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Διευρυμένη και ενισχυμένη η Δημοτική Αρχή  βάζει 
τις  βάσεις για μια καλύτερη μέρα στην πόλη των Αχαρνών 

Ι στορικές στιγμές ζει τις τελευ-
ταίες μέρες ο Δήμος Αχαρνών 
μετά τη σύμπραξη των δύο 

μεγαλύτερων παρατάξεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πα-
ρατάξεις της διοίκησης «Αχαρνές 
Υπερήφανος Δήμος» και του 
«Δημιουργούμε Ένα Καλύτερο 
Αύριο (ΔΕΚΑ)». Μια κίνηση η 
οποία είναι δίχως άλλο ιστορι-
κής σημασίας, όχι μόνο για τον 
Δήμο Αχαρνών, αλλά γενικά για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς δείχνει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να πορευτεί κάθε Δήμος. 

Είναι γεγονός πως πλήθος σχολίων ακολούθησε την κίνη-
ση αυτή με τον καθένα να διατυπώνει την άποψή του, βλέπο-
ντας τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Θα πρέπει όμως πέ-
ραν της προσωπικής οπτικής να αντιμετωπιστεί η σύμπραξη αυ-
τή με αντικειμενικά κριτήρια. Είναι ευχής έργον λοιπόν οι δύο 
μεγαλύτερες παρατάξεις να αφήνουν στην άκρη όποιες διαφο-
ρές και αντιπαραθέσεις, βάζοντας ως προτεραιότητα το καλό της 
πόλης. Κακά τα ψέματα, ο Δήμος μας είχε φτάσει σε τραγική κα-
τάσταση. Πλέον δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια, δεν 
υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο. Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη 
να εκμεταλλευτεί κάθε προσφορά, κάθε εργάτη, κάθε πιθανό-
τητα ενίσχυσης για να προχωρήσει μπροστά. 

Ο Σπύρος Βρεττός απέδειξε με 
την απόφασή του αυτή πως πάνω 
από όλα βάζει το καλό της πόλης. 
Αυτό που έλεγε από την προε-
κλογική περίοδο το κάνει πράξη, 
ότι δηλαδή κανείς δεν περισσεύ-
ει εάν θέλει να δουλέψει για το 
καλό της πόλης. Σύμφωνα με τις 
δικές μας πληροφορίες, ο Δήμαρ-
χος έχει προχωρήσει σημαντικά 
έργα σε καίριους τομείς, τα οποία 
σταδιακά θα μπουν σε τροχιά 

υλοποίησης. Μάλιστα κατά τη διάρκεια των επαφών που είχαν 
γίνει πριν τις ανακοινώσεις, είχε ενημερώσει σχετικά τον Πανα-
γιώτη Αναγνωστόπουλο και τους υπόλοιπους συμβούλους. 

Θα μπορούσε επομένως να μην αλλάξει το statusquoτου 
Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να μην «μοιραστεί» με 
κανέναν τις επιτυχίες αυτές. Παρόλα αυτά επέλεξε τη διεύρυν-
ση, ούτως ώστε να δώσει πρώτα από όλα το μήνυμα «η ισχύς 
εν τη ενώσει». Μετά και την ανάθεση αρμοδιοτήτων και έχοντας 
πλέον προχωρήσει σημαντικά έργα, η Δημοτική Αρχή μπορεί 
να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δουλειά της και να φέρει τον Δή-
μο Αχαρνών σταδιακά στο δρόμο της ανάπτυξης. 

Μία κίνηση, όπως προείπαμε, ιστορικής σημασίας, μία κί-
νηση όμως και πολιτικού πολιτισμού και ιδιαίτερου συμβολι-
σμού, που μπορεί να αλλάξει τον ρου των Αχαρνών.

ΚΙΝΗΣΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ  ΣΗΜΑΣΙΑΣ  
ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΣΠΎΡΟ  ΒΡΕΤΤΟ  Η  ΣΎΜΠΡΑΞΗ  ΤΩΝ  ΔΎΟ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 

Η απόφαση του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού για τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων Δήμου Αχαρνών 

Λαμπερά  έκλεισε η αυλαία 
του Φεστιβάλ  «Βραδιές 
Πολιτισμού στις Αχαρνές»
ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑ-
ΔΙΚΉ συναυλία 
των  Les Au 
Revoir  με retro 
αισθητική και αι-
θέριο ήχο έκλει-
σε η αυλαία του 
Φεστιβάλ «Βρα-
διές Πολιτισμού 
στις Αχαρνές». 
Στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο λόφο του Προφή-
τη Ηλία οι νύχτες μας γέμισαν με χρώματα και αρώματα, με στό-
χο να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να επενδύσου-
με σκέψεις και συναισθήματα στον πολιτισμό.  Ανανεώνουμε το 
ραντεβού μας για του χρόνου με ακόμα περισσότερες πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις, συναυλίες και βραδιές ανεμελιάς!                              

Ή ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΉ 
του Ολυμπιακού 
Χωριού, ένα πρό-
τυπο κέντρο Πρω-
τοβάθμια Φροντί-
δας Υγείας και 
Α π ο κ α τ ά σ τ α -
σης-Αποθεραπεί-
ας που άρχισε να 
λειτουργεί το 2004, μπαίνει σε μια νέα φάση πλήρους επα-
ναδραστηριοποίησης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, η λειτουργία της Πο-
λυκλινικής αποδεσμεύθηκε από τη συλλειτουργία με το ΚΥ 
Αχαρνών που σύντομα θα μετακομίσει σε άλλες εγκαταστά-
σεις, πιθανότατα στον αστικό ιστό του Δήμου.

ΣΤΙΣ 20 ΟΚΤΏ-
ΒΡΉ το Στέκι 
Πολιτισμού 
και Νεανικής 
Δημιουργίας 
της ΚΝΕ στο 
Μενίδι συ-
μπληρώνει 
ένα χρόνο λει-
τουργίας και δράσης. Το Στέκι στεγάζεται σε ένα 
όμορφο και ζεστό χώρο στην κεντρική Πλατεία του 
Μενιδίου και συγκεκριμένα Κεντρική Πλατεία  6  
στον  1ο όροφο.           

2 ΣΕΛ. 7

2 ΣΕΛ. 4

Συγκατοίκηση  τέλος  για 
Πολυκλινική  και Κέντρο Ύγείας 

1ος  ΧΡΟΝΟΣ  Στέκι Πολιτισμού
της ΚΝΕ στο Μενίδι ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

Οριστικά στο Μαρούσι  το Καζίνο της Πάρνηθας
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ θα μετεγκατασταθεί το Καζίνο της Πάρνηθας, καθώς την 
Παρασκευής (11.09.2020) το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
του υπουργείου Περιβάλλοντος συζήτησε και ενέκρινε το Ειδικό Πολε-
οδομικό Σχέδιο και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με την 
έγκριση του ΕΠΣ, ολοκληρώνεται η χωρική οργάνωση ενός τμήματος 
της περιοχής Δηλαβέρη του δήμου Αμαρουσίου, συνολικής έκτασης 
50.173,72 τ.μ., όπου θα μετεγκατασταθεί το Καζίνο Πάρνηθας...

2 ΣΕΛ. 7

Έπιασαν τόπο οι ενέργειες του Σπύρου Βρεττού: 

Στον Ασπρόπυργο  οι  νέες  φυλακές 
ΤΉ ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ του «νέου Κορυδαλ-
λού» στον Ασπρόπυργο επιβεβαίωσε 
και επίσημα πλέον η κυβέρνηση μέσω 
συνέντευξης που παραχώρησε η Γενι-
κή Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πο-
λιτικής Σοφία Νικολάου στην εφημε-
ρίδα «Βήμα της Κυριακής».  Ή κ. Νικο-

λάου ανέλυσε το πλάνο και το χρονο-
διάγραμμα, τονίζοντας πως στα «τέλη 
του 2021 η κατασκευή θα έχει μπει 
στην τελική της φάση». Με τον τρόπο 
αυτό έβαλε οριστικό τέλος στην παρα-
φιλολογία που είχε ξεσπάσει επί μή-
νες στις Αχαρνές, όταν από διάφορες 

«πηγές» γινόταν λόγος για δημιουρ-
γία των νέων φυλακών στην πόλη. Ο 
ίδιος ο Σπύρος Βρεττός διέψευδε κα-
τηγορηματικά τις φήμες και τα σενά-
ρια, τονίζοντας πως κάποιοι κινδυνο-
λογούν, εξυπηρετώντας μικροπολιτι-
κά συμφέροντα. 
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Τα  συμβάντα στη ζωή μας αλλιώς φαίνονται, αλλιώς 
ακούγονται από τα ΜΜΕ και αλλιώς είναι στην πραγμα-

τικότητα. Η υπομονή, η μεθοδικότητα, η πείρα, ξετρυπώνει 
την αλήθεια. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο ή τη νύχτα. Υπάρ-
χουν και οι κάμερες νυκτός και οι θερμικές. Τι είναι μαύρος, 
είναι νύχτα και δεν φαίνεται, δεν ισχύει πια.

Η δημοσιογραφική αλητεία, είναι θλιβερό φαινόμε-
νο των ημερών μας. Πάντα σε όλες τις συντεχνίες 

υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν τον πραγματικό τους 
εαυτό. Δηλαδή τυχάρπαστοι και ότι αρπάξουμε. Οι γερο-
ντότεροι θυμούνται.

Όταν κάνεις αντιπολίτευση όχι κατά 
της υπάρχουσας όποιας κυβέρνη-

σης, αλλά κατά του Έθνους και της ύπαρ-
ξής του, τότε στο κεφάλι σου, κυριαρχεί η 
αλητεία. Είναι το χειρότερο που θα περι-
μέναμε από ένα αρχηγό κόμματος.

