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«Μετά από μια δύσκολη αρχή, συνεχίζουμε δυναμικά και αποτελεσματικά» 
Άρθρο του Δημάρχου Αχαρνών  Σπυρίδωνος Ι. Βρεττού 

Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκε ένας χρόνος στη θητεία 
μας ως Δημοτική Αρχή του Δήμου Αχαρνών. Ένας χρό-
νος γεμάτος με νίκες, γεμάτος όμως και από πολύ σο-

βαρές δοκιμασίες. Γνωρίζαμε πως το έργο μας δεν θα ήταν εύ-
κολο. Γνωρίζαμε ως δημότες και κάτοικοι τούτης της πόλης 
πως θα είχαμε να ανέβουμε ένα βουνό, πως οι δυσκολίες θα 
μας συντρόφευαν καθημερινά. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λό-
γος που με ώθησε να μπω μπροστά και ως επικεφαλής της 
παράταξης Αχαρνές – Υπερήφανος Δήμος να ζητήσω την ψή-
φο των συνδημοτών μου. 

Είναι κοινή συνείδηση πως η πόλη μας έχει χάσει πολύτιμο 
έδαφος και κυρίως πολύτιμο χρόνο. Ο δρόμος για τον εκσυγ-
χρονισμό δεν μπορεί να μας περιμένει άλλο. Απαιτείται εγρήγορ-
ση, σκληρή δουλειά και διαρκής προσπάθεια. Προσπάθησα μα-
ζί με τους συνεργάτες μου να είμαι συνεπής σε όλα αυτά. Βλέπο-
ντας καθημερινά την κατάσταση που επικρατεί, πεισμώσαμε ακό-
μη περισσότερο. Κι αυτό το πείσμα ήταν που μας έδινε δύναμη 
να συνεχίσουμε κόντρα σε κάθε δυσκολία. 

Εντατική και ομαδική δουλειά ήταν το όχημα που ξέρουμε 
ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον για την πό-
λη μας, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Καταφέραμε να 
κάνουμε πολλά βήματα μπροστά μέσα σε λίγους μήνες κι ας εί-
χαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρα προβλήματα (όπως η 
κρίση της πανδημίας) και χρονίζοντα ζητήματα (όπως η οικονο-
μική κατάσταση και οι ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα). 

Πεποίθησή μου είναι πως παρά την πληθώρα έργων που 
πραγματοποιήθηκαν, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Έχουμε 
προχωρήσει σε έναν λεπτομερή σχεδιασμό και έχουμε κάνει τις 
απαραίτητες ενέργειες για να ξεκινήσουν πολύ περισσότερα. Έρ-
γα υποδομής, έργα απαραίτητα για την πόλη, έργα που θα αλ-
λάξουν την καθημερινότητά μας. Μια σοβαρή ομάδα συνεργα-
τών εξετάζει κάθε δυνατότητα, μελετά κάθε λεπτομέρεια, διερευ-
νά κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και σχεδιάζει τα έργα τα οποία 
όλοι θα δουν τους επόμενους μήνες. 

Από τα οικονομικά του Δήμου και τα θέματα οργάνωσης, δι-
οίκησης και εξυπηρέτησης των πολιτών μέχρι την καθαριότητα, 
τα τεχνικά έργα και το πράσινο έχουν γίνει άλματα προόδου. Κοι-
νωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες, λει-

τουργούν πλέον με διαφορετικά δεδομένα έχοντας ως προτεραι-
ότητα τον άνθρωπο. 

Μια ενωμένη διοίκηση, που την αποτελεσματικότητά της 
αναγνώρισαν όλοι στα δύσκολα. Τότε που έπρεπε να τρέξει για 
να είναι έτοιμα τα σχολεία μετά τον σεισμό, τότε που έπρεπε να 
σταθεί δίπλα στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας ή στη δύσκο-
λη πρώτη φάση της πανδημίας. Στα δύσκολα ήμασταν παρόντες, 
πρωτοπόροι και αποφασιστικοί. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα ει-
λικρινές ευχαριστώ σε αιρετούς και υπηρεσιακά στελέχη που 
στηρίζουν τον καθημερινό αγώνα. 

Στην προσπάθειά μαςμεγάλος μας αντίπαλος είναι ο χρόνος. 
Γνωρίζω πολύ καλά πως από τους κατοίκους αυτής εδώ της πό-
λης δεν μπορείς εύκολα να ζητήσεις κι άλλη υπομονή. Είχαν 
κουραστεί με κούφιες υποσχέσεις, ανέξοδα λόγια και μεγαλεπί-
βολα σχέδια επί χάρτου. Θέλουν έργα και τα θέλουν τώρα. Σε 
όλους αυτούς θέλω να απευθυνθώ προσωπικά και να τους ζη-
τήσω να συνεχίσουν να είναι αυστηροί κριτές. Δεν φοβόμαστε 
την κριτική, γιατί είμαστε σίγουροι πως θα μπορέσουμε να αντα-
πεξέλθουμε στις προσδοκίες όλων. Γιατί τα δικά τους όνειρα για 
τις Αχαρνές είναι και δικά μας όνειρα. 

Αυτός ο Σεπτέμβρης δεν είναι ένα ορόσημο. Είναι απλά ένας 
πρώτος σταθμός σε αυτή τη διαδρομή που ξεκινήσαμε και θα 
συνεχίσουμε όλοι μαζί με την προσμονή πως στο τέλος της θα 
είμαστε υπερήφανοι για την πόλη μας. 

ΈΝΑΣ ΧΡΌΝΌΣ ΣΤΗ ΔΙΌΙΚΗΣΗ 
ΤΌΥ ΔΗΜΌΥ ΑΧΑΡΝΏΝ
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Όι  αγιασμοί  Σχολείων  
στο  προαύλιο με τους  
μαθητές  στις τάξεις...
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  14  
Σεπτεμβρίου 2020, 
έχουμε έναρξη  της 
νέας Σχολικής Χρο-
νιάς.  Δυστυχώς  η 
πορεία του «Κορω-
νοϊού», επιβάλει αυ-
ξημένα μέτρα προ-
στασίας… Σύμφωνα 
με σχετική εγκύκλιο 
του υπουργείου Παι-
δείας, ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-
τέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 στον αύλειο χώρο των σχολείων, με-
τά από συνεννόηση του/της Διευθυντή/ντριας με τους ιερείς του 
οικείου ναού, με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των μα-
θητών/τριών και στη συνέχεια ο ιερέας θα επισκεφθεί όλες τις 
αίθουσες της σχολικής μονάδας, όπου θα παρευρίσκονται οι 
λοιποί μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Αττικής Γιώργος  Πα-
τούλης  απέδειξε πως 
μπορεί να σταθεί δί-
πλα σε ένα Δήμο με 
κάθε  τρόπο,  ειδικά 
όταν πρόκειται για ένα 
δήμο με πολλά και 
διαφόρων ειδών προ-
βλήματα . Φωτίστηκε  ένα μεγάλο κομμάτι του οδικό άξο-
να του Δήμου Αχαρνών, την Λεωφόρο Κύμης, σε συνερ-
γασία με την Διεύθυνση Τεχνικών έργων του Δήμου Αχαρ-
νών. Ένα πάγιο αίτημα των δημοτών που όμως αδυνατού-
σε ο Δήμος μόνος του να το πράξει. Μας ζητήθηκε βοήθεια 
και σπεύσαμε να συνδράμουμε με περισσή χαρά και με κά-
θε τρόπο. 

Ευρώπη Κοσμίδη Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής,  
Εντεταλμένη των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων

ΕΡΏΤΗΣΗ για τα οξυμέ-
να προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι σχο-
λικές μονάδες του Δή-
μου Αχαρνών Αττικής, 
ενόψει της έναρξης της 
σχολικής χρονιάς και τα 
ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία 
της υγείας εν μέσω πανδημίας κατέθεσαν στους 
υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερι-
κών, Υποδομών και Μεταφορών και Υγείας οι βου-
λευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, 
Χρήστος Κατσώτης και Διαμάντω Μανωλάκου.

Φωτίστηκε   η   Λεωφόρο   Κύμης...

Ηχηρή  παρέμβαση του ΚΚΕ στη Βουλή 
για τα προβλήματα Σχολείων στις Αχαρνές 

Ιωάννης Μίχας: «Πράττουμε το καλύτερο δυνατό για τα σχολεία του Δ. Αχαρνών»
ΣΥΜΠΛΗΡΏΘΗΚΕ ένας χρόνος από 
την ανάληψη των καθηκόντων ως Προ-
έδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Αχαρνών. «Με την καθοδήγηση  του 
Δημάρχου  και  την ανάλογη υποστήρι-
ξη  από τους συναδέλφους Αντιδημάρ-
χους που εμπλέκονται με οποιοδήποτε 
τρόπο στον τομέα της παιδείας, θεωρώ 

πως έχουμε καταφέρει  αρκετά πράγμα-
τα. Εγώ και το  Διοικητικό  Συμβούλιο 
πράττουμε το καλύτερο δυνατό!  Η Σχο-
λική Επιτροπή είναι έτοιμη και πρόθυ-
μη να ανταποκριθεί και να συμπαρα-
σταθεί σε κάθε ανάγκη και πρωτοβου-
λία των Σχολικών Μονάδων, αλλά και 
των φορέων που δραστηριοποιούνται  
παράλληλα, πχ σύλλογοι γονέων…»
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Ο  φανατισμός σε κάποια θρησκεία, κάποια πολιτική 
ιδέα, κάποια ομάδα, έχει βέβαια πάντα την σκοπιμότη-

τα του. Το όπλο του κάθε επιτήδειου είναι διαφορετικό. 
Όπως ο φόβος, η ορθότητα της ιδέας, η ανωτερότητα. Θε-
μελιώνοντας όλα αυτά, με την διαρκεί προπαγάνδα, με ψέ-
ματα ή αλήθειες. Στο τέλος όλοι αλλάζουν γνώμη. 

Όλες μα όλες οι εν ειρήνη συμφωνίες μεταξύ των 
κρατών, καταργούνται και αχρηστεύονται, όταν με-

ταξύ τους έλθουν σε πόλεμο. Τότε μιλάει μόνο το δίκαιο 
του ισχυρότερου. Γι αυτό, πριν πάρεις την απόφαση να 
συγκρουστείς, μέτρα την δύναμη του αντιπάλου και πά-
ρε απόφαση. Όμως άλλο είναι να αμύνεσαι για τα πάτρια 
εδάφη και άλλο να κάνεις επεκτατικό 
πόλεμο. Στην άμυνα τα δίνεις όλα.

Όταν κάποια κυβέρνηση ζητά την 
υπεύθυνη γνώμη της αντιπολίτευ-

σης, για ένα ζήτημα επιβίωσης ενός ολό-
κληρου λαού, δεν ζητά να ακούσει πολι-
τικάντικες ρητορείες. Εάν δεν έχει κάτι 
εποικοδομητικό να πει, η σιωπή της είναι 
περισσότερο χρήσιμη. 

Με ρομαντισμούς δεν βρίσκεις το 
δίκιο σου. Από πάντα το δίκαιο εί-

ναι του ισχυρού. Έχεις χατζάρι, κόβεις. 
Δεν έχεις χατζάρι, κόβεσαι. Όλα τα άλ-
λα, είναι νάχουμε να λέμε. Βέβαια η 
ζωή μας, ρόδα είναι και γυρίζει. Κανείς δεν γνωρίζει το 
αύριο από χέρι. Είναι λάθος να ζούμε στην ρομαντική 
πλευρά της ζωής, όταν η πραγματικότητα είναι εντελώς 
αντίθετη.

Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, καλύ-
τερος κυβερνήτης, είναι αυτός που μας μοιάζει λι-

γότερο.
Κάποιος πρέπει να πει στους αρχηγούς της αντιπο-
λίτευσης, ότι εάν αγοράσουμε όπλα από τους Ρώ-

σους, θα πρέπει να αλλάξουμε όλο τον οπλισμό, στρα-

τού ξηράς, στόλου, αεροπορίας. Δεν χρειάζεται  οι ΗΠΑ 
να μας πουν, δεν σας πουλάμε όπλα, αλλά δεν σας στέλ-
νουμε ανταλλακτικά για έξη μήνες. Θα μείνουμε με τα 
καρυοφύλλια και καμιά μολότοφ.  Έλεος και το παπα-
τζηλίκι έχει όρια.

Δεν είναι ευχάριστο οι συνάνθρωποί σου να σε έχουν 
για αγαθοβιόλι. Αρκεί βέβαια να μπορούμε να διακρί-

νουμε την πραγματική ευφυΐα, από την κουτοπονηριά, που 
πάντα εμπεριέχει σκοπιμότητα. 

Μην μηδενίζεις ότι δεν μπορείς να φθάσεις. Αυτό 
λέγεται εμπάθεια και κακοήθεια. Κοίτα μόνο μπρο-

στά και υψηλότερα.
Μερικές πολιτικές αναλύσεις είναι 
ζαβλακώδεις. Δηλαδή ο αναλυτής, 

μιλά τόσο πολύ, που στο τέλος και ο ίδιος 
ξεχνά τι ήθελε να πει.

Μια κυριαρχία βασισμένη στο ψέ-
μα, παράγει πολέμους και θανά-

τους. Η αλήθεια οδυνηρή μεν, οδηγεί 
σε συμβιβασμούς  και ειρήνη.

Η έμφυτη ανθρώπινη περιέργεια 
στην ουσία, στην πράξη, δημιούρ-

γησε τις φυσικές επιστήμες. Όλα τα άλ-
λα έμβια όντα δεν ψάχνουν γιατί τους 
συνέβη κάτι. Απλά προσαρμόζονται 
στην κάθε νέα κατάσταση. Μόνον ο άν-

θρωπος το ψάχνει, για να προφυλαχτεί. Η μητέρα φύση, 
προνόησε γι αυτό. 

Ο κ. Ερντογάν  εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια 
του εντέρου, τα φάρμακα τον έχουν αποτρελάνει. 

Η ζωή μας δεν γυρίζει πίσω. Βαδίζει μόνο μπροστά και 
μπροστά πρέπει να βλέπουμε. Κάποιοι λογικοί συμπα-
τριώτες του πρέπει να τον συνετίσουν.

Είτε τυχαία, είτε σκόπιμη, ήταν η τρομακτική έκρηξη 
στην Βηρυτό, που κατέστρεψε σχεδόν την πόλη, είναι 

καλή ευκαιρία των παλαιστινίων με την Χεσμπολάχ, να κα-
πελώσουν τον Λίβανο. Τεράστιο μπέρδεμα, για μια χώρα 
που σπαράσσεται χρόνια τώρα, από εμφύλιο πόλεμο. Ου-
αί τοις ηττημένοις.

Κάποιος πρέπει να πει στον Σουλ-
τάνο της Τουρκίας, ότι η ζωή είναι 

σύντομη και ο θάνατος αναπόφευκτος. 
Η ιατρική βασικά θεραπεύει τους πό-
νους των ανθρώπων, δεν δημιουργεί 
αθάνατους.

Λέγω συχνά σε έναν φίλο μου, βαθιά 
θρησκευόμενο.  Για να σε κάνω Ιεχω-

βά ή Μωαμεθανό, αυτό αποκλείεται, ξέχα-
σε το, δεν το συζητώ. Μπορώ να σε κάνω 
όμως Πανθεϊστή. Εκεί λιγάκι μπερδεύεται.

Χρησιμοποιούμε στις εκφράσεις 
μας τον πληθυντικό για άγνωστους 

και ξένους, και τον ενικό για τους γνω-
στούς και φίλους. Δηλαδή. Μου δίνετε σας παρακαλώ αυ-
τό! Ή   μου δίνεις σε παρακαλώ αυτό. Η ευγένεια εμπεριέ-
χεται στην λέξη παρακαλώ. Τόσο εύκολο, τόσο απλοϊκό.

Ο Θυμός της μάνας δεν διαρκεί πολύ, όταν πρόκειται 
για έγνοια για το παιδί της. Όταν είναι για τον άνδρα της 

έχει μεγάλη διάρκεια. Τι να κάνουμε έτσι είναι τα πράγματα 
από την φύση τους. Χρειάζεται κατανόηση.

Εάν έχεις συμμέτοχο στην κατρακύλα, αισθάνεσαι 
λιγότερο ενοχή. Λες μέσα σου. Δεν είμαι μόνος.
Κάλπικος είναι αυτός που υπόσχεται, αλλά δεν πράτ-
τει τίποτε, γιατί δεν αξίζει. Οι ανάξιοι κυριαρχούν, όταν 

οι ικανοί παραμερίζονται.
Ο συστηματικός τρακαδόρος, δεν αλλάζει χούι. Αλ-
λάζουμε εμείς όμως συνήθεια, σταματώντας να τον 

βοηθάμε.

Ο άνθρωπος για την συμπεριφορά του, πρέπει να δι-
δάσκεται από νήπιο. Όταν μεγαλώσει από τους δασκά-

λους, όταν γεράσει να γίνεται αυτός δάσκαλος. Η ευγένεια 
δεν είναι πάντα υποκρισία, η κολακεία είναι  δείγμα αγωγής.

Όποιος σκάβει τον λάκκο του αλλουνού, πέφτει ο 
ίδιος μέσα, λέγει η παροιμία. Όταν σκάβεις σε ξένο 

χωράφι, στο τέλος θα πέσεις μέσα και κανείς δεν θα σε 
βοηθήσει, όσο και εάν φωνάζεις.

Σε όλα τα διεφθαρμένα συστήματα, θα υπάρχουν πά-
ντα αγαθές ψυχές, που αντιστέκονται στην διαφθορά. 

Όπως και ακραίοι φανατικοί που θα τους κατατρέχουν. Αυ-
τό μας διδάσκει η πείρα.

Αλλαγές θα γίνονται πάντα στις ανθρώπινες κοινω-
νίες, με βάσει τις σύγχρονες γνώσεις και την ανθρώ-

πινη συμπεριφορά. Αρκεί να είναι επιτυχείς και όχι εκ-
μαυλισμός και παρακμή. Δεν είναι λάθος να συμπληρώ-
νουμε τους παλαιότερους σοφούς.

Όταν η γυναίκα μου με ξεφωνίζει για καμιά στραβή, 
εγώ της λέγω. Γυναίκα η κατάσταση σου επιδεινώνε-

ται. Δεν σε περίμενα έτσι. Μπόμπα.
Η μητέρα φύση δίνει σε όλους τους ανθρώπους 
ανεξαρτήτως χρώματος ή φυλής, ένα ιδιαίτερο χά-

ρισμα που το λέμε ταλέντο. Όταν ο κάθε ένας μας, δια-
κρίνει στον εαυτό του αυτό το χάρισμα της φύσης και το 
χρησιμοποιήσει ωφέλιμα, τότε διακρίνεται μεταξύ μας.

Όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος από υγεία είναι καλά, 
αλλά ιδεολογικά δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, 

μην του απαντάς, χειροτερεύεις την κατάσταση του.
Δεν είναι δυνατόν για κάποιο θέμα, όλοι οι άνθρω-
ποι να έχουν την ίδια γνώμη. Σωστό είναι οι διαφο-

ρετικές γνώμες, να συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα, 
ώστε να παραχθεί έργο.

Οι Μουσουλμάνοι λένε ένας είναι ο Θεός. Οι Χριστια-
νοί λένε, ένας είναι ο Θεός. Οι Μουσουλμάνοι, ο Θεός 

είναι μεγάλος. Οι Χριστιανοί, είναι μεγαλοδύναμος. Το πε-
ρίεργο είναι, τι τους χωρίζει. Βρε παιδιά μήπως φταίει κάτι 
άλλο; Ρόζος είναι το άγονο μάτι ενός φυτού.

Η ουσία για το σκάνδαλο NOVARTIS, είναι ότι, τα 
χρήματα που καταχράστηκαν, όσοι τα καταχράστη-

καν, χάθηκαν και δεν γυρίζουν πίσω. 
Όσο για ποινικές ευθύνες, ένας θα είναι 
ο αποδιοπομπαίος τράγος και αυτός θα 
πέσει στα μαλακά,  κατηγορούμενος 
για άλλο λόγο.  Το μυθικό τέρας, η μέ-
δουσα, είχε χίλια πλοκάμια.

Ποιοι τσέπωσαν τα χρήματα για 
την εξαγορά του ονόματος των 

Σκοπίων, σε Δημοκρατία της Μακε-
δονίας; Αυτές οι δουλειές γίνονται μέ-
σω τρίτων. Είναι επικίνδυνο,  να το 
ψάξει ένας απλός πολίτης. Κάποιος 
γενναίος από την Βουλή θα το ψάξει;  
Να ξέρουμε ποιος αγαπά την πατρίδα 

και ποιος την πουλάει.
Λέμε ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή κάνου-
με τα ίδια, αιώνες τώρα, με άλλα μέσα, με διαφορετι-

κούς  τρόπους. Αλληλοεξοντωνόμαστε. Αυτή είναι η φύ-
ση των ανθρώπων. Δεν αλλάζει ποτέ ο κόσμος μας.

Το τραγικό αστείο θα είναι, σε μερικά χρόνια κυβερνή-
της στα Σκόπια, να είναι Αλβανός, ο οποίος να καυχιέ-

ται ότι είναι γνήσιος απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Έ, ρε Κοτζιά, άγαλμα θα σε κάνουμε.

Ερμηνεύω κάτι κατά το δοκούν, σημαίνει ότι εξηγώ 
για δύο λόγους. Πρώτον για να βολεύει την υπάρ-

χουσα εξουσία και δεύτερον να εξυπηρετεί τον λαό.  Για 
να διακρίνεις το πραγματικό νόημα, χρειάζεται να παρα-
μερίσεις και τα θετικά και τα αρνητικά. Τότε ακουμπάς την 
αλήθεια.

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»

Παντογνώστης δεν 
υπάρχει απολύτως 
κανείς άνθρωπος. Πο-

λυγνώστες υπάρχουν πολ-
λοί. Είναι αρκετοί άνθρωποι 
που τους ευχαριστεί, να ψά-
χνουν να ερευνούν και να 
εξηγούν στον εαυτό τους. Η 
γνώση είναι και θα είναι ατε-
λείωτη.

Εάν θυσιάζεις την 
ελευθερία σου για κά-
ποια οικονομική άνε-

ση, νάσαι σίγουρος ότι σαν 
υπόδουλος, αργά ή γρήγο-
ρα θα χάσεις και την όποια 
άνεση. Τα χρήματα και η 
εξουσία, έρχονται και πα-
ρέρχονται. Η ελευθερία είναι 
τόσο πολύτιμη όσο και η 
υγεία.

