογίας 
Τραπεζών για τη διαπραγµάτευση οφειλέτη-τρά-
πεζας;
Εάν κάποιος οφειλέτης ξεκινήσει τη διαδικασία του 
Κώδικα ∆εοντολογίας και κάποια στιγµή, πριν ολο-
κληρωθεί η διαδικασία, υποβάλει αίτηση στον νέο 
εξωδικαστικό µηχανισµό, τότε η διαδικασία του 
Κώδικα ∆εοντολογίας «παγώνει». 
7) Πότε µια επιχείρηση βγαίνει σε πτώχευση και 
πότε πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης;
Όπως προβλέπει ο νέος νόµος, ο οφειλέτης απο-
δεικνύεται ότι βρίσκεται σε παύση πληρωµών 
όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσµες υποχρεώ-
σεις του προς το ∆ηµόσιο, τους φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνο-
λικών του ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς 
τον αντίστοιχο φορέα, για περίοδο τουλάχιστον 
έξι µηνών, εφόσον η µη εξυπηρετούµενη υπο-
χρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευ-
ρώ. 
8) Απαλλάσσονται τα µέλη διοίκησης των νοµι-
κών προσώπων που πτωχεύουν;
Ναι. Επιλύεται, έτσι, ένα διαχρονικό πρόβληµα µε 
την ευθύνη των διοικούντων, οι οποίοι εξακολου-
θούσαν να ευθύνονται για τις οφειλές της επιχείρη-
σης, ακόµα και µετά την πτώχευσή της. 
9) Πότε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν µπο-
ρεί να ενταχθεί στον νέο πτωχευτικό κώδικα;
Στον νέο πτωχευτικό κώδικα δεν θα µπορούν να 
ενταχθούν όσοι οφειλέτες έχουν τουλάχιστον το 

90% των συνολικών τους οφειλών σε έναν χρηµα-
τοδοτικό φορέα.
10) Πότε οι οφειλέτες θα απαλλάσσονται από τα 
χρέη τους;
Η πτώχευση συνοδεύεται απαρέγκλιτα από την 
απαλλαγή οφειλών. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί-
ται γρήγορα, µέσα σε ένα έτος, εάν οι οφειλέτες 
απωλέσουν την περιουσία τους, εκτός αν προβλη-
θούν ενστάσεις για δόλια πτώχευση ή απόκρυψη 
στοιχείων από τους πιστωτές. 
11) Με την πτώχευση των φυσικών και νοµικών 
προσώπων διαγράφονται οι οφειλές;
Ναι, πράγµα που σηµαίνει επίσης ότι παύουν να µε-
ταβιβάζονται στους κληρονόµους του οφειλέτη. 
12) Για να µπορέσει κάποιος να πτωχεύσει, θα 
λαµβάνεται υπόψη και η οικονοµική κατάσταση 
των συνοφειλετών και των εγγυητών;
Ναι, αφού βασική παράµετρο για τη διενέργεια 
ρύθµισης οφειλής (που πρέπει να προηγηθεί και 
να κρίνει την πτώχευση) αποτελεί η πραγµατική οι-
κονοµική αδυναµία του οφειλέτη και κατ’ επέκτα-
ση και των συνοφειλετών και εγγυητών του, που 
πρέπει να αποδεικνύεται µε συγκεκριµένα τεκµή-
ρια. 
13) Μετά την πτώχευση ο οφειλέτης χάνει την 
άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος;
Όχι, ο οφειλέτης δεν χάνει την άδεια ασκήσεως του 
επαγγέλµατός του. Πρόκειται για ρύθµιση που συ-
νάδει µε το γενικότερο πνεύµα του Κώδικα, για την 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας στον οφειλέτη, µε σκο-
πό τη γρήγορη επιστροφή του στην παραγωγική 
διαδικασία και τη δηµιουργία µεταπτωχευτικής πε-
ριουσίας, ώστε να απαλλαγεί από τα χρέη του.
14) Τι ισχύει µε την προστασία της πρώτης κατοι-
κίας;
Ως κίνητρο επαναφοράς του οφειλέτη στη συνέ-

πεια κάλυψης όλων των υποχρεώσεών του, το νέο 
πλαίσιο προβλέπει επιδότηση των δανείων πρώ-
της κατοικίας, στο στάδιο της συνολικής ρύθµισης 
οφειλών. Συµπεριλαµβάνονται όσοι οφειλέτες 
έχουν λάβει επιχειρηµατικά δάνεια µε εγγύηση την 
πρώτη κατοικία τους.
15) Προστατεύεται η πρώτη κατοικία των ελευ-
θέρων επαγγελµατιών;
Ναι, οι διατάξεις του νέου νόµου εντάσσουν στις 
ρυθµίσεις τα πλέον ευάλωτα τµήµατα της «µικρο-
επιχειρηµατικότητας», ενώ καλύπτουν όλους 
τους ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν λάβει 
επιχειρηµατικά δάνεια µε εγγύηση την πρώτη κα-
τοικία.
16) Πώς προστατεύεται το δικαίωµα στέγης µε-
τά την πτώχευση; Όσοι εντάσσονται στον πτω-
χευτικό κώδικα θα µπορούν να επαναγορά-
σουν το ακίνητό τους;
 Ο φορέας θα υποχρεούται να παραχωρήσει την 
κατοικία προς χρήση στο ευάλωτο νοικοκυριό για 
12 έτη, έναντι καταβολής µισθώµατος, το οποίο 
επίσης θα υποστηρίζεται από το κράτος, µε τη µορ-
φή επιδόµατος ενοικίου. Ο φορέας θα υποχρεού-
ται να προσφέρει στον οφειλέτη τη δυνατότητα 
επαναπόκτησης του ακινήτου στη λήξη της 
12ετούς σύµβασης µίσθωσης.
17) Τι θα ισχύσει για τους οφειλέτες που έχουν 
υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόµο 
3869/2010 (Κατσέλη) και αναµένουν δικάσιµο; 
Ναι, εφόσον παραιτηθούν από την αίτηση υπαγω-
γής τους στον ν. 3869/2010. Εάν επιθυµούν να συ-
νεχίσουν τη διαδικασία ένταξης στον Ν. 3869/2010 
και να µη χάσουν το δικαίωµα στην εκδίκαση της αί-
τησής τους, οι οφειλέτες θα πρέπει να επικαιροποι-
ήσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους µέ-
σα σε αυστηρά συγκεκριµένες προθεσµίες. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ο Νόµος 4738/2020 «Ρύθµιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»

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

ζητήµατα
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Δ.Ο. Αχαρνών 

Κυκλοφοριακό:  Ένας χρόνος απραξίας

Η οδός Αριστοτέλους η 
οποία είναι εντός αστι-
κού ιστού έχει καθημε-

ρινά διέλευση βαρέων οχημά-
των. Το συγκεκριμένο γεγονός 
δημιουργεί κυκλοφοριακό 
πρόβλημα τόσο στη συγκεκρι-
μένη οδό, όσο και στην λεωφό-
ρο Πάρνηθος. 

