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Η «Αχαρναϊκή»  εύχεται στους αναγνώστες της  «Καλά Χριστούγεννα» και  «Καλή  Χρονιά»  µε «Υγεία»!

Όπως αποδείχθηκε και στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
είναι συνεχείς οι δράσεις του ∆ήµου στο πεδίο αυτό 

Κυριάκος 
Πιερρακάκης : 
«Έρχεται
 το  ψηφιακό  
γραµµατόσηµο 
στα ΕΛΤΑ

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ γραµµατόσηµο είναι ένα πρώτο βήµα των ΕΛ-
ΤΑ για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους. Με µια ιδιαίτε-
ρα απλή διαδικασία, οι πολίτες µπορούν να αποκτούν e-stamp 
από τον υπολογιστή ή το κινητό τους. Ψηφιακό γραµµατόση-
µο e-Stamp: ένας 12ψήφιος κωδικός που υποκαθιστά το γνω-
στό µας γραµµατόσηµο και ανατρέπει όλα όσα γνωρίζαµε για 
την παραδοσιακή αλληλογραφία. https://e-stamp.elta.gr.

ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να ενηµερώσει 
το Σώµα στο τελευταίο ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο είχε ο Αντιδή-
µαρχος Αναπτυξιακού Προ-
γραµµατισµού Χρύσανθος 
Κόνταρης για τον τοµέα αρµο-
διότητάς του. Απαντώντας σε 
ερώτηση του κ. Καµπόλη, 
αφού επεσήµανε τα προβλή-
µατα χρόνου και διαδικασιών, 
τόνισε πως σε συνεργασία µε 
τον ∆ήµαρχο και τους Αντιδηµάρχους Αναγνωστό-
πουλο και ∆αµάσκο δουλεύουν εντατικά ούτως ώστε 
να κατατεθούν 11 πλήρεις φάκελοι για ένταξη στο 
πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Οι φάκελοι αφο-
ρούν έργα, τα οποία εντάσσονται σε δέκα διαφορετι-
κές προσκλήσεις. Στο επόµενο φύλλο θα φιλοξενή-
σουµε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέµα.  

Εντατική η προεργασία στον τοµέα
της Ανάπτυξης. Ετοιµάζονται
11 φάκελοι για το «Αντώνης Τρίτσης» 

∆ωρεάν στολισµό για τον ∆ήµο εξασφάλισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  
Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ κατάφερε να 
εξασφαλίσει δωρεάν τον στολισµό 
κεντρικών σηµείων της πόλης, κάτι 
που του δίνει τη δυνατότητα να διο-
χετεύσει τα χρήµατα που εξοικονο-
µούνται στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του ∆ήµου «Ελένη Σαχσανίδη» 
µε τη µορφή της έκτακτης οικονοµι-
κής ενίσχυσης. Με δεδοµένη την δι-

πλή κρίση που µαστίζει ολόκληρη 
τη χώρα σε υγειονοµικό και οικονο-
µικό επίπεδο αλλά και το γεγονός 
ότι στην περιοχή των Αχαρνών δια-
βιούν οικογένειες που πλήττονται 
σφοδρά, η διπλή αυτή κίνηση Βρετ-
τού αποκτά ιδιαίτερη αξία τόσο σε 
συµβολικό όσο κυρίως και σε πρα-
κτικό επίπεδο.                                                                                                       ✒ ΣΕΛ. 9

Συνεχίζουµε 
∆ιαδικτυακά
Τώρα  µε 
τις  απαγορεύσεις.
∆ιαβάστε την –
κατεβάστε την, από
το https://eleftherovima.wordpress.com 

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.
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Η ∆ΙΑΠΛΑ-
ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε διάφορα σηµεία της πόλης.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 

✒ ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  
του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 
Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      ✒ ΣΕΛ. 7

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

✒ ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. 

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.
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Η ∆ΙΑΠΛΑ-
ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε διάφορα σηµεία της πόλης.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικάΑχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 
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Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 
Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

✒ ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρακαι τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. του ∆ήµου Αχαρνών. 

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ, ΠΟΥ ∆ΡΑ

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

«Έτος σταθµός θα είναι  το 
2020,  για το  ∆ήµο Αχαρνών»

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

«∆ε θα γίνουµε φυλακή της Ε.Ε. – 
 Άµεσος απεγκλωβισµός
προσφύγων  και µεταναστών για 
τις χώρες προορισµού τους.»

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

Μιχάλη Βρεττού µε τις υπηρεσίες του ✒ ΣΕΛ. 9 Ολόκληρη η υφήλιος εδώ και λίγες µέρες βρίσκεται σε παν-

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

σης του ιού. 
Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµος Αχαρνών έχει ανταποκριθεί οµολο-

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

του ∆ήµου. 
Ήδη από την πρώτη στιγµή ο Σπύρος Βρεττός συγκάλεσε έκτακτη 

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

ράλληλα ο ∆ήµος βρισκόταν από την πρώτη στιγµή σε άµεση επικοι-

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

∆εν σταµάτησε όµως εκεί. Παρά το γεγονός πως η απόφαση για 

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

στην αρµοδιότητα των υπουργείων Παιδείας και Υγείας και τον ΕΟ∆Υ, 

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

ζητούσε τη διακοπή λειτουργίας όλων των σχολείων. Ένα αίτηµα, το 

οποίο διατύπωσαν και άλλοι δήµοι και φάνηκε ότι συνέβαλε στην τε-

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

φορείς. ∆όθηκαν δε οδηγίες στους δηµότες για περιορισµό µετακινή-

σεων και χρήσης των δηµοτικών και των δηµόσιων υπηρεσιών. Άµε-

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη µε τη συµµετοχή χωρικών

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

αντικείµενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης κρίσιµων έργων για την Αττική
Nα στηρίξουµε έµπρακτα  τα παλικάρια
µας στον  Έβρο που φυλάνε
τα σύνορα και µας κάνουν
υπερήφανους µε την ανδρεια
και την αποτελεσµατικοτητα τους

Συνεπής στις δεσµεύσεις του απο-
δεικνύεται ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός και όσον αφορά το θέµα 

της αντιµετώπισης της πανδηµίας. Ο 
∆ήµος Αχαρνών έχει προβεί σε δεκά-
δες ενέργειες και δράσεις και στέκεται 
στο ύψος των περιστάσεων. Ενδεικτικό 
είναι το γεγονός πως πλέον οι δηµότες 
έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποι-
ούν rapidtestαπολύτως δωρεάν. 

Τις τελευταίες δέκα µέρες προγραµ-
µατίστηκαν σε συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ 
τρεις τέτοιες δράσεις, κατά σειρά στην 
Μπόσδα (απέναντι από το ∆ηµαρχείο), 
στη Βαρδουσίων και στον Κάραβο. Έτσι 
καλύφθηκε ένα πάγιο αίτηµα των δηµο-
τών, οι οποίοι ήθελαν να ελεγχθούν, αλ-
λά δεν µπορούσαν να επιβαρυνθούν µε 
το σχετικό κόστος. 

Στο θέµα της αντιµετώπισης της παν-
δηµίας υπήρξε εκτενής αναφορά και στο 
τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο (15/12), 
όπου ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της αντιπολί-
τευσης ζήτησαν να ενηµερωθούν σχετι-
κά. Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός έκανε 
µια περιληπτική αναφορά σε µια σειρά 
δράσεων που έχει αναλάβει ο ∆ήµος, 
στεκόµενος τόσο στη λειτουργία των 
υπηρεσιών και τη µέριµνα για την ασφά-
λεια των εργαζοµένων, όσο και στην πλη-
θώρα µέτρων προς ανακούφιση των 
πληττόµενων επιχειρήσεων. Παράλληλα 
επεσήµανε πως οι απολυµάνσεις είναι 
συνεχείς από την Πολιτική Προστασία, 
ενώ υπήρξε πρόβλεψη για οικονοµική 
ενίσχυση των κοινωνικών δοµών. 

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς 
λόγος για την κατάσταση που έχει δια-
µορφωθεί, µετά και τις διαπιστώσεις που 

έγιναν από κυβερνητικά στελέχη για 
έξαρση σε ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής. 
Οι Αχαρνές συµπεριλήφθηκαν σε αυτή 
την κατηγορία λόγω της γειτνίασης µε το 
Ζεφύρι του δήµου Φυλής και λόγω της 
ιδιαιτερότητας της περιοχής. Πάντως 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 
rapidtest και από όσο είµαστε σε θέση 
να γνωρίζουµε δεν προκύπτουν ανησυ-
χητικά ευρήµατα, ίσα ίσα που δεν εµφα-
νίζονται θετικά κρούσµατα.

Είναι δεδοµένο πως διάγουµε µια δύ-
σκολη περίοδο, που όπως έχουµε διαπι-
στώσει τα δεδοµένα αλλάζουν µε µεγά-
λη ταχύτητα. Το άνοιγµα κάποιων κατα-
στηµάτων και το γεγονός πως το εορτα-
στικό κλίµα έχει διαδραµατίσει τον δικό 
του ρόλο, σίγουρα έχει προβληµατίσει 
τους ειδικούς, που προτρέχουν ούτως 
ώστε να µην προκύψει πρόβληµα. 

ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ 
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Αρκετοί  συμπολίτες μας, δεν φορούν  μάσκα για τον κο-
ρωνοϊό, όχι γιατί δεν την θέλουν, αλλά γιατί απαγορεύ-

εται να μην την φορούν. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που 
γεννάς. Και οι πρωτόπλαστοι δεν έφαγαν το μήλο γιατί το λα-
χτάρισαν, αλλά γιατί ήταν απαγορευμένο. 

Ο άνθρωπος πρέπει να είναι όμορφος στις σκέψεις, 
στα λόγια, στις πράξεις. Τότε γίνεται συμπαθής και 

αγαπητός. Εμείς οι Έλληνες μπορούμε να 
γίνουμε ωραίοι, γιατί έχουμε την υποδο-
μή τις βάσεις, από τους προγόνους και 
τον πολιτισμό μας.

Αποδότε τα του Θεού, τω Θεό, τα των 
ανθρώπων, τους ανθρώπους. Κά-

ποιοι φανατικοί επίσκοποι κάνουν μεγάλο 
κακό στην Εκκλησία. Απομακρύνουν τους 
πιστούς.

Οι πράξεις είναι ισχυρότερες των 
λόγων. Εάν σε ένα σκυλί που σας 

γαυγίζει εσείς το βάλατε στα πόδια, νομί-
ζει πως είναι κυρίαρχο. Εάν το αντιμετω-
πίσετε δεόντως, θα υποχωρήσει, τρέχο-
ντας αυτό.

Από τις τρείς σήμερα μεγάλες δυνά-
μεις, ΗΠΑ, ΡΩΣΣΙΑ, ΚΙΝΑ, οι δύο είναι δημοκρατίες. Είναι 

ανάγκη να είναι  σύμμαχοι κατά των Ολοκληρωτικών και Θε-
οκρατικών καθεστώτων.

Ότι μας απαγορεύει ο νόμος στην Δημοκρατία για το 
καλό των πολιτών, εμείς πάμε κόντρα, για λόγους 

αντίστασης. Παραδείγματι, οι ώρες της κοινής ησυχίας. Τό-
τε θα βγούμε βόλτα, με τα θορυβώδη δίκυκλα και την μου-
σική με τα ηχεία στην δυνατότερη ένταση. Εάν είχαμε δι-
κτατορία, το καταλαβαίνω. Στην Δημοκρατία είναι απλά 
ηλιθιότητα. Μάλλον φασισμός.

Εδώ καράβια καίγονται, τα κόμματα αρμενίζουν. Βρε παι-
διά, δεν καταλαβαίνετε ότι έχουμε άλλα σοβαρά προ-

βλήματα από τα δικά σας γαυγίσματα;  Την υγεία μας, το με-

ροκάματο, την ασφάλεια μας, την επιβίωση; Ελάτε στα ίσα σας 
επιτέλους.