Η εκμετάλλευση από την αντιπολί-
τευση των εθνικών μας θεμάτων,  

για μικροπολιτικά οφέλη, είναι καθαρή 
αισχρότητα και δυστυχώς έχει πέσει σε 
αυτόν τον λάκκο, και η μεγάλη και η μι-
κρή αντιπολίτευση. Πάντα υπάρχουν 
συμπολίτες χωρίς κανένα ηθικό φραγμό. Που είναι τα βα-
ριά πεπόνια του άλλοτε κραταιού ΠΑΣΟΚ. Έχουν μείνει τα 
αιωρούμενα πούπουλα. Κρίμα.

Όσο και εάν φαίνεται παράδοξο, θα αποδειχθεί στο εγ-
γύς μέλλον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έθαψε τους αριστερούς. Το πα-

ρελθόν το χρειαζόμαστε για να διδασκόμαστε  και όχι να το 
επαναλαμβάνουμε.

Οι αυτοκρατορίες που βασίζονται στο ψέμα, είναι κα-
ταδικασμένες να διαλυθούν. Θα επιβιώσουν τα κρά-

τη με καλή και υψηλή νοημοσύνη. Όμως ο δρόμος της 
γνώσης, είναι ανηφορικός, κοπιαστικός και ατελείωτος.

Η σύνθεση  του Αμερικανικού προβλήματος, ίσως έχει 
αφετηρία και βέβαια ρίζες, από την βολική σκέψη των 

Αφροαμερικανών, ότι τόσα χρόνια μας είχατε δούλους και 
σας ταΐζαμε,  τώρα θα μας ταΐζετε εσείς.

Εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι απλά ένας άπληστος 
χωριάτης και νοιάζεται μόνον για το δικό του πλού-

το και όχι για την τύχη ενός μεγάλου λαού, σίγουρα θα 
πέσει στο περιθώριο. Την απληστία δεν την ανέχεται κα-
νείς μας.

Οι Τούρκοι είναι Μωαμεθανοί, αλλά δεν είναι Άραβες, 
Εφόσον τον αδειάσουν οι Άραβες και ο Αραβικός κό-

σμος, ο Σουλτάνος είναι τελειωμένος. Υπάρχει ανάγκη χρη-
μάτων και χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτε. 
Αυτά πρέπει να γνωρίζει, να προσέξει η 
εξωτερική μας πολιτική.

Όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ 
της εκλεγμένης πολιτικής εξουσίας 

και της διαχρονικά μη εκλεγμένης, θα 
υπάρχουν θύματα. Αυτά θα είναι, οι 
απλοϊκοί ανόητοι πολίτες. Εύχομαι είθε 
να μην είναι πολλοί!

Οι κεντρώοι ψήφοι πάντα αναδεικνύ-
ουν την επόμενη κυβέρνηση. Αυτοί 

μετακινιούνται άλλοτε προς τα δεξιά και 
άλλοτε προς τα αριστερά, ανάλογα με την 

οικονομική συγκύρια. Εάν αυτή, η κυβέρνηση, μετά την δε-
καετή φτωχοποίηση των συνταξιούχων, αποκαταστήσει τις 
συντάξεις μας, στην πριν Κατρούγκαλου 
εποχή, θα έχει ένα εκατομμύριο ψήφους 
δαγκωτούς. Ας το εξετάσει πολύ σοβαρά.

Όλοι οι πόλεμοι έχουν ουσιαστικό 
αίτιο το χρήμα, δηλαδή την νομή 

του πλούτου της γης, μέσω της κυριαρ-
χίας. Αυτό μας συμβαίνει σήμερα στην 
λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. 
Όμως δεν θα κυριαρχήσει ο Τούρκος 
Σουλτάνος, γιατί το φυσικό αέριο το 
χρειάζεται η Ευρώπη όσο ποτέ άλλοτε.

Σχεδόν πάντα οι πολιτικοί είναι καλοί στα λόγια και κα-
κοί στις πράξεις. Πίστεψε τα μισά από όσα λένε, για να 

δεις τα ελάχιστα. Η δικαιολογία τους. Οι υποσχέσεις, ήταν 
αναγκαιότητα του παρελθόντος. Η μη τήρηση τους, είναι ανα-
γκαιότητα, είναι του παρόντος.

Η δημοκρατία δεν είναι τέλειο πολίτευμα, αλλά το 
λιγότερο οδυνηρό. Ο Σωκράτης, δεν δέχτηκε να 

αποδράσει από την φυλακή, που τον καταδίκασε η πολι-
τεία των Αθηναίων, για την διδασκαλία του και το ελεύ-
θερο πνεύμα του, ακριβώς για να μην προδώσει τις αρχές 
του, δηλαδή την βαθιά του πίστη στην δημοκρατία και την 
υπακοή στους νόμους της.

Όταν μια εξουσία στερεί τον λαό της 
την πνευματική ελευθερία, να περι-

μένει εξέγερση. Όχι με όπλα, αλλά με 
μυαλό. Το ψέμα βολεύει αλλά δεν διαρ-
κεί. Η αλήθεια έχει υπομονή, αλλά ποτέ 
δεν νικιέται.

Είναι χρήσιμο από τα σημερινά δε-
δομένα και πεπραγμένα, να δια-

κρίνεις τι θα μας συμβεί αύριο. Είναι 
απλά θέμα εκπαίδευσης και εμπειρίας. 
Ο διψασμένος θα ψάξει για νερό. Ο πει-
νασμένος για τροφή. Ο ματαιόδοξος για 
όνομα. Ο άπληστος για κυριαρχία. Ο τεμπέλης για μαύρο 
χρήμα. Ο άβουλος για ποιμένα και πάει λέγοντας. Οι με-
γάλοι μύστες και οι προφήτες, δεν γνώριζαν, ότι δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν την φύση του ανθρώπου. Η φύση ορί-
ζει πως θα λειτουργούμε, όχι εμείς.

Θα αργήσουμε πολύ να γίνουμε  Ευρωπαϊκός λαός με 
την τάξη και την καθαριότητα που τους διακρίνει. Ίσως 

φταίει ο Ανατολικός άνεμος που μας έρχεται από την Ασία. 

Πόσες φορές παρατηρώ γιωταχήδες, να ανοίγουν την πόρτα 
του οδηγού και να ξεφορτώσουν στο πεζοδρόμιο, άδεια  
κουτάκια αναψυκτικών, καφέδων, σακούλες άδειες, αποτσί-
γαρα και άλλα σκουπίδια. Χρειαζόμαστε περισσότερους οδο-
καθαριστές, δηλαδή πρέπει να δώσουμε περισσότερο φόρο 
στην  δημαρχία. Τόση εξυπνάδα είναι να απορείς. 

Οι  Ούννοι στην Μεσόγειο, είναι προσβολή στην 
ιστορία των λαών των κρατών της Μεσογείου. Οι 

Γότθοι και οι βάνδαλοι δεν μπορούν να το αισθανθούν 
αυτό.

Οι Ούννοι της Ασίας, εάν επιτεθούν στην Ευρώπη, θα 
φάνε τα μούτρα τους, όπως ο Αττίλας στο παρελθόν. 

Δεν γίνεται ο σκοταδισμός να νικήσει τον πολιτισμό.
Τα τελευταία εβδομήντα χρόνια το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδος, έχει χάσει την επαφή με το περιβάλ-

λον. Ότι  και να συμβεί στην χώρα, φταίει το ΝΑΤΟ και οι 
ΗΠΑ. Δεν φταίνε ούτε οι τούρκοι, ούτε οι Ασιάτες, ούτε οι 
μαύροι της Αφρικής, που έρχονται στην πατρίδα μας και 
μαύρισε το μάτι μας. Κάποιος πρέπει να τους μιλήσει για 
την γεροντική άνοια. Αν αλλάξουν την κασέτα στο μαγνη-
τόφωνο, ίσως κάνουν κάποια πρόοδο.

Ανθρώπινα επιτεύγματα χωρίς μέτρο και ηθική λειτουρ-
γούν καταστροφικά για την ζωή μας. Εξίσου καταστρο-

φικές είναι και οι ιδεολογίες, πολιτικές ή θρησκευτικές, που 
εγείρουν την μισαλλοδοξία, την αντιπαλότητα, την κυριαρ-

χία. Φταίει άραγε η οκνηρία μας, η απλη-
στία μας, ή η ματαιοδοξία μας; Σίγουρα 
υπάρχει αιτία που πρέπει να την τιθασεύ-
σουμε.

Το αύριο διαμορφώνεται  από τα 
επιτεύγματα των επιστημών του 

σήμερα. Απέχει πολύ από το χθες. 
Όμως χωρίς το χθες δεν θα υπήρχε το 
σήμερα. Έτσι διαμορφώνεται και η 
ιστορία των λαών των κρατών της αν-
θρωπότητας.

Μετατρέποντας ένα δημοκρατικό πολίτευμα σε δημο-
κρατική δικτατορία, καταδικάζεις ένα ολόκληρο λαό 

στην στασιμότητα και τον σκοταδισμό. Στην δημοκρατία οι 
δυνάμεις πρέπει να εναλλάσσονται, για να υπάρχει ισορρο-
πία, αντικρουόμενων συμφερόντων. 

Εάν ακολουθούσαμε το δόγμα, πίστευε και μη ερεύ-
να, θα ήμασταν ακόμη στον μεσαίωνα και στον σκο-

ταδισμό. Απελευθερωθήκαμε και αναπτύξαμε τις επιστή-
μες, γιατί ακριβώς πρέπει να ερευνούμε, να πειραματιζό-
μαστε  και να αποδεικνύουμε το ψεύδος από την αλήθεια. 
Δεν γίνεται ένα ξύλο θαμμένο στο χώμα τριακόσια τόσα 

χρόνια να μην σαπίσει. 
Παλαιότερα οι μάγκες έλεγαν: Ή θα 
συμμορφωθείς με την πιάτσα, ή θα 

σε κάνω γκάιντα. Δεν ξέρω πόσο δίκαιο εί-
χαν, αλλά όταν ένας άνθρωπος δεν ακού-
ει σε λόγια, κανονισμούς και νόμους, τι 
άλλο να κάνεις. Δεν γίνεται οι μισοί πολί-
τες να είναι αστυνόμοι και οι άλλοι υπήκο-
οι. Παρεμπιπτόντως, το προσφυγικό – με-
ταναστευτικό το δημιουργούν οι Τούρκοι 
με την επεκτατική τους πολιτική, γιατί δεν 
θέλουν να συμμορφωθούν με την πιάτσα. 
Με το στάτους κβο. 