Επιπλέον επηρεάζεται και δη-
μιουργεί κινδύνουςστη διέλευση 
των πεζών και ειδικότερα των 
παιδιών που τη διασχίζουν για να 
μεταβούν στα σχολεία τους. Επί-
σης, η εμπορικότητα της οδού 
Αριστοτέλους δεν υποστηρίζεται 
με την παρουσία και διέλευση τέ-
τοιων οχημάτων, ενώ παράλληλα υφίσταται και η ηχορύπανση στις γειτονιές αυ-
τές. Τέλος, ο συγκεκριμένος δρόμος έχει ασφαλτοστρωθεί επανειλημμένως λόγω 
του συγκεκριμένου γεγονότος. H παράταξη που τελικά διοικεί το δήμο, είχε υπο-
σχεθείπροεκλογικά, ως μία από τις πρώτες αλλαγές που θα πράξει προς βελτίωση 
της εικόνας της πόλης, τη λύση του κυκλοφοριακού. Το συγκεκριμένο πρόβλημα 
το είχε αναδείξει ως μείζον όταν ήταν σε θέση αντιπολίτευσης.

Ένα χρόνο μετά και όλα μοιάζουν ΊΔΙΑ.
Η Δ.Ο. Κινήματος Αλλαγής Αχαρνών προτείνει:

Α) Τη χρήση εφαρμογής της απόφασης Δημοτικού συμβουλίου για απαγόρευση 
οχημάτων βαρέων τύπου.
Β) Διεκδίκηση και άμεση εφαρμογή της ολοκλήρωσης της περιφερειακής οδού πα-
ράκαμψης Αχαρνών (συνέχεια της ΠεριφερειακήςΑιγάλεω).

Η συγκυρία είναι ευνοϊκότερη από ποτέ, για τηνυποστήριξη της προεκλογικής 
δέσμευσης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Ο γραμματέας,
Τσιμπογιάννης Δημήτρης

Ευρώπη   Κοσμίδη : Συνεχίζουμε σε κάθε γωνιά της Αττικής τα έργα 
για την αναβάθμιση της ασφαλείας και της ποιότητας ζωής
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, συνεχίζουμε σε κάθε γωνιά 
της Αττικής τα έργα για την αναβάθμιση 
της ασφαλείας και της ποιότητας ζωής. Εν 
προκειμένω αναφέρομαι στο έργο με τίτ-
λο: «Εργασίες συντηρήσεις οδικού δικτύ-
ου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής 2017», προϋπολογισμού 
4.000.000,00 € το οποίο χρηματοδοτείται 
και εκτελείται από την Περιφέρεια Αττικής. 

Έχω την τιμή το έργο να είναι υπό την ευ-
θύνη μου, ως εντεταλμένη σύμβουλος της 
Περιφέρειας, των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων, 
Διαχείριση Μητροπολιτικών Υποδομών, Τε-
χν. Έλεγχου και Μελετών, υπό την επίβλεψη 
του Περιφερειάρχη μας   Γιώργου  Πατούλη 
Επιγραμματικά μόνο, να σας πω, πως οι εργασίες που εκτελούνται είναι συντήρηση
l ασφαλτοταπήτων, 
l στηθαίων ασφαλείας, 
l πινακίδων, 
l αποκαταστάσεις πρανών από κατολισθήσεις, καθιζήσεις οδών, 
l επισκευές τεχνικώς άεργων, 
l διαγραμμίσει τμημάτων οδοστρώματος και 
l εργασίες πρασίνου (φυτεύσεις, αρδεύσεις, κλαδέματα κλπ.).
Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 80% του φυσικού του οικονομικού αντικειμένου του έρ-
γου και συνεχίζουμε αδιάκοπα. 
Στόχος μας οι ασφαλείς δρόμοι για εμάς και τα παιδιά μας και μια σύγχρονη Αττική
Πριν ένα χρόνο υποσχεθήκαμε πως κάνουμε «Νέα Αρχή» και το κάνουμε πράξη καθημερινά @ Πε-
ριφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Ευρώπη Κοσμίδη 
Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής Εντεταλμενη των Δ/νσεων 

 Τεχνικών Έργων,  Διαχειριση Μητροπολιτικών Υποδομών, 
 Τεχν. Ελέγχου &  Μελετών
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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 ο 1980 ο κύριος Καραδημας ιδιοκτήτης του κτή-
ματος εκείνου στην Βαρυμπόμπη έφερε κάτι 
πρωτοπόρο για την εποχή... Δημιούργησε ένα 

πολυχώρο ο οποίος λειτουργούσε με self service και 
από μαρτυρίες φίλων τότε συγκέντρωσε όλο τον κό-
σμο όχι μόνο από την πόλη μας αλλά και από όλη την 
Αθήνα, σε σημείο τότε σύμφωνα με μαρτυρίες να 
αδειάζει από κόσμο η πλατεία της Βαρυμπόμπης και οι 
γύρω Δήμοι από παρόμοιους χώρους αναψυχής. 

Μέσα στο χώρο λοιπόν αυτό ο επισκέπτης έπαιρνε 
μόνος του από τυρόπιτα σάντουιτς παγωτά και χυμούς 
και απολάμβανε την λιμνούλα με τα θαλάσσια ποδήλα-
τα και φήμες ξαπλώστρες και τον κόσμο που διασκέδα-
ζε προερχόμενος από όλη την Αττική. Μέσα στο κτίριο 
είχε ακόμη και ηλεκτρονικά παιχνίδια οπως pacman, 
tekhann word cup και πολλά άλλα. 

Ο χώρος ήταν απέναντι από τον ιππικό όμιλο Βαρυμπόμπης στο σημερινό πάρ-
κιν του κτήματος «Πεντελικον». Την δεκαετία εκείνη για κάποια επεισόδια γυρίστη-
κε και τηλεπαιχνίδι με τον Ντάνο Λυγίζο.  Ήταν κάτι υπέροχο για την εποχή και μας 
συντρόφευσε μέχρι το  1993 οπότε δυστυχώς και έκλεισε..

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

Αναμνήσεις  
από την   ΛΙΜΝΗ  
ΤΟΥ  ΜΠΑΜΠΗ 
στη  Βαρυμπόπη  
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ και χωρίς την πραγματοποίηση παρελάσεων 
λόγω της κατάστασης και με στόχο την αποφυγή μετάδοσης του 
κορονοϊού θα είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Αχαρνών.  Σε αυτό το 
πλαίσιο έχουν ήδη σημαιοστολιστεί το Δημαρχείο, το Κοινοτικό 
Κατάστημα Θρακομακεδόνων και άλλα σημεία της πόλης. 