Από όσα λέγει η σημερινή αντιπολίτευση, να τα ερμη-
νεύετε, ότι η ίδια δεν μπορούσε και δεν μπορεί να τα 

πράξει. Πως ερμηνεύετε την φράση. Η κυβέρνηση, δεν θέ-
λει και δεν μπορεί να μας προστατεύσει από τον κορονω-
ϊό. Με άλλα λόγια. Τον αράπη και αν τον πλένεις, το σαπού-

νι σου χαλάς. Δεν παίζει ρόλο το χρώμα 
του αράπη.

Η ανθρωπότητα, όχι μόνον δεν θα αυ-
τοκτονήσει ακούγοντας συνωμοσιο-

λόγους, αλλά πάντα θα βρίσει τρόπους να 
αμυνθεί για τον αφανισμό της. Είναι το έν-
στικτο της επιβίωσης.

Δεν είναι μόνο οι ατυχείς συγκυρί-
ες για την κακοδαιμονία της πατρί-

δας. Είναι και το ΠΑ-
ΜΕ- οι Αναρχικοί - οι 
Ετσιθελιστές - τα Λα-
μόγια- οι Τυχάρπα-
στοι – οι Αχαΐρευτοι – 
οι Εξουσιομανείς. 
Πολλές οι αντιξοότη-

τες που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας κα-
πετάνιος, στην φουρτούνα να φαίνεται.

Υπάρχουν μεταξύ μας άνθρωποι πο-
λυτάλαντοι. Δηλαδή άνθρωποι που 

καταλαβαίνουν την κοινή λογική, ή τα κοι-
νά αποδεκτά, σωστά, χρήσιμα, ευχάριστα 
και σοφά. Όπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι.

Εάν προσπαθούμε να αλλάξουμε 
τον κόσμο, αυτό δεν γίνεται. Δεν 

μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, δηλαδή την φύ-
ση μας, τα βιολογικά μας ένστικτα. Αυτό είναι δουλειά της 
μητέρας φύσης. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά πρέπει να το απο-
δεχθούμε και να πράττουμε ανάλογα.

Να δεις που θα μας πει αυτά που ξέρουμε, λέει ένας τη-
λεθεατής για κάποιο σήριαλ και τον πιάνει ο ύπνος. Άλ-

λοι εκνευρίζονται και αλλάζουν κανάλι. 
Βρε παιδιά, για την φασολάδα, όχι όμως με 
σαχλαμάρες.

Είναι πολύ χρήσιμο ο κάθε άνθρω-
πος να γνωρίζει ανάγνωση και γρα-

φή.  Δεν φτάνει όμως μόνον αυτό. Από 
την φύση και από ένστικτο πρέπει να ψά-
χνει και να βρίσκει απαντήσεις στις απο-
ρίες του.  Άλλο το έτοιμο φαγητό και άλ-
λο να το φτιάξεις μόνος σου.

Τα Χριστούγεννα είναι απλά η γέννη-
ση ενός συνανθρώπου μας. Οι τότε 

και οι σήμερα ιερείς, για να μην  χάσουν 
την εξουσία επάνω μας, και βεβαίως την 
δουλειά τους,  την μυθοποίησαν και την 
θεοποίησαν. Εγώ τα χαίρομαι γιατί δίνουν μεγάλη χαρά στα 
μικρά παιδιά, που περιμένουν λε λαχτάρα τα δώρα τους και 
μπορώ να τους τα προσφέρω.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση, από το να ακούς 
τα πεντάχρονα παιδιά, να κελαηδούν με τα παιγνίδια 

τους.  Καταλαβαίνεις ότι η ζωή δεν περιμένει εσένα. Ακο-
λουθεί την φυσιολογική της πορεία.

Το πέρασμα μας από τον πλανήτη γη, είναι ένα δευτερό-
λεπτο στην αιωνιότητα. Δεν βλέπω κανέναν λόγο με τις 

ανοησίες μας και τα πυρηνικά όπλα, να αφανίσουμε την ζωή 
από τον πλανήτη μας.  Έτσι και αλλιώς, ο πλανήτης μας έχει τα 
δομικά υλικά να την ξαναγεννήσει. Έβαλε τα χέρια του και 
έβγαλε τα μάτια του. Καθόλου έξυπνο.

Η μοίρα μας, το έχει, να σταματούμε τους βαρβάρους 
Ασιάτες στην πορεία τους προς την Ευρώπη. Το «μο-

λών λαβέ», του Λεωνίδα, ο αγώνας του Μιλτιάδη στον Μα-
ραθώνα, η ναυμαχία του Θεμιστοκλή στη Σαλαμίνα.  Το 
αντιμετωπίζουμε και σήμερα με τους Τούρκους. Πρέπει 
όμως να είμαστε προετοιμασμένοι. Η ιστορία επαναλαμβά-
νεται γιατί δεν αλλάζουν τα ένστικτα των ανθρώπων. 

Στο Σούπερ Μάρκετ έχει μια κοπέλα που μας θερμομε-
τρά με το ηλεκτρονικό. Την ρώτησα που είμαι; Μου είπε 

τέλεια. Της είπα, ρωτώ γιατί όταν βλέπω όμορφα κορίτσια , 
μου ανεβαίνει ο πυρετός. Είναι αυτό που λένε φουντώνω. 
Ακόμη γελάει…

Η βιολογική ευφυΐα, χρειάζεται σεμνότητα για να γί-
νει αποδεκτή. Το ίδιο και η καλοσύνη δεν χρειάζεται 

επίδειξη.  Τα διάφορα παρδαλά κουδούνια, που σου  κά-
νουν σόου στα ΜΜΕ, ξεχνιούνται την άλλη μέρα. 

Όσο και να προσπαθούμε, δεν μπορούμε να νικήσουμε 
την δύναμη του Χρήματος. Απλά γιατί το χρήμα δεν έχει 

ηθική. Οι κοινωνίες των ανθρώπων, οι κοι-
νωνίες μας, ζουν με δύναμη το χρήμα, ανε-
ξάρτητα από πια πηγή ή ποιόν τρόπο πα-
ράγεται.

Όσο πιο σκληρό είναι ένα υλικό, 
τόσο περισσότερη ενέργεια χρειά-

ζεται για να το ψήσεις. Δηλαδή έναν αφε-
λή τον  ψήνεις γρήγορα. Έναν έξυπνο και 
πονηρό θα χρειαστείς περισσότερη ενέρ-
γεια για να τον ψήσεις.

Άλλο πράγμα η όσφρηση, η μυρω-
διά και άλλο η γεύση. Τα τριαντάφυλ-

λα μυρίζουν ωραία. Τα λάχανα άσχημα. 
Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε λαχανό-
ριζο με τριαντάφυλλα. Η αλήθεια βγαίνει 
από την δυσοσμία, αλλά λυτρώνει.

Γυναίκα δεν συμβαίνει στην ζωή μας, όπως θα ήθε-
λες εσύ ή εγώ.  Στις αντίξοες συνθήκες πρέπει να δεί-

χνουμε κατανόηση και προσαρμογή. Όλοι κάποτε στην 
ζωή μας, είμαστε στριμωγμένοι από διάφορες αιτίες. Το μυ-
στικό είναι να τις αντέξουμε, υποχωρώντας, σε κάποιες πα-
λιές απαιτήσεις μας.

Ένα ζευγάρι που αλληλοεκτιμήθηκε 
με τιμιότητα και ειλικρίνεια, συνεχίζει 

να αγαπιέται μέχρι το τέλος της ζωής. Έτσι 
γίνεται, γιατί το ορίζει η φύση, αλλά και 
γιατί το διδάσκει η πείρα.

Η κάθε νεαρή κοπέλα ακολουθεί 
το βιολογικό κάλεσμα της φύσης. 

Αυτό δεν είναι αμαρτία ή λάθος. Είναι ο 
φυσικός της προορισμός. Όμως η διαδι-
κασία αυτή  εμπεριέχει παγίδες, από 
υστεροβουλία και δολιότητα. Κάποιο 
έμπειροι πρέπει να την ενημερώσουν. 
Αυτοί συνήθως είναι οι γονείς.

Ένας γέρος, λέγει σε ένα φίλο και 
συμμαθητή του. Δικέ μου, λάμπεις 

σαν ένα γυαλιστερό πλακάκι. Μόνο που αυτό είναι χώμα με 
λούστρο. Άντε καθάρισε εσύ.

Χάνουμε συνήθως τον χρόνο μας, όταν διαπλη-
κτιζόμαστε με αδρανή υλικά, δηλαδή τούβλα, κε-

ραμίδια, ή μονόλιθους. Προορίζονται για άλλες δου-
λειές.

Ένας άνδρας φλούφλης, κάνει την ζωή του, όπως τον 
ευχαριστεί. Δικαίωμα του βεβαίως, αλλά πρέπει να 

σκεφθεί, ότι κάνει την σύζυγο του και τα παιδιά του δυ-
στυχισμένα. Το προσωπικό μας δικαίωμα, δεν υπερτερεί 
του δικαιώματος της συζύγου ή των παιδιών μας.

Καλέ μου άνθρωπε, το δύσκολο είναι, όταν μπο-
ρείς να δίνεις με την ψυχή σου, να δίνεις σε αυτούς 

που έχουν πραγματικά ανάγκη. Το πιο εύκολο είναι να 
παίρνεις με διάφορους δόλιους τρόπους.

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 φήμη, η δόξα, η 
ισχύς, είναι απλά στά-
χτη στον άνεμο, εάν 

δεν δώσεις στους συναν-
θρώπους σου κάτι πρακτικά 
ωφέλιμο για να σε θυμού-
νται. Η ρητορείες και οι σο-
φιστείες, είναι απλά μπούρ-
δες και φρόκαλα. Δεν νικάς 
με τα λόγια, αλλά με τις πρά-
ξεις σου. Τα λόγια ξεχνιού-
νται. Οι πράξεις μένουν.

Σέβομαι την γνώμη 
του κάθε συνανθρώ-
που μου, και με υπο-

μονή την ακούω, γιατί είναι 
απόλυτο δικαίωμα του.  Αυ-
τό βέβαια δεν σημαίνει ότι 
την αποδέχομαι. Όλοι είμα-
στε ελεύθεροι να εκφράζου-
με την γνώμη μας, είναι λά-
θος να την επιβάλλουμε. 
Όλοι έχουμε κρίση.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Είναι άξιο να αναρω-
τηθούμε, ότι ο κάθε 
τεμπέλης άεργος και 

αχαΐρευτος, κάνει μικρο-
κλοπές για να εξασφαλίσει 
μέσα στην φυλακή ένα 
πιάτο φαγητό και ένα κρε-
βάτι για να κοιμηθεί χωρίς 
κόπο; Ας το ξανασκεφτούν 
οι νομοθέτες. Και μέσα 
στην φυλακή πρέπει να ερ-
γάζεσαι και να κοπιάζεις 
για την τροφή σου.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Από τον
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Στολίσαμε και φέτος το Χριστουγεννιάτικο  δέντρο. Το ρεβεγιόν θα είναι «μαζεμένο» με μία 
ακόμα οικογένεια, χωρίς μουσικές και τραγούδια. Το μάξιμουμ των ατόμων που θα επιτραπεί 
ανά σπίτι θα είναι 9 με 10. Το πνεύμα της Αγάπης ας μας ντύσει όλους. Να μας κρατήσει όλους 

υγιείς ώστε να περάσουμε αυτόν τον δύσκολο κάβο. Να θεραπεύσει όσους ταλαιπωρούνται. Και του 
χρόνου, χωρίς να λείπει κανείς, να βρεθούμε από κοντά. …... Αγάπη.

Παράταση μιας ώρας στο απαγορευτικό των μετακινήσεων εντός νομού από την Κυριακή, ανακοί-
νωσε ο Στέλιος Πέτσας. Τη διατήρηση της απαγόρευσης μετακινήσεων και της αποστολής SMS ανα-
κοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο πλαίσιο του δεύτερου lockdown λόγω της πανδημίας 

του νέου κορωνοϊού που είναι σε ισχύ έως τις 7 Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, όπως είπε, αλλάζει η ώρα της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας από την Κυριακή και πλέον θα ισχύει «κατά τις ώρες από τις 10 το βράδυ έως 
τις 5 το πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 
2021, καθώς και της αποστολής SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις».