Η πολιτεία με τους γιατρούς της , με όση γνώση και 
εμπειρία έχουν, ενημερώνει τους πολίτες για τον κίν-

δυνο της πανδημίας. Από εκεί και πέρα είναι στην ατομι-
κή ευθύνη του κάθε ενός μας να την διαφυλάξει.

Για κάθε θέμα ή πρόβλημα, υπάρχουν εκατοντάδες 
γνώμες. Αυτό δεν πρέπει να σημαίνει μπάχαλο και ασυ-

νεννοησία, αλλά ισορροπία όλων των ιδεών για ένα υποφερ-
τό αποτέλεσμα.

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»

Ένας  βετεράνος τοπι-
κός βουλευτής συνή-
θιζε να μας λέγει. Μην 

ασχολείστε με τα ερπετά. 
Έτσι και αλλιώς  είναι γεννη-
μένα να σέρνονται στο χώμα 
και την λάσπη. Εμείς για να 
μπούμε στο σπίτι μας, καθα-
ρίζουμε τα παπούτσια μας. Η 
πείρα είναι δάσκαλος.

Μπορούμε να εκπαι-
δεύσουμε, να μορφώ-
σουμε έναν άνθρωπο 

ακόμη να γίνει Ακαδημαϊκός 
Δάσκαλος. Δεν μπορούμε 
όμως να τον κάνουμε έξυ-
πνο. Αυτό είναι αποκλειστική 
δουλειά της μητέρας φύσης.

Όταν δίνεις κάτι, ζητώ-
ντας πολλαπλή επι-
στροφή, λέγεται εκμε-

τάλλευση.  Όταν δίνεις σε 
ένα πραγματικά ανήμπορο, 
λέγεται καλοσύνη. Δεν δί-
νουμε ποτέ σε έναν τεμπέλη 
γιατί είναι επαγγελματίας και 
παράσιτο.

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

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κο-
ρονοϊού ισχύουν από την Δευτέρα 21/9 και για δύο εβδομά-
δες έως τις  4 Οκτωβρίου στην επιδημιολογικά επιβαρυμένη 

Αττική. Ειδικότερα θα ισχύσουν τα εξής μέτρα:  -Θεσπίζεται ανώτα-
το όριο 9 ατόμων για τις συναθροίσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς 
χώρους.  –Αναστέλλονται οι συναυλίες τόσο σε ανοικτούς όσο και 
σε κλειστούς χώρους.  –Αναστέλλονται οι προβολές σε κλειστούς 
κινηματογράφους. –Θεσπίζεται ανώτατο όριο έως 20 ατόμων σε γά-
μους, βαφτίσια και κηδείες. –Συστήνεται στους άνω των 65 ετών ο 
περιορισμός στις επόμενες 14 ημέρες τις μετακινήσεις τους στις απο-
λύτως αναγκαίες. 

Οι καταλήψεις από τους μαθητές - αρνητές μάσκας, που σιγο-
ντάρουν οι γονείς, δεν είναι το μόνο παρατράγουδα της δεύτε-
ρης ημέρας λειτουργίας των σχολείων. Κάποιοι γονείς έστειλαν 

εξώδικα σε εκπαιδευτικούς, με τα οποία τους καθιστούν υπεύθυνους 
αν αρρωστήσουν τα παιδιά τους από τη χρήση μάσκας ή επειδή αρνού-
νται να επιτρέψουν την είσοδο στο σχολείο, χωρίς αυτή. Μία άλλη μορ-
φή αντίδρασης κάποιων γονέων, είναι να δίνουν στους εκπαιδευτικούς 
υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες γνωστοποιούν ότι θα κρατήσουν τα 
παιδιά τους στο σπίτι για όλη τη σχολική χρονιά! Επ’ αυτού ο κ. Ροζά-
κης υπογράμμισε ότι ποινικές ευθύνες φέρει ο γονέας, καθώς η εκπαί-
δευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική.

Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη , που εκφράζει την πλειο-
ψηφία.    Και όσοι θέλετε να κάνετε σοβαρό τον αγώνα του 
«δεν φοράω μάσκα», πηγαίνετε στα νοσοκομεία να αγωνι-

στείτε κοντά στους ανθρώπους που μάχονται καθημερινά για την 
υγεία όλων.  Η τόση επιμονή και άρνησή σας είναι προσβολή για 
όσους δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή, προσβολή για όσους 
έχασαν τη ζωή τους, προσβολή για τις οικογένειές τους.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς απάντησε στο αν υπάρχει ενδεχόμενο τοπι-
κών lockdown σε δήμους, σε περίπτωση που συνεχιστεί η αυξη-
τική τάση των κρουσμάτων κορονοϊού. «Δεν υπάρχουν και διε-

θνώς πρωτόκολλα διαχείρισης που να αφορούν σε τοπικά lockdown σε 
επίπεδο δήμων. Δεν υπάρχει καμία λογική και δεν υπάρχει καμία δυνα-
τότητα εφαρμογής κάτι τέτοιου. Είναι ουτοπικό. Είναι εξωπραγματικό», 
ανέφερε αρχικά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας στη σημερινή ενη-
μέρωση από το υπουργείο Υγείας. Το lockdown είναι η τελευταία λύση».

Ρεκόρ κρουσμάτων στην αττική.  «Κόκκινες» περιοχές, αυ-
τή τη στιγμή θεωρούνται τα Πετράλωνα, η Κυψέλη, το Πε-
ριστέρι, τα Σεπόλια, η Πλατεία Αττικής, το Φάληρο και η 

Καλλιθέα, όπως επίσης το Περιστέρι και η Κηφισιά. Την  Δευτέρα  
21/9,  σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ στα κρούσματα κορονοϊού με 
τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει 453 νέα. Στα καθημερινά κρούσματα, 
που έχουν πάρει την ανηφόρα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία 
και ενισχύοντας την φημολογία για τοπικά lockdown και μάλι-
στα ειδικά για την Αττική. 

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί στον Δήμο Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού μετά την πρωτοβουλία του Δημάρ-
χου, κυρίου Τσίρμπα, να στείλει την Αστυνομία να τερματί-

σουν τις καταλήψεις στα σχολεία της πόλης. Να σημειώσουμε πως 
ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής διευκρινίζει, 
για να μην υπάρξει παρερμηνεία, πως «σαν Δήμος θα επέμβουν 
θεσμικά με την τεχνική υπηρεσία ΜΟΝΟ εφόσον ζητηθεί επίσημα 
από τον εισαγγελέα».

Στο «χορό» των καταλήψεων έχουν μπει από τις αρχές της 
εβδομάδος πέντε σχολεία του δήμου Αχαρνών, με βασικά 
τους αιτήματα τη μη χρήση μάσκας, τη μείωση του αριθμού 

των μαθητών στις τάξεις και την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτι-
κό προσωπικό.  Συγκεκριμένα, στον Δήμο Αχαρνών, υπό κατάλη-
ψη βρίσκονται το 4ο ΓΕΛ, το 1ο ΕΠΑΛ, το Λύκειο Θρακομακεδόνων, 
το Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων και το 12ο γυμνάσιο στο Ολυμπια-
κό χωριό. . Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και η Αρμόδια για θέματα παι-
δείας, Αντιδημαρχία βρίσκονται σε διαρκείς διεργασίες με την εκπαι-
δευτική κοινότητα, προκειμένου ν΄αντιμετωπιστεί άμεσα και καθο-
λικά το πρόβλημα και να μην χαθούν άλλες ώρες μαθημάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συλλόγου Πελλοποννησίων Αχαρνών: « Ενη-
μερώνουμε ότι λόγω των αυξημένων κρουσμάτων του covid 
19 και ακολουθώντας τις οδηγίες και τα μέτρα που ανακοινώ-

θηκαν από την πολιτεία αναστελονται ολες οι δραστηριότητες του 
συλλογου.  Καλώς εχόντων των πραγμάτων τα τμήματα χορού και 
γυμναστικής θα επαναλειτουργησουν από την Δευτέρα 05 Οκτωβρί-
ου λαμβάνοντας πάλι οποιαδήποτε νέα μέτρα.  Προσοχή και Υπομο-
νή!!!  Με εκτίμηση το Δ.Σ

Αφουγκραζόμενοι με ευαισθησία τις εκκλήσεις των αρμό-
διων αρχών της χώρας για αίμα με συνεχή διάθεση προ-
σφοράς στον συνάνθρωπο, μέλη και φίλοι μας προσήλθαν 

τη Κυριακή 13/9/2020 στον κατάλληλα διαμορφωμένο με τα ισχύ-
οντα μέτρα ασφάλειας χώρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρ-
νών, δίνοντας αίμα – δωρίζοντας ζωή, στο ίδιο πνεύμα εθελοντι-
σμού και προσφοράς που τους χαρακτηρίζει εδώ και αρκετά χρό-
νια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθένα αιμοδότη μας και ένα με-
γάλο μπράβο στο προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού για την 
άψογη συνεργασία.

Οδηγίες του ΟΑΕΔ για την εξυπηρέτηση του κοινού στην Περι-
φέρεια Αττικής. Για το διάστημα από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρί-
ου έως και την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, η εξυπηρέτηση του 

κοινού στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στην 
Περιφέρεια Αττικής θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν 
προγραμματισμένου ραντεβού. Όσοι πολίτες προσέρχονται στα ΚΠΑ2 
της Περιφέρειας Αττικής χωρίς ραντεβού δεν θα εξυπηρετούνται. Όσοι 
πολίτες επιθυμούν να προσέλθουν σε ΚΠΑ2 στην Περιφέρεια Αττικής 
για υπηρεσίες που δεν παρέχονται ηλεκτρονικά και μόνο, θα πρέπει να 
υποβάλλουν αίτημα για ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://
www.oaed.gr/menoumespiti   επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Μια αλλιώτικη χρόνια ξεκίνησε , με ελπίδα και πίστη ότι όλες 
και όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και θα έχου-
με και πάλι μια δημιουργική χρόνια. Με πολύ συγκίνηση και 

αγάπη και τηρώντας όλα τα μέτρα κάναμε τον καθιερωμένο αγια-
σμό στα γραφεία μας ΕΓΕ Αχαρνών. Καλή χρονιά.