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

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Την  1  Σεπτεμβρίου 2020, συμπληρώθηκε, ένας  χρόνος  Δη-
μοτικής Αρχής, με Δήμαρχο την  Σπύρο Βρεττό.  Η  «ΑΧΑΡΝΑ-
ΪΚΗ» στις  σελίδες 8και  επιχειρεί να κάνει ένα μίνι απολογισμό  

για τους πρώτους 12 μήνες της θητείας της Δημοτικής Αρχής
ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ:  «Εάν θέλουμε η πόλη μας να αλλάξει, τώρα 
είναι η ευκαιρία μας!» Ο Δήμαρχος Αχαρνών, με αφορμή την συ-
μπλήρωση ενός χρόνου στο «τιμόνι» του Δήμου μας, παραχώ-

ρησε αποκλειστική συνέντευξη στον συνεργάτη της εφημερίδας μας «Εν 
τη Πόλει» Λάμπη Καλογεράκη. Η ενδιαφέρουσα συνέντευξη  δημοσιεύ-
εται  στο τεύχος Σεπτεμβρίου της εφημερίδας  που  κυκλοφορεί  ήδη. 

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου  2020  ξεκινάει η νέα Σχολική  χρο-
νιά  για τους εκπαιδευτικούς,  μαθητές και γονείς, σε μία χρο-
νιά η οποία προμηνύεται δύσκολη.  Η χρήση μάσκας, ειδικά 

από τους μικρούς μαθητές, είναι το μεγάλο στοίχημα για την έναρξη 
του σχολικού έτους, καθώς οι ειδικοί επισημαίνουν καθημερινά ότι 
οι μάσκες είναι το βασικό «όπλο» κατά της διασποράς του κορονα-
ϊού.Ο ΕΟΔΥ σε μία προσπάθεια να κωδικοποιήσει τα μέτρα που θα 
πρέπει να τηρούν οι μαθητές τις ώρες που παραμένουν στο σχολείο, 
εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Με τα παγούρια που θα μοιραστούν δωρεάν στους μαθητές κα-
τά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς   Τα παγούρια έχουν διά-
φορα χρώματα και πάνω γράφουν : Προσέχουμε την υγεία όλων 

μας. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Μαθαίνουμε Ασφαλείς.
Δήλωση   Μιχάλη   Βρεττού, Αντιδημάρχου Οικονομικών και 
Πολεοδομίας, σχετικά με την μνήμη σεισμού 1999 : «Η τρα-
γωδία όμως, που προκάλεσε ο σεισμός του 1999, δεν μπορεί 

και δεν πρέπει να ξεχαστεί.  Ειδικά από όλους όσους εμπλέκονται με 
τα κοινά και πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλεια των πολιτών 
αυτής της χώρας. Διεκδικούμε καθημερινά, πιο ασφαλή Δημόσια και 

όχι μόνο κτίρια. Αυτός είναι ο στόχος και θα τον πετύχουμε!»
Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργεί στο εξής και το ΚΕΠ του Κόκκι-
νου Μύλου (Φιλαδελφείας 217, τηλ.213-2048480). Συγκεκριμένα οι 
δημότες θα μπορούν να εξυπηρετούνται καθημερινά από 8:00 έως τις 

19:30 τις καθημερινές, αλλά και το Σάββατο από τις 08:00 έως τις 13:30. Υπεν-
θυμίζεται ότι παρόμοιο ωράριο λειτουργίας ισχύει τόσο για το ΚΕΠ στο Κεντρι-
κό Μενίδι (Αρχαίου Θεάτρου 35Α), όσο και στο ΚΕΠ Θρακομακεδόνων.

Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη προσω-
πικού σαράντα πέντε (45) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με τις διατάξεις 

του αρ. 206 του Ν.3584/2007 με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγου-
σών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και συγκεκριμένα για την αντι-
μετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπο-
ρά του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και την ομαλή λειτουργία των 
σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών πριν από την επίσημη έναρ-
ξη του σχολικού έτους.

Στο ΣτΕ, «βρίσκεται» και η επένδυση για τη μεταφορά του καζίνο 
της Πάρνηθας στο κτήμα Δηλαβέρη στο Μαρούσι, μετά τις ενστά-
σεις κατά της μετεγκατάστασης που υπέβαλε ο Δήμος Χαλανδρί-

ου και το καζίνο Λουτρακίου. Σημειώνεται πως οι προσφυγές δεν αφο-
ρούν τη ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που 
έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
έχει λάβει «πράσινο φως», αλλά ενστάσεις κατά της ίδιας της μετεγκατά-
στασης.

Δεκατρία δημοτικά σχολεία του Δήμου Αχαρνών δικαιούνται 
σχολικά γεύματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, λόγω της 
παράτασης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα 2019-20». 

Όπως επισημαίνεται στην Υπουργική Απόφαση, το πρόγραμμα θα 
υλοποιηθεί κατά το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος. Δηλαδή γί-
νεται μια παράταση του προγράμματος της περσινής σχολικής χρο-
νιάς, ίσως λόγω της καραντίνας και του lockdown σε σχολεία και επι-
χειρήσεις, όπου τα σχολεία έμειναν κλειστά για σχεδόν 3 μήνες, χω-
ρίς να γίνεται αναφορά τι θα γίνει από τον Δεκέμβριο και μετά.

1ος ανάμεσα σε 68  Συλλόγους :  Για άλλη μία χρονιά ο Ορειβατι-
κός Σύλλογος Αχαρνών ανακηρύχτηκε από την Ομοσπονδία Ορει-
βασίας για το έτος 2019,  1ος ανάμεσα σε 68  Συλλόγους από όλη 

την Ελλάδα, τιμώντας έτσι για άλλη μια φορά το όνομα Αχαρνές.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον 
Ερυθρό Σταυρό, σε συνέχεια της προσπάθειας αύξησης της δύ-
ναμης των μελών της τράπεζας αίματος, θα πραγματοποιήσει 

εθελοντική αιμοληψία στις 13/09/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 
– 13:30 στα γραφεία του Συλλόγου Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρνές.

Από  καλά του FB.  Αθηναϊκή Ιστοσελίδα έγραψε : « Εικόνες συνω-
στισμού, χωρίς τις απαραίτητες αποστάσεις,  κατέγραψε ο φακός 
του  iefimerida.gr σε υποκατάστημα τράπεζας στις Αχαρνές. Οι ει-

κόνες αυτές επιβεβαιώνουν τη στρεβλή πραγματικότητα που βιώνει ο κό-
σμος, ο οποίος ναι μεν φορά όπως-όπως τις μάσκες αλλά ξεχνά να λάβει 
τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας, εν προκειμένω τα δύο μέτρα απόσταση». 

Αμέσως απάντησε  ο συμπολίτης μας  Γιάννης Τριβέλας. «Με 2 καταστή-
ματα πληθώρα κόσμου να εξυπηρετηθεί, η ουρά από τις 5 π.μ. έως τις 
2μ.μ.Τα κεντρικό κατάστημα της Εθνικής που είναι όλοι οι ακριβό πλη-
ρωμένοι δεν έχουν σκεφθεί ότι σε 120 000 κατοίκους υπάρχει πρόβλη-
μα... Η περιμένουν με 5 υπαλλήλους να κάνουν δουλειά για 20;».

Με κάθε εκκλησιαστική τιμή τελέστηκε την Τετάρτη 2/9/2020 
η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου 
Χρήστου Καπερώνη, ο οποίος υπηρέτησε την πόλη του Ζεφυ-

ρίου για πάνω από 50 χρόνια. Την ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας, ενώ εκτός από τους συγγε-
νείς και τους ενορίτες του εκλιπόντος, παρευρέθησαν πολλοί συνε-
φημέριοι, για να προπέμψουν τον άξιο ιερέα.Καλό Παράδεισο!

Η  Noto mobili - by tzikas, εξέδωσε την εξής Ανακοίνωση:  « H 
Noto Mobili καταδικάζει με κάθε τρόπο τα χυδαία σχόλια παίκτη 
του Big Brother. Το ήθος και οι αξίες της εταιρίας μας δεν συνά-

δουν με τέτοιες αποτρόπαιες συμπεριφορές και αποσύρουμε τη χορηγία 
μας από την συγκεκριμένη εκπομπή».

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό θανάτωσης ελαφιού 
στην περιοχή «ΓΚΑΤΖΑΝΑ» του Δήμου Αχαρνών με πυροβό-
λο όπλο (αδιευκρίνιστου είδους και διαμετρήματος), επανερ-

χόμαστε καταδικάζοντας οποιαδήποτε πράξη θανάτωσης των ελαφι-
ών που πολλές δεκαετίες κοσμούν το ορεινό συγκρότημα της Πάρ-
νηθας, από παραβατικούς οπλοφόρους επικίνδυνους όχι μονάχα για 
τα ζώα αλλά και για την κοινωνία μας. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος 
Αχαρνών,   ενημερώνει ότι ισχύει παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. για 
την επικήρυξη δραστών παρόμοιων περιστατικών με το ποσό των 
1.500€, σε όποιον με συγκεκριμένες πληροφορίες βοηθήσει στη σύλ-
ληψή τους.

Με πόρους που ξεπερνούν τα 130 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Ατ-
τικής στηρίζει τη λειτουργία 242 κοινωνικών δομών,  από τις οποί-
ες έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 230.000 συ-

νάνθρωποί μας.  Μεταξύ άλλων έχει προχωρήσει στην άμεση λήψη προ-
ληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, έχει θέσει σε λει-
τουργία την τηλεφωνική γραμμή 1110, μέσω της οποίας παρέχονται 
δωρεάν ιατρικές συμβουλές και ψυχολογική υποστήριξη σε περισσότε-
ρα από 95.000 περιστατικά και έχει δώσει το «πράσινο φως» για προσλή-
ψεις επικουρικού προσωπικού για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, 
με πόρους άνω των 100 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής 2014 - 2020.

Σε έργα καθαρισμού και εξωραϊσμού όλων των υπόγειων δια-
βάσεων, των στηθαίων ασφαλείας σε κεντρικούς οδικούς άξο-
νες, αλλά και πινακίδων, προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ, προ-

χωρά η Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής για πρώ-
τη φορά, με ένα έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ θα 
προβεί σε καθολικό καθαρισμό και στη συνέχεια σε επίστρωση με ει-
δικό  αντιβανδαλιστικό υγρό του συνόλου των υπόγειων διαβάσε-
ων πεζών και οχημάτων διοικητικής της αρμοδιότητας. Πρόκειται για 
43 διαβάσεις πεζών και 17 οχημάτων. 
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Αχαρναϊκή:  Η δύναμη της Ενημέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εμπιστευθείτε την.

 Σπύρος Βρεττός:  «Ο Δήμος μας 
είναι  περήφανος για τα παιδιά του»

Μήνυμα  Δημάρχου για τις Πανελλήνιες 

Η ημέρα της ανακοίνωσης των βάσεων αποτελεί ένα ορό-
σημο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.  Είναι η μέρα που 
σηματοδοτεί την απαρχή της ακαδημαϊκής ζωής χιλιά-

δων φοιτητών και συνάμα τη δικαίωση των κόπων μιας πο-
λυετούς προσπάθειας.

Πόσο μάλλον φέτος που έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια έκτα-
κτη και ιδιαίτερη κατάσταση. 

Ο Δήμος μας είναι περήφανος για τα παιδιά του και θα προ-
σπαθήσει να σταθεί δίπλα τόσο σε όσους σήμερα μαθαίνουν τη 
σχολή που θα φοιτήσουν, όσο και σε αυτούς που θα διαλέξουν 
μία άλλη εκπαιδευτική πορεία.

Συγχαρητήρια σε όλους!

Στους 7 Δήμους που  βραβεύει  η  Πανελλαδική 
Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ο Δήμος Αχαρνών
ΣΤΟΥΣ 7 ΔΗΜΟΥΣ 
που βραβεύει η Πα-
νελαδική Φιλοζωική  
Περιβαλλοντιή Ομο-
σπονδία περιλαμβά-
νεται ο Δήμος Αχαρ-
νών και  ο  Αντιδή-
μαρχος   Άγγελος   
Αραμπατζής.