Τα ψώνια στα καταστήματα γίνονται με την προσθήση ενός νέου κωδικού στο 13033 ενώ θα 
εφαρμοστεί κατά βάση το μοντέλο click away με ψώνια από απόσταση και παραλαβή από το 
κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση τα φετινά Χριστούγεννα θα διαφέρουν πάρα πολύ σε σχέση 

με όσα ξέραμε μέχρι τώρα.
Οι Εκκλησίες θα ανοίξουν μόνο ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων ξεκαθάρισε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη για για το άνοιγμα της αγο-
ράς και τα μέτρα που θα ισχύουν στη χώρα ενόψει των εορτών.  Τις δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπε-

ται η παρουσία έως και εννέα ατόμων (9) σε όλες τις εκκλησίες και έως εικοσιπέντε (25) ατόμων στους Μη-
τροπολιτικούς Ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικείες 
μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 

6η εβδομάδα του lockdown. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης,  
εντοπίστηκαν 1.190 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 17 εντοπίστηκαν 
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων εί-

ναι 127.557, εκ των οποίων το 52.5% άνδρες.   5.163 (4.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το 
εξωτερικό και 36.669 (28.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.  552 συμπολίτες μας νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι. Τέλος, έχουμε 85 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 3.870 θανάτους 
συνολικά στη χώρα. 1556 (40.2%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου 
Αχαρνών. 
Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/12/20 έως 28/12/20
Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η ετήσια αιμοδοσία του Παραρτήματος Αχαρνών 
και Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στον ΕΟΣ Αχαρ-
νών,αφού ελήφθησαν 29 μονάδες αίματος, ενώ παράλληλα τηρήθηκαν απόλυτα όλα τα απαραί-

τητα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοιού. 
Στα άμεσα σχέδια του Δήμου που θα έχουν ως επίκεντρο τους δημότες και τη βελτίω-
ση της καθημερινότητά τους, αναφέρθηκε  ο  Δήμαρχος Αχαρνών , Σπύρος Βρεττός στο 
πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Φορέας υλοποίησης των σχεδίων που περιλαμβά-

νουν σειρά δράσεων και υπηρεσιών θα είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών 
(ΔΗΚΕΑ) η οποία έχει, ήδη, ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες. Ο σχεδιασμός, όπως εξήγησε 
ο κ. Βρεττός, περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας, Δημοτικών 
Ιατρείων και Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Τρεις απαραίτητες για την πόλη δράσεις που θα συμ-
βάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των όρων της καθημερινότητας.

Σε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 140 χιλιάδων ευρώ προς τις σχολικές επιτροπές προχω-
ρά ο δήμος Αχαρνών μετά από πρόταση του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού, με σκοπό την 
αγορά ψηφιακού εξοπλισμού κι άλλων υλικών για τις ανάγκες των μαθητών, πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω κορονοϊού. Ο κ. Βρεττός, έφερε ως έκτακτο θέ-
μα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Δεκεμβρίου την έγκριση ποσού χιλιάδων ευρώ για τον εξο-
πλισμό των σχολικών μονάδων με τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, προς διευκόλυνση των 
μαθητών τους. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε οι δύο σχολικές επιτροπές να μοιραστούν από 70 
χιλιάδες ευρώ και να προχωρήσουν στην προμήθεια τάμπλετ που θα δοθούν σε μαθητές/τριες 
που τα έχουν ανάγκη.

Η Μαρία Απατζίδη, βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, κατέθεσε στις 
9/12/2020 ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης του 
Κέντρου Υγείας Αχαρνών.  Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η συστέγαση του Κέντρου 

Υγείας με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, την ευθύνη λειτουργίας της οποίας 
έχει η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ), δεν απέφερε τις απαιτούμενες λύσεις, 
πόσο μάλλον που επίκειται πλέον και ο διαχωρισμός τους, με την ΑΕΜΥ να επιδιώκει την 
άμεση μεταστέγαση του Κέντρου Υγείας. 

Τον κώδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη της πανδημίας στη Δυτική Αττική έκρουσαν ο Υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Μιλώντας σε τη-
λεδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε, νωρίς το απόγευμα, της Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου 2020, 

με τη συμμετοχή του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Παναγιώτη Αρκουμα-
νέα, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου, των πέντε Δημάρχων της Δυτικής Αττικής 
και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών τόνισαν ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν μεγάλη 
αύξηση του ιικού φορτίου στη Δυτική Αττική και ζήτησαν την αυστηρή τήρηση των μέτρων. 

Την πρώτη εικόνα από ένα έργο το οποίο μπορεί να αλλάξει ριζικά την πόλη μας είχαν την ευ-
καιρία να δουν οι δημότες των Αχαρνών την προηγούμενη εβδομάδα. Ο λόγος φυσικά για 
το Σχέδιο Δράσης και το MasterPlanτης ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου και της ολιστικής 

ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης. Χωρίς αμφιβολία ένα έργο το οποίο μπορεί να αλλάξει 
όλη την εικόνα της πόλης όχι μόνο για τους δημότες της, αλλά και για όποιον την επισκέπτεται και ο 
οποίος πλέον θα τη βλέπει με μια άλλη ματιά. Από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα πρόκειται για 
ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, το οποίο στην πραγμάτωσή του περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρο-
μο, ολική ανάπλαση όλων των πλατειών του κέντρου κι όλα αυτά με μοντέρνο σχεδιασμό, νέες τεχνο-
λογίες και σύγχρονα υλικά.

Επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(ΚΤΕΟ) για μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και φορτηγά αυτοκί-
νητα μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους. Μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρή-

σης και φορτηγά μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ ή 
με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, για πρώτη φορά τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 
και μεταγενέστερα, ελέγχονται σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου και τις κείμενες διατάξεις.

Ομαλά εξελίσσεται η διενέργεια RAPID TEST για τους δημότες των Αχαρνών.  Η εξέταση για 
όσους κατοίκους το επιθυμούν είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 17 
Δεκεμβρίου, μέχρι τις 15.00  το μεσημέρι και αύριο Παρασκευή 18 Δεκεμρίου τις ίδιες ώρες 

(10:00 - 15:00) στην περιοχή της Αυλίζας επί της οδού Βαρδουσίων.
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Ο  ΡΟΛΟΣ  ΣΤΙΣ  ΤΟΠΙΚΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Γράφει ο Χρήστος  Ξενοκώστας,  Συγγραφέας, Οικονοµολόγος

Η κρίση όπου βιώνουµε στην 
Ελλάδα την τελευταία δε-
καετία δεν είναι µονάχα οι-

κονοµική αλλά πρωτίστως θεσµι-
κή. Όλοι έχουν συµφωνήσει µε 
την παραδοχή ότι ο κύκλος της 
Μεταπολίτευσης έκλεισε.

Το τέλος όµως ενός συστήµατος 
όπου οδήγησε την χώρα µας σε 
βαθύ τέλµα οφείλει να κατανοήσει 
αλλά και να αναλύσει   τις παθογέ-
νειες σε όλους τους τοµείς όπως το 
Πολιτικό Σύστηµα,την ∆ικαιοσύνη, 
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τη Παιδεία 
και την Υγεία.

   Η λειτουργία ενός νέου ελπι-
δοφόρου συστήµατος οφείλει να 
βασίζεται σε µια νέα θεσµική λει-
τουργία η οποία θα διορθώνει τις παθογένειες της µεταπο-
λίτευσης και θα ανοίγει νέους δρόµους σε στέρεα βάση για 
την ανάπτυξη και την ευηµερία της Ελλάδας.

  Η µετεξέλιξη της χώρας µας σε µια σύγχρονη ∆ηµοκρα-
τία οφείλει να βασίζεται πρωτίστως στις τοπικές κοινωνίες και 
την ουσιαστική συµµετοχή των πολιτών στα πολιτικά δρώ-
µενα. 

Η ενίσχυση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων των ∆ή-
µων συνιστά ζωογόνο στοιχείο για την ενεργοποίηση των 
πολιτών στην άσκηση της πολιτικής για µια ελπιδοφόρα πο-
λιτική, οικονοµική και πολιτισµική ανασυγκρότηση. 

Οι ενεργοί πολίτες σηµαίνει ζωντανές κοινωνίες, ισχυροί 
∆ήµοι, ισχυρή οικονοµία, καταδεικνύντας  ότι µάθαµε απο 
τα λάθη µας, βρήκαµε την δύναµη  τα διορθώσαµε και πο-
ρευόµαστε πλέον ατενίζοντας το µέλλον µε σιγουριά και αι-
σιοδοξία!

Για όλες τις πληττόµενες επιχειρήσεις, που θα µέ-
νουν κλειστές µε εντολή του κράτους (λιανεµπόριο, 
εστίαση, αθλητισµό και πολιτισµό), µειώνεται το 
ενοίκιο για Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 κα-
τά 80%. Το 60% θα αποζηµιωθεί στους ιδιοκτήτες. 
Οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν το 20% του ενοικί-
ου. Η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα καταβληθεί 
τον Ιανουάριο του 2021, µε κατώτατο όριο ενίσχυ-
σης 1.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους.

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε 16 ∆εκεµβρίου το 
Υπουργείο Οικονοµικών, προβλέπεται ότι για το λιανε-
µπόριο, την εστίαση, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, τα 
γυµναστήρια, τον τουρισµό, τις µεταφορές και τις επιχει-
ρήσεις που κατά την περίοδο των εορτών  παραµένουν 
κλειστές µε κρατική εντολή, µειώνεται το ενοίκιο για τον 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%, ανεξαρτήτως των 
υγειονοµικών επιλογών την επόµενη περίοδο.

Το 60% του µηνιαίου συµφωνηµένου µισθώµατος, 
και όχι επί της απώλειας, θα αποζηµιωθεί στους ιδιοκτή-
τες από τον κρατικό προϋπολογισµό, έτσι ώστε να µην 
έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήµε-
ρα, ενώ οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν µόνο το 20% 
του ενοικίου. Με αυτό τον τρόπο επιµερίζεται το κόστος 
του ενοικίου κατά 60% στο κράτος, 20% στον εκµισθω-
τή και 20% στην επιχείρηση.

Το µέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παραµέ-
νουν κλειστές µε κρατική εντολή µετά τις 16 ∆εκεµβρί-
ου. Συµπεριλαµβάνονται οι επιχειρήσεις του λιανεµπο-
ρίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν µε το σύστηµα πα-
ράδοσης εκτός ή µε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφω-
νικού εµπορίου µε παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις 
της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν µε διανο-
µή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από 
το κατάστηµα, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισµού, 
αθλητισµού, τα γυµναστήρια και άλλες επιχειρήσεις 
που παραµένουν κλειστές µε κρατική εντολή. Επιπλέ-
ον, εντάσσονται  οι επιχειρήσεις του τουρισµού, όπως 
τα ξενοδοχεία, καταλύµατα και τουριστικά γραφεία και 
οι υπηρεσίες µεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα 
από την απαγόρευση των µετακινήσεων από νοµό σε 
νοµό.

Έκπτωση ενοικίου 80% για τις επιχειρήσεις 
που παραµένουν κλειστές µε κρατική εντολή

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

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

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

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

∆ιαφηµιστείτε   και  στηρίξτε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» την µοναδική ∆εκαπενθήµερη  Εφηµερίδα  της  Πόλης µας!  
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Μεγάλα  τα  ανταποδοτικά οφέλη για τον ∆ήµο Αχαρνών από 
τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης για τα Λεωφορεία των ΚΤΕΛ 

Την απόφαση να ζητήσει ο ∆ήµος 
Αχαρνών την παραχώρηση έκτασης 
11 στρεµµάτων από τον ΟΑΕ∆ στην 
περιοχή του Ολυµπιακού Χωριού πή-
ρε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίασή 
του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

στις 15/12/2020.
Η απόφαση αφορά χώρο, ο οποί-

ος βρίσκεται µακριά από κατοικίες, 

προκειµένου να διατεθεί στα ΚΤΕΛ για 
τη στάθµευση των λεωφορείων του, 
τα οποία έχουν δροµολογηθεί σε 
γραµµές του ΟΑΣΑ. 