Την  ανεξαρτητοποίηση του ανακοίνωσε  ο Δημήτρης Δαμά-
σκος, η οποία έχει ως εξής: «Φίλες και φίλοι, είναι σχεδόν ακα-
τανόητο σε εμένα γιατί και για ποιο λόγο ένα χρόνο μετά τις εκλο-

γές, ο επικεφαλής της παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. επέλεξε να προσχωρήσει η 
Δημοτική ομάδα της παράταξης μας στην παράταξη του Δημάρχου. Η 
συμφωνία σύμπραξης που υπογράφηκε είναι αμετάκλητη (σύμφωνα 
με τον νόμο) και η διάλυση της δημοτικής μας ομάδας οριστική. Λυπά-
μαι πολύ γιατί κανένα από τα ενεργά μέλη και τους υποψήφιους δημο-
τικούς μας συμβούλους δεν ρωτήθηκε ποτέ για αυτή την απόφαση. Ού-
τε κανείς καταλαβαίνει τι άλλαξε μέσα σε μερικές μέρες και οι καταγγε-
λίες για ανικανότητα, αδιαφάνεια και κακοδιοίκηση μετατράπηκαν σε 
βαρύγδουπες δηλώσεις για ιστορική συμφωνία που θα αλλάξει τον τό-
πο μας. Λυπάμαι πολύ, αλλά η ενασχόληση μου με τα κοινά και η σχέ-
ση μου με αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο τους θέλω να είναι κα-
θαρή, τίμια και αξιόπιστη. Για αυτό και οφείλω να παραμείνω στο δημο-
τικό συμβούλιο ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος εκπροσωπώ-
ντας τα μέλη και τους φίλους του Δ.Ε.Κ.Α. που κατά πλειοψηφία από 
χτες εναντιώθηκαν ανοικτά στην παράδοξη αυτή σύμπραξη.»
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Έπιασαν τόπο οι ενέργειες του Σπύρου Βρεττού: 
Στον Ασπρόπυργο  οι  νέες  φυλακές 

Τ η δηµιουργία του «νέ-
ου Κορυδαλλού» 
στον Ασπρόπυργο 

επιβεβαίωσε και επίσηµα 
πλέον η κυβέρνηση µέσω 
συνέντευξης που παραχώ-
ρησε η Γενική Γραµµατέας 
Αντιεγκληµατικής Πολιτικής 
Σοφία Νικολάου στην εφη-
µερίδα «Βήµα της Κυρια-
κής». 

Η κ. Νικολάου ανέλυσε το 
πλάνο και το χρονοδιάγραµ-
µα, τονίζοντας πως στα «τέλη 
του 2021 η κατασκευή θα έχει 
µπει στην τελική της φάση». 

Με τον τρόπο αυτό έβαλε 
οριστικό τέλος στην παραφι-
λολογία που είχε ξεσπάσει επί 
µήνες στις Αχαρνές, όταν από 
διάφορες «πηγές» γινόταν 
λόγος για δηµιουργία των νέ-
ων φυλακών στην πόλη. Ο 
ίδιος ο Σπύρος Βρεττός διέ-
ψευδε κατηγορηµατικά τις 
φήµες και τα σενάρια, τονίζο-
ντας πως κάποιοι κινδυνολο-
γούν, εξυπηρετώντας µικρο-
πολιτικά συµφέροντα. 

Η αλήθεια είναι πως σύµ-
φωνα µε το δικό µας ρεπορ-

τάζ ο ∆ήµαρχος πριν ακόµη 
αναλάβει καθήκοντα, κατά το 
περσινό καλοκαίρι, είχε προ-
βεί σε σειρά συναντήσεων, 
ούτως ώστε να διασφαλίσει 
πως δεν θα µεταφερθούν στις 
Αχαρνές οι φυλακές που στε-
γάζονται στον Κορυδαλλό. 
Αποδείχτηκε ότι οι επαφές αυ-
τές επέφεραν αποτέλεσµα, 
κάτι που αποδεικνύεται πλέον 
εκ του αποτελέσµατος. 

∆ίχως άλλο πρόκειται για 

µια ακόµη επιτυχία του ∆η-
µάρχου σε ένα θέµα που πριν 
λίγους µήνες είχε γίνει σηµαία 
στην αντιπολιτευτική ρητορι-
κή κάποιων στην πόλη µας. 
Θα είχε ενδιαφέρον να δούµε 
τώρα τι λένε, αλλά δεν έχει 
ιδιαίτερη σηµασία πια. Ο Σπύ-
ρος Βρεττός και στο συγκεκρι-
µένο θέµα πάντως αποδείχτη-
κε φερέγγυος σε όσα υποσχέ-
θηκε αντίθετα µε όλους αυ-
τούς. 

ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ της η Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων ενηµερώ-
νει σχετικά µε διατάξεις φορολογι-
κού ενδιαφέροντος που περιλαµ-
βάνονται στον πρόσφατο Νόµο 
4714/2020. Μεταξύ αυτών, περι-
λαµβάνεται η διάταξη του άρθρου 
7 σχετικά µε τη φορολόγηση των 
γονικών παροχών χρηµατικών πο-
σών για την απόκτηση πρώτης κα-
τοικίας. 

Σύµφωνα µε τη νέα διάταξη, δεν 
θα ισχύει πλέον η αυτοτελής φορο-
λόγηση 10%, αλλά η πρώτη κλίµα-
κα φορολόγησης των γονικών πα-
ροχών και κληρονοµιών. 

Η συγκεκριµένη κλίµακα έχει 
αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ, 
ενώ τα επόµενα 150.000 ευρώ ο 
φορολογικός συντελεστής είναι 
1%, συνεπώς για µια γονική παρο-
χή χρηµατικού ποσού ύψους 
300.000 ευρώ ο φόρος ανέρχεται 

σε 1.500 ευρώ.Σύµφωνα µε την αι-
τιολογική έκθεση του νόµου, µε 
τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η οι-
κονοµική και οικογενειακή αυτοτέ-
λεια των τέκνων µέσω της παροχής 
κεφαλαίων από τους γονείς προς 
αυτά, προκειµένου αυτά να προ-
βούν στην απόκτηση, αποκλειστι-
κά, πρώτης κατοικίας, αναγνωρίζε-
ται η πραγµατική συµβολή των γο-
νέων στην αντιµετώπιση των ανα-
γκών της στενής οικογένειας, ιδίως 
στην παρούσα οικονοµική κατά-
σταση, ενώ ταυτόχρονα δίνεται 
ώθηση και στην οικοδοµική δρα-
στηριότητα.

Αλλαγές στη φορολογία γονικών παροχών
χρηµάτων για αγορά πρώτης κατοικίας

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

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

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

Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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ΝΕΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΣΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ 
Αθηνών  29 -   Πλατεία  Ηρώων  (Έναντι της Ιατρικής ∆ιάγνωσης)

Εφαρµόζουµε αυξηµένα

µέτρα πρόληψης και

υγιεινής στα κατάστηµα  µας

Καθαρισµός καταστήµατος: απολύµανση
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο.

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

Υποχρεωτική χρήση µάσκας ή ασπίδας προσώπου 
από όλο το προσωπικό.

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

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

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2464488

Υπηρεσία Πληρωµής Λογαριασµών tora 

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

Πλήρωσε µε κάρτα ανέπαφα και χτίσε το αφορολόγητό σου

Μέχρι αργά το βράδυ, ακόµα και Σαββατοκύριακα

Σε χιλιάδες καταστήµατα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα

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



ΣΕ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ κλίµα πραγ-
µατοποιήθηκαν- το πρωί της Κυ-
ριακής 20 Σεπτεµβρίου 2020- οι 
δηµαιρεσίες για την εκλογή νέου 
Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου Αχαρνών µετά την πο-
λιτική σύµπραξη της ∆ηµοτικής 
Αρχής µε την παράταξη  «∆Ε-
ΚΑ».

Στην αρχή της διαδικασίας ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών,Σπύρος 
Βρεττός αναφέρθηκε  στη συνερ-
γασία των δύο πρώτων παρατά-
ξεων της πόλης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται 
για µια απόφαση νευραλγικής σηµασίας προς 
όφελος του δήµου. Παράλληλα, ο κ.Βρεττός 
άφησε ανοικτή την πόρτα σε νέες συνεργασίες, 
προτρέποντας τους δηµοτικούς συµβούλους να 
αποβάλλουν αγκυλώσεις και στερεότυπα που 
τους αποτρέπουν από τη συνεργασία, µε στόχο 
την ανάπτυξη της πόλης.  «Είµαστε διοίκηση 
εδώ κι έναν χρόνο και θεωρώ ότι η συνεργασία 
µε δηµοτικούς συµβούλους που έχουν γνώσεις 
και διάθεση να προσφέρουν στην πόλη τους εί-

ναι ότι καλύτερο. Πρέπει να στα-
θούµε στο ύψος των περιστάσε-
ων και να αντιληφθούµε όλοι ότι 
είµαστε συνυπεύθυνοι για ότι θε-
τικό ή αρνητικό γίνεται. Πρέπει 
να αφήσουµε το εγώ µας πίσω 
και να συνεργαστούµε όλοι µα-
ζί. Το άθληµα είναι οµαδικό και 
µόνο µε συνεργασίες µπορείς να 
πας µπροστά. Το θέµα είναι ποια 
πόλη θέλουµε µετά από χρόνια. 
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδη-
µα. Όποιος επιθυµεί να δουλέψει 

για το καλό της πόλης, η πόρτα είναι ανοικτή», 
τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής νέων µε-
λών στο προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου. το οποίο είναι,πλέον,το εξής:
-Πρόεδρος- Θέµης Οικονόµου, ∆ηµοτικός Σύµ-
βουλος- πρ. ∆ήµαρχος Θρακοµακεδόνων -Αντι-
πρόεδρος- Σπύρος Βάθης, (Αχαρνές Ξανά-Πέ-
τρος Βαρελάς)
-Γραµµατέας ∆.Σ-Όλγα Παυλίδου (Νέα ∆ύναµη-
Παν.Γρηγοριάδης)
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Σε συναινετικό κλίµα οι δηµαιρεσίες στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Ο Θέµης Οικονόµου νέος πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Ιστορική σύµπραξη στον ∆ήµο Αχαρνών µεταξύ των 
παρατάξεων «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος» και «∆ΕΚΑ» 
Πρακτικό σύµπραξης µε την παράταξη της ∆ηµοτικής Αρχής του Σπύ-

ρου Βρεττού υπέγραψαν σήµερα (14/9) ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «∆ΕΚΑ» Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και οι δηµοτικοί σύµ-

βουλοι. Με βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και την κυβερνησιµότητα στους ∆ήµους οι δύο µε-
γαλύτερες παρατάξεις θα λειτουργούν πλέον ενιαία εντός της 
προγραµµατικής τους σύγκλισης.