Παράλληλα ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός έχει 
δώσει οδηγία για φωταγώγηση του Δημαρχείου στα γαλανό-
λευκα χρώματα της σημαίας μας για το διήμερο 27ης και 28ης 
Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρξει φωταγώγηση κεντρικών 
σημείων, αλλά και προβολή σε οθόνη στον προαύλιο χώρο 
του Δημαρχείου.

Ανήμερα της Εθνικής Επετείου, σύμφωνα με την ισχύου-
σα εγκύκλιο, ο Δήμαρχος Αχαρνών  κατέθεσε  δάφνινο στε-
φάνι στο Ηρώον, με αυστηρά μέσα προστασίας και περιορι-
σμό στον αριθμό των παρευρισκομένων. Ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Σπύρος Βρεττός τόνισε σχετικά: «Είναι μια ιδιαίτερη συ-
γκυρία για τη χώρα μας η φετινή επέτειος, καθώς υπάρχει και 
πάλι μια απειλή. Ο φετινός εορτασμός αναγκαστικά λόγω των 
συνθηκών θα είναι περιορισμένος, αλλά εμείς θα αποδώσου-
με στο μέτρο του δυνατού τις τιμές που αξίζουν στους προγό-
νους μας για τους αγώνες τους».

Σπύρος  Βρεττός : Χωρίς παρέλαση αλλά με τις 
δέουσες τιμές ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρ-
νών Σπύρου Βρεττού το Δημαρχείο μας 
φωτίστηκε στα γαλανόλευκα!  «Η ση-

μαία μας πάντα ψηλά, μας οδηγεί στους αγώνες 
μας» αναφέρει στα Social Media ο Δήμαρχος. 

Πριν από 80 χρόνια η Ελλάδα απέρριψε κατη-
γορηματικά κάθε πιθανότητα συμβιβασμού που 
θα διακύβευε την ελευθερία, την εθνική υπερηφά-
νεια και το αδούλωτο φρόνημα. 

Σήμερα σε μια δύσκολη συγκυρία τιμάμε τους 
αγώνες που έδωσαν οι πρόγονοί μας για να υπε-
ρασπιστούν την εθνική μας κυριαρχία, τα ιδανικά 

του έθνους μας. Τιμάμε το αποφασιστικό ΟΧΙ που 
έδωσε το έναυσμα για έναν αγώνα υπέρ της πατρί-
δας με όπλα την αγάπη για την ελευθερία, το 
αδούλωτο πνεύμα, στέλνοντας ένα διαχρονικό 
μήνυμα αντίστασης. 

Τώρα, όπως και τότε, χρειάζεται να είμαστε 
οπλισμένοι με θάρρος, αφοσίωση και υπομονή 
προκειμένου ενωμένοι να μπορούμε να αντιμε-
τωπίσουμε κάθε απειλή για το έθνος μας και να 
προστατεύσουμε την υγεία και το συμφέρον του 
ελληνικού λαού. Το παράδειγμα των προγόνων 
μας ας μας οδηγεί. 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ μετά 
την συμφωνία ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
– ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ για 
την ανάπτυξη του δικτύου 
φυσικού αερίου στο Δήμο 
Αχαρνών.

Στο πλαίσιο συνάντησης 
που πραγματοποιήθηκε στα 
κεντρικά γραφεία της ΕΔΑ Ατ-
τικής, του Εκτελεστικού Προ-
έδρου της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, κ. Πι-
έρρου Χατζηγιάννη, του Δημάρχου Αχαρνών, κ. Σπύ-
ρου Βρεττού, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσι-
ών, Έργων & Πολεοδομίας κ. Δαμάσκου Νικόλαου 
καθώς και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων, 
συζητήθηκαν οι προοπτικές υλοποίησης πρόσθετων 
υποδομών φυσικού αερίου στις περιοχές του Δήμου 
Αχαρνών.

Αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν ότι η προοπτι-
κή ενίσχυσης του βαθμού κάλυψης περιοχών του 
Δήμου με δίκτυο φυσικού αερίου αποτελεί έργο μεί-
ζονος σημασίας, καθώς αναβαθμίζει ενεργειακά τις 
περιοχές του Δήμου με τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτηρίων και τη λειτουργία των εγκα-
ταστάσεών τους με τη χρήση φυσικού αερίου.

Ο Εκτελεστικός Προέδρος 
της Εταιρείας Διανομής Αερίου 
Αττικής, κ. Πιέρρος Χατζηγιάν-
νης, εξέφρασε την πρόθεση 
αμέριστης στήριξης των ενερ-
γειών του Δημάρχου Αχαρνών 
στην κατεύθυνση της ενεργεια-
κής αναβάθμισης των περιο-
χών του Δήμου Αχαρνών.

Από την πλευρά του ο Δή-
μαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός μετέφερε την επι-
θυμία των δημοτών για επέκταση των έργων φυσι-
κού αερίου και τη δυνατότητα ταχύτερης σύνδεσης 
των κατά το δυνατόν περισσότερων νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων. Μετά την συνάντηση ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε σχετικά: «Δυστυ-
χώς, οι κάτοικοι των Αχαρνών στερούνται το φυσικό 
αέριο. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο τιμό-
νι του Δήμου υποσχέθηκα να αγωνιστώ για να επι-
τευχθούν τα αυτονόητα που δεν έχουν γίνει έως σή-
μερα στην πόλη μας. 

Η οικονομική ενέργεια είναι ένα από αυτά και μα-
ζί με τον Πρόεδρο κ. Χατζηγιάννη νομίζω ότι μπορού-
με να βρούμε τη χρυσή τομή για να επιτευχθεί ένας 
ακόμη στόχος των Δημοτών μας».

Ο Δήμος Αχαρνών, το  Υπουργείο   Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  και  το  
Ίδρυμα  Νεολαίας  και Δια Βίου Μάθησης 
συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του 
ΚΔΒΜ του Δήμου Αχαρνών. Τη φετινή χρο-
νιά θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές 
δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας και 
επιπλέον θα δημιουργηθούν τμήματα για:
• βασικές γνώσεις Αγγλικών - Γαλλικών - 
Γερμανικών - Ιταλικών,
• μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
• δημιουργία κοσμημάτων, 
• συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα 
και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων. 

Συνολικά προσφέρονται 19 διαφορετικά 
προγράμματα, τα οποία μπορούν να παρα-
κολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας 
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης. Για την 
ένταξη απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αί-
τησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε 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 υποβάλλονται 
καθημερινά στο Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αχαρνών (Δημαρχείο), Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/
νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, 2ος όροφος, και ώρες 09:00 έως 15:00. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2132072470, ΦΑΞ: 
2102415431

Θετικές εξελίξεις για το φυσικό αέριο στο Δήμο μετά 
την συμφωνία ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διαγωνισμού για την πα-
ροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση 
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) του Δήμου Αχαρνών

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και 
νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής 
δραστηριότητας και, σε περίπτωση ενώσεων οι-
κονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσί-
ων συμβάσεων. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 

σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δα-
πάνης, διάρκειας τουλάχιστον μέχρι τις 
23/12/2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρ-
χεται στο ποσό των 105.000,00 €, συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί 
από το Πράσινο ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 
1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
19/10/2020 & ώρα 07:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
16/11/2020 & ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 
23/11/2020 & ώρα 11:00 π.μ.
Δείτε την Προκήρυξη  στην Ιστοσελίδα του Δήμου 
Αχαρνών .