Ως γνωστόν στο πλαίσιο της ανά-
γκης που δηµιουργήθηκε λόγω της 
πανδηµίας για αποφυγή συνωστι-
σµού στα ΜΜΜ, αποφασίστηκε η πα-
ραχώρηση κάποιων γραµµών στα 

ΚΤΕΛ.
 Ο συγκεκριµένος χώρος θα παρα-

χωρηθεί για περίοδο τριών ετών, ού-
τως ώστε να χρησιµοποιηθεί αποκλει-
στικά και µόνο για τη στάθµευση των 
λεωφορείων και όχι για αµαξοστάσιο 
ή συνεργείο.

 Τα λεωφορεία πρόκειται να σταθ-
µεύουν εκεί µόνο τις νυχτερινές ώρες 

Γενναία απόφαση από το 
∆ήµο Αχαρνών. Καµία αύξηση 
∆ηµοτικών Τελών για το 2021.
Έπειτα από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, η 
Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε τη διατήρηση των δη-
µοτικών τελών στα επίπεδα των περσινών µειωµέ-
νων τιµών.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός και ο Αντι-
δήµαρχος Οικονοµικών κ. Μιχάλης Βρεττός εργάστη-
καν µε σκοπό ο ∆ήµος Αχαρνών, παρά τις διαρκώς αυ-
ξανόµενες πιέσεις που δέχτηκε το 2020 λόγω της οικο-
νοµικής κρίσης, να πάρει τη γενναία απόφαση να µην 
αυξηθούν τα δηµοτικά τέλη για το 2021.

Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι φέτος, το επίπεδο 
των ανταποδοτικών υπηρεσιών αυξήθηκε σηµαντικά, 
παρά τη µείωση των δηµοτικών τελών.

Τηλεφωνική γραµµή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών
Ο Αντιδήµαρχος 
Κοινωνικής Πολι-
τικής κ. Γιώργος 
Πετάκος  και το 
∆ιευρυµένο Κέ-
ντρο Κοινότητας 
∆ήµου Αχαρνών 
σας ενηµερώ-
νουν ότι στα πλαί-
σια πρόληψης και 
µετάδοσης του 
Covid-19, υπάρ-
χει η δυνατότητα 
παροχής ψυχο-
λογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών στην υπη-
ρεσία µας, µέσω σταθερής τηλεφωνικής γραµµής του 
∆ήµου κατόπιν ραντεβού. 

Για ραντεβού και επιπλέον πληροφορίες που αφο-
ρούν τις ψυχολογικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, 
µπορείτε:

 να καλείτε κάθε Τρίτη και Πέµπτη από τις 9.00π.µ. 
έως και στις 13.00 µ.µ στο τηλέφωνο 213-2123121

 µέσω του email του ∆ιευρυµένου Κέντρου Κοινό-
τητας kentrokoinotitas@acharnes.gr

Μέσω email και τηλεφώνου
η εξυπηρέτηση  σε όλες
τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών 
Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει τους δηµότες ότι στο 
πλαίσιο εφαρµογής των µέτρων προστασίας για την 
δηµόσια υγεία και του περιορισµού της διάδοσης του 
Κορονοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση των πολιτών 
θα πραγµατοποιείται:
Μέσω email: info@acharnes.gr 
Είτε µέσω τηλεφώνου στα παρακάτω νούµερα:
 Τηλεφωνικό κέντρο: 213 2072300-1
 Πρωτόκολλο: 213 2072315, 320 
 Ληξιαρχείο: 213 2072318
 ∆ηµοτολόγιο: 213 2072330, 335
 Τεχνική Υπηρεσία: 213 2072478
 Καθαριότητα: 213 2072388 
 Κοινωνική Πολιτική: 213 2123 113-5 
 ∆ηµοτική Αστυνοµία: 210 2415472

Σύντοµα  η λειτουργία εκδοτηρίου 
του ΟΑΣΑ στην Πλατεία Καράβου 
 Λύση στο πρόβληµα της έκδο-
σης εισιτηρίων θα δοθεί για 
τους δηµότες Αχαρνών στις 
αρχές της νέας χρονιάς. Μετά 
από συντονισµένες ενέργειες 
του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρετ-
τού ο ΟΑΣΑ προγραµµάτισε τη 
λειτουργία εκδοτηρίου στην 
πλατεία Καράβου. Μάλιστα µε 
σχετικό του έγγραφο ενηµέ-
ρωσε τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
για την έγκριση της σχετικής 
απόφασης και τον προγραµ-
µατισµό της πραγµατοποίησής της.

 Για το θέµα είχε δώσει σαφείς οδηγίες ο Σπύρος 
Βρεττός,  αντιλαµβανόµενος τη σηµασία για τους δηµό-
τες και ασχολήθηκε ενδελεχώς το τελευταίο διάστηµα η 
επιτροπή Συγκοινωνιών του ∆ήµου,  την οποία απαρτί-
ζουν ο Αντιδήµαρχος Νίκος Ξαγοράρης,  ο πρόεδρος της 
∆Κ Αχαρνών Μιχάλης Χριστοφορίδης και ο ∆ιοµήδης 
Καρακωνσαντής.  Με τον τρόπο αυτό επιλύεται ένα ση-
µαντικό ζήτηµα για τους κατοίκους της πόλης,  καθώς 
από τους πρώτους µήνες της νέας χρονιάς θα µπορούν 
να εξυπηρετούνται σε ένα από τα πλέον κεντρικά σηµεία 
της πόλης των Αχαρνών.   

Σπύρος  Βρεττός: Μένουµε και πάλι ασφαλείς, µένουµε πάντα αισιόδοξοι!
Από τις 22 Νοεµβρίου  ζούµε  µε περιορισµούς  και απα-
γορεύσεις στην κυκλοφορία. Ο στόχος είναι ένας. Να 
επανέλθουµε στην κανονικότητα όλοι µας γεροί, δυνα-
τοί, υγιείς µαζί µε τους δικούς µας ανθρώπους. 

Αντιλαµβάνοµαι πως αυτά τα µέτρα έχουν αντίκτυπο σε 
Επιχειρήσεις και Επαγγελµατίες της πόλης µας, σε µισθω-
τούς και υπαλλήλους, αλλά και στην καθηµερινότητα 
όλων των δηµοτών. 

Μια σειρά από µέτρα, που πήραµε ως ∆ήµος,  συµβάλ-
λουν στη συνολική προσπάθεια που όλοι καταβάλλουµε 
για να βγούµε κι αυτή τη φορά νικητές, όπως κάναµε και 
πριν λίγους µήνες. 

Απευθύνω σε όλους θερµή παράκληση να φροντίσου-
µε για την τήρηση των µέτρων το επόµενο διάστηµα, να 
προσέχουµε τους εαυτούς µας και τους οικείους µας.  Συ-

νεχίζουµε µε ελπίδα. Μένουµε και πάλι ασφαλείς, µένου-
µε πάντα αισιόδοξοι!

Και µέσω του myKEPlive η εξυπηρέτηση των πολιτών 
Μέσω της πλατφόρµας myKEPlive οι πολίτες έχουν 
πλέον τη δυνατότητα να κλείσουν ψηφιακά ραντε-
βού στα ΚΕΠ και να εξυπηρετηθούν χωρίς να απαιτεί-
ται φυσική παρουσία.

Κάθε δηµότης µπορεί να συνδεθεί µε τους κωδι-
κούς TAXISnet στην ψηφιακή πλατφόρµα και επι-

λέγοντας συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να ζητήσει 
ραντεβού. Μέσω αυτής της διαδικασίας µπορούν 
να διεκπεραιώσουν αιτήµατα όπως:

• Η ανανέωση δελτίου ανεργίας
• Η χορήγηση µιας σειράς πιστοποιητικών

• Η έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου
Κατά τη διάρκεια του ραντεβού η ταυτοποίηση 

του αιτούντος θα πραγµατοποιείται από υπάλληλο 
του ΚΕΠ µε την επίδειξη εγγράφων στην κάµερα. Οι 
τηλεδιασκέψεις φυσικά δεν καταγράφονται, ούτε 
αποθηκεύονται προσωπικά δεδοµένα.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΔΗ.Φ.Α.

Ευχαριστήρια Επιστολή 
προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο

Η Πρόεδρος και το Προσωπικό της Δημοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, 
στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την άμεση ανταπόκριση στο 
αίτημα χορηγίας μας, σχετικά με τη διάθεση διαδρόμων γυ-
μναστικής στο γυμναστήριο της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρ-
νών.

Να σημειωθεί ότι η προσφορά σας αυτή εξοπλίζοντας το γυ-
μναστήριο της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών με διαδρόμους 
γυμναστικής , βοήθησε ώστε να ανακαινιστεί το γυμναστήριό 
μας με καινούρια όργανα προς όφελος των δημοτών μας.

Με βάση την παρούσα οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. 
είναι πολύ δύσκολο να προμηθευτούμε από ιδίους πόρους.

Η πραγμάτωση της δωρεάς αυτής αποδεικνύει έμπρακτα την 
ανθρωπιστική δράση, προσφορά και στήριξή σας στις δομές της 
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών. Αυτές οι πράξεις συμπαράστα-
σης και αλληλοβοήθειας θεωρούμε ότι στη σημερινή εποχή θα 
πρέπει να αναδεικνύονται ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιοι στηρί-
ζουν με τις πράξεις τους τις δομές μας.

Τέλος από δικής μας πλευρά σας ενημερώνουμε ότι θα ανα-
δείξουμε αυτή τη χειρονομία σας ενημερώνοντας το προσωπι-
κό του Ν.Π.Δ.Δ. και όχι μόνο.

Εννοείται ότι, η προσφορά σας θα διαχυθεί ως κίνηση εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλα τα 
μέσα (διαδίκτυο, έντυπα μέσα κ.λπ) και όλους τους ωφελούμε-
νους δημότες.

Σας ευχαριστούμε θερμά και ευελπιστούμε την ανταπόκρισή σας και στο μέλλον.
Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Ο Δήμος Αχαρνών  και  
η ΔΗΦΑ δίπλα στους δημότες!
Ο Δήμος Αχαρνών και η ΔΗΦΑ δίπλα στους δημότες με το πρόγραμμα «Βο-
ήθεια στο Σπίτι» και τα ιατρεία των ΚΑΠΗ. Σε καθεστώς καθολικής απαγό-
ρευσης κυκλοφορίας τίθεται η χώρα, αλλά ο Δήμος Αχαρνών φροντίζει 
ώστε να μην μείνουν μόνοι τους και αβοήθητοι όσοι δημότες έχουν ανά-
γκη.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από την πρώτη στιγμή θα βρεθεί σε πλή-
ρη λειτουργία έτσι ώστε να βρίσκεται δίπλα σε κάθε δημότη και να εξυπηρετεί 
κάθε ανάγκη τους. 