Η επιλογή της λί-
στας των Δήμων έγι-
νε σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συνέλε-
ξε η ΠΦΠΟ και περι-
λαμβάνει τους Δή-
μους Αχαρνών, Αθη-
ναίων, Σαρωνικού, 
Αλμωπίας, Γαλατσί-
ου, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης.

 Πρόκειται για Δήμους που κατά την περίοδο του Covid-19 διέθεσαν τόνους τροφής, 
τοποθετώντας ταΐστρες και ποτίστρες και συνεργαζόμενοι με τους φιλοζωικούς συλλό-
γους και τους απλούς πολίτες εθελοντές παρακίνησαν και άλλους Δήμους να προβλη-
ματιστούν και να αρχίσουν και αυτοί να βοηθούν τα ζώα και τους εθελοντές. Το βραβείο 
που εστάλη στους Δήμους είναι σε πάπυρο και φιλοτεχνημένο από τον ζωγράφο Ματ-
θαίο Ιγγλεζάκη.

«Αισθανόμαστε υποχρέωση να βοηθήσουμε τα αδέσποτα ζώα. Είναι ευθύνη όλων 
μας να δείξουμε τον πολιτισμό μας μέσα από αυτές τις δράσεις. Τα συγχαρητήρια μου στον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Άγγελο Αραμπατζή και ευελπιστώ να κάνουμε ακόμη περισσότε-
ρα για τους τετράποδους φίλους μας» τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αραμπατζής , σημείωσε τα εξής: «Είναι 
τιμή μας να αποκομίζουμε τέτοια λόγια πόσο μάλλον όταν αυτά προέρχονται από έναν 
σύλλογο που αγαπάει πραγματικά τα Ζώρα.. θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο 
Αχαρνών  Σπύρο  Βρεττό που πάντα στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας και μας ενθαρρύνει». 

Συγχαρητήρια της Ένωσης Γονέων Αχαρνών 
στους επιτυχόντες μαθητές των Πανελληνίων

Η Ένωση Γονέων Αχαρνών, συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες μαθητές της πόλης 
μας καθώς η  επίπονη  προσπάθεια τους στέφθηκε με επιτυχία, με την εισαγωγή τους 

στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
 Συγχαρητήρια επίσης σε γονείς και εκπαιδευτικούς που έδωσαν το δικό τους δύσκο-

λο αγώνα, στηρίζοντας τα παιδιά στη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Στους μαθητές 
που προσπαθήσατε αλλά δεν τα καταφέρατε, ευχόμαστε να συνεχίσετε με θάρρος την 
προσπάθειά σας, να ενδυναμώσετε τον αγώνα σας και να έχετε επιτυχίες στις μελλοντι-

κές σας επιλογές.
Καλές σπουδές και καλή δύναμη σε όλους!

Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ελένη Μότσια                             Κυριακή Ασλανίδη
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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»

Έ να από τα χαρακτηριστικά της Πάρνηθας 
και όσων φίλων του δάσους τα προη-
γούμενα χρόνια την επισκεπτόταν συ-

χνά ήταν ο «Τσολιάς». 
Για όσους τον θυμούνται το συγκεκριμένο έργο 

βρισκόταν στην προτελευταία αριστερή στροφή με 
πορεία προς την Πάρνηθα και ξεκίνησε να δημι-
ουργείτε το 1952 από τον Παναγιώτη Μακρίδη στα 
διαλείμματα της εργασίας του, σαν διοικητικός 
υπάλληλος στο σανατόριο της Πάρνηθας. 

Η αρχική έμπνευση του προήλθε από τα έργα 

που ο ίδιος δημιουργούσε από το χειμωνιάτικο πά-
γο επάνω στο βουνό της. 

Το έργο δημιουργήθηκε με καλέμι και ματρακά 
και με ανεμόσκαλα ανέβαινε στα ψηλότερα σημεία. 
Πρόθεση του ήταν αλλά δεν πρόλαβε γιατί γρά-
φτηκε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, να γράψει από 
κάτω με σκάλισμα την φράση «Με υγειά και καλο-
σύνη». 

Το έργο αργότερα το ζωγράφισε κάποιος ζω-
γράφος με νερόχρωμα και πίσσα. 

Το έργο έμεινε στην συνείδηση του κόσμου σαν 

Τσολιάς αν και πρόκειται εμφανώς για Τσέλιγκα. 
Ο «Τσολιάς» λοιπόν γκρεμίστηκε την δεκαετία 

του 70 μετά την διάνοιξη του δρόμου της Πάρνη-
θας και τα λίγα σημεία που έμειναν να τον αναγνω-
ρίζουν ήταν το μπλε γιλέκο και λίγο από την κόκ-
κινη ζώνη του για κάποια χρόνια μέχρι που εξαφα-
νίστηκε. 

Έμεινε λοιπόν σαν μύθος καλλιτεχνικός στη 
σκέψη του κόσμου και σημείο αναφοράς για 
πολλούς ανθρώπους που το θυμούνται με νο-
σταλγία.

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

 Ο  «Τσολιάς 
της Πάρνηθας 1952»

Μεταγενέστερη έγχρωμη  φωτογραφία

Ο δημι-
ουργός 
του στην 
ανεμόσκα-
λα επάνω.

Ο Νίκος 
ο Γκίκας 
σκαρφαλωμέ-
νος επάνω 
στον ώμο του

Αρχικό  
στάδιο στο 
περίγραμμα

Αρχικό 
στάδιο 
χωρίς το 
χρώμα

Μενιδιάτικη 
οικογένεια 
σε αναμνη-
στική φωτο-
γραφία
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Σ το πλαίσιο της δεύτερης διοργάνωσης του Φεστιβάλ «Βρα-
διές Πολιτισμού» στις Αχαρνές οι συμπολίτες μας είχαν την 
ευκαιρία να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι την εξαιρετική δου-

λειά που έγινε στο Δημοτικό αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», 
τον μοναδικό πολιτιστικό χώρο της πόλης μας που μπορεί να κα-
λύψει τις ανάγκες μεγάλων παραστάσεων. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός έχει αποδείξει πως δίνει ιδιαίτε-
ρη σημασία στον πολιτισμό και σε αυτό το πλαίσιο έδωσε τις σχε-
τικές κατευθύνσεις, ούτως ώστε ο συγκεκριμένος χώρος να ανα-
καινιστεί πλήρως, προκειμένου να είναι έτοιμος να φιλοξενήσει 
τις παραστάσεις του φεστιβάλ και όχι μόνο. 

Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΗΚΕΑ και οι υπηρεσίες του Δήμου φρό-
ντισαν να προβούν σε ευρείας κλίμακας επιδιορθώσεις και στην 

ουσία ανακαίνισαν πλήρως το χώρο. Τοποθετήθηκαν σταθερά 
καθίσματα σε διχρωμία, έγινε μια σειρά επιδιορθώσεων, καθαρι-
σμών και καλλωπισμών στον εξωτερικό χώρο. 

Από τα ηλεκτρολογικά συστήματα μέχρι το πράσινο και από 
τις τουαλέτες έως τα καμαρίνια, όλα πλέον είναι σε άριστη κατά-
σταση.  Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε και στην προσβασιμότητα, κα-
θώς δημιουργήθηκε ράμπα στην είσοδο. 

Δεν είναι τυχαίο πως ακόμη και οι ηθοποιοί που συμμετέχουν 
στις παραστάσεις δεν φείδονται των εγκωμιαστικών σχολίων για 
τη νέα μορφή του θεάτρου, τονίζοντας πως είναι ένας εξαιρετικός 
χώρος για να φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις.  Στο χέρι μας ως 
δημότες είναι να τον διατηρήσουμε σε αυτή την κατάσταση, αν και 
όπως μαθαίνουμε οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα πραγματο-

ποιηθούν σημαντικά έργα, όπως περιφράξεις.
Υπό τις οδηγίες του Δημάρχου ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ  κ. 

Γιάννης Νίκας συνεχίζει τις ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση 
καθημερινά. Ο χώρος αυτός μπορεί κάλλιστα να γίνει σημείο ανα-
φοράς όχι μόνο για μεγάλες παραστάσεις, αλλά και για όλους 
τους φορείς της πόλης μας. Πλέον μπορεί να είναι η κοιτίδα του 
πολιτισμού για τις Αχαρνές και συνάμα να είναι ο χώρος που θα 
φιλοξενεί την πλειονότητα των πολιτιστικών  εκδηλώσεων στην 
πόλη μας. 

Ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση έχει κάνει ό,τι περνάει από το 
χέρι του και πρέπει να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. 
Απομένει κι εμείς ως δημότες από την πλευρά μας να τον προσέ-
ξουμε και να τον αγκαλιάσουμε. 

Ο ΕΟΔΥ σε μία προσπάθεια να κωδικοποιήσει τα μέ-
τρα που θα πρέπει να τηρούν οι μαθητές τις ώρες που 
παραμένουν στο σχολείο, εξέδωσε αναλυτικές οδηγί-
ες για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Ειδικά για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων 
προτείνουν οδηγίες ατομικής υγιεινής. Συγκεκριμένα:
l Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολού-

θηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου 
εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυ-
ρετό.

l Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, 
με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει πυρετό ή συμπτώμα-
τα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό.

l Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το 
στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

l Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, 
των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμέ-
νων. Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα 
δικά του αντικείμενα.

l Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόμα-
τος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντι-
λο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου 
στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των 
χεριών.

l Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη 
βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοι-
νά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. Συστήνεται η 
χρήση ατομικού μπουκαλιού ή παγουριού από το κά-
θε παιδί.

l Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σα-
πούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν 
είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λή-
ψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέ-
τα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σω-
ματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χε-
ριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρ-
ριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.

l Η υγιεινή των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλε-
πτα με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, 
που θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο κάθε αίθουσας δι-
δασκαλίας.

l Για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών, μπορεί να 
τοποθετούνται σε διάφορους χώρους του σχολείου 
αφίσες ή εικόνες με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμο-
γής των μέτρων ατομικής υγιεινής.