Δήμος Αχαρνών: Διαγωνισμός για
την παροχή υπηρεσίας συμβούλου

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΘΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ο Δήμος Αχαρνών τιμά την επέτειο  
80 χρόνων από το ΟΧΙ του 1940 φωτίζοντας 
στα χρώματα της γαλανόλευκη το Δημαρχείο
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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

Την Τετάρτη 21 
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 
2020, δόθηκαν 

οι βεβαιώσεις παρακο-
λούθησης των 2 τµη-
µάτων του Οµίλου 
µας, που λειτούργη-
σαν το έτος 2019-20. 
Όσες κυρίες δεν µπό-
ρεσαν να έρθουν, 
µπορούν να τις παραλάβουν από το φωτοτυπείο Copy 
Print Shop, του κ. Κουµπούρη Ιωάννη, οδός Αναστ. Βρετ-
τού 5, πλησίον της κεντρικής πλατείας. Το ∆.Σ. ευχαριστεί 
τις διδάσκουσες, κ.κ. ∆ηµητρέση Ευαγγελία και Μπαλή Γε-
ωργία, καθώς και τις κυρίες που παρακολούθησαν. Τα τµή-
µατα θα επαναλειτουργήσουν όταν θα είναι δυνατή ξανά 
η συγκέντρωση σε κλειστό χώρο.

Καλλωπισµού 
συνέχεια στην 
πλατεία   Αρι-

στοτέλους στους 
Θρακοµακεδόνες.  
Μπράβο,  σε όλα τα 
παιδιά που δουλεύ-
ουν στην υπηρεσία 
πρασίνου. Φύτευση 
νέων φυτών και περι-
ποίηση των υφιστά-
µενων.  Με αυτές τις 
όµορφες παρεµβάσεις, σε συνδυασµό µε τις νέες παιδικές 
χαρές και ας προστατέψουµε ο καθένας µας ξεχωριστά τους 
χώρους που κινούµαστε και ζούµε!

Το Κοινωνικό Έργο «Προσφέρω» λειτουργεί τον 
χώρο του, µε χειµωνιάτικα είδη ρουχισµό, υποδή-
µατα κ.τ.λ. για τις ανάγκες των οικογενειών που στη-

ρίζουµε και όχι µόνο. Στα πλαίσια των αναγκών µας όποιος 

µπορεί να µας δια-
θέσει, µάσκες µιας 
χρήσης και αντιση-
πτικά, για τον χώρο 
όπου στεγάζεται ο 
σύλλογος µας, θα 
ήταν ευχή έργο για 
εµάς. Για πληροφο-
ρίες στα τηλέφωνα 
6 9 3 7 1 9 1 9 6 8  - 
6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου η µε µήνυµα στο 
Facebook.

Τα νηπιαγωγεία 
και τα δηµοτικά 
της περιοχής 
αναβαθµίζονται 

αισθητικά και µετατρέ-
πονται σε εκθέσεις ζω-
γραφικής. Με πρωτο-
βουλία του δηµάρχου, 
Σπύρου Βρεττού, τα 
νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία της πόλης αναβαθ-
µίζονται αισθητικά σε µια προσπάθεια ανάδειξης της καλ-
λιτεχνικής φύσης των λιλιπούτιων µαθητών. Η καθηµερι-
νότητά τους µε αυτές τις µικροπαρεµβάσεις αποκτά χρώµα 
δίνοντάς τους ακόµη µεγαλύτερα ερεθίσµατα για µια ουσι-
αστική ενασχόληση µε την ζωγραφική.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών,  Σπύρος Βρεττός , µε αφορ-
µή την εορτή του Αγίου ∆ηµητρίου, παρευρέθηκε 
στον οµώνυµο Ιερό Ναό όπου βρίσκεται στην Λεω-

φόρο ∆ηµοκρατίας, αλλά και στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµη-
τρ ίου  σ το 
στρατόπεδο 
Παπαστάθη, 
όπου είχε την 
ευκαιρία να 
ανταλλάξει 
ευχές µε τα 
στελέχη των 
Ενόπλων ∆υ-
νάµεων.

Ευρώπη Κοσµίδη:   Συνεχίζουµε ενόψει του χειµώνα τον κα-
θαρισµό ρεµάτων, ώστε να οχυρωθούνε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο έναντι ακραίων καιρικών φαινοµένων. Έτσι βρε-

θήκαµε µε τα συνέργεια της Περιφερείας στις Αχαρνές, δίπλα από 
το νεκροταφείο και κάναµε εκτεταµένες εργασίες. Ο προγραµµατι-
σµός συνεχίζεται για όλη την Αττική σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµ-
µα του περιφερειάρχη µας Γιώργου Πατούλη! Προχωράµε και δεν 
ξεχνάµε: Φοράµε την µάσκα µας παντού! @ Acharne, Greece



9Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Η χώρα πλέον δι-
αχωρίζεται σε 2 
επίπεδα Υγειονο-
μικής Ασφαλείας 
και Προστασίας 
από τον κορονο-
ϊό (COVID-19) 
αντί των 4:
1. Ζώνη Επιτήρη-
σης (περιοχές στο 
πράσινο και κίτρι-
νο)
2. Ζώνη Αυξημέ-
νου Κινδύνου (πε-
ριοχές στο πορτο-
καλί και κόκκινο)

Σύμφωνα με 
τον νέο χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προ-
στασίας η Ανατολική Αττική και φυσικά ο Δήμος 
Αχαρνών, κατατάσσεται στο Επίπεδο Β: «Αυξημέ-
νου Κινδύνου». 

Το νέο σχέδιο μέτρων για «έναν πιο αισιόδοξο 
Δεκέμβριο, με όσο γίνεται ομαλότερη κοινωνική 
ζωή» ώστε να ελεγχθεί η διασπορά του κορωνοϊ-
ού -αλλά με διαφορετικό μείγμα μέτρων από εκεί-
νο της άνοιξης- αποφάσισε η κυβέρνηση. 

Έτσι τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από την 
Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 6 το πρωί και για έναν μή-
να, σε όλη την επικράτεια είναι: 
1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού. 
2. Περιορισμός κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα 
έως τις 5 το πρωί.
 3. Απαγόρευση επιβίβασης σε Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς χωρίς μάσκα. 