Κυρίως δε, να σταθεί δίπλα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυ-
σμού, έτσι ώστε να παραμείνουν κατ’ οίκον και ασφαλείς.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αχαρνών και η ΔΗΦΑ θέτουν στη διάθεση των πο-
λιτών έμπειρους επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες όπως:
l Νοσηλευτική φροντίδα
l Προμήθεια φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης
l Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
l Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2406630, 210-2477900

Συνταγογράφηση από τα ιατρεία ΚΑΠΗ
Οι ηλικιωμένοι δημότες μας συνεχίζουν να απευθύνονται μόνο τηλεφωνικά στα 
ιατρεία των ΚΑΠΗ της περιοχής τους και να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
1ο ΚΑΠΗ – Κεντρικό Μενίδι: 210 2402122
2ο ΚΑΠΗ – Άγιος Πέτρος: 210 2449320
3ο ΚΑΠΗ – Κόκκινος Μύλος: 210 2388124
4ο ΚΑΠΗ – Αγία Άννα: 210 2320874
ΚΑΠΗ Θρακομακεδόνων: 211 1823116
ΚΑΠΗ Μονοματίου: 216 7004345
ΚΑΠΗ Αυλίζας: 210 2407703
ΚΑΠΗ Προφήτη Ηλία: 210 2449322
ΚΑΠΗ Αγ. Κωνσταντίνου: 216 8003150
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Εξαιρετική η συνεργασία του ∆ήµου µε τον ΕΟ∆Υ 
για την πραγµατοποίηση των δωρεάν rapid test 

Ψηφιακές δραστηριότητες πολιτισµού και ψυχαγωγίας από 
το Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας  ∆ήµου Αχαρνών 

∆ωρεάν έλεγχοι ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου, 
γνωστά ως rapid test 
µέσα από το όχηµά τους 
(drive through) πραγ-
µατοποιήθηκαν χθες 
στον ∆ήµο Αχαρνών. 
Κλιµάκια του Εθνικού 
Οργανισµού ∆ηµόσιας 
Υγείας (ΕΟ∆Υ) και Κινη-
τές Οµάδες Υγείας βρέ-
θηκαν το πρωί της Τε-
τάρτης στον χώρο στάθ-
µευσης της οδού Μπόσ-
δα, όπου διενήργησαν 
συνολικά 386 τεστ. Από τα αποτελέσµατα προέκυψαν οκτώ θετικά τεστ (πο-
σοστό 2,07%) όπως ενηµέρωσε σχετικά ο ΕΟ∆Υ.

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου βρέθηκαν από την πρώτη στιγµή στο σηµείο, προκει-
µένου να συνδράµουν µε κάθε µέσο στην οµαλή διεξαγωγή των τεστ, ενώ θα πρέ-
πει να σηµειωθεί πως υπήρχε πρόβλεψη για ακόµη περισσότερα τεστ ανάλογα µε 
την προσέλευση των δηµοτών. Η ∆ηµοτική Αρχή ευχαρίστησε το κλιµάκιο του 
ΕΟ∆Υ για την παρουσία τους στον ∆ήµο Αχαρνών, ενώ επισηµάνθηκε η εξαιρε-
τική συνεργασία που υπάρχει κατά το δύσκολο διάστηµα της πανδηµίας.

«Ελάτε να µάθουµε παί-
ζοντας». Η ∆ιεύθυνση 
Παιδείας, Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Νέας Γε-
νιάς σας γνωστοποιεί ότι 
το Τµήµα Αρχαιολογίας 
και Ιστορικής Έρευνας 
ανταποκρινόµενο στις 
προκλήσεις της διαδικτυ-
ακής ενηµέρωσης, ιδιαί-
τερα στις παρούσες συνθήκες της πανδηµίας COVID-19 και των περιορι-
σµών που ορίζονται από τον ΕΟ∆∆Υ µε σύνθηµα «Μένουµε ασφαλείς», 
εµπλούτισε την ιστοσελίδα του µε ψηφιακές δραστηριότητες για παιδιά 
και ενήλικες. 

Οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν παζλ και σταυρόλεξα µε θέµατα που 
αφορούν  σηµαντικά µνηµεία των Αχαρνών: Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος - 
Τύµβος του Σοφοκλή - Αρχαίο Θέατρο, το Θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη, το 
παιχνίδι στην αρχαιότητα, καθώς και έργα Ελλήνων και ξένων ζωγράφων 
εµπνευσµένα από τη γιορτή των Χριστουγέννων.

Το νέο υλικό µπορείτε να το βρείτε επιλέγοντας την νέα κατηγορία: «Ελάτε 
να µάθουµε παίζοντας» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του Τµή-
µατος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας: https://arxaiologikoacharnes.
wordpress.com/.

Τ ην ευαισθησία του, αλλά και την 
ικανότητά του να αντιλαµβάνε-
ται τις πραγµατικές ανάγκες της 

πόλης επιβεβαίωσε για µια ακόµη φο-
ρά ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός. Κι-
νούµενος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της δύσκολης εποχής που διανύουµε 
και συναισθανόµενος τις δύσκολες µέ-
ρες που περνάνε πολλές οικογένειες 
της πόλης, κατάφερε να προβεί µε 
αστραπιαίες κινήσεις σε δύο ενέργειες 
µε ιδιαίτερη οικονοµική αλλά και συµ-
βολική σηµασία για τις Αχαρνές.

Αρχικά εξασφάλισε ∆ΩΡΕΑΝ χρι-
στουγεννιάτικο στολισµό για κεντρικά 
σηµεία της πόλης. Το προηγούµενο χρο-
νικό διάστηµα βρισκόταν διαρκώς σε 
επαφή µε εκπροσώπους συναφών εται-
ρειών. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε φέ-
τος οι Αχαρνές να αποκτήσουν χρώµα 
και φως χωρίς να χρειαστεί από το ταµείο 
του ∆ήµου (ή οποιουδήποτε νοµικού 
προσώπου) να βγει ούτε ένα ευρώ.

Παράλληλα λόγω της εξοικονόµησης 
χρηµάτων θα δοθεί έκτακτη οικονοµική 
ενίσχυση µε ένα σηµαντικό ποσό στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσα-
νίδη» του ∆ήµου, ούτως ώστε να µπορέ-
σει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερους δηµότες. Στη δύσκολη αυ-
τή συγκυρία, που οικογένειες έχουν 

πληγεί βάναυσα ο ∆ήµος πρέπει να στα-
θεί δίπλα τους όσο το δυνατόν περισσό-
τερο. Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί η δυ-
νατότητα µέσω του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου οι γιορτινές µέρες τους να γί-
νουν λίγο καλύτερες.

«Κρίναµε σκόπιµο να εκµεταλλευ-
τούµε κάθε δυνατότητα για να φωτί-

σουµε την πόλη µας χωρίς όµως να 
επιβαρύνουµε τον ∆ήµο. Αισθάνοµαι 
ευτυχής που οι προσπάθειές µου απέ-
δωσαν καρπούς και κεντρικά σηµεία 
της πόλης µας θα στολιστούν απολύ-
τως ∆ωρεάν. Αυτό µας δίνει τη δυνα-
τότητα να διαθέσουµε ένα σηµαντικό 
ποσό στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
«Ελένη Σαχσανίδη», µέσω του οποίου 
πάρα πολλοί συνδηµότες µας θα µπο-
ρέσουν να νοιώσουν λίγη χαρά αυτές 
τις µέρες. Υπόσχοµαι πως του χρόνου 
θα µπορέσουµε να γιορτάσουµε σε 
µια πόλη φωτισµένη ακόµη περισσό-
τερο, ακόµη πιο όµορφα.  Φέτος όµως 
στην καρδιά της πανδηµίας ιεραρχή-
σαµε τις προτεραιότητές µας και κρίνα-
µε προτιµότερο αντί για τους δρόµους 
να «φωτίσουµε» περισσότερο τα τρα-
πέζια των φτωχών οικογενειών, να 
φωτίσουµε τις καρδιές των συνδηµο-
τών µας», δήλωσε σχετικά ο ∆ήµαρ-
χος Σπύρος Βρεττός.   

∆ωρεάν στολισµό για τον ∆ήµο εξασφάλισε ο Σπύρος Βρεττός 
και εισηγείται έκτακτη ενίσχυση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 

∆ωρεάν διενέργεια rapid test για τους δηµότες
των Αχαρνών στην περιοχή της Αυλίζας 
Την Πέµπτη (17/12) και την Παρασκευή  
(18/12) από τις 10 πµ έως τις 3 µµ  βρέ-
θηκαν  στο ∆ήµο Αχαρνών κλιµάκια 
του ΕΟ∆Υ, προκειµένου να διενεργή-
σουν δωρεάν rapid tests covid19.

Η διεξαγωγή των τεστ θα γίνει στην 
οδό Βαρδουσίων (στην περιοχή της Αυλί-
ζας), όπου θα µπορούν να προσέρχονται 
όλοι οι δηµότες. Κατά τη διάρκεια της διε-
νέργειας των τεστ τηρούνταν αυστηρά 
όλα τα µέτρα για την αποφυγή µετάδοσης (αποστάσεις, µάσκες, απολυµαντικά). Οι αρµόδι-
ες υπηρεσίες του ∆ήµου  βρίσκονταν στο σηµείο καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης,   βοηθώ-
ντας  µε κάθε τρόπο στο κλιµάκιο του ΕΟ∆Υ.

Ο ∆ήµος Αχαρνών και η «Αρωγή» οργανώνουν 
και φέτος Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο η αλ-
ληλεγγύη, η αγάπη και η κοινωνική προ-
σφορά είναι τα δικά µας εργαλεία. Στο 
πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος Αχαρνών σε συ-
νεργασία µε το Κ∆ΑΠ ΜΕΑ «Αρωγή» ∆ή-
µου Αχαρνών διοργανώνουν και φέτος 
Χριστουγεννιάτικο Bazaar.

Οι δηµότες µπορούν να επικοινωνή-
σουν µε το Κέντρο στο τηλέφωνο 
2102404444 είτε µέσω email στο kdap.arogi@gmail.com και να προµηθευτούν γού-
ρια και διακοσµητικά που δηµιουργήθηκαν µε πολλή αγάπη από το προσωπικό και 
τα παιδιά της Αρωγής.
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Με  αισιοδοξία και καθηµερινό αγώνα
θα σταθούµε όρθιοι στις δυσκολίες. 

Τις θερµότερες ευχές  για  Καλά  Χριστούγεννα
και ένα Νέο Έτος  που θα σηµατοδοτήσει

την καλυτέρευση της καθηµερινότητας όλων µας.

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΥ 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών
Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου Αχαρνών

Στις δύσκολες στιγµές για το λαό µας,
ευχόµαστε υγεία και δύναµη σε όλους. 
Το 2021 να είναι χρονιά αγωνιστική για

τα δίκια µας και για τη ζωή που µας αξίζει.

Κ.Ο ∆ήµου Αχαρνών του ΚΚΕ

Οι µέρες των Χριστουγέννων
ας µεταφέρουν τη µαγεία τους
στο σπίτι σας και ο Άγιος Βασίλης
ας εκπληρώσει τις ευχές όλων σας! 
Αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα
ας είναι όµορφα για όλους.
Να έχετε όλοι υγεία και αγάπη!!!!

Το 2020 ήταν µια δύσκολη
χρονιά για ολόκληρο τον κόσµο

και για την πατρίδα µας.
Το 2021 που ανατέλλει εύχοµαι

να φέρει µαζί του την ελπίδα
και την αισιοδοξία. Εµείς στην

πατρίδα µας θα κάνουµε αυτό που
πρέπει και θα τα καταφέρουµε.

Οι Άγιες ηµέρες που έρχονται 
ας φέρουν την ευτυχία
στο σπίτι σας και
ο Καινούργιος Χρόνος 
ας είναι γεµάτος  όµορφες 
στιγµές και πολλά χαµόγελα!

Χρόνια  Πολλά  - Καλή  Χρονιά 

ΠΕΤΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αντιδήµαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής, 
Πρόνοιας, Ισότητας
& ∆ηµόσιας Υγείας,

ΕΥΡΩΠΗ   ΚΟΣΜΙ∆Η 
Πολιτική  Μηχανικός  Περιφερειακή

σύµβουλος Αττικής
Εντεταλµένη των ∆/νσεων

Τεχνικών Έργων, 
∆ιαχειριση Μητροπολιτικών Υποδοµών, 

Τεχν. Ελέγχου &  Μελετών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ   ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ

Αντιδήµαρχος  Παιδείας, Πολιτισµού, 
Αθλητισµού & Νέας Γενιάς.