Πρόκειται για µια ιστορικής σηµασίας σύµπραξη, η οποία πέ-
ραν της ουσιαστικής της σηµασίας για τη λειτουργία του ∆ήµου, 
λειτουργεί και ως αφετηρία µιας νέας εποχής για την Αυτοδιοίκη-

ση σε ευρύτερο πλαίσιο. Η συνένωση χωρίς στενά κοµµατικά ή 
παραταξιακά εµπόδια αποτελεί ανέκαθεν την απαίτηση κάθε το-
πικής κοινωνίας µε γνώµονα το καλό της πόλης, κάτι που επεσή-
µαναν τα µέλη των δύο παρατάξεων. Με δεδοµένο το πνεύµα συ-
νεργασίας, αλληλεγγύης και συνεισφοράς µακριά από εγωι-
σµούς, ιδιοτέλειες και στείρες αντιπαραθέσεις καλλιεργείται ένα 
ιδανικό κλίµα στο οποίο µπορεί να ευδοκιµήσει η πρόοδος, η 
ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός.

Σε δηλώσεις τους ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και 
ο κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκαν στις συνοµι-

λίες που έγιναν µε ειλικρινείς προθέσεις και τόνισαν πως θα εργα-
στούν µε αποκλειστικό γνώµονα την επίλυση των προβληµάτων 
της πόλης και της βελτίωσης της καθηµερινότητας κάθε δηµότη.

Με ραντεβού η εξυπηρέτηση του κοινού 
στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών
Σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, από σήµερα ∆ευτέρα 21 Σεπτεµβρίου 2020 
έως και την 4η Οκτωβρίου 2020, ισχύουν τα κάτωθι:
• Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δηµόσιους και ιδιωτι-
κούς, επιβάλλεται η χρήση µη ιατρικής µάσκας προστασί-
ας. Από την υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου εξαι-
ρούνται όσοι εργάζονται σε ατοµικό χώρο, χωρίς την πα-
ρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
• Σε περίπτωση παράβασης της παρ.1 επιβάλλεται για κάθε 
παράβαση διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα ευρώ (150) 
€.
• Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δηµόσιες υπηρεσίες γίνεται µόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, 
κατόπιν προηγούµενου ραντεβού και δύναται να πραγµατοποιείται µέχρι τις 16:00 για όσες 
υπηρεσίες λήγει µέχρι τις 15:00 σύµφωνα µε τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις.
• Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να προγραµµατίσετε τα ραντεβού σας µπορεί-
τε να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ∆ήµου Αχαρνών στα εξής τηλέφωνα: 213-
2072300 – 301, καθώς και στα τηλέφωνα των υπηρεσιών όπως αναγράφονται στην ιστοσελί-
δα του ∆ήµου.
Επίσης µπορείτε να αποστείλετε τα αιτήµατά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@acharnes.gr.

O Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων
ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ στο πλαίσιο της έναρξης της σχολικής πε-
ριόδου και της εφαρµογής της προσχολικής εκπαίδευσης, αφου-
γκραζόµενος την ανησυχία των γονέων για το ξεκίνηµα της νέ-
ας σεζόν, επιθυµεί να ενηµερώσει για τις µέχρι τώρα ενέργειές 
του, αλλά και την παρούσα κατάσταση.

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινιστεί πως ο ∆ήµος Αχαρνών 
λόγω του µεγάλου του πληθυσµού ήταν ένας από αυτούς που 
είχαν µεγαλύτερη ανάγκη αιθουσών. Συγκεκριµένα απαιτούνταν 
για τη λειτουργία της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης η δη-
µιουργία 23 αιθουσών. 

Οι  7 αλήθειες για τη δίχρονη προσχολική αγωγή
Ο ∆ήµος Αχαρνών ήταν, αν όχι µε τη µεγαλύτερη, ένας από 

αυτούς που είχαν µεγαλύτερη ανάγκη αιθουσών λόγω του µε-
γάλου του πληθυσµού. Ανάγκη για δηµιουργία 23 αιθουσών.

Ο ∆ήµος Αχαρνών κλήθηκε να προετοιµαστεί ξεκινώντας 
από το µηδέν. Η τοποθέτηση των αιθουσών γίνεται από την 
ΚΤΥΠ, όπου όµως διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις, καθώς η εται-
ρεία µε την οποία συνεργαζόταν ανέλαβε τις αίθουσες για πολ-
λούς δήµους. Με συντονισµένες ενέργειες του ∆ηµάρχου κ. 
Σπύρου Βρεττού, της Αντιδηµάρχου Παιδείας κ. Λουίζας Κοσµί-

δη και των υπηρεσιών τοποθετήθηκαν οι περισσότερες και απο-
µένουν πλέον συµπληρωµατικές εργασίες. Το χρονοδιάγραµµα 
δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, καθώς εξαρτάται από 
την πρόοδο των εργασιών της ΚΤΥΠ, αλλά υπολογίζεται ως τα 
τέλη του Σεπτεµβρίου.

Με απόφαση του ∆ηµάρχου Αχαρνών δίδονται προς χρή-
ση από τα νηπιαγωγεία οι αίθουσες των παιδικών σταθµών του 
∆ήµου, ούτως ώστε «το κάθε παιδί να πάει σχολείο κοντά στη 
γειτονιά του». Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκαν περίπου 300 

θέσεις για την προσχολική αγωγή.
Η Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης βρίσκεται σε ετοι-

µότητα να καλύψει τις όποιες ανάγκες µεταφοράς ενδεχοµένως 
προκύψουν.

Η κατανοµή των παιδιών παραµένει στην αποκλειστική αρ-
µοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατο-
λικής Αττικής (που εδρεύει στα Γλυκά Νερά), η οποία καθορίζει 
σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει κάθε παιδί.

 «Είµαστε εδώ για να λύνουµε τα προβλήµατα», ανέφερε ο 
κ. Σπύρος Βρεττός, τονίζοντας πως µε διάθεση συνεργασίας µπο-
ρεί να αντιµετωπιστεί όποιο πρόβληµα τυχόν παρουσιαστεί, κα-
θώς όλες οι υπηρεσίες παραµένουν διαθέσιµες. Παράλληλα η 
πρώτη µέρα λειτουργίας θα βρει όλα τα νηπιαγωγεία καθαρά, 
εξοπλισµένα µε τα απαραίτητα αντισηπτικά και άλλα µέσα προ-
στασίας, ενώ θα έχει τοποθετηθεί και το προσωπικό καθαριότη-
τας. Η ∆ηµοτική Αρχή από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε τη δι-
οίκηση του ∆ήµου έχει αποδείξει πως βάζει τα θέµατα παιδείας 
σε βασική προτεραιότητα, κάτι που αποδεικνύεται καθηµερινά.

«Όλα τα παιδιά της προσχολικής αγωγής  πάνε σχολείο» τονίζει ο ∆ήµος Αχαρνών 
Προς χρήση και αίθουσες των Παιδικών Σταθµών

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ του δήµου Αχαρνών αναφορικά 
µε το χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα «Αντώνης Τρί-
τσης» στο οποίο πρόκειται να ενταχθεί µια σειρά ανα-
πτυξιακών έργων συζητήθηκε ευρέως κατά τη συνά-
ντηση εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στο δηµαρ-
χείο, µε τη συµµετοχή του Γενικού ∆ιευθυντή του ∆ή-
µου Αχαρνών Νίκου Γεωργακόπουλου και των 
∆ηµοτικών Συµβούλων Παναγιώτη Αναγνωστόπου-
λου, Νίκου ∆αµάσκου και Χρύσανθου Κόνταρη.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση εργασίας µετά τη 
σύµπραξη των δύο µεγαλύτερων παρατάξεων ενώ ανα-
µένονται ακόµη περισσότερες µε σκοπό τη πλήρη ενσω-
µάτωση των νέων συνεργατών στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου.

«Η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του αναπτυξια-
κού προγράµµατος έργων «Αντώνης Τρίτσης» για την Αυ-
τοδιοίκηση θα αναβαθµίσει συνολικά την πόλη µας και 
γι’αυτό δουλεύουµε συστηµατικά» τόνισε ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Συνάντηση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών για το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης»
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Την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους νέους Αντιδημάρχους του 
Δήμου Αχαρνών αποφάσισε σήμερα ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κ. Σπύρος Βρεττός. Ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχοι από την 17η 

Σεπτεμβρίου 2020 ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι 
και ο Δήμαρχος τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Αντιδήμαρχος Συντο-
νισμού Δημοτικού Έργου. Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες 
της επιχειρησιακής υποστήριξης του Δημάρχου για την παρακο-
λούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμού του Δημοτικού 
έργου, την πρόταση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Τεχνικού 
Προγράμματος και του Προγράμματος Δράσης, την παροχή οδη-
γιών και κατευθύνσεων, συντονίζοντας τις υπηρεσίες ως προς την 
άσκηση του έργου τους, την παρακολούθηση των δραστηριοτή-
των των Νομικών Προσώπων του Δήμου, την πρόταση συγκρό-
τησης ομάδων έργου.

ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ : Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού, Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων. Του μεταβιβάζεται η άσκηση 
αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη Διεύθυνση των Διοικητικών 
Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης των ΚΕΠ, καθώς και τη μέριμνα για 
τα αδέσποτα και την τήρηση διατάξεων που αφορούν τα ζώα συ-
ντροφιάς.

ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ : Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτικού 
Σχεδιασμού και Δημοτικής Αστυνομίας. Του μεταβιβάζονται οι αρ-
μοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δι-
εύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσι-
ών, Έργων & Πολεοδομίας. Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρε-
σίας Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών.

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς. Της μεταβιβάζονται οι αρμοδι-
ότητες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέ-
ας Γενιάς.

ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ : Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Δι-
εύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας. Του μεταβιβάζονται οι αρμο-
διότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης. Του μεταβιβάζονται οι αρμοδι-
ότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Πρόνοιας, Ισότητας & Δημόσιας Υγείας. Του μεταβιβάζονται οι αρ-
μοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.  

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Αντιδήμαρχος Έργων Αυτεπι-
στασίας, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου. Του 
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων Συντήρησης έρ-
γων & Κατασκευής έργων με αυτεπιστασία και Εξωτερικών Συνερ-
γείων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων από τη Διεύθυν-
ση Τεχνικών Υπηρεσιών, του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης 
Δημοτικών Κοιμητηρίων και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Απορριμμάτων. Του ανατίθενται οι 
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και 

του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και 
Εξοπλισμού.

Επίσης ορίζει ως κατά τόπον Αντιδημάρχους τον Βρεττό Μιχα-
ήλ για τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και τον Κωφό Δημήτριο 
για τη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων και τους μεταβιβά-
ζει τις αρμοδιότητες της ευθύνης λειτουργίας των αντίστοιχων δη-
μοτικών υπηρεσιών και της συνεργασίας με τους προέδρους των 
Συμβουλίων των δύο Κοινοτήτων και των εκπροσώπων τους.  

Αναπληρωτής Δήμαρχος σε περίπτωση κωλύματος ή απου-
σίας του Δημάρχου ορίζεται ο Βρεττός Μιχαήλ και σε περίπτωση 
που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται 
να ασκεί ο Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. Η τέλεση των πολιτι-
κών γάμων θα πραγματοποιείται από τους Αντιδημάρχους Βρετ-
τό Μιχαήλ και Αραμπαντζή Ευάγγελο.

Ανακατατάξεις και νέες Αντιδημαρχίες στον Δήμο  Αχαρνών μετά τη συνένωση των Παρατάξεων  «Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος» και «ΔΕΚΑ» 

Η απόφαση του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού για τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων Δήμου Αχαρνών 

Μεγάλο το κέρδος του Δήμου Αχαρνών από την επένδυση στον πολιτισμό 
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι Βραδιές Πολιτισμού 2020, που έφεραν στις Αχαρνές εξαιρετικές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις  
ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ μουσική εκδήλω-
ση ολοκληρώθηκαν την Κυριακή (20/9) το 
δεύτερο φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού στις 
Αχαρνές». Το κοινό είχε την ευκαιρία να απο-
χαιρετίσει τη διοργάνωση, απολαμβάνοντας 
τους «LesAuRevoir», αλλά και ένα σόου πυ-
ροτεχνημάτων. Με την παράσταση αυτή ολο-
κληρώθηκε το φεστιβάλ που κράτησε συ-
ντροφιά στους Αχαρνείς για 25 νύχτες, φιλο-
ξενώντας εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θεατρι-
κές και μουσικές παραστάσεις. Κι όλα αυτά σε 
ένα ανακαινισμένο Δημοτικό Αμφιθέατρο, το 
οποίο εντυπωσίασε όλους αυτούς που το επι-
σκέφθηκαν, καθώς διαπίστωσαν τόσο τις αι-
σθητικές όσο και τις χρηστικές βελτιώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός από πέρσι εί-
χε διατρανώσει την άποψή του πως ο πολιτι-
σμός πρέπει να στηριχτεί και να αναδειχτεί με 
κάθε τρόπο στην πόλη μας. Και φρόντισε αυ-
τό να το κάνει πράξη και να το μετουσιώσει σε 
ένα φεστιβάλ που πλέον καθιερώνεται στη 
συνείδηση των δημοτών, αλλά και των καλ-
λιτεχνών. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΗ-
ΚΕΑ Γιάννης Νίκας με τους συνεργάτες του 
φρόντισε τα πάντα να κυλήσουν ομαλά σε μια 

δύσκολη ομολογουμένως περίοδο. Τα μέτρα 
προστασίας τηρήθηκαν απαρέγκλιτα και δεν 
παρατηρήθηκε το παραμικρό πρόβλημα. Πα-
ράλληλα οι συνεργάτες του ήταν καθημερι-
νά στις επάλξεις, φροντίζοντας για κάθε λε-
πτομέρεια. Όλοι όσοι παρακολούθησαν κά-
ποια παράσταση είχαν τα καλύτερα σχόλια 
για το θέατρο και τη λειτουργία του καθ’ όλο 
το διάστημα του φεστιβάλ. 

Το μεγαλύτερο κέρδος όμως είναι η επέν-
δυση που έγινε στον πολιτισμό σε μια δύσκο-
λη περίοδο για τον χώρο της τέχνης. Δεν είναι 
τυχαίο πως όλοι οι συμμετέχοντες, ηθοποιοί, 
τραγουδιστές και παραγωγοί ευχαρίστησαν 
τον Δήμο για την ευκαιρία που τους έδωσε. 

Την ώρα που πολλοί άλλοι δήμοι έσπευσαν 
να ακυρώσουν κάθε προγραμματισμένη εκ-
δήλωση, οι Αχαρνές έγιναν μια πόλη που 
στήριξη έμπρακτα τις καλλιτεχνικές προσπά-
θειες. 

Ακόμη και μεγαλύτεροι δήμοι επέλεξαν 
να ακυρώσουν όλες τις παραστάσεις, ενώ ο 
Δήμαρχος και η ΔΗΚΕΑ έμειναν σταθεροί 
στην προσπάθειά τους, αν και αυτό σήμαινε 
περισσότερο κόπο, μεγαλύτερο κόστος και 
πάρα πολύ άγχος. Μάλιστα ακόμη και στις 
ακυρώσεις που υπήρξαν επέδειξαν άριστα 
αντανακλαστικά, με τις αντικαταστάσεις που 
έκαναν και ήταν εξαιρετικής ποιότητας. 

Ιδιαίτερα θετικό δείγμα γραφής ήταν η 

συμμετοχή των δημοτών σε παραστάσεις οι 
οποίες χαρακτηρίζονται πιο «βαριές», όπως 
ήταν παράσταση της Κατερίνας Διδασκάλου 
«η πόρνη από πάνω», «Τα τετράδια της Αν-
ζέλΚουρτιάν», η Αντιγόνη σε σκηνοθεσία 
Μουμουλίδη ή η μουσική παράσταση της Ευ-
ανθίας Ρεμπούτσικα. Μια έμπρακτη απόδειξη 
πως οι συμπολίτες μας διψούν για ποιοτικές 
παραστάσεις, ακόμη και σε μια δύσκολη πε-
ρίοδο. 

Μια πολύ όμορφη προσπάθεια, που αξί-
ζει τα συγχαρητήρια όλων μας. Είναι σίγουρο 
πως η φετινή επιτυχία μας γεμίζει προσδοκίες 
για ακόμη καλύτερη συνέχεια του χρόνου και 
μακάρια υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης,  
2.Αραμπαντζής Ευάγγελος, 3.Βρεττός 
Μιχαήλ, 4.Κατσανδρή Χριστίνα, 5.Δα-
μάσκος Νικόλαος, 6.Τοπαλίδης Ευστά-
θιος, 7.Πετάκος Γεώργιος, 8.Κωφός 
Δημήτριος, 9.Σιδηρόπουλος Γεώργιος, 
10.Κοντάρης Χρύσανθος, 11.Ξαγορά-
ρης Νικόλαος
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ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ -  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

 -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΝΘΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΕΛΕΝΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΓΙΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΙ ΝΕΛΛΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΦΕΥΓΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -  

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΑΛΙΚΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΜΠΙΛΙΡΗ ΓΩΓΩ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΧΑΡΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ -   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΘΑΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΗΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΒΑΤΖΙ∆ΗΣ ΝΩΝΤΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΟΡΙ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ -   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΡΚΟΥΤΙ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΛΤΣΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

 ΑΘΗΝΩΝ

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ -   

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -    

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -    

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -    

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΙΟΥΣΙ ΑΝΤΡΙΑΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ ΠΑΤΡΙΚ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α∆ΑΜΟΥ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΤΑΣΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΜΙΝΤ ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΟΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -    

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΡΙ∆Η ΟΛΓΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑ∆Η ΗΛΙΑΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΒΟΥΛΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΖΑΒΕΛΑ ΧΡΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑ ΒΕΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΠΕΡΕΖΗ ΒΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΥΡΟΥΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΟΥΡΟΥΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  -  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΙΣΣΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΚΙΝΙ ΜΑΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΡΑΒΙΑ ΣΥΛΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΖΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΚΑΜΒΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ -  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΓ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ -  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΙΤΑΡΙ∆ΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΑΣΛΙΑΙ ΜΑΡΣΙΝΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ    

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ   

 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ    

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ   

 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΩΝΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ -  ΕΛΛΗΝΙΚΟ   

 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΡΟ∆ΟΥ

ΧΟΛΙ∆ΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

 ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ∆ΙΕΘΝΕΣ   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

 ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

 ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΕΜΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

 ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΤΙΑΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΡΩΝΙ∆Η ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΟΤΖΑ (ΓΚΟΛΕΜΗ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΛΙΖΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ -  ΕΘΝΙΚΟ   

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΖΑΙ ΕΡΜΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 2 & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 2 - ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κεντρική πλατεία Αχαρνών) • ΤΗΛ: 210-2461236 • ΝΕΟ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2 - ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΚ. 136 74 • www.mpoutsikos-ekseliksi.gr • e-mail: mpoutsikos.ekseliksi@gmail.com • f: mpoutsikos.ekseliksi

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2020 ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ
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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 ην ώρα που στο κέντρο της Αθήνας ο κό-
σμος έπινε τον καφέ του στο θρυλικό Θων 
και τον Απότσο,η το Ζόναρς και το Νέον της 

Ομόνοιας χώρια τους γνωστούς καφενέδες του 
Συντάγματος εδώ λίγο παραέξω' στο δικό μας το 
χωριό μύριζε αχνιστό καφέ από την χόβολη σε 
όλη την πλατεία και τίποτα δεν είχε να ζηλέψει 
από την Αθήνα.. 