4. Υποχρεωτική τηλεργασία τουλάχιστον κατά 50% 
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
5. Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα ΑΕΙ. 
6. Αναστολή επισκεπτηρίου σε όλες τις δομές πρό-
νοιας. 

Τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ενιαία ανεξάρτητα 
από το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας και προ-
στασίας της .                                                                                       

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, έχοντας 
ως στόχο την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε ερ-
γαζομένους και δημότες , αποφάσισε  τα εξής για τη 
λειτουργία των υπηρεσιών:

Έως 30/11/2020  όλες  οι Υπηρεσίες του Δήμου 
Αχαρνών θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιεί-
ται αποκλειστικά και μόνο με ραντεβού.

Τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και συ-
μπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα.

Στη συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Ομάδας Διαχείρισης COVID για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών προχώρησε ο δήμος Αχαρνών. Τα 
μέλη της ομάδας είναι οι:
1.Βρεττός Σπυρίδων email: mayor@acharnes.gr
2.Κοσμίδου Λουίζα email: loyiza.kosmidoy@gmail.gr
3.Μπομπόνη Διονυσία email:bobonidioni@gmail.com
4.Σαμουήλ Ζορμπάς email:samsantso@yahoo.gr

Σημειώνεται ότι αντικείμενα της ως άνω ομάδας θα είναι:
Η Η χάραξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού•
Η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων•
Η επικοινωνία με τους επίσημους φορείς•
Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορεύς•
Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών του Δήμου•
Η υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών•

Επιστημονική Ομάδα Διαχείρισης Covid στον Δήμο Αχαρνών

Στην  ζώνη   Αυξημένου   Κινδύνου η Ανατ. Αττική και ο Δήμος Αχαρνών 

Τηρώντας όλες τις οδηγίες του 
Δημάρχου μας που είναι σύμ-
φωνες με αυτές του ΕΟΔΥ, 
πραγματοποιούνται πλέον οι 
πολιτικοί γάμοι.

Είχα συνηθίσει να κάνω γά-
μους με αρκετούς καλεσμένους, 
κάποιες φορές και εκατοντάδες. 
Τώρα όμως προσαρμοσμένοι 
στις νέες συνθήκες, οι γάμοι 
πραγματοποιούνται στο ανοιχτό 
θέατρο του Δημαρχείου, τηρώ-
ντας παράλληλα και τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας. Θα τα καταφέρουμε και θα βγούμε 
πιο δυνατοί από αυτήν την υγειονομική κρίση! Ως τότε μένουμε ασφαλείς!

Πολιτικοί γάμοι την εποχή του Κορωνοϊού...Δωρεά  μασκών και αντιβακτηριδιακών προϊόντων 
ΜΕΓΑ σε όλα τα δημόσια σχολεία του Δήμου Αχαρνών
Η 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
εταιρεία ΜΕΓΑ Προϊ-
όντα Ατομικής Υγιει-
νής Α.Ε., με αυξημέ-
νο αίσθημα ευθύνης, 
βρίσκεται για ακόμα 
μια φορά δίπλα στο 
Δήμο Αχαρνών προ-
σφέροντας χειρουρ-
γικές μάσκες τύπου I, 
αντισηπτικές λοσιόν 
και αντισηπτικά μα-
ντήλια ΜΕΓΑ, σε όλα 
τα δημόσια σχολεία 
του Δήμου, ενισχύο-
ντας περαιτέρω τα 
μέτρα προστασίας 
των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών, Χριστίνα Κα-
τσανδρή δήλωσε σχετικά: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΑΤΟΜΙ-
ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ που συμβάλλει και στηρίζει το έργο του Δήμου μας με την προσφορά της με γνώμονα 
την προάσπιση της υγείας των μικρών δημοτών σε μια δύσκολη περίοδο για τα σχολεία μας. Είναι πάντο-
τε δίπλα μας.»

Η ΜΕΓΑ δεσμεύεται να συνεχίσει την έμπρακτη προσπάθεια στήριξης των φορέων συμβάλλοντας στη 
διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Με πολυετή πείρα

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
σε μαθητές

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
στο δικό τους χώρο ή εξ αποστάσεως μέσω Η/Υ

τηλ.: 210 8072584 - 694 4384094
ΤΙΜΕΣ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
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ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Πεύκων 13, Ευκαλύπτων 16 - πλ. Βαρυμπύμπης - τηλ.: 210.8169.522, 210.8169597

 www.montessori.gr- e-mail: grammateia@monfesson.gr- paidagogiki@otenet,gr

         «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗΣ - ΜΗΝΥΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ»
Το σχολείο μας «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟ-

ΛΕΙΑ», που βρίσκεται στην οδό Πεύκων 
13 στην πλατεία Βαρυμπόμπης και 

εδρεύει στην περιοχή Τατοϊου-Βαρυμπόμπης 
πάνω από 40 χρόνια, απέκτησε τη φετινή σχο-
λική χρονιά έναν ημιαυτόματο εξωτερικό απι-
νιδωτή ή απινιδιστή.

Το σχολείο μας συμμετέχοντας στην έννοια 
της κοινωνικής ευθύνης αποφάσισε να θέσει στη 
διάθεση των κατοίκων της Βαρυμπόμπης το μη-
χάνημα αυτό, το οποίο μπορεί να σώσει ζωές σε 
περίπτωση καρδιακής προσβολής ή ανακοπής. 

Το μηχάνημα αυτό βρίσκεται στον χώρο του 
σχολείου (Πεύκων 13) και είναι προσβάσιμο 
όλες τις ώρες που το σχολείο είναι σε λειτουρ-
γία, δηλαδή 08:00- 16:00. 

Για τις υπόλοιπες ώρες και τα Σαββατοκύρια-
κα τα κλειδιά για την πρόσβαση στον εξωτερικό 
απινιδωτή θα βρίσκονται στην κατοχή της κυρί-
ας Αργιανά Αγγελικής, η οποία διαμένει στην 
οδό Πεύκων 11 και Ιτέας και η οποία μπορεί να 
τον παραδώσει σε όποιον από τους κατοίκους 
Βαρυμπόμπης τον έχει άμεση και επείγουσα 
ανάγκη.

Το σημείωμα αυτό γνωστοποιείται στον Σύλ-
λογο Γυναικών Βαρυμπόμπης, στον Σύλλογο οι-

κιστών Βαρυμπόμπης και στον Εξωραϊστικό Πο-
λιτιστικό σύλλογο Βαρυμπόμπης, για να το κοι-
νοποιήσουν στους κατοίκους της Βαρυμπόμπης.