Ελπίζω οι άνθρωποι
να προσπαθήσουµε αυτές
τις γιορτές να ξαναβρούµε
την ανθρωπιά µέσα µας και
να αλλάξουµε πορεία,
οδεύοντας προς µια καλύτερη
προοπτική του εαυτού µας !

ΑΓΓΕΛΟΣ   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,  

Ανθρώπινου  ∆υναµικού,  Εξυπηρέτησης  
Του  Πολίτη  Και  Προστασίας 

Αδέσποτων Ζώων.

Το  ∆. Σ. του Συνδέσµου µας   
εύχεται  µε Αγάπη  και  Ελπίδα 
Καλές γιορτές  και Υγεία σε όλους 
Χρόνια Πολλά  - Καλή Χρονιά 
 

Ο  Πρόεδρος 
ΣΤΑΘΗΣ    ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΗΣ  

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ -  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-   
ΕΜΠΟΡΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ
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Καλά Χριστούγεννα  και
όχι καλές γιορτές, εμείς
που είμαστε χριστιανοί
Του Κώστα  Δαμάσκου 
Αξιωματικού Π.Α. ε.α.

Έρχονται άγιες μέρες, μέρες αγάπης όλοι 
και όλες ευχόμαστε υγεία αγάπη και ένα 
κάρο ευχές, ακούω ο τάδε Δήμος κοινωνι-
κή αλληλεγγύη ο άλλος Δήμος προσφορά σε άστεγους ο άλλος Δή-
μος μαραθώνιος αγάπης ο άλλος Δήμος προσφορά στον συνάνθρω-
πο, όχι φίλοι μου αυτό δεν είναι προσφορά αυτό λέγετε επικοινωνία.

Η πραγματική προσφορά στον συνάνθρωπο μας που έχει ανάγκη, την 
προσφέρει το κράτος αν θέλουμε να λεγόμαστε κράτος, διότι όλοι αυτοί 
οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη θα πρέπει να είναι καταγε-
γραμμένοι και να γίνετε η αλληλεγγύη συστηματικά και όχι μόνο στις 
γιορτινές μέρες θέλει αγώνα καθημερινό ώσπου να ορθοποδήσουν αυ-
τοί οι άνθρωποι, μόνο έτσι δείχνεις το μεγαλείο ψυχής. 

Τι να το κάνω εγώ τώρα τις άγιες μέρες να προσφέρω και μετά ούτε 
που σε ξέρω ούτε που με νοιάζει. Άσε που από εμάς που θέλουμε να προ-
σφέρουμε το κάτι τις μας μπορεί να πάει και σε λάθος ανθρώπους. Η μή-
πως δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα? Εγώ είμαι υπέρ τις βοήθειας αλλά 
με σύστημα διαφανείς, τότε έχει και την αξία του και οι ευχές πιάνουν και 
τόπο. 

Θα μπορούσα ώρες να γράφω από που μπορεί να κόψουν και να προ-
σφέρουν αλλά θα με χαρακτηρίσουν ρατσιστή η οτιδήποτε άλλο, αυτοί 
όμως που μας κυβερνούν ξέρουν κορόιδα δεν είναι. 

Καλά Χριστούγεννα και όχι καλές γιορτές, εμείς που είμαστε χριστια-
νοί.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ  ΚΡΑΤΟΣ  Versus ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ !!!
Του  Οδυσσέα Καμπόλη 
Δημ.  Συμβούλου Αχαρνών

Τ ον Σεπτέμβριο, εν μέσω πανδημίας, μπήκε λουκέτο στη Δ.Ο.Υ 
Αχαρνών. Μετά έκλεισε το ένα από τα δύο υποκαταστήματα 
της ALPHA BANK και επίκειται το κλείσιμο του ενός από τα δύο 

υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. 
Επιπλέον,  εφέτος, πάλι μέσω πανδημίας, το Κέντρο Υγείας Αχαρνών 

υπολειτουργεί, ως υποστελεχωμένο από γιατρούς, νοσηλευτές και διοι-
κητικό προσωπικό και απειλείται με έξωση από την Πολυκλινική του 
Ολυμπιακού Χωριού.

Αν συνυπολογίσουμε ότι στην πόλη μας ήδη είχαν κλείσει το ΙΚΑ, η ΕΥΔΑΠ και η ΔΕΗ, καταλα-
βαίνουμε το μέγεθος της υποβάθμισης του ιστορικού και πολυπληθούς δήμου μας, μιας και οι δη-
μότες του θα πρέπει να μετακινούμαστε για δουλειές και υποχρεώσεις μας ή επίλυση υποθέσεών 
μας που δεν επιδέχονται ηλεκτρονική συναλλαγή σε άλλους Δήμους. Και αυτό την στιγμή που ανα-
κοινώνονται από το Επιτελικό Κράτος 392 ενεργά κρούσματα στην ΠΕ Δ. Αττικής και στον Δήμο 
Αχαρνών!

Το Επιτελικό Κράτος δεν μπορεί να βρει μια λύση για τους 150.000 πολίτες των Αχαρνών!  Πρέ-
πει αυτοί να μετακινούνται σε άλλους δήμους για να βρουν δομές εξυπηρέτησής τους ή να συνω-
στίζονται σε ατέλειωτες ουρές στις ελάχιστες που απέμειναν στον τόπο τους!

Για να αποφευχθούν περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις, ΠΡΟΤΕΙΝΑ στο δημοτικό συμβούλιο της 
περασμένης Τρίτης, σχετικό ΨΗΦΙΣΜΑ για να μπει ένα φρένο στη διαρκή υποβάθμιση του Δήμου 
μας από την Πολιτεία και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Έχω την ελπίδα οτι θα τύχει αποδοχής από 
όλους τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους.

Δεν θέλω ούτε καν να σκεφτώ ότι το Επιτελικό Κράτος δεν ενδιαφέρεται καθόλου μα καθόλου 
για τον ιστορικό και πολυπληθή Δήμο Αχαρνών επειδή στις περσινές εκλογές ψήφισε πιο πολύ ΣΥ-
ΡΙΖΑ (37,48%) παρά ΝΔ (29,04%).

Ούτε θέλω να αρχίσω να σκέφτομαι, για να «ελαφρύνω» την άσχημη κατάσταση, ότι οι κάτοι-
κοι του Δήμου Αχαρνών είμαστε πια προνομιούχοι γιατί μπορούμε να μετακινούμαστε ελεύθερα 
σε άλλους δήμους για τις δουλειές μας που δεν μπορούμε να κάνουμε στον τόπο μας και να «σπά-
με» νομίμως και αιτιολογημένα το lockdown....

EYXOMAI   ΣΕ ΟΛΕΣ   ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ,  ΚΑΛΕΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

 Έπεσαν» οι υπογραφές για το ΝΠΔΔ  Αθλητικό Κέντρο  Ολυμπιακού Χωριού
Την ίδρυση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) «Εθνικό Αθλητικό- Προπονητικό Κέντρο Ολυμπια-
κού Χωριού» υπέγραψε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευ-
τέρης Αυγενάκης και το Προεδρικό Διάταγμα σύστασής του 
προωθήθηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, 
υπενθυμίζουμε, περιήλθαν –επιτέλους- τον περασμένο Ιούνιο 
από τον ΟΑΕΔ στη Γ.Γ.Α., δίδοντας οριστική λύση στο ζήτημα, 
που εκκρεμούσε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 
το 2004!

Το σύνολο των στοιχείων των αθλητικών υποδομών, στα-
θερών και κινητών (κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) παρα-
χωρήθηκαν, για τα προσεχή 99 χρόνια, στο υφυπουργείο 
Αθλητισμού. Αμέσως μετά, και έως ότου να συσταθεί το ΝΠΔΔ, 
ορίστηκε Επιτροπή Διαχείρισης Λειτουργίας, που έχει αναλά-
βει, με συνεχείς εργασίες, την αναβάθμιση των παραμελημέ-
νων αθλητικών υποδομών, οι οποίες μέχρι τότε συντηρούνταν 
αποκλειστικά και μόνο από τη φροντίδα των τριών αθλητικών 
σωματείων («Φοίβος», «Αθηνά», «Δίας») που δραστηριοποι-
ούνται στο Ολυμπιακό Χωριό.

Πλέον, με την ίδρυση του «Εθνικού Αθλητικού- Προπονη-
τικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού», θα δρομολογηθεί η αξι-
οποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων ανάπτυξης που υπάρ-
χουν τόσο στις υφιστάμενες υποδομές όσο και στους περιβάλ-
λοντες χώρους των εγκαταστάσεών του, προς όφελος του 
αθλητισμού μας.      Πηγή:www.dimokratiki.gr

ΑΣΟΧ   ΦΟΙΒΟΣ : «Με χαρά βλέπουμε τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις μας να αναβαθμίζονται»! 
Ήδη η ΓΓΑ αποκατέστησε για τις ανάγκες των αθλητών, τα 
σκάμματα άλματος στο γήπεδο στίβου και τώρα πλέον 
έχουν τοποθετηθεί και καινούργια παγκάκια στους περι-
βάλλοντες χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων για 
χρήση όχι μόνο από τους αθλούμενους, αλλά και από κά-
θε επισκέπτη που θα βρεθεί στους χώρους αυτούς. 

Το ζωντανότερο κύτταρο του Ολυμπιακού Χωριού - οι 
αθλητικές του εγκαταστάσεις- ομορφαίνουν και μας κάνουν 
π ε ρ ή φ α -
νους που 
δικαιώνο-
ν τ α ι  ο ι 
π ρ ο σ π ά -
θειες που 
κ ά ν ο υ μ ε 
τόσα χρό-
νια για τη 
συντήρη-
ση τους!
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Τα μέτρα για τις γιορτές: Άνοιξαν  κομ-
μωτήρια, βιβλιοπωλεία, αλλαγές στο 
ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας.  
Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστή-
ματα στις γιορτές, καθώς τα επιδημιο-
λογικά δεδομένα και ο φόβος σκη-
νών αλά Harrods δεν επιτρέπουν το 
άνοιγμά του.  Κλειστά εμπορικά κέ-
ντρα, mall και καταστήματα που συ-
στεγάζονται σε άλλα δεν θα μπορούν 
να εφαρμόσουν το click away. 

l Επίσημη μορφή πήρε η παράταση για τα 
Τέλη κυκλοφορίας 20121 καθώς πήρε 
ΦΕΚ η παράταση μέχρι τέλος Φεβρουα-
ρίου. Αρχικά, στις 7 Δεκεμβρίου το 
υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώ-
σει παράταση μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. 
Ωστόσο, σύμφωνα με το ΦΕΚ που αναρ-
τήθηκε χτες, προστίθονται ακόμα δύο 
μέρες. Η καταληκτική ημερομηνία πλη-
ρωμής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου.

l Με ένα κοινό δελτίο τύπου τα Υπουρ-
γεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανα-
κοίνωσαν ότι προκειμένου να ενισχυ-
θεί η τηλεκπαίδευση, παρέχει κονδύ-
λι 112 εκατομμυρίων ευρώ σε μαθη-
τές, φοιτητές και σπουδαστές.  Όπως 
αναφέρει η ανακοίνωση, το νέο πρό-
γραμμα,  εξασφαλίζε ι  επ ιταγή 
(voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μα-
θητή, σπουδαστή και φοιτητή, που 
εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματι-
κά και κοινωνικά κριτήρια, για την 
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού 
(tablet, laptop, desktop). Δικαιούχοι 
θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύ-
ναμο οικογενειακό εισόδημα έως 
6.000 ευρώ, 

l Στην επέκταση της ευνοϊκής για την χο-
ρήγηση επιδόματος ανεργίας με 50 έν-
σημα και σε εργαζομένους εκτός των 
κλάδων του τουρισμού και του επισιτι-
σμού ρύθμισης προχωράει η ηγεσία 
του Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, με νέα νομοθετική ρύθ-
μιση που προωθείται στη Βουλή από 
τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση 
επίδομα ανεργίας θα λάβουν επιπλέον 
10.000 εποχικά εργαζόμενοι σε επιχει-
ρήσεις.