Αποστάσεις και χρήση μάσκας στα σχολεία
Ο ΕΟΔΥ παρουσιάζει ακόμη οδηγίες για τη χρήση μάσκας 
αλλά και την τήρηση των αποστάσεων μέσα στις αίθου-
σες.
Ειδικότερα, τονίζει τα εξής:
l Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επα-

φών μεταξύ παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά την προ-
σέλευση και αποχώρηση από το σχολείο. Εφαρμογή 
πρακτικών μέτρων για τήρηση αποστάσεων(π.χ. γραμ-
μές στο δάπεδο).

l Τήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης μεταξύ των θέ-
σεων των μαθητών στην τάξη σύμφωνα με τις εκάστοτε 
χωροταξικές δυνατότητες. Θα πρέπει να καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση των διαθέ-
σιμων χώρων, ώστε να τηρείται η μέγιστη απόσταση με-
ταξύ των θρανίων των μαθητών δεδομένων των συνθη-
κών που υπάρχουν.

l Προσανατολισμός των θρανίων προς την ίδια κατεύθυν-
ση ώστε να μειώνεται η έκθεση των μαθητών σε σταγο-
νίδια από βήχα ή φτάρνισμα

l Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μα-
θητές, το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό των σχο-
λείων, είναι απαραίτητη. Η μάσκα θα πρέπει να εφαρμό-
ζεται αμέσως με την προσέλευση στο σχολείο. Θα πρέ-
πει, επίσης, να εφαρμόζεται πριν την είσοδο στις αίθου-
σες διδασκαλίας.

l Η χρήση της μάσκας είναι επίσης απαραίτητη κατά την 
ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού καθώς και σε 
όλους τους κλειστούς χώρους του σχολείου (π.χ. αί-
θουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων, διοικητι-
κές υπηρεσίες κλπ.). Σε εξωτερικούς χώρους, η εφαρ-
μογή της μάσκας είναι απαραίτητη όταν υπάρχει συ-
νωστισμός

Τι θα γίνει εάν ένα παιδί εμφανίσει συμπτώματα
Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, σε περίπτωση που κάποιος μα-
θητές εμφανίσει συμπτώματα κοροναϊού στο σχολείο, θα 
ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
l Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παι-

διού
l  Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώ-

ρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και 
εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας

l Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής
l Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μά-

σκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστα-
σία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κιν-
δύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκ-
κρίσεων)

l Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυ-
μαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού 
με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (Παράρτη-
μα ΙΙΙ)

l Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θε-
ράποντος ιατρού,εφόσον το παιδί εμφανίζει συμπτώμα-
τα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κα-
τά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ

l Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε 
απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμε-
νο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λει-
τουργία του

«Πρώτο  κουδούνι» για  τα Σχολεία μας  στις  14  Σεπτεμβρίου  2020
  Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους μαθητές όλων των βαθμίδων

Δημοτικό αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»: 

Ένας αναγεννημένος χώρος κόσμημα για την πόλη μας  
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                 Η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΜΙΝΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ           ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σ υµπληρώθηκε πριν λίγες µέρες ο 
πρώτος χρόνος της παρουσίας 
του Σπύρου Βρεττού στον ∆η-

µαρχιακό θώκο. Ένας χρόνος από τότε 
που ανέλαβε το δύσκολο έργο να βά-
λει ξανά τις Αχαρνές στον «χάρτη». Για-
τί, δεν πρέπει να κρυβόµαστε πίσω από 
το δάχτυλό µας, η πόλη µας δυστυχώς 
εδώ και χρόνια έχει µείνει πολύ πίσω. 
Ο χαρακτηρισµός «πίσω αυλή της Αττι-
κής» µοιάζει ιδιαίτερα περιγραφικός για 
την περίπτωσή µας. 

Ένας τεράστιος σε έκταση ∆ήµος, ένας 
από τους πολυπληθέστερους της Ελλάδας, 
ένας από τους ιστορικότερους της χώρας, 
ένας ολυµπιακός ∆ήµος… κι όµως ξεχασµέ-
νος από όλους, λες και κάποιοι αποφάσισαν 
να τον παρατήσουν στην τύχη του. Βοήθη-
σαν βέβαια και όσοι πέρασαν από την καρέ-
κλα του ∆ηµάρχου, πράγµα που αναγνώρι-
σε και ο Αχαρναϊκός λαός, αλλάζοντάς τους 
συνεχώς. 

Πέρυσι αποφάσισε να αναθέσει στον Σπύ-
ρο Βρεττό το δύσκολο έργο να βγάλει την πό-
λη από τη µιζέρια της. Με τη συµπλήρωση 
ενός χρόνου µπορούµε να βγάλουµε τα 
πρώτα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα πο-
ρεία του νέου ∆ηµάρχου και της διοίκησής 
του. 

Για να είµαστε σωστοί απέναντι στην κρι-
τική µας, θα πρέπει να επισηµάνουµε πρώτα 
µερικές παραµέτρους. Κατ’ αρχήν η δηµοτι-
κή αρχή σε ήταν αναγκασµένη να λειτουργεί 
χωρίς προϋπολογισµό στους εννιά από τους 
δώδεκα µήνες της θητείας της. Τα οικονοµικά 
δεδοµένα του ∆ήµου είναι γνωστά σε όλους 
και έτσι ο προϋπολογισµός ψηφίστηκε στο τέ-
λος Μαΐου. Παράλληλα για ένα µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα κλήθηκε να αντιµετωπίσει τη 
λαίλαπα του κορωνοϊού. 

Αν και οι ∆ήµοι κλήθηκαν να σηκώσουν 
ένα τεράστιο φορτίο, δυσανάλογο των αρµο-
διοτήτων τους, ο ∆ήµος Αχαρνών πήρε άρι-
στα στη διαχείριση της πανδηµίας, κρινόµε-

νος εκ του αποτελέσµατος. 
Από εκεί και πέρα φαίνεται πως έχει γίνει 

πολλή δουλειά σε βασικούς τοµείς. Τα βήµα-
τα εκσυγχρονισµού είναι ορατά, όπως και τα 
αποτελέσµατα επαφών υψηλού επιπέδου και 
αλλεπάλληλων συναντήσεων. 

Υπάρχει φυσικά ένας µεγάλος δρόµος 
µπροστά, αλλά το ζητούµενο είναι να κρίνου-
µε µε αντικειµενικά κριτήρια, χωρίς εµπάθεια 
και δεύτερες σκέψεις. Είναι εµφανές πως η 
προσπάθεια είναι καθηµερινή σε όλα τα µέ-
τωπα. Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει τις 
καλές προθέσεις. 

Κάποιες φορές όµως αυτές δεν επαρκούν, 
καθώς το ζητούµενο για κάθε δηµότη είναι η 
αποτελεσµατικότητα. Από αυτή κρίνονται 
όλοι οι αιρετοί και κάθε διοίκηση που ανα-
λαµβάνει. Προς το παρόν το πρόσηµο και 
στον τοµέα αυτό το πρόσηµο είναι θετικό, αλ-
λά ακόµη απαιτείται πολλή δουλειά, για να 
φτάσουµε ως πόλη στο επιθυµητό αποτέλε-
σµα. 

 Ένας χρόνος στο  «τιµόνι»  του ∆ήµου Αχαρνών 
ο Σπύρος Βρεττός κόντρα σε δύσκολες συνθήκες 

Ο  πρώτος απολογισµός

ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ο αγώνας 
είναι σκληρός και ίσως όχι τόσο 
αποτελεσµατικός όσο θα θέλαµε 
όσοι κατοικούµε σε αυτή την πό-
λη. Έγιναν όµως ενέργειες που 
δείχνουν το µέγεθος της προσπά-
θειας. Από τέσσερα µόλις απορ-
ριµµατοφόρα πλέον στους δρό-
µους κυκλοφορούν τριπλάσια ή 
και τετραπλάσια, ενώ έχουν γίνει 
προσπάθειες διαχείρισης δύσκο-
λων τοµέων µε κάθε τρόπο. Ο 
λειοτεµαχιστής που ενοικιάστη-
κε, η τοποθέτηση κάδων για τα 
κλαδέµατα στους Θρακοµακεδό-
νες, η ενίσχυση της ανακύκλω-
σης εντάσσονται σε αυτή τη λί-
στα.  Παράλληλα η υπηρεσία 
Πρασίνου έχει φροντίσει για την 
αποκατάσταση πολλών σηµείων 
της πόλης, ενώ συνεχείς είναι οι 
καθαρισµοί και οι κοπές επικίν-
δυνων δέντρων. Έµφαση δίνεται 

και στην ανακαίνιση µικρών γω-
νιών πρασίνου στην πόλη. 

Όσον αφορά τις τεχνικές υπη-
ρεσίες είναι συνεχείς οι εργασίες 
που πραγµατοποιούνται σε κάθε 
τοµέα. Ήδη από το πρώτο δίµη-
νο δόθηκε λύση στον ηλεκτρο-
φωτισµό, καθώς εξυπηρετήθη-
καν χιλιάδες αιτήµατα που εκκρε-
µούσαν. Παράλληλα τα συνερ-
γεία του ∆ήµου έπιασαν δουλειά 
σε κάθε τοµέα δράσης τους, µε 
επιδιορθώσεις οδών, καλλωπι-
σµούς, έργα µικρής κλίµακας, µι-
κρά αντιπληµµυρικά, αλλά και 
γκρεµίσµατα απαλλοτριωµένων, 
καθαρισµούς και διανοίξεις δρό-
µων. 

Στον τοµέα των οικονοµικών 
και της διοίκησης έχουν φανεί τα 
πρώτα δείγµατα δουλειάς στον 
τοµέα του εκσυγχρονισµού και 
της καλύτερης και αποδοτικότε-

ρης λειτουργίας των υπηρεσιών. 
Σαφής είναι η προσπάθεια που 
καταβάλλεται από τη µία για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων της 
πόλης και η αγωνιώδης προσπά-
θεια για την εξυγίανση των οικο-
νοµικών και τη µείωση των εξό-
δων. Από την άλλη µε τη βελτίω-
ση της καθηµερινότητας των δη-
µοτών και της απλούστευσης 
των διαδικασιών µε την έκδοση 
ψηφιακών δικαιολογητικών, το 
ΚΕΠ liveκαι τον εκσυγχρονισµό 
των υπηρεσιών. 

Σηµαντικό έργο έχει γίνει και 
στον τοµέα των αδέσποτων ζώ-
ων, ένα σηµαντικό πρόβληµα για 
την πόλη µε ενέργειες όπως η 
χρήση ασθενοφόρου, η εξασφά-
λιση δωρεών σε είδος για τα ζώα 
(τροφές, εµβόλια) και η συνεργα-
σία µε τους αντίστοιχους φορείς. 
Η Πολιτική Προστασία έχει πλέ-

ον αναδιοργανωθεί και εξοπλι-
στεί και βρέθηκε να συνδράµει 
σε κάθε έκτακτη ανάγκη, ενώ 
υπερέβαλε εαυτόν στην πανδη-
µία µε αδιάκοπους καθαρισµούς 
και απολυµάνσεις. 

Η παιδεία αποτέλεσε προτε-
ραιότητα της διοίκησης, καθώς 
ήδη πριν αναλάβει φρόντισε να 
καταβάλλει τη µέγιστη προσπά-
θεια προκειµένου τα σχολεία της 
πόλης να λειτουργήσουν απρό-
σκοπτα µετά τον σεισµό του κα-
λοκαιριού. Τόσο η διεύθυνση 
Παιδείας, όσο και οι σχολικές επι-
τροπές βρίσκονται σε εγρήγορση 
και τα αποτελέσµατα της δου-
λειάς τους είναι εµφανή. Η λει-
τουργική αλλά και  αισθητική 
αναβάθµιση των σχολικών µονά-
δων της πόλης είναι εµφανής και 
οι εργασίες συνεχείς, ακόµη και 
στην καρδιά του καλοκαιριού. 

Τόσο η Κοινωνική πολιτική 
όσο και η ∆ΗΦΑ βρέθηκαν στην 
πρώτη γραµµή κατά τη διάρκεια 
της  πανδηµίας.  Με  συνεχείς 
ενέργειες και δράσεις φρόντισαν 
να συνδράµουν τους πιο αδύνα-
µους συµπολίτες  µας µε την 
προσπάθεια να εστιάζει στο να 
µη µείνει κανείς µόνος και αβοή-
θητος στη δύσκολη αυτή κατά-
σταση. 

Στα συν και η διοργάνωση 
του φεστιβάλ για δεύτερη χρο-
νιά φέτος παρά τις όποιες αντι-
κειµενικές δυσκολίες που προέ-
κυψαν στον τοµέα αυτό. Αξιόλο-
γη προσπάθεια να στηριχθεί 
ένας θεσµός που τόσο πολύ 
ανάγκη τον έχει η πόλη µας.  
Αρωγή και ∆ιέξοδος λειτουρ-
γούν πλέον σε άλλο πλαίσιο µε 
δράσεις και συνεχή φροντίδα 
για τα παιδιά της πόλης. 
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Έργα που σηματοδοτούν την αλλαγή πορείας της πόλης των Αχαρνών 

Συνεχείς επαφές, ευρεία ατζέντα και πιέσεις 
προς πάσα κατεύθυνση από τον Σπύρο Βρεττό
ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΣΤΙΓΜΗ της ανά-
ληψης των καθηκόντων του ο Σπύ-
ρος Βρεττός ήθελε να εισαγάγει ένα 
νέο μοντέλο διοίκησης. Με τη βοή-
θεια των αντιδημάρχων του, οι οποί-
οι ανέλαβαν ουσιαστικές αρμοδιότη-
τες ανέλαβε τον συντονισμό, αλλά 
και την προώθηση των αιτημάτων 
του Δήμου. 