Ο εξωτερικός απινιδωτής είναι μια φορητή 
συσκευή που αναλύει τον καρδιακό ρυθμό και 
αν διαγνώσει κάποιο πρόβλημα το οποίο χρήζει 
απινίδωσης, τότε προχωράει στην απινίδωση για 
να επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό στη σωστή 
συχνότητά του. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις 
καρδιακής προσβολής, αιφνίδιας καρδιακής 
ανακοπής και εάν κάποιος δεν χρειάζεται απινί-

δωση, η συσκευή δεν θα χορηγήσει αυτόματα 
απινίδωση. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να πάθει 
κακό από έναν εξωτερικό απινιδωτή, αφού οι 
απινιδωτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 
για να σώσουν τη ζωή κάποιου. Ο εξωτερικός 
απινιδωτής είναι σχεδιασμένος για να χρησιμο-
ποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις όπου δεν υπάρ-
χει άμεση ιατρική βοήθεια. 

Τον απινιδωτή μπορούν επίσης να χρησιμο-
ποιήσουν άνθρωποι που έχουν παρακολουθή-
σει ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια καρδιο ανα-
πνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σεμινάρια 

για τη χρήση του αυτομάτου εξωτερικού απινι-
δωτή και της

Πεύκων 13, Ευκαλύπτων 16 - πλ. Βαρυμπό-
μπης - τηλ.: 210.8169522, 210.8169597

w w w . m o n t e s s o r i . g r  -  e - m a i l : 
grammateiatSimontessori.gr - paidagogiki@
otenet.gr

τεχνητής αναπνοής. 
Μπορούν επίσης να το χρησιμοποιήσουν σε 

περίπτωση ανάγκης και άνθρωποι που δεν 
έχουν προηγούμενη εμπειρία, διότι το μηχάνη-
μα αυτό μόλις ανοίξει το καπάκι του αρχίζει να 
δίνει οδηγίες στα ελληνικά. Άρα ακολουθώντας 
απλώς τις οδηγίες του μηχανήματος μπορεί να 
σωθεί μία ζωή που κινδυνεύει. Η ελληνική νο-
μοθεσία (ΦΕΚ 219/τΒ/22.2.2007 - Υ4Α/
οικ.15576) έχει με προβλέψει ώστε να μπορεί ο 
οποιοσδήποτε να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα 
αυτό χωρίς κανένα νομικό κίνδυνο. 

Όλοι οι εργαζόμενοι του σχολείου παρακο-
λούθησαν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2020 σε-
μινάριο για τη σωστή χρήση του απινιδωτή. 

Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν 
παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών 
από τον Ερυθρό Σταυρό και το Kids Save Lives.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου                                    
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Σύσταση  και Λειτουργία  Δημοτικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Κ.Α.Ε.Β. «Κέντρου Αμέσου Επικοινωνίας και Βοήθειας» 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ  η εισήγηση της  
Πρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντί-
δα Αχαρνών» Αγγελικής Ζαχαριάδη ( από το 
Δ.Σ. της ΔΗΦΑ),  σχετικά με την Έγκριση Σύ-
στασης και Λειτουργίας Δημοτικού Κέντρου 
Επιχειρήσεων Κ.Α.Ε.Β.  «Κέντρου Άμεσης 
Επικοινωνίας και Βοήθειας»  στα πλαίσια 
υλοποίησης της καινοτόμου πιλοτικής δρά-
σης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και αναφέρει ότι, το  εν λόγω  «Κέντρο»,  
είναι μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη ψη-
φιακή υπηρεσία επικοινωνίας και υπηρεσία 
εκτάκτου ανάγκης, που συνιστά άμεση απει-
λή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια χρη-
στών-πολιτών, προκειμένου να λάβουν άμε-
σα οδηγίες και βοήθεια από το ΚΑΕΒ Δήμου 
Αχαρνών και από την υπηρεσία «Βοήθεια Στο 
Σπίτι», με τη υποστήριξη και εκμετάλλευση των πλέον καινο-
τόμων ψηφιακών τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας.

Τα άτομα/χρήστες που θα εξυπηρετούνται από το ΚΑΕΒ και 
το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» θα είναι υπερήλικες, άτο-

μα σε περιορισμό κατ' οίκον λόγω ασθενεί-
ας, λόγω κορωνοϊού, ευάλωτα άτομα, άτο-
μα με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.

Το καινοτόμο πιλοτικό και πρωτοπορια-
κό πρόγραμμα (Πιλοτικό Έργο) Κ.Α.Ε.Β. του 
Δήμου Αχαρνών θα εξυπηρετήσει ενενήντα 
(90) Μέλη/Χρήστες και έως δώδεκα (12) 
υπαλλήλους και χρηματοδοτείται αποκλει-
στικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. Προς την επίτευξη του έργου και 
την πραγματοποίηση μίας αποτελεσματικής, 
ταχείας και σύγχρονης εξυπηρέτησης και προ 
πάντων την βέλτιστη αντιμετώπιση των εκτά-
κτων περιστατικών, κρίνεται απαραίτητος ο 
ψηφιακός και τηλεματικός εκσυγχρονισμός 
της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι». 

Επιγραμματικά η δράση του πιλοτικού 
έργου περιλαμβάνει τρία σκέλη:

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ Κ.Α.Ε.Β.  Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΩΝ  και  Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

+ Ο Μητροπολίτης  Ίλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΊΟ  ΜΗΝΥΜΑ
Προς  την Αξιότιμον  Διεύθυνσιν  
των Μοντεσσοριανών Σχολείων

Για μια ακόμη φορά με καταπλήξα-
τε και με συγκινήσατε με το από 
6-10-2020  έγγραφο σας για την 
εγκατάσταση ημιαυτόματου εξωτε-
ρικού  απινιδωτή στο σχολείο σας.

Σε καιρούς δύσκολους όπου οι 
καρδιακές παθήσεις παρουσιά-
ζουν διαρκώς αυξανόμενη τάση 
λόγω των κακών συνεπειών του σύγχρονου τρόπου ζωής της 
μόλυνσης του περιβάλλοντος,  κλπ  τα «Μοντεσσοριανά Σχο-
λεία»  καθίστανται πρωτοπόρα σε δράσεις που αφορούν το 
πολύτιμο κεφάλαιο της υγείας και της ποιότητας ζωής , ευρύ-
τερα. Σας  συγχαίρω εγκάρδια και εύχομαι από καρδιάς, η αέ-
ναη Χάρη και Ευλογία του Χριστού μας, να συνοδεύει εσάς, 
τους μαθητές , τους συνεργάτες και τους οικείους σας, χαρί-
ζοντας ευλογία σε ανταπόδοση των έργων της αγάπη σας.

Με εξαιρετική τιμή και εγκάρδιες ευχές
Ο  Μητροπολίτης

Ο  Ίλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως
Αθηναγόρας

ΔΗΜΟΤΊΚΗ ΦΡΟΝΤΊΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Οι ανακαινίσεις  δομών συνεχίζονται  
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ που στεγάζει το πιο ευαίσθητο 
κομμάτι της καρδιάς και της κοινωνίας μας ανα-
καινίστηκε με καινούργιες κουρτίνες και μπλακ 
αουτ σ όλα τα δωμάτια και με νέα τηλεόραση 
που συντροφεύει τους ενοίκους του. 