Μερικά από τα δικά μας καφενεία ήταν του : 
«Λούτση» του «Γκίκα» του «Τσαμάλη» του «Φού-
σκα» του «Χειλετζάρη» του «Κρασάκη» του «Τρέλ-
λα» του «Ραπανά» η «Αίγλη» του «Μπαλαούρα» 
ακόμα και του «Τριβέλλα» στην Παναγίτσα η και του 
«Νικήτα» στο σταθμό όμως και πάρα πολλά άλλα. 

Την ίδια ώρα στα τραπεζάκια που απλώνονται 
έξω, στα πεζοδρόμια γύρω από την εκκλησία σε στε-

νά και σε άλλες μικρότερες πλατείες η αλάνες ο κό-
σμος πληθαίνει. Λίγα τραπεζάκια μένουν άδεια. Εί-
ναι μια εποχή που ο κόσμος ζει το έξω. Γιατί μέσα στο 
σπίτι έχει πολύ λίγα πράγματα να κάνει πέρα από την 
εφημερίδα και ένα ράδιο και αυτό σε λίγα σπίτια.

 Θα επανέρθουμε ξανά με τα καφενεία στο μέλ-
λον γιατί είναι ένα θέμα που έχει πολλές νοσταλγι-
κές προεκτάσεις..

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

Τα παλιά στέκια  
του Μενιδιού μας

1950 καφενείο Παρνης,κεντρικη Πλατεία του Γκικα Χρή-
στου (κιτσάρα) μαζι με Γκίκα Νικόλα Μουστακατος Φά-
νης (κελεμεος ) Τριβελλας Παναγιώτης ( Μυλωνάς )

Παρεα αντρων το 1957 Κεντρική Πλατεία, στο καφενείο 
του ́ ΄Φούσκα΄΄Αρχειο Αλκη Συρμα)

Στον καφενε του Χειλετζαρη (τζαρη).εκει που ηταν τα 
υποδηματα του Καλογρανη to 1925

Εδω στο καφε 
Μπυρος (Tου 
λουτση)περι-
που το 1947.
Αρχειο Χρη-
στου Μπυρου

Ειμαστε στο 
1937.. ο Χρη-
στος Βρεττος 
με την παρεα 
του σε καφε-
νειο διπλα 
στον Αγιο 
Βλαση(αρχειο 
Τασου Βρετ-
του)

Στο il vivo απενα-
ντι απο τα goodys 
το 1962 σε μερα 
πανηγυριου ζωο-
δοχου πηγης.και 
φυσικα η fix ρεει 
αφθονη(αρχειο 
Χρηστου Μιχα)

Καφενειο 
Ανατολη 
Νικου γκικα 
δεκαετια 50

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1967 Ταβέρνα Παντελή Τσαμάλη, (οδός Σακελαρίου), όρθιος 
στη μέση με το μαύρο σακάκι ο ιδιοκτήτης Παντελής Τσαμάλης(αρχειο 
Μιμη Πελεκιδη ΠΑΝΩ: δεκαετια του 50 στην κεντρικη πλατεια μας με πα-
ρεα που την α Κέντρο ΔΡΟΣΙΆ ιδιοκτησίας του Γκικα Δημητρίου και στη 
φωτογραφια βρισκονται στο καφενεί
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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

1ος  ΧΡΟΝΟΣ  Στέκι Πολιτισµού της ΚΝΕ στο Μενίδι

ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ
Στις 20 Οκτώβρη το Στέκι Πολιτι-
σµού και Νεανικής ∆ηµιουργίας 
της ΚΝΕ στο Μενίδι συµπληρώ-
νει ένα χρόνο λειτουργίας και 
δράσης. Το Στέκι στεγάζεται σε 
ένα όµορφο και ζεστό χώρο στην 
κεντρική Πλατεία του Μενιδίου 
και συγκεκριµένα Κεντρική Πλα-
τεία  6  στον  1ο όροφο. 

Είναι ένας χώρος που διαµορ-
φώθηκε µε την προσωπική εργα-
σία µελών της ΚΝΕ και µε την προ-
σφορά οικονοµικής βοήθειας από 
απλό κόσµο που στήριξε αυτή τη 
µεγάλη προσπάθεια. 

Ήταν πριν περίπου 1 χρόνο όταν οι Οργανώσεις της ΚΝΕ στο Μενίδι, πραγµατοποί-
ησαν µια µεγάλη νεανική συναυλία στην Κεντρική Πλατεία, που σηµατοδότησε την έναρ-
ξη της λειτουργίας του Στεκιού. Μια πρωτοβουλία πρωτότυπη για την περιοχή µας, που 
τα µέλη της ΚΝΕ την υλοποίησαν µε µεράκι και πείσµα. 

Τα µέλη της ΚΝΕ, επιδιώκουν το Στέκι, να δώσει ακόµη µεγαλύτερη πνοή και διέξο-
δο στις αναζητήσεις της νεολαίας της περιοχής, στον πολιτισµό, τη δηµιουργία, την ποι-
οτική ψυχαγωγία, τη συλλογική δράση. Σε µια περιοχή που µε ευθύνες όλων των Κυ-
βερνήσεων,  Περιφερειακών και ∆ηµοτικών Αρχών, βγάζει µάτι η υποβάθµιση και η ανυ-
παρξία δοµών και χώρων που η νεολαία µπορεί να έρθει σε επαφή µε τον πολιτισµό και 
να αναπτύξει τη δηµιουργικότητά της. Γι’ αυτό, χρειάζεται να δυναµώσει ο αγώνας των 
νέων της περιοχής για διεκδίκηση χώρων πολιτισµού και άθλησης, για δωρεάν πρόσβα-
ση της νεολαίας σε αυτούς. 

Ο χώρος και η λειτουργία του Στεκιού της ΚΝΕ δεν ήρθε µόνο να καλύψει ένα µεγά-
λο κενό που υπάρχει σε δοµές πολιτισµού στην περιοχή, αλλά  και για να συµβάλει στο 
δυνάµωµα του προβληµατισµού και της αµφισβήτησης στη νεολαία, στην επαφή της µε 
τα ιδανικά του αγώνα και µε το όραµα µιας νέας κοινωνίας που η νεολαία θα µπορεί 
πραγµατικά να ανασάνει. 

Μπροστά στον 1 χρόνο λειτουργίας του Στεκιού, οι πολιτιστικές του οµάδες ετοιµά-
ζουν πολύµορφες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που σύντοµα θα ανακοινωθούν.  

Η νεολαία της περιοχής που θέλει να λάβει µέρος στις πολιτιστικές οµάδες του Στε-
κιού µπορεί να δηλώνει συµµετοχή στο τηλέφωνο: 6986525192, e-mail : stekimenidi@
kne.gr

Instagram : stekimenidi_kne
Πολιτιστικές οµάδες που θα λειτουργήσουν:  Οµάδα φωτογραφίας, Θεατρική Οµά-

δα, Μουσική Οµάδα, Οµάδα «Κόκκινο Αερόστατο», για τους µικρούς µας φίλους, 
Οµάδα Ζωγραφικής , Κινηµατογραφική οµάδα

Τ.Ο. ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ  ΤΟΥ  ΚΚΕ

Ψέµατα και κυνισµός η απάντηση
της κυβέρνησης  για
τα οξυµένα προβλήµατα στα σχολεία
Για «ψέµατα και κυνι-
σµό» για τα οξυµένα 
προβλήµατα στα σχολεία 
του ∆ήµου Αχαρνών κα-
ταγγέλλουν την κυβέρ-
νηση οι Κοµµατικές Ορ-
γανώσεις Μενιδίου του 
ΚΚΕ, σχολιάζοντας τη 
γραπτή απάντηση του 
αρµόδιου υπουργού 
στην Ερώτηση βουλευ-
τών του ΚΚΕ που κατέθε-
σαν στη Βουλή. 

Συγκεκριµένα αναφέρουν: «Τα ψέµατα και ο κυνισµός του υπουργού Υποδοµών 
και Μεταφορών, Κων. Καραµανλή, στις 10 γραµµές που αφιέρωσε για την απάντησή 
του στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση του ΚΚΕ για τα οξυµένα προβλήµατα στις σχολι-
κές µονάδες του ∆ήµου Αχαρνών, αποτελούν ανοιχτή πρόκληση.

Ο υπουργός ή λέει συνειδητά ψέµατα ή δεν έχει ιδέα για τα πραγµατικά προβλήµα-
τα στα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών.