Έτσι παράλληλα με μια ογκώδη αλ-
ληλογραφία φρόντιζε ο ίδιος να επι-
σκέπτεται υψηλόβαθμα κυβερνητικά 
στελέχη αλλά και τους επικεφαλής φο-
ρέων που θα μπορούσαν να συνδρά-
μουν στην επίλυση ζητημάτων και την 
επιτάχυνση των διαδικασιών. Η γεμά-
τη ατζέντα του περιλάμβανε συνεχόμε-
νες συναντήσεις, οι περισσότερες εκ 
των οποίων δεν έβλεπαν το φως της 
δημοσιότητας.

 Ένα μικρό μόνο μέρος από αυτές 
ήρθε στην επιφάνεια, με τη λίστα να πε-
ριλαμβάνει ραντεβού με υπουργούς της κυβέρνησης, όπως ο κ. Θεοδωρικάκος, ο 
κ. Χρυσοχοΐδης, ο κ. Πιερρακάκης, ο κ. Βορίδης, ο κ. Αυγενάκης και πολλοί άλλοι 
ακόμη. Στο ίδιο μήκος κύματος τη μία μέρα βρισκόταν στην ΚΤΥΠ για την προώθη-
ση της προσχολικής εκπαίδευσης και την άλλη στο υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη για τα θέματα της εγκληματικότητας. Συναντήσεις με ομολόγους του αλλά και 
τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη ήταν στην εβδομαδιαία ατζέντα του ιδίως μέχρι το ξέ-
σπασμα του κορωνοϊού. Για μεγάλο διάστημα ταυτόχρονα φρόντιζε καθημερινά να 
συναντάται με εκπροσώπους όλων των φορέων της πόλης αλλά και με απλούς δη-
μότες που προσέρχονταν στο γραφείο του. 

Τα αποτελέσματα κάποιων εκ των συναντήσεων αυτών είναι ήδη ορατά. Κάποιων 
άλλων όμως, όπως λένε μετ’ επιφάσεως οι άμεσοι συνεργάτες του, θα τα δούμε πο-
λύ σύντομα. Αναφέρονται κυρίως στον τομέα των έργων, καθώς έχουν εξασφαλι-
στεί πηγές χρηματοδότησης, ενώ έχει καταστρωθεί προσδιορισμένο πλάνο για ώρι-
μες μελέτες ούτως ώστε αυτές να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα. 

Υ πάρχουν κάποια έργα που ξεχώρισαν στους 
προηγούμενους μήνες. Πρώτα από όλα είναι 
οι επισκευές στα σχολεία. Έχουν πραγματο-

ποιηθεί σημαντικές εργασίες σε περισσότερες από τρι-
άντα σχολικές μονάδες. Μικρότερης ή μεγαλύτερης 
έκτασης επισκευές και καλλωπισμοί έχουν οδηγήσει 
σε μια διαφορετική εικόνα των σχολείων της πόλης. 

Βέβαια υπάρχει ακόμη μεγάλο πεδίο… δράσης, αλλά δεν 
μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός πως καθημερινά 
σχεδόν μπορούσε κανείς να εντοπίσει ένα τουλάχιστον συνερ-
γείο να δουλεύει σε κάποιο σχολείο. 

Δεν είναι μακριά η εποχή άλλωστε που αγανακτισμένοι 
γονείς και κηδεμόνες απελπισμένοι έψαχναν το δίκιο τους, ζη-
τώντας το αυτονόητο, δηλαδή τα παιδιά τους να μην κάνουν 
μάθημα σε τάξεις όπου έπεφταν οι σοφάδες. Πλέον όχι μόνο 
δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, αλλά υπό τις εντολές του 
Σπύρου Βρεττού, οι εργασίες δεν σταματούν σχεδόν ποτέ. Άλ-
λωστε η πρόθεσή του είχε διαφανεί από το ξεκίνημα της προ-
ηγούμενης σχολικής περιόδου, όταν σε χρόνο ρεκόρ αποκα-

ταστάθηκε πλήρως το σύνολο των ζημιών που είχε προκαλέ-
σει ο σεισμός. 

Το επόμενο στοίχημα είχε τεθεί ήδη προεκλογικά, όταν ο 
Δήμαρχος είχε υποσχεθεί τη δημιουργία παιδικών χαρών. Πα-
ρά τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία ήδη έχουν δοθεί προς 
χρήση έξι παιδικές χαρές, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας 
έως το τέλος του χρόνου, θα δοθούν αρκετές ακόμη. 

Ήταν πραγματικά απορίας άξιο πως γίνεται ένας τόσο με-
γάλος δήμος να έχει μείνει με μία μόλις παιδική χαρά, γεγο-
νός που ανάγκαζε τους γονείς να… μεταναστεύουν για να πά-
νε τα παιδιά τους να παίξουν. Πλέον η κατάσταση αυτή αλλά-
ζει άρδην, καθώς ήδη υπάρχουν αρκετές που φτιάχνονται, 
ενώ έχει εξασφαλιστεί και χρηματοδότηση για ακόμη περισ-
σότερες. 

Στον τομέα των δημόσιων χώρων εντάσσεται και η πλα-
τεία του Κόκκινου Μύλου. Ένα σημείο συνάντησης για όλη 
την περιοχή, που είχε παρατηθεί εντελώς. Πλέον έχει γίνει μια 
καλόγουστη πλατεία που καθημερινά συγκεντρώνει πλήθος 
κόσμου και έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για όλο τον 

Κόκκινο Μύλο. 
Παρόμοιας συμβολικής και ουσιαστικής αξίας είναι και το 

ανακαινισμένο αμφιθέατρο στον Προφήτη Ηλία. Όσοι το 
έχουν επισκεφθεί για να παρακολουθήσουν μία από τις πα-
ραστάσεις του φεστιβάλ κατά τις προηγούμενες μέρες έχουν 
να πουν τα καλύτερα. Υψηλής αισθητικής αλλά και ουσίας πα-
ρεμβάσεις έχουν μεταμορφώσει τον χώρο. Ιδιαίτερα θετικά 
άλλωστε είναι και τα σχόλια των καλλιτεχνών που έχουν συμ-
μετάσχει στις παραστάσεις. 

Σε αυτή τη συνοπτική λίστα ιδιαίτερη θέση πρέπει να κα-
τέχει και η λειτουργία του συστήματος αυτοπυρόσβεσης στους 
Θρακομακεδόνες. Ένα έργο που ξεκίνησε πριν δεκατέσσερα 
χρόνια, πολυδιαφημίστηκε και εγκαινιάστηκε δεν είχε λει-
τουργήσει ποτέ. Και πως θα μπορούσε άλλωστε να γίνει δια-
φορετικά, καθώς διαπιστώθηκε πως έλειπαν ακόμη βασικές 
εργασίες, ενώ πολλά υλικά χρειάζονταν πλέον αντικατάστα-
ση. Μετά από τόσα χρόνια το σύστημα αυτό λειτούργησε επι-
τέλους φέτος το καλοκαίρι μετά από την καταλυτική παρέμ-
βαση του Σπύρου Βρεττού. 

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός 
της Δημοτικής Αρχής για τους επόμενους μήνες 
ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που έδει-
χναν πόσο πίσω είχε μείνει ο Δήμος 
Αχαρνών είναι το γεγονός πως δεν 
υπήρχαν μελέτες για σημαντικά έργα. 
Δεν υπήρχε συγκεκριμένη στρατηγική 
ούτως ώστε να γνωρίζουν αιρετοί και 
υπηρεσίες που πρέπει να δώσουν μεγα-
λύτερη έμφαση. Από εκεί ξεκίνησε ο 
Σπύρος Βρεττός τις αλλαγές. Έτσι τώρα, 
ένα χρόνο μετά, η κατάσταση έχει αλλά-
ξει άρδην. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
έχουμε καταφέρει να αντλήσουμε μέσω 
του ρεπορτάζ, έχουν γίνει σημαντικά βή-
ματα σε αρκετά θέματα. Για παράδειγμα 
προωθείται ένα μεγάλο έργο που θα πε-
ριλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στο 
κέντρο της πόλης. Παράλληλα αναζητού-
νται τρόπο για να γίνουν απαραίτητα έρ-
γα οδοποιίας και μάλιστα ακόμη και με 
ιδίους πόρους. 

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
εκτός πολλών άλλων έχουν προγραμμα-
τιστεί η κατασκευή παιδικών χαρών αλ-
λά και η αναμόρφωση του Πνευματικού 
κέντρου στους Θρακομακεδόνες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αθλητικούς χώρους. Εκεί 
μετά τις εξελίξεις στο Ολυμπιακό Χωριό με τις εγκαταστάσεις πλέον να περνάνε στα χέρια 
της Γενικής Γραμματείας υπάρχει σχέδιο του υπουργείου για αναβάθμισή τους και για πε-
ραιτέρω αξιοποίησή τους.   

Οι αθλητικοί χώροι είναι ούτως ή άλλως μια… πονεμένη ιστορία για την πόλη μας και 
γι’ αυτό προωθούνται πολλές εναλλακτικές τόσο για την ανακατασκευή των υπαρχόντων 
όσο και για τη δημιουργία νέων που θα φιλοξενούν τα νιάτα των Αχαρνών. Πάρκα και 
πεζόδρομοι είναι επίσης στα σκαριά, ενώ προχωράνε και οι διαδικασίες για σημαντικότε-
ρα έργα υποδομών εντός των ορίων του Δήμου.
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Ονοματεπώνυμο Μαθητή Σχολή Εισαγωγής Πανεπιστημιακό Ίδρυμα

Δήμου Κλειώ Νομικής Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φουτράκης Νίκος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Κοτόρτση Σπυριδούλα Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πατσαούρα Μάρθα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ντριβαλά Νεφέλη Ψυχολογίας Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νταγιάν Μαριεύη Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Αθήνας (15η Πανελλαδικά) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεϊντάνη Ευαγγελία Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Ιωάννου Νικόλαος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλουργών Αθήνας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κρικέτου Μαρία - Σωτηρία Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Γιάπαπα Θεοδώρα Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φράγκος Δημήτρης Οικονομικών Επιστημών Αθήνας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Χρονόπουλος Βασίλης Κοινωνιολογίας Αθήνας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Δεσπότη Αλεξάνδρα Οικονομικών Επιστημών Αθήνας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Βαταλίδης Παναγιώτης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λαμίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σιδέρη Μικαέλα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μουστοπούλου Μαρία Λογοθεραπείας Καλαμάτας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Προβατάς Κωνσταντίνος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κουτσουράς Σωτήρης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τρίπολης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παγγίδη Σταυρούλα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας (16η Πανελλαδικά) Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα Σχολή Πλοιάρχων (Μηχανικών) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ψάνης Δημήτρης Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καρράς Γιώργος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καλαμάτας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γεωργίτσου Ελένη Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου Ευβοίας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Γκατζόγια Μαριάννα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σφέτσα Αγγελική Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας Ευβοίας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Σταμούλης Παύλος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχ. Πολιτισμικών Αγαθών Καλαμάτας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ορφανού Μαρία Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Καπερναράκου Ασημίνα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καραμίχαλου Παναγιώτα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ. Σχεδιασμού Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καλαντζή Ευαγγελία Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Καλαντζή Ηλιάνα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Αγρινίου Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανδριοπούλου Πένυ Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Καλαμάτας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χαραλάμπους - Κατάση Ελευθερία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Λάρισας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ιωαννίδου Μαριάννα Περιφεριακής & Οικονομικής Ανάπτυξης Άμφισσας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Λεονταρίτης Γιώργος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Μεσολογγίου Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόκος Αντώνης Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Καβάλας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Ιωακειμίδου Όλγα Γεωπονίας Φλώρινας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σμυρνή Σωτηρία Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Μεσολογγίου Πανεπιστήμιο Πατρών