Η ΔΗΦΑ και η Πρόεδρος Αγγελική Ζαχαριά-
δη θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους με σε-
βασμό κι αγάπη όπως τους αξίζει!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Βάση του Δελτίου Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Δευτέρα  2  

Νοεμβρίου 2020, λόγω επιπέδου αυξημένου κινδύνου, αναστέλλε-
ται η λειτουργία όλων των Αθλητικών χώρων, ανοιχτών και κλει-

στών της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών μέχρι νεοτέρας.
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΓΓΕΛΊΚΗ   ΖΑΧΑΡΊΑΔΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  ΜΕ  ΕΠΊΤΥΧΊΑ  ΤΟ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  DOWNHILL   2020

Πολλά και θερμά τα συγχαρητήρια  στην Πρόεδρο της ΔΗΦΑ, Αγγελική Ζαχαριάδη 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
25 Οκτωβρίου 2020, ο αγώνας mountain bike 
Dowhill 2020 στο Μετόχι της Πάρνηθας και πιο συ-

γκεκριμένα στο Roz Parnithas Trail που διοργάνωσε η Δημο-
τική Φροντίδα Αχαρνών σε συνεργασία με την εταιρεία 
Cravity Freaks.

Ο αγώνας διεξήχθη σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΠ 
και με όλες τις προδιαγραφές για τον περιορισμό του Covid 19. 
Πλήθος κόσμου, αθλητές ,θεατές, κατέκλισαν το Μετόχι της Πάρ-
νηθας και απόλαυσαν την εξαιρετική διαδρομή του 1,5 χιλιομέ-

τρου μέσα σε καταπράσινα μονοπάτια, χωματόδρομους και τε-
χνητές κατασκευές, καθώς και από τμήματα της πίστας mtb όπου 
έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004.

Το όμορφο βουνό μας η Πάρνηθα, έχει τόσα θετικά που όταν 
τα εκμεταλλευτούμε έχουν αυτά τα αποτελέσματα .

Η Πρόεδρος της Δημοτική Φροντίδας Αχαρνών κ. Αγγελική 
Ζαχαριάδη στο σύντομο χαιρετισμό της, έκανε λόγο για τη μεγά-
λη προσπάθεια που κατέβαλαν (ΔΗ.Φ.Α., Cravity FReakws , εθε-
λοντές, χορηγοί) ώστε να έρθει η ώρα και να πραγματοποιηθεί 
αυτή η διοργάνωση και να προσφέρουν αυτό το ανεπανάληπτο 

θέαμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά να ασχο-
ληθούν συστηματικά με το αγαπημένο τους άθλημα και να βιώ-
σουν σωματικά, πνευματικά, και κοινωνικά οφέλη του Αθλητι-
σμού.

Στο mountain bike Dowhill 2020, παρευρέθηκαν στελέχη της 
Δημοτικής Αρχής και από άλλες παρατάξεις και πολλοί άλλοι οι 
οποίοι όλοι εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους, τόσο για 
τη συμμετοχή, όσο και για το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν, διοργανωτές, χορηγούς και 
σε όποιον συνέβαλε για αυτή την άψογη διοργάνωση.
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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

Εις  Μνήµην
ΝΙΚΗΣ   ΚΟΛΥΒΑ

Βαθειά θλίψη έχει προκαλέσει στις Αχαρνές η απώλεια 
της Νίκης Κολυβά. Η εκλιπούσα υπήρξε αγαπητό και 

δραστήριο µέλος της τοπικής κοινωνίας. Ενδιαφέρθηκε 
ιδιαίτερα για την ανάδειξη της Παράδοσης και της Ιστορί-
ας του τόπου και συµµετείχε σε πολιτιστικές δράσεις, της 

Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Αχαρνών (ΙΛΕΑ) 
στην οποία έχει διατελέσει Γενική Γραµµατέας και Έφο-
ρος Αρχείου και του  Λυκείου Ελληνίδων. Φίλοι και 

συγγενείς  την αποχαιρέτησαν τη ∆ευτέρα 2 Νοεµβρίου 
2020 από τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρνών.

Εις  Μνήµην
 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ  

Σε ηλικία 92 ετών, έφυγε από την ζωή τη ∆ευτέρα 19 Οκτωβρί-
ου 2020 ο συµπολίτης µας, µε ιστορία και προσφορά στις 

Αχαρνές ∆ηµήτριος Καλασούντας. Το 1954, έφερε το Γενικό 
Εµπόριο στις Αχαρνές, διατηρώντας κατάστηµα στην οδό Αθη-
νών 18, µε είδη ένδυσης, κουστούµια, ποδήλατα, φωτιστικά, 

ψυγεία πάγου, γραµµόφωνα, ραδιόφωνα, Πικ Απ,, µηχανάκια, 
κλπ, ενώ ίδρυσε και Βιοτεχνία στρωµάτων. Υπήρξε µέλος του 
Α.Ο. Αχαρναϊκού, ενώ διατέλεσε και για δεκατέσσερα χρόνια 
Πρόεδρος της Α.Ε. Μενιδίου. Υπήρξε µέλος και Πρόεδρος του 

Σ.Ε.Β.Α. Αχαρνών και στέλεχος του Κ.Κ.Ε. Μενιδίου. 
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΝΑΥΡΟΖΙ∆ΗΣ    ΣΑΒΒΑΣ   του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
- ΓΙΟΥΡΙΝ  και  της  ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ  το γένος 
ΤΖΟΜΙΑ∆Η,  που   γεννήθηκε  στο   ΤΣΙΜ-
ΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ   και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η    ΤΕΛΙΑΝΙ∆Η  ΚΑΛΛΙΟ-
ΠΗ  του  ΑΛΕΞΙΟΥ  και της  ΕΛΕΝΗΣ   το γένος  
ΚΟΤΣΕΤΚΟΒΑ που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  
και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ, πρό-
κειται να παντρευτούν, ο γάµος θα γίνει στη 
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΑΤΟΝΙ∆ΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του   ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ   και  της  ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ   το γένος  
ΣΚΟΡ∆ΙΛΗ,  που   γεννήθηκε  στον ΠΕΙΡΑΙΑ  
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  
η    ΜΠΑΛΗ   ΓΙΑΣΕΜΗ   του  ΠΑΝΤΕΛΗ   
και της  ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗΣ    το γένος  ΜΑΛΑΛΙ-
ΤΖΟΓΛΟΥ   που γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  
και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ, 
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

28 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ηµοσίευση ευχαριστήριας επιστολής 

Για µία ακόµη φορά, χάρη στον εθελοντισµό και τη διάθεση για προσφορά,
ένα δηµόσιο  νηπιαγωγείο του τόπου µας, το 28ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών «ανανεώθηκε»!  
Πήρε άλλο χρώµα, ύφος, ζωή, έγινε πιο χαρούµενο και φιλικό για τα 50  παιδιά 