Ρωτάµε: ∆εν ξέρει ότι οι 19 αίθουσες - προκάτ, που επικαλείται στην απάντησή του, 
δεν έχουν ακόµα τοποθετηθεί παρόλο που η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει; ∆εν 
γνωρίζει ότι εξαιτίας αυτής της ανυπαρξίας, τµήµατα της Προσχολικής Αγωγής φιλοξε-
νούνται προσωρινά σε αίθουσες παιδικών σταθµών;

Πολύ περισσότερο, τολµάει να τις επικαλείται ως δείγµα κρατικής ευθύνης και µέ-
ριµνας για την Προσχολική Αγωγή, όταν πρόκειται για ένα πρόχειρο µέτρο µπροστά 
στο αδιέξοδο που η δική τους πολιτική έχει δηµιουργήσει;

Όσο για τα περί «άµεσου προγραµµατισµού» ανέγερσης νέων κτιρίων για ελάχι-
στες σχολικές µονάδες της περιοχής, όταν το πρόβληµα των σχολικών υποδοµών εί-
ναι γενικευµένο στην περιοχή, τον αφήνουµε στη χλεύη των εκπαιδευτικών, των γο-
νιών και των µαθητών. Πάντως, προς ενηµέρωσή του, στην περιοχή µόνο για ένα σχο-
λείο έχουν ξεκινήσει εργασίες και αυτές είναι ακόµα σε πρώιµο στάδιο, ενώ είναι στον 
«άµεσο προγραµµατισµό» σας, εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Ο κυνισµός και το ψέµα της κυβέρνησης, να πεισµώσουν τον λαό και τη νεολαία 
του Μενιδίου, δυναµώνοντας τη διεκδίκηση για το σχολείο που έχουµε ανάγκη, για το 
δικαίωµα στη µόρφωση και τη ζωή».
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

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

«Κηδείες, Επαναπατρισμούς, Μνημόσυνα, 
Ανθοστολισμούς, Στεφάνια»

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

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

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

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ μπαμπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

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

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

ΚΟΙΝΣΕΠ Λύχνος
Άνθη – Φυτά – Στολισμοί

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

40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την  ΚΥΡΙΑΚΗ    04  Οκτωβρίου  2020  και ώρα 

9.00 π.μ., 40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου –Αχαρνές,  για την ανάπαυση της 

ψυχής της πολυαγαπημένης μας Αδελφής και Θειας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΟΥΡΑΠΑ 
 

Ο ΑΔΕΡΦΟΣ:  Δημήτριος Τσουραπάς
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο καφές συλλυπητηρίων θα δοθεί  
στον καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΚΑΡ    ΜΙΧΑΗΛ    του   ΗΛΙΑ     και  
της  ΣΕΜΙΡΕ    το γένος ΓΙΑΖΙΤΖΙ,  που   
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η     
YILDIRIM   PATRICIA    του  ILYAS   και 
της CEMILE  το γένος  DIS  που γεννήθη-
κε στη  ΓΕΡΜΑΝΙΑ   και  κατοικεί  στην 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, πρόκειται να παντρευτούν, 
ο γάµος θα γίνει στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ-
∆ΟΝΕΣ -   ΑΧΑΡΝΩΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    του   
ΗΛΙΑ  και της ΕΥ∆ΟΞΙΑΣ   το  γένος  ΣΙΦ-
ΝΑΙΟΥ    που γεννήθηκε  στην  ΑΘΗΝΑ  
και  κατοικεί  στην  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ   – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ ,  και  η    ΠΟΥΡΑΪΜΗ   ΙΩΑΝΝΑ  του  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της  ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ,   το  
γένος   ΒΑΝΑ   που  γεννήθηκε στην  ΑΘΗ-
ΝΑ   και  κατοικεί  στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ,  πρόκειται να  παντρευτούν, ο γάµος 
τους  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.

ΕΝΩΣΗ   ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ενηµερώνουµε τα αγαπητά µας µέλη πως η έναρξη των χορευτικών τµηµάτων µεταφέρε-
ται για την ∆ευτέρα 5 Οκτωβρίου λόγω των περιοριστικών µέτρων που ανακοινώθηκαν 
και έχουν ισχύ από τις 21/9 έως και 4/10 στην περιοχή της Αττικής, αν και εφόσον δεν 

υπάρξει καινούργια ανακοίνωση. Νέα ανακοίνωση θα εκδοθεί την επόµενη εβδοµάδα!

ΣYΛΛOΓOΣ ΘEΣΣAΛΩN AXAPNΩN

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η  νέα χορευτική Χρονιά αρχίζει µε αισιοδοξία και αυστηρή

τήρηση υγειονοµικού πρωτοκόλλου Covid 19.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Παραδοσιακοί χοροί – Τµήµατα 
•Προσχολικής Ηλικίας – Παιδικά – Εφηβικά
•Ενηλίκων – Αρχαρίων – Προσωρηµένων

•Παραστάσεων – Αστικοί χοροί
•Χορωδία  - Θεατρική αγωγή.

Οι  Εγγραφές συνεχίζονται
Αχαρνέων Ιππέων & Μελποµένου 

Εργατικές κατοικίες Αχαρνών  -  Τηλ. 6972 030023.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας 

του  Θρησκευτικού σας Γάµου, την Τοπική µας 
∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». 

Με την πράξη αυτή  στηρίζεις την έκδοση
της  και  γίνεσαι   ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση 

της Ιστορίας του τόπου µας.
Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα  στο  697 2426684 
ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας στα  mail:  

nioras@gmail.com  και acharnaiki@gmail.com. 

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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 52 τ.µ. , στον  3ο 
όροφο,  στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6932 66 875.  
4∆256
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο Gady,  σχεδόν  καινούρ-
γιο, σε τιµή ευκαιρίας.  Τηλ. 210 2312773. 
4∆255
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι- ισόγειο - στο 
κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210 2402471. 4∆254.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα 40 
τ.µ. στην περιοχή Πανόραµα. Τηλ. 6907 
010116. 4∆254.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα δυ-
άρι  τρίτου ορόφου, 52 τ.µ. διαµπερές, στο κε-
ντρικό Μενίδι. Τηλ. 6932 668756. 4∆254.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην περιοχή Αγί-
ου Πέτρου. Το ένα 600 τ.µ. εντός σχεδίου, Οδός 
Λαβαρού 1821. Το άλλο 2500 τ.µ. επί της οδού 
Αγίου Πέτρου. Τηλ. 210 2464715 και 
6987701715. 4∆254
ΖΗΤΕΙΤΑΙ, από ηλικιωµένη  κυρία, µια οικιακή  
βοηθός, για παροχή συντροφιάς. Της προσφέ-
ρετε δωρεάν Γκαρσονιέρα διαµονής και τροφο-
δοσία και συµπλήρωµα  αµοιβή, κατόπιν συµ-
φωνίας. Τηλ. 6907 010116 κα  Λαζάρου.
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, µε συστάσεις αναλαµβάνει 
την φροντίδα ηλικιωµένων, και µε δουλειές 
σπιτιού, όπως µαγείρεµα , σιδέρωµα,κλπ.  Τηλ. 
6983 451883. 5∆255.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ενιαίος χώρος 40 τ.µ. , κουζίνα, 
- κάµαρα, µε µπάνιο. Πληροφορίες από 16.00 
έως 17.30 µ.µ. στα Τηλ. 211 4107574   και 6945 
506329. 4∆251. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ή δίδεται και αντιπαροχή, οικόπεδο 

340 τ.µ. στο κεντρικό Μενίδι (Οδός ∆ηµοσθέ-
νους). Τηλ.  6972 837565. 4∆251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 571 τ.µ. στην Κάτω Λίµνη, 
πλησίον οδού Λισίων,  στα Άνω Λιόσια. Τηλ.   
2114107574 και 6945 506329. 4∆251.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαµβάνει την φροντίδα 
ηλικιωµένων κατά προτίµηση νυχτερινή βάρ-
δια. Τηλ. 6981 035626. 4∆251.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά, κατά προτίµηση Μονοκα-
τοικία ή διαµέρισµα, µέχρι 60 τ.µ.  στις περιοχές 
Αγίου Πέτρου Α και Β . Τηλ. 6976 836287.  
4∆250.   
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 739. 10∆261
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτε-
ρα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. 20ετής εµπειρία- µεταδοτικότητα. Τιµές 
λογικές. Τηλ. 6972 265300. 5∆255.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, 
σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 ευρώ. Τηλ. 
6976 433192. 5∆255.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ  καθηγήτρια, παραδίδει µαθήµατα 
σε µαθητές   JUNIOR, ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και 
Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6971 896817. 
4∆251.

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, 27 Σεπτέµβριος 2020 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρ. Πολυτεχνείου 51. 2102477711
∆ευτέρα, 28 Σεπτέµβριος 2020 ● ΠΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792
Τρίτη, 29 Σεπτέµβριος 2020 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 2102477292
Τετάρτη, 30 Σεπτέµβριος 2020 ● ΣΙΣΚΟΥ-
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 
2102404494
Πέµπτη, 1 Οκτώβριος 2020 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22. 

2102466608

Παρασκευή, 2 Οκτώβριος 2020 ● ∆ΕΛΗΣΤΑ-
ΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 
2102444418

Σάββατο, 3 Οκτώβριος 2020 ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 90. 2102477724

Κυριακή, 4 Οκτώβριος 2020 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ 
∆ΟΜΝΙΚΗ Φιλαδελφείας 41. 2102448787

∆ευτέρα, 5 Οκτώβριος 2020 ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 2102465660

Τρίτη, 6 Οκτώβριος 2020 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ 

Πάρνηθος 23. 2102464914

Τετάρτη, 7 Οκτώβριος 2020 ● ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104 .  2102462282

Πέµπτη, 8 Οκτώβριος 2020 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙ-
ΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    ∆. ∆έδε 18. 2102467040

Παρασκευή, 9 Οκτώβριος 2020 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117. 2102442311

Σάββατο, 10 Οκτώβριος 2020 ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36. 2102463245

Κυριακή, 11 Οκτώβριος 2020 ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. 2102460652

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 27/9/2020 ΕΩΣ 11/10/2020

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
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Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

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

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

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

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

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

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ
Σύµβουλος  Ψυχικής Υγείας 

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

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

Τρίτη - Τέταρτη και Πέµπτη 17.30 - 21.00

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

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722