Μάνα Βεϊσιόν Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μόνο υπερηφάνεια νιώθουμε για την εισαγωγή σας στα Πανεπιστήμια της χώρας. Σε μια ιδι-
αίτερη χρονιά εσείς δείξατε την απαραίτητη αφοσίωση στο στόχο σας και πλέον ξεκινάτε ένα 
νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. Καλή σταδιοδρομία, παιδιά μας!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
2020

www.chronos.edu.gr

17.950 μόρια 17.825 μόρια
17.025 μόρια17.125 μόρια

Δήμου Κλειώ 
2ο Λύκειο Αχαρνών

Κοτόρτση Σπυριδούλα
6ο Λύκειο Αχαρνών

Πατσαούρα Μάρθα
Λύκειο Θρακομακεδόνων

Φουτράκης Νικόλαος
Λύκειο Θρακομακεδόνων

πιστεύουμε 
στα όνειρά σας

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΑΧΑΡΝΑΙ: 
Αγ Τριάδος 15-17, Τηλ.: 210 2445106
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ: 
Λ. Θρακομακεδόνων 220-222, Τηλ.: 210 2430756

www.chronos.edu.gr
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Ένας χρόνος γεµάτος. Ένας χρόνος ασταµάτητος. 
Ένας χρόνος από την «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» του Γιώργου Πα-
τούλη, που επιδιώκει καθηµερινά να δίνει όλες τις 

µάχες της Περιφέρειας Αττικής για να είναι οι Πολίτες της 
περισσότερο ασφαλείς τώρα αλλά και στο µέλλον. Η δυ-
ναµική του πρώτου µας χρόνου δείχνει πως και θέλουµε 
αλλά και µπορούµε να κάνουµε την Αττική µας ακόµα κα-
λύτερη !

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης  έχει 
δώσει µεγάλη προτεραιότητα στο θέµα των καθαρι-
σµών των ρεµάτων. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

θα βγαίνουµε εµείς οι ίδιοι να επιβλέπουνε και να διαπι-
στώνουνε το παρατηρητήριο που έχουµε κάνει πράξη στην 
Αττική. Σε επιτόπιες αυτοψίες, σήµερα 9 Σεπτεµβρίου 2020,  
για τον καθαρισµό των ρεµάτων του ∆ήµου Αχαρνών αρ-
µοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.   Σε πλήρη συνεργα-
σία µε τον ∆ήµο και συγκεκριµένα τον αντιδήµαρχο τεχνι-
κών έργων κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο τον τµηµατάρχη της 
Περιφερείας κ. Ψαροµιχελάκη τον προϊστάµενο Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. ∆αµάσκο Τάσο και υπηρεσιακούς 
υπαλλήλους αµφοτέρων υπηρεσιών. 

Μπράβο Πρόεδρε!... Ξεκινήσαµε ∆υναµικά!.. Κα-
λή Μουσική εκπαιδευτική Σχολική Χρονιά!.. Το 
∆ηµοτικό Ωδείο Αχαρνών, θα υποδεχθεί τους πα-

λαιούς και νέους σπουδαστές του, που θα φοιτήσουν µε 
την τήρηση µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα υγειονο-
µικά πρωτόκολλα, για τις δοµές της καλλιτεχνικής εκπαί-
δευσης!.. Καλή αρχή µε αισιοδοξία και χαµόγελα!...

Συνεχίζονται µε επιτυχία οι «Βραδιές Πολιτισµού»  
της ∆ΗΚΕΑ, στο ελκυστικά  ανακαινισµένο και µε-
ταφορτωµένο  θεατράκι Μίκης  Θεοδωράκης.

Από την επί-
σκεψή  του  
βουλευτή  

Αντώνη Μυλωνά-
κη,  στον Γ.Γ. ∆ιε-
θνούς ∆ιπλωµατίας 
και Απόδηµου Ελ-
ληνισµού, κ. Γιάννη 
Χρυσουλάκη, σχε-
τικά µε το καινούρ-
γιο νοµοσχέδιο του 
ΥΠΕΞ  και  θέµατα 
που αφορούν τους 
Έλληνες παλιννοστούντες Πόντιους από τις χώρες της 
πρώην Σοβιετικής ένωσης

Αυτές τις ηµέρες τελειώνουν τις Παιδικές Χαρές στις 
Πλατείες Θρακοµακεδόνων και Βαρυµπόπης.  Στην 
συνέχεα  σειρά έχουν οι περιοχές Αγία Άννα και 

Άγιος Πέτρος. Μέσα στο αµέσως επόµενο διάστηµα θα 
φτιαχτούν άλλες 8 σύγχρονες παιδικές χαρές...

Α γ γ ε λ ι κ ή 
Ζαχαριάδη, 
Πρόεδρος 

∆ΗΦΑ: «Τα γήπεδα 
ανοιχτά και κλειστά 
θα λειτουργήσουν 
βάση των κανονι-
σµών περιορισµού 
ενάντια στον κορω-
νο ϊο . Προχθές  

πραγµατοποιήθηκε καθαρισµός και απολύµανση του ∆η-
µοτικού Σταδίου Αχαρνών «Αχαρναϊκος».».

Το Καλλιτεχνείο  ως Κέντρο Τέχνης, Πολιτισµού και 
Κοινωνικής Ενδυνάµωσης ανοίγει τις δράσεις και τις 
πόρτες του στο κόσµο. Με τα εγκαίνια του Καλλιτε-

χνείου στις 4 Σεπτεµβρίου 2020   ξεκινήσαµε τον γεµάτο Σε-
πτέµβριο. Το παραδοσιακό καφενείο – εντευκτήριο µε την 
υπέροχη αυλή του θα είναι διαθέσιµο καθηµερινά στο κοινό 
από το πρωί µέχρι το βράδυ. Στο ανανεωµένο χώρο του κα-
φενείου θα υπάρχει πάντα διαθέσιµη η ∆ανειστική Βιβλιοθή-
κη του Καλλιτεχνείου ώστε να βοηθήσει την επιστροφή του 
ανθρώπου προς το βιβλίο. Η Παιδική Αίθουσα και το Τµήµα 
Χειροποίησης αναµένουν τις νέες συµµετοχές για τα νέα τµή-
µατα που θα ξεκινήσουν. Το Θεατρίδιο προετοιµασµένο για 
τα µαθήµατα Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας και τη Θεατρική 
Οµάδα. Και τα δρώµενα όπως πάντα σε εξέλιξη.

Πριν 21 χρόνια Ώρα 14:56:50 -  7 Σεπτεµβρίου του 1999
Ισχυρός σεισµός, µεγέθους 5,9 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, µε 
επίκεντρο το ρήγµα της Πάρνηθας, γίνεται αισθητός σε ολόκλη-
ρη την Αττική. Και όχι µόνο. Ο απολογισµός τραγικός. 155 οι νε-
κροί. Περισσότεροι από 700 οι τραυµατίες και ζηµιές σε 70.000 
κτίρια.

Ο σεισµός της Πάρνηθας του 1999, Είναι η δαπανηρότερη 
φυσική καταστροφή που έχει συµβεί ποτέ στην Ελλάδα και ο 
φονικότερος σεισµός των τελευταίων 50 χρόνων. Οι ζηµιές που 
προκλήθηκαν υπολογίζονται σ τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

∆εν ήταν ιδιαίτερα ισχυρός. Αυτό όµως που προκάλεσε τό-
σους θανάτους και καταστροφές, ήταν τόσο η συνολική διάρ-
κειά του, 15 δευτερολέπτων, όσο και το µικρό του εστιακό βά-
θος (από 9 µέχρι 14 χιλιόµετρα).



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
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Ε ρώτηση για τα οξυµένα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζουν οι σχο-
λικές µονάδες του ∆ήµου Αχαρ-

νών Αττικής, ενόψει της έναρξης της 
σχολικής χρονιάς και τα ειδικά µέτρα 
που απαιτούνται για την προστασία 
της υγείας εν µέσω πανδηµίας κατέθε-
σαν στους υπουργούς Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, Υποδο-
µών και Μεταφορών και Υγείας οι 
βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, 
Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης 
και ∆ιαµάντω Μανωλάκου.

Η Ερώτηση αναλυτικά:
«Το ΚΚΕ όλα τα προηγούµενα χρόνια 

επίµονα επαναφέρει και µε τις διαδικασί-
ες του κοινοβουλευτικού ελέγχου τα 
οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουν οι σχολικές µονάδες ενός από τους 
µεγαλύτερους δήµους της Αττικής, του 
∆ήµου Αχαρνών. Μάλιστα, πολλές φο-
ρές στο συγκεκριµένο δήµο γίναµε µάρ-
τυρες θλιβερών περιστατικών µέσα στις 
σχολικές µονάδες, εξαιτίας της πλήρους 
ανεπάρκειας κρατικής ευθύνης για την 
επίλυση χρόνιων οξυµένων προβληµά-
των που αντιµετωπίζουν.

Κάθε φορά που το ΚΚΕ επαναφέρει 
το ζήτηµα ή που οι µαζικοί φορείς τις πε-
ριοχής διεκδικούν λύσεις, δυστυχώς γι-
νόµαστε στο ίδιο έργο θεατές, µε την 
αποποίηση ευθυνών τόσο από πλευράς 
Κυβερνήσεων, όσο και από πλευράς ∆η-
µοτικών Αρχών. Το αποτέλεσµα είναι τα 
προβλήµατα να διαιωνίζονται και δικαι-
ολογηµένα να µεγαλώνει η ανησυχία σε 
γονείς, εκπαιδευτικούς και µαθητές, ακό-

µα και για την ίδια την υγεία τους και τη 
σωµατική τους ακεραιότητα.

Η ανησυχία αυτή γίνεται ακόµα µεγα-
λύτερη, λόγω του ότι βρισκόµαστε εν 
µέσω της πανδηµίας. Είναι αδιαµφισβή-
τητο ότι αν όλα αυτά τα χρόνια είχαν ει-
σακουστεί από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις 
οι παρεµβάσεις του ΚΚΕ, αλλά και οι 
φωνές διαµαρτυρίας εκπαιδευτικών, γο-
νιών και µαθητών, σήµερα µε πολύ κα-
λύτερους όρους θα µπορούσαµε να µι-
λάµε για την τήρηση των µέτρων προ-
στασίας από την πανδηµία µέσα στις 
σχολικές µονάδες.

Αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένα χα-
ρακτηριστικά προβλήµατα των σχολι-
κών µονάδων του ∆ήµου, που τις περισ-

σότερες φορές αποτελούν εµπόδιο ακό-
µα και για την εφαρµογή των όποιων µέ-
τρων προστασίας από την πανδηµία.