που φοιτούν σε αυτό κάθε χρόνο!
Τα υλικά τα πρόσφερε ο ∆ήµος Αχαρνών, οι λίγοι όµως γονείς και  

παππούδες εθελοντές έδωσαν σε όλους µας, µικρούς και µεγάλους,
ένα  σηµαντικό «µάθηµα». Ένα µάθηµα ζωής γιατί απέδειξαν ότι

µε θέληση και  επιµονή πολλά µπορούν να αλλάξουν…
Το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα παιδιά του 28ου Νηπιαγωγείου

Αχαρνών ευχαριστούν θερµά τους/τις:
•  Γιώργος Ανθιµόπουλος, • Μαργαρίτα Καρέλη, • Νίκος Κατσούφρας, • Κωνστα-

ντίνα Κορµπάκη, •  Όλγα Κοσκινίδου, • Γιάννης Λάσκας,  •  Σπύρος Λάσκας, • 
Ηλίας Λαυρέντης, •  Βαγγέλης Οικονόµου, • Βασίλης Οικονόµου, • Μιχάλης  Πα-

ντελιός, • Αλέξανδρος Σαββίδης, •  Θεόδωρος Συρανίδης

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ!!!...
Με εκτίµηση

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του 28ου Νηπιαγωγείου 
Βασίλης Τσιρώνης, ∆έσποινα Παπακυρίλλου, Ειρήνη Μαλλιαρού-Καρρά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Με βάση σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, µε θέµα τα νέα µέτρα για την προ-
στασία της δηµόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοιού COVID-19, ο 

Σύλλογος Κρητών Αχαρνών, αναστέλλει τη λειτουργία του και όλες
τις δραστηριότητες του (µαθήµατα χορού, λύρας, λαούτου-µαντολίνου, µαθήµατα
κρητικού τραγουδιού, τη λειτουργία του θεατρικού εργαστηρίου, και κάθε είδους

λοιπές δράσεις) από σήµερα ∆ευτέρα 2/11/2020 και για ένα µήνα. 
Καλή δύναµη σε όλους µας και να έχουµε υγεία πάνω απ’ όλα. 

Θα επανέλθουµε ακόµα πιο δυνατοί και µε περισσότερη διάθεση και δραστηριότητες.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Την Κυριακή 1 Νοεµβρίου 2020 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η 30η Εθελοντική Αιµοδοσία του 
Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Θα θέλαµε να πούµε ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, σε όλους τους εθε-
λοντές αιµοδότες, παλιούς και νέους, που µας τίµησαν µε την παρουσία τους και ενίσχυσαν την 

Τράπεζα Αίµατος του συλλόγου µας! Ευχαριστούµε επίσης θερµά την κινητή µονάδα του Γ.Ν. «Αγία Όλ-
γα» και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την πολύτιµη συµβολή τους στην οµαλή και σωστή διε-
ξαγωγή της αιµοδοσίας.Ακόµα, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε το ∆ήµο Αχαρνών καθώς και το ∆ήµαρχο κ. 
Σπύρο Βρεττό, για την συµβολή του και την στήριξη του στο εγχείρηµά µας. Τέλος, ευχαριστούµε θερµά τον 
«Ηπειρώτικο»  φούρνο και την «Donutsmania» για τις ευγενικές τους χορηγίες.Ευχόµαστε σ’ όλους υγεία και 

ανανεώνουµε το ραντεβού µας για την επόµενη αιµοδοσία.
Για το ∆.Σ. του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών 

Ο Πρόεδρος 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  οικία ισόγειος 80 τ.µ. στο 
Κεντρικό Μενίδι. Τλ.  6973 049965. 4∆258
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστάσεις 
αναλαµβάνει την φροντίδα ηλικιωµένων 
και οικιακές εργασίες. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :6979076037 κα Αθανασία 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι µεγάλο, 
στον τρίτο όροφο, διαµπερές, µε διπλό  
Γκαράζ, στο Κεντρικό Μενίδι.. Τηλ. 6982 
934290. 4∆258. 
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- ισό-
γειο - στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210 
2402471. 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 σχε-
δίου, 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 
διαµονής και τροφοδοσία και συµπλήρω-
µα  αµοιβή, κατόπιν συµφωνίας. Τηλ. 

6907 010116 κα  Λαζάρου.
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, µε συστάσεις αναλαµ-
βάνει την φροντίδα ηλικιωµένων, και µε 
δουλειές σπιτιού, όπως µαγείρεµα , σιδέ-
ρωµα,κλπ.  Τηλ. 6983 451883. 5∆255.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαµβάνει την 
φροντίδα ηλικιωµένων κατά προτίµηση 
νυχτερινή 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 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνα-
σίου – Λυκείου. 20ετής εµπειρία- µετα-
δοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 
265300. 5∆255.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ, σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 
ευρώ. 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, 8 Νοέµβριος 2020 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ Φιλαδελφείας 64. 2102467050

∆ευτέρα, 9 Νοέµβριος 2020 ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 
Πάρνηθος 121. 2102465660

Τρίτη, 10 Νοέµβριος 2020 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Αριστοτελους 165. 
2102403449

Τετάρτη, 11 Νοέµβριος 2020 ● ΧΑΜΠΗΛΟ-
ΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ.Αθηνών 23. 2102465432

Πέµπτη, 12 Νοέµβριος 2020 ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥ-
ΡΟΣ Πλ.Αγ.Νικολάου 8. 2102467156

Παρασκευή, 13 Νοέµβριος 2020 ● ΓΚΙΚΑ ΣΟ-
ΦΙΑ Αριστοτέλους 309. 2102448558, 
6972633576

Σάββατο, 14 Νοέµβριος 2020 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΙΑ        Λ. ∆ηµοκρατίας 222. 2102312615

Κυριακή, 15 Νοέµβριος 2020 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 2102434055

∆ευτέρα, 16 Νοέµβριος 2020 ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙ-
ΝΑ Πάρνηθος 140.   2102462102

Τρίτη, 17 Νοέµβριος 2020 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76.  2102469800

Τετάρτη, 18 Νοέµβριος 2020 ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83.    2102468376
Πέµπτη, 19 Νοέµβριος 2020 ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕ-
ΝΗ ∆εκελείας 70.    2102445844
Παρασκευή, 20 Νοέµβριος 2020 ● ΣΤΕΦΑΝΙ-
∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ.∆ηµοκρατίας 272. 
2102310318
Σάββατο, 21 Νοέµβριος 2020 ● ΠΙΝΑΚΗΣ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ  Λ.Ιωνίας 46 Χαραυγή. 2102440400-
800
Κυριακή, 22 Νοέµβριος 2020 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΑ Ελ.Βενιζέλου 59. 2102448143

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 8/11/2020 ΕΩΣ 22/11/2020

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