l Αλλαγές επί το... χαλαρότερο στη νο-
μοθεσία για τον υπολογισμό των δα-
πανών που πρέπει να εξοφλούν οι 
φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέ-
σα πληρωμής εξετάζει η κυβέρνηση, 
καθώς διαπιστώνει ότι τα αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα που έχουν επι-
βληθεί στις οικονομικές δραστηριό-
τητες με σκοπό την αποτροπή της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού έχουν οδη-
γήσει σε κάθετη πτώση την κατανά-
λωση των νοικοκυριών,  ενώ 
ταυτόχρονα έχουν προκαλέσει σοβα-
ρά προβλήματα στην ομαλή λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων και στην έγκαι-
ρη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών.

l Ξεκίνησε από  την Τετάρτη 9 Δεκεμβρί-
ου, η νέα υπηρεσία «ψηφιακών ραντε-
βού» μέσω της πλατφόρμας προγραμ-
ματισμού και υλοποίησης ραντεβού 
myOAEDlive που ανέπτυξε η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών. Για πρώ-
τη φορά, σε πιλοτική βάση, άνεργοι και 
επιχειρήσεις θα μπορούν να προγραμ-
ματίζουν ραντεβού σε συγκεκριμένη μέ-
ρα και ώρα για υπηρεσίες συμβουλευ-
τικής μέσω τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλή-
σης).  Η διαδικασία ορισμού ραντεβού 
είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική και γί-
νεται με χρήση κωδικών του TAXISnet.

l Τον Ιανουάριο του 2021 οι ιδιοκτήτες 
που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια κα-
τά 40% το Νοέμβριο αναμένεται να 
δουν στους τραπεζικούς τους λογα-
ριασμούς το 50% της απώλειας που 
έχουν υποστεί. Αντίστοιχα το Φε-
βρουάριο θα καταβληθούν οι χρημα-
τικές αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων για το μήνα Δεκέμβριο. Η 
πρόσφατη παράταση που δόθηκε από 
την ΑΑΔΕ στην υποβολή των δηλώ-
σεων COVID -19 έως το τέλος Δεκεμ-
βρίου οδηγεί σε αυτή την καθυστέρη-
ση.

l Το τρίτο τρίμηνο, μετά την άρση του 
πρώτου lockdown δηλαδή, δημιουργή-
θηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 2,1 δισ. 
ευρώ προς την εφορία και σχεδόν 400 
εκατ. ευρώ προς το ασφαλιστικό σύστη-
μα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου 
του Προϋπολογισμού της Βουλής. Με-
τά την πανδημία, στις ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις θα προστεθούν αυτές που 
έχουν ανασταλεί αλλά και οι τρέχουσες, 
δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες 
για την πραγματική οικονομία, που μό-
λις θα βγαίνει τραυματισμένη από την 
υγειονομική κρίση.

l Ανοικτό αφήνει ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας το ενδε-
χόμενο ώστε να κατατεθεί νωρίτερα 
στη Βουλή η διάταξη που επιτρέπει 
στους οδηγούς αυτοκινήτων να πλη-
ρώνουν αναλογικά τέλη μόνο για το 
χρονικό διάστημα που αυτά βρίσκο-
νται σε κυκλοφορία και όχι για το σύ-
νολο της χρονιάς, λόγω της πανδημί-
ας.

l Παρατείνονται η προθεσμία για την κα-
ταβολή των τελών κυκλοφορίας του 
2021, καθώς και για τη θέση των οχη-
μάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 26 
Φεβρουαρίου 2021, με απόφαση του 
υφυπουργού Οικονομικών, Απόστο-
λου Βεσυρόπουλου.

l Με 179 ψήφους, με τις ψήφους της Νέ-
ας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ πέρα-
σε χθες τη νύχτα το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Πολιτισμού για την Ανα-
διοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολο-
γικών Πόρων και άλλες διατάξεις, πα-
ρά τις έντονες αντιδράσεις που προ-
κάλεσε. Στο επίκεντρο της έντονης 
αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης, βρέθηκε κυρίως 
η επίμαχη διάταξη για τον μακροχρό-

νιο δανεισμό αρχαιοτήτων σε μου-
σεία του εξωτερικού, η οποία εγκρί-
θηκε, με 179 ψήφους υπέρ έναντι 120 
κατά, μετά από ονομαστική ψηφοφο-
ρία που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

l Μετά τη διαλειτουργικότητα, προχωρά 
και η χιλιομετρική χρέωση στα διόδια 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο 
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
κ. Κώστας Καραμανλής ήταν ο πρώτος 
που χρησιμοποίησε το νέο σύστημα 
Hybrid στην Ολυμπία Οδό. «Από τις 4 
Νοεμβρίου δώσαμε λύση σε ένα φαινο-
μενικά “μικρό”, αλλά ουσιαστικά σημα-
ντικό θέμα, από αυτά που λέμε της κα-
θημερινότητας. Οι οδηγοί πλέον μπο-
ρούν με τον ένα πομποδέκτη, που ήδη 
διέθεταν, να περνούν από όλα τα διόδια 
σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Τώ-
ρα, επόμενος στόχος είναι η χιλιομετρι-
κή χρέωση. Και το πρώτο βήμα γίνεται 
σήμερα, στην Ολυμπία Οδό. Οι οδηγοί 
θα χρεώνονται μόνο για το τμήμα του 
δρόμου που χρησιμοποιούν. Έτσι θα δι-
ορθωθεί μία αδικία και λύνεται ένα ζή-
τημα που θέτουν οι πολίτες εδώ και 
χρόνια».

l Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός 
της #Περιφέρεια_Αττικής για το 2021! 
Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό 
έκτακτης ανάγκης, ειδικών συνθηκών 
αλλά ρεαλιστικό, μέσα από τον οποίο 
καλούμαστε να διαχειριστούμε όχι 
μόνον τις μεγάλες ανάγκες των Δή-
μων της Περιφέρειας μας σε έργα αλ-
λά και τις συνέπειες της υγειονομικής 
κρίσης του #Covid19 που δοκιμάζει 
ήδη τις αντοχές της χώρας και των το-
πικών μας κοινωνιών. 

l Ανώτατο πλαφόν στις 6.500 ευρώ στους 
μισθούς των υπαλλήλων του ιδιωτικού 
τομέα που εντάσσονται στο πρόγραμμα 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και παράταση της διάρκει-
άς του έως τις 31 Ιανουάριου 2021 προ-
βλέπει τροπολογία του υπουργείου Ερ-
γασίας που θα κατατεθεί στη Βουλή.

l Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής 
Αξιολόγησης», η οποία θα δημιουρ-
γεί το οικονομικό προφίλ κάθε πολί-
τη με βάση τα δάνεια που έχει λάβει 
αλλά και τις οφειλές που έχει προς το 
Δημόσιο, σχεδιάζει να προχωρήσει η 
κυβέρνηση. Η Αρχή θα διαμορφώνει 
το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης, 
με βάση τη συμπεριφορά του ως προς 
την αποπληρωμή των οφειλών του. 
Έτσι, θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγ-
χου της πιστοληπτικής ικανότητας κά-
θε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης 
τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί 
όσο και για όσους σχεδιάζουν να λά-
βουν δάνειο.

l Μείωση του ενοικίου κατά 80% το δί-
μηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου θα 
έχουν οι πληττόμενες από τους περιορι-
σμούς επιχειρήσεις που μένουν κλει-
στές με εντολή του κράτους, όπως ανα-
κοίνωσε από το βήμα της Βουλής χθες 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης κατά την συζήτηση επί του προϋπο-

λογισμού του 2021.
l Ξεκίνησε η λειτουρ-
γία της νέας πλατφόρ-

μας για τους πληγέντες από την παν-
δημία, που έχασαν τη ρύθμιση των 
100 και 120 δόσεων, από τον Μάρτιο 
έως και τον Νοέμβριο.  Μέσω του 
myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμε-
νοι, μπορούν να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά αφενός την αίτηση επανέ-
νταξής τους, αφετέρου την υπεύθυνη 
δήλωση και τη δόση Δεκεμβρίου 
2020 έως τις 31/12/2020.

l Τη δωρεάν μετακίνηση ανέργων με τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις περιο-
χές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ προ-
βλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Όπως ανακοινώθηκε, δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 
50807/1279/2020 με την οποία γίνεται 
ο καθορισμός των ανέργων ως δικαιού-
χων δωρεάν μετακίνησης με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς στις περιοχές αρμο-
διότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ, των προ-
ϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγη-
σης της απαλλαγής από την καταβολή 
κομίστρου, για τα έτη 2020 και 2021.

l Σε λειτουργία μπαίνει η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, μέσω της 
οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι 
επαγγελματίες , αυτοαπασχολούμε-
νοι και αγρότες θα μπορούν να επιλέ-
ξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κα-
τηγορία που επιθυμούν. Σύμφωνα με 
αποκλειστικές πληροφορίες του 
enikonomia.gr η πλατφόρμα θα ανοί-
ξει στις αρχές της επόμενης εβδομά-
δας και θα παραμείνει διαθέσιμη έως 
τέλος Ιανουαρίου. Περίπου 1,5 εκα-
τομμύριο μη μισθωτοί θα κληθούν να 
επιλέξουν μια από τις έξι ασφαλιστι-
κές κατηγορίες. Το κατώτατο επίπεδο 
εισφορών ανέρχεται σε 210 ευρώ τον 
μήνα, εκ των οποίων τα 55 ευρώ αφο-
ρούν σε εισφορές υγείας και τα 155 σε 
εισφορές κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ). 
Στο δεύτερο επίπεδο το κομμάτι των 
εισφορών αυξάνεται στα 186 ευρώ, 
στο τρίτο επίπεδο φτάνει τα 236 ευρώ.

l Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ η απόφαση για 
τον προσδιορισμό και την καταβολή 
του ΔΏΡΟΥ Χριστουγέννων  2020. Το 
δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται βά-
σει του πραγματικού καταβαλλόμενου 
μισθού και θα καταβληθεί από τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες στις 21 Δεκεμβρί-
ου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

l Αναδρομικά : Ο επανυπολογισμός 
συντάξεων με τα βελτιωμένα ποσοστά 
αναπλήρωσης του ασφαλιστικού Nό-
μου 4670/2020 φέρνει αυξήσεις με 
αναδρομικά 16 μηνών σε συνταξιού-
χους με 30 έτη και άνω. Τα νέα ποσά 
θα πληρωθούν Φεβρουάριο και Μάρ-
τιο του 2021 και το συνολικό κέρδος 
θα φτάσει ως και τις 2.800 ευρώ για 
συνταξιούχους που βγήκαν με 40 έτη 
και η αρχική τους σύνταξη υπολογί-
στηκε με υψηλό μισθό.
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Θερμές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο έτος 2021
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Η ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

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
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Αχαρναϊκός  Μαραθώνιος  Αγάπης  2020

Ο όμιλος FocusMediaGroup 
σκεπτόμενος και αφουγκρα-
ζόμενος τις δύσκολες ημέρες 

που βιώνουμε ως κοινωνία αλλά και 
με τις ημέρες των Χριστουγέννων να 
πλησιάζουν συνδιοργανώνει «Μα-
ραθώνιο» αγάπης και αλληλεγγύης 
προς οικογένειες του Δήμου Αχαρ-
νών που το έχουν ανάγκη. 

Ο Μαραθώνιος θα τρέχει καθ’ όλη 
την διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου με 
εκπομπές και θα κορυφωθεί στις 23 
Δεκεμβρίου με μια Μαραθώνια πολύ-
ωρη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή 
στο ραδιοφωνικό studioτου Focus 
Media Group. 

Ο «Μαραθώνιος αγάπης» ξεκίνησε 
σε συνεργασία με: Την «Εθελοντική 
Ομάδα Θρακομακεδόνων» την ομάδα 
«Νέα Γενιά Ολυμπιακού Χωριού», το 
«Αρχελάου Θέατρο», την ενορία του 
Αγίου Διονυσίου Αχαρνών και ευελπι-
στούμε να ενταχθούν και άλλοι φορείς, 
τοπικοί σύλλογοι, ομάδες κλπ .

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 
όσο το δυνατό περισσότερα τρόφιμα, 
είδη πρώτης ανάγκης, χρήματα αλλά 
και ηλεκτρικές ή μη συσκευές, που θα 
δοθούν μέσω της ενορίας του Ιερού 
Ναού Αγίου Διονυσίου σε οικογένειες 
που αποδεδειγμένα τα έχουν ανάγκη 
σε όλο τον Δήμο Αχαρνών .

Τα χρήματα μπορούν να δοθούν εί-

τε μέσω κατάθεσης σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό που θα δημιουργηθεί για 
τον σκοπό αυτό, είτε μέσω συγκεκριμέ-
νης χρέωσης, από γραπτό μήνυμα, που 
θα αποστέλλεται σε 5ψήφιο αριθμό. Σε 
κάθε περίπτωση και προς απόδειξη της 
διαύγειας, όλοι οι δωρητές είτε επώνυ-
μα είτε ανώνυμα, καθώς και οι δωρεές 
αυτών, θα εμφανιστούν σε ηλεκτρονι-
κή σελίδα του επίσημου siteτης Focus 
WebTv ώστε να μπορεί ο οποιοσδήπο-
τε θέλει να ελέγξει την προσφορά του 
. ( πχ όποιος θέλει να κάνει δωρεά 
ανώνυμα , θα εμφανίζεται το ποσό και 
ο αριθμός συναλλαγής ή τα 4 τελευ-
ταία νούμερα του κινητού του αν είναι 
με sms) 

Σε περίπτωση που πρόκειται για 
επιχείρηση θα μπορεί να προβεί σε δω-
ρεά προϊόντων της εάν δεν επιλέξει οι-
κονομική βοήθεια. Και σε αυτή την πε-
ρίπτωση η επωνυμία της επιχείρησης 
και η δωρεά της θα εμφανιστούν σε 
ηλεκτρονική σελίδα του επίσημου site 
της Focus WebTv καθώς και θα ανακοι-
νώνεται στις Ραδιοφωνικές εκπομπές .

Σύντομα θα ενημερωθείτε για τους 
αριθμούς λογαριασμών, τον πενταψή-
φιο αριθμό για SMS καθώς και τους 
χώρους που θα γίνεται οι συγκέντρω-
ση προϊόντων 

 Με εκτίμηση
Focus Media Group

Σας θέλουμε όλους δίπλα μας, αυτές τις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε, να ενώ-
σουμε όλοι μαζί τα χέρια μας και να δώσουμε και να προσφέρουμε αγάπη στους 

συνανθρώπους μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες του Μαραθωνίου Αγάπης δείτε 
εδώ https://tvf.gr/wp-content/uploads/2020/11/Μαραθώνιος-Αγάπης-2-.pdf
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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

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

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

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ
Παράρτηµα ΑΧΑΡΝΩΝ

Η  Πρόεδρος και το Διοικητικό Συµβούλιο
του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήµατος Αχαρνών,

σας ευχόµεθα καλές και ευλογηµένες γιορτές
και το γεγονός της Θείας  Ενανθρωπήσεως

να κυριαρχήσει µέσα µας και γύρω µας
απαλείφοντας κάθε σκιά της δοκιµασίας που περνάµε.

Όλοι µαζί µε πίστη στο Θεό
Και της σταθερές και ακατάλυτες αξίες της ζωής

Και µε σεβασµό στην παράδοση
Και στην εθνική µας κληρονοµιά να γιορτάσουµε χαρούµενα

Χριστούγεννα  και καλή Πρωτοχρονιά

Η  Πρόεδρος
Αναστασία  Βενετσάνου

     Η  Γενική                  Η  Έφορος 
  Γραµµατέας    ∆ηµοσίων  Σχέσεων 

     Αικατερίνη  Μαρίνη                        ∆ήµητρα  Καλογράνη
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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

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙA
στην θλίψη του ∆ηµάρχου µας.

Ο ∆ρόµος άγονη γραµµή, και η Χαρά µεταλαβιά.  
Σε τούτο τον Πλανήτη, παλεύουµε σ’ αυτή τη γη,

Λες και σ’ εµάς ανήκει.
Στον Πολικό Αστέρα που σε πλήγωσε πολύ

µην απαντάς λιπόψυχα µε κουρασµένες λέξεις.
Με Πίστη πάντα να ξοφλάς το Χρέος σου στη γη. 
Κι ότι η Μοίρα σου έταξε, µε θάρρος να παλέψεις.

Αιωνία η Μνήµη ∆ήµαρχε στον Γονιό σου.
Με αγάπη, πάντα να τον Θυµάσαι. Συλλυπητήρια.

∆ηµήτριος   Τούντας
∆ιδάκτωρ -  Φιλοσοφίας Ακαδηµίας 

ΝΕΒΑ∆Α  ΗΠΑ -  ΖΩΓΡΑΦΟΣ.

Εις  Μνήµην
Τελέσαµε το Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου 2020, στον Ιερό 

Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου, Αχαρνές, το 40/ΗΜΕΡΟ ΜΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, για την  απώλεια του πολυαγαπηµένου  µας,  

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και Θείου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΙΩΑΝ.  ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ  
Ευχαριστούµε όλους όσους βρέθηκαν κοντά µας, µε 

κάθε τρόπο, αυτές στιγµές για την οικογένειά µας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία. 

Η ΚΟΡΗ: Ειρήνη. Η ΕΓΓΟΝΗ: Σοφία - Όλγα
Η ΝΥΦΗ: Σταυρούλα  χήρα  Κων. Κουµπούρη.

Τα ανίψια – Οι λοιποί Συγγενείς
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Βαρύ πένθος για τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό
-Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του Γιάννης

Μ ε βαρύ πένθος τυλίχτηκε λίγες μέ-
ρες πριν την μεγαλύτερη γιορτή της 
χαράς, τα Χριστούγεννα, ο Δήμαρ-

χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός καθώς έφυγε 
από την ζωή ο πατέρας του Γιάννης. 

Ο Γιάννης Βρεττός εκτός φυσικά από πατέρας 
του Δημάρχου, ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός 
συνδημότης γι’ αυτό η είδηση του θανάτου του 
σήμερα προκάλεσε έκπληξη και θλίψη τόσο 
στην οικογένεια του όσο και στους φίλους του. 

Ο Γιάννης Βρεττός πάλεψε σκληρά να κρατη-
θεί στην ζωή όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε. 
Στάθηκε βράχος στην οικογένεια του, δίπλα 
στην αγαπημένη του σύζυγος και τα παιδιά του, 
ενώ είχε ιδιαίτερη αδυναμία και στα εγγόνια 
του. 

Το τελευταίο αντίο στον  Γιάννη Βρεττό  έγινε  
την Δευτέρα στις 15:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου στις Αχαρνές, τόπο που γεννήθη-
κε, έζησε και αγάπησε. Όπως είναι αναμενόμε-
νο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
ασφαλείας.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε ο 

Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός τον πατέρα του: 
«Δεν έφυγες!   
Και δεν θα φύγεις ποτέ γιατί είσαι βαθιά μέ-

σα στην καρδιά μας. Θα σε έχουμε πάντα στη 
σκέψη μας οδηγό στα βήματα μας. 

Ήσουν πάντα εκεί, σε κάθε μεγάλη απόφα-
ση, σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Σε θαύμαζα για 
όσα πέτυχες, για τη δύναμη σου, για τον τρόπο 
με τον οποίο εργάστηκες και μόχθησες για την 
οικογένεια μας. 

Πάντα θα είμαι περήφανος για σένα, πάντα 
θα είμαι ευγνώμων για όσα απλόχερα μας έδω-
σες. Πάντα η σκέψη μου θα γυρίζει σε εσένα σε 
κάθε δύσκολη αλλά και σε κάθε χαρούμενη 
στιγμή. 

Ο,τι κι αν γράψω δεν θα είναι αρκετό για να 
περιγράψω το μεγαλείο της καρδιάς σου. 

Κρατώ τα περισσότερα, μαζί με πολλές ιστο-
ρίες που θα έχω να διηγηθώ για σένα, στα εγ-
γόνια σου. 

Σ’ ευχαριστώ για όλα. 
Πάτερα, καλό ταξίδι, καλό παράδεισο…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το  Ευχαριστήριο Μήνυμα του Δημάρ-
χου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού σε όλους 
εκείνους που συμπαραστάθηκαν στο  βα-
ρύ  πένθος της απώλειας του πατέρα του 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 
όλους, όσοι μας συμπαραστάθηκαν στην 
απώλεια του αγαπημένου μου πατέρα, 
Γιάννη Βρεττού.

Τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μας δε-
χθήκαμε με ιδιαίτερη συγκίνηση και αλη-
θινή ευγνωμοσύνη τα συλλυπητήρια μη-
νύματά σας από τα οποία απορρέει αγά-
πη, σεβασμός και εκτίμηση προς τον άν-
θρωπό μας.

Τα συναισθήματα αυτά που εκφράζο-
νται από όσους τον γνώρισαν είναι η με-
γαλύτερη απόδειξη του κενού που αφή-
νει πίσω του, αλλά και της μεγάλης του 
παρακαταθήκης.

Ευχαριστούμε επίσης όλους όσοι κα-
τέθεσαν στεφάνια και όσοι στάθηκαν στο 
πλευρό μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή

           Με εκτίμηση
ΣΠΥΡΙΔΩΝ   I.   ΒΡΕΤΤΟΣ

Δήμαρχος Αχαρνών
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο ΠΑΡΚΙΝ  στεγα-
σµένα επί της οδού Αγίας Τριάδος, πλησί-
ον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου. Τηλ. 6977 
939871.  4∆260.
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.    
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παρα-

δίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 
739. 10∆261
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ, σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 ευ-
ρώ. Τηλ. 6976 433192. 5∆255.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µα-
θητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου – Λυκείου. 
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, 20 ∆εκέµβριος 2020 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95. 2102445975
∆ευτέρα, 21 ∆εκέµβριος 2020 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδε-
λιού. 2102476847
Τρίτη, 22 ∆εκέµβριος 2020 ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύ-
λος. 2102316673
Τετάρτη, 23 ∆εκέµβριος 2020 ● ΗΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4. 2102407559
Πέµπτη, 24 ∆εκέµβριος 2020 ● ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 2102407650

Παρασκευή, 25 ∆εκέµβριος 2020 ● ΓΚΙΟΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πύρρου ∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό. 
2102476279
Σάββατο, 26 ∆εκέµβριος 2020 ● ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. 2102467050
Κυριακή, 27 ∆εκέµβριος 2020 ● ΖΕΡ∆Ε (ΚΑΡ-
ΡΑ Ε.-ΜΠΙΣΚΟΥ Α.) Αγ.∆ιονυσίου 36. 
2102441644
∆ευτέρα, 28 ∆εκέµβριος 2020 ● ΤΣΕΝΙΚΛΙ-
∆ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Πάρνηθος 102. 2102476440
Τρίτη, 29 ∆εκέµβριος 2020 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ   Λαθέας 25.   2102440343

Τετάρτη, 30 ∆εκέµβριος 2020 ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡ-
ΓΥΡΩ Λ.Θρακοµακεδόνων 10. 2102443437
Πέµπτη, 31 ∆εκέµβριος 2020 ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 41. 2102466690
Παρασκευή, 1 Ιανουάριος 2021 ● ΤΣΙΡΟΜΑ-
ΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 242. 
2102435820
Σάββατο, 2 Ιανουάριος 2021 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΘΕΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες. 
2102432259
Κυριακή, 3 Ιανουάριος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε 
ΕΙΡΗΝΗ ∆εκελείας 51. 2102448377
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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

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