Αρκετά σχολεία χρησιµοποιούν για 
τις ανάγκες της στέγασής τους αίθουσες 
προκάτ, όπως το 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
το 19ο ∆ηµοτικό Σχολείο, το 28o ∆ηµο-
τικό Σχολείο κ.ά. Υπάρχουν σχολικές 
µονάδες µε πληθώρα µαθητών, που 
έχουν ξεπεράσει τον αρχικό σχεδιασµό, 
µε πρόσθετα τµήµατα, που για να λει-
τουργήσουν έχουν καταργηθεί αίθουσες 
εκδηλώσεων, γυµναστικής, ειδικοτήτων 
κ.ά. Κάθε χρόνο υπάρχουν και τραγικά 
παραδείγµατα µε τµήµατα να λειτουρ-
γούν ακόµα και σε ακατάλληλους χώ-
ρους, όπως σε υπόγεια, αποθηκευτικούς 
χώρους ή και σε αίθουσα µέσα σε άλλη 
αίθουσα.

Η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι κα-
λύτερη ούτε στις υποδοµές Προσχολικής 
Αγωγής του συγκεκριµένου δήµου. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το προηγούµενο διά-
στηµα για τις ανάγκες της Προσχολικής 
Αγωγής είχαν προβλεφθεί να µεταφερ-
θούν 19 αίθουσες προκάτ για να µπορέ-
σει να υλοποιηθεί, επιβαρύνοντας ή µει-
ώνοντας τον προαύλιο χώρο πολλών 
Νηπιαγωγείων. Όµως, ακόµα και αυτό το 
πρόχειρο µέτρο δεν έχει προχωρήσει και 
σήµερα πολλές οικογένειες αγωνιούν για 
το πού θα στείλουν τα παιδιά τους, πόσο 
µακριά από το σπίτι τους θα πάνε και µε 
τι όρους προστασίας από την πανδηµία.

Επιπλέον, οι ανάγκες για την αντιµε-

τώπιση της πανδηµίας απαιτούν να στε-
λεχωθεί τώρα το σύνολο των σχολικών 
µονάδων µε εκπαιδευτικό προσωπικό 
και µε προσωπικό καθαριότητας. ∆υστυ-
χώς, η πείρα που έχουν εκπαιδευτικοί 
γονείς και µαθητές από προηγούµενες 
χρονιές, που δεν υπήρχαν τα έκτακτα µέ-
τρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, 
δεν είναι καλή. Όλες οι Κυβερνήσεις αντί 
να προσλάβουν µόνιµο προσωπικό για 
τις ανάγκες της εκπαιδευτικής λειτουργί-
ας, έκαναν µόνιµη κατάσταση τις ελλεί-
ψεις και τις καθυστερήσεις στη στελέχω-
ση ειδικοτήτων, στη στελέχωση ολοήµε-
ρων σχολείων, ενώ ιδιαίτερο πρόβληµα 
υπάρχει και στη στελέχωση τµηµάτων 
ένταξης και παράλληλης στήριξης. Αλ-
λά και πρόσφατα, µέσα στις συνθήκες 
της πανδηµίας υπήρχαν σοβαρές ελλεί-
ψεις σε προσωπικό καθαριότητας. Είναι 
χαρακτηριστικά τα όσα καταγγέλλονται 
για προσωπικό καθαριότητας, που υπο-
χρεωνόταν να πηγαίνει σε παραπάνω 
από ένα σχολείο ή απασχολούνταν µό-
νο για µία ή δύο ώρες.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, “πή-
γαιναν περίπατο” ακόµα και οι ίδιες οι 
συστάσεις των ειδικών για την ανάγκη 
συχνής καθαριότητας των σχολικών µο-
νάδων, καθ’ όλη τη διάρκεια της µέρας.

Τέλος, στα σχολεία της συγκεκριµέ-
νης περιοχής φοιτούν µαθητές από κοι-
νωνικές οµάδες, που ζουν κάτω από 
απαράδεκτες συνθήκες και είναι σαφέ-
στατα πιο ευάλωτες στην πανδηµία, λό-
γω των συνθηκών διαβίωσής  τους. 
Απαιτείται να παρθούν ενισχυµένα µέ-
τρα, ώστε να τηρούνται τα µέτρα υγιεινής 
και προστασίας της υγείας τους από την 
πανδηµία. Αυτό απαιτείται να οργανω-
θεί, όχι µόνο µέσα στη σχολική µονάδα, 
αλλά και έξω από αυτή, στον τόπο κατοι-
κίας τους.

Το ΚΚΕ καλεί την Κυβέρνηση, έστω 
και τώρα να πάρει τις απαραίτητες πρω-
τοβουλίες, να συντονίσει όλους τους αρ-
µόδιους κρατικούς φορείς και να προ-
χωρήσει αποφασιστικά στην επίλυση 
των παραπάνω οξυµένων προβληµά-
των.  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  οι 
όποιοι κανόνες για την προφύλαξη από 
την πανδηµία θα αποτελούν ένα ευχο-
λόγιο, για να µπορεί η Κυβέρνηση να 
κουνάει το δάχτυλο της ατοµικής ευθύ-
νης».

 Πηγή: https://www.902.gr/e
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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

Ηχηρή  παρέµβαση του ΚΚΕ στη  Βουλή  για τα προβλήµατα  Σχολείων στις Αχαρνές 
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.225 μόρια

ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΕΥΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΣΧΙΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΣΥΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΥΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΚΑΛΤΣΗ ΜΑΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ ΑΝΝΑ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑ.Δ.Α)

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑ.Δ.Α)

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΤΣΙΤΣΑΝOY ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  (ΑΘΗΝΑ)

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΝΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΙΑΜΠΑΝΖΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΤΣΙΒΙΚΗ ΕΛΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑ.Δ.Α)

ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΑΛΕΠΙΔΗ ΚΑΤΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΓΥΡΙΧΙΔΗ ΑΝΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑ.Δ.Α)

ΤΟΥΡΜΟΥΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑ.Δ.Α)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑ.Δ.Α)

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α)

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α)

ΣΠΑΘΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΑ.Δ.Α)

ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑ.Δ.Α)

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑ.Δ.Α)
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΜΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΣΤΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α)
ΤΑΛΑΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑ.Δ.Α)
ΣΤΕΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑ.Δ.Α)
ΜΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑ.Δ.Α)
ΒΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΦΡΕΡΗ ΕΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑ.Δ.Α)
ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΟΪΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΑΒΙΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΜΠΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ ΜΑΤΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΥΚΑΜΙΝΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΑ.Δ.Α)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΥ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΚΑΖΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΛΟΥΛΑΣΙ ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Τ.Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΤΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΔΕΛΓΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΣΤΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΣΙΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΒΕΡΚΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτε-
χνικού Επιμελητηρίου Αθήνας παρέχει 
προς τα Μέλη του και όλους τους ενδια-
φερόμενους, υπηρεσίες ενημέρωσης 
αναφορικά με τη Διαμεσολάβηση και 
τους λοιπούς εξωδικαστικούς τρόπους 
επίλυσης των διαφορών. Περισσότερες 
πληροφορίες στο infodiam@acsmi.gr 
και στο 210-36.80.733

l  Την παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου της 
προθεσμίας για τα αδήλωτα τετραγωνικά 
προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, 
Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε δίνε-
ται στους πολίτες η τελευταία ευκαιρία για 
να ρυθμίσουν αυτή την εκκρεμότητα. Μέ-
χρι τώρα, σύμφωνα με τον ίδιο έχουν γίνει 
1.650.000 αιτήσεις και τα λεγόμενα «ξεχα-
σμένα» τετραγωνικά που τακτοποιήθηκαν 
είναι πάνω από 35 εκατ. τμ.

l Δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης 
των οφειλών προς το Δημόσιο και τις 
τράπεζες, σε έως και 240 μηνιαίες δόσεις, 
χωρίς να υπάρξει ρευστοποίηση της πε-
ριουσίας του οφειλέτη, θα προσφέρει ο 
νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Η διαδικασία 
του εξωδικαστικού συμβιβασμού αφή-
νει το περιθώριο για επιδότηση του στε-
γαστικού δανείου για την κύρια κατοικία 
-εφόσον υπάρχει- αλλά και για «κούρε-
μα» οφειλών προς το Δημόσιο (εφορία 
και ασφαλιστικά ταμεία), το οποίο θα 
μπορεί να φτάνει ακόμη και στο 95% ει-
δικά για τους τόκους και τις προσαυξή-
σεις.

l Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος υπέγραψε  απόφαση, 
με την οποία επιμηκύνεται, έως τις 30 Απρι-
λίου 2021, η παράταση της προθεσμίας κα-
ταβολής και αναστολής είσπραξης των βε-
βαιωμένων στις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέ-
ντρα οφειλών των φυσικών και νομικών 
προσώπων που έχουν πληγεί από τις επι-
πτώσεις της πανδημίας. Σύμφωνα με την 
σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται η παρά-
ταση, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, της προ-
θεσμίας καταβολής και αναστολής είσπρα-
ξης για τις δόσεις των ρυθμίσεων και των 
τμηματικών διευκολύνσεων, οι οποίες τε-
λούν ήδη σε καθεστώς αναστολής.

l Εκπτώσεις φόρου που θα κυμαίνονται σε 
ποσοστά από 30% μέχρι και 40% των ει-
σοδηματικών απωλειών που θα υπο-
στούν, θα δικαιούνται όσοι ιδιοκτήτες 
εκμισθούμενων ακινήτων συμφωνή-
σουν με τους ενοικιαστές τους να «κου-
ρέψουν» τα καταβλητέα ενοίκια των μη-
νών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρί-
ου και Δεκεμβρίου 2020 κατά 30%-40%. 
Αντιθέτως όσοι ιδιοκτήτες συμφωνή-
σουν με τους ενοικιαστές τους μειώσεις 
ενοικίων πάνω από 40% για τους ίδιους 
μήνες, θα δικαιούνται σε ποσά εκπτώσεις 
φόρου που θα αντιστοιχούν σε ποσοστά 
χαμηλότερα του 30% των εισοδηματι-
κών απωλειών που θα υποστούν.

l Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναρτη-
θούν τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 
για περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, με 
την πρώτη δόση να καταβάλλεται στα τέλη 
του μήνα και την τελευταία στο τέλος Φε-

βρουαρίου 2021, συνολικά αναμένεται να 
εισπραχθούν 2,5 δισ. ευρώ. Όσοι δεν είχαν 
καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους 
κατάσταση, το ποσό που θα κληθούν να 
πληρώσουν θα είναι ίδιο με πέρυσι.

l Άρχισε τη Δευτέρα (7/9) η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων 
των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τε-
χνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης στην προκήρυξη 6Κ/2020 του 
ΑΣΕΠ για 1.209 μόνιμες θέσεις, με σειρά 
προτεραιότητας, σε φορείς του υπουρ-
γείου Υγείας. Ο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης 
έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δω-
ρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καπο-
διστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών του Α.Σ.Ε.Π. 
(Πουλίου 6, Αθήνα).

l Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν 
και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω 
του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.
gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέ-
χονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). 
Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονι-
κών αιτήσεων: Υποψήφιοι Πανεπιστημια-
κής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης: από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 
έως την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 
14:00. Υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης: από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 
έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 
14:00.

l Ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών ει-
σφορών κύριας, επικουρικής ασφάλισης 
και εφάπαξ παροχής σε μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους θα εκδίδει από εδώ και 
εις το εξής ο e- ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, σή-
μερα αναρτώνται από τον e-ΕΦΚΑ τα ενι-
αία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφο-
ρών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και 
εφάπαξ) μηνός Ιουλίου του 2020 των 
ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοτε-
λώς απασχολούμενων με καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής την 15η Σεπτεμ-
βρίου. Να σημειωθεί ότι από τη συγκε-
κριμένη ρύθμιση αναμένεται να ωφελη-
θούν 200.000 μηχανικοί, γιατροί και δι-
κηγόροι.   

l Δύο δέσμες  μέτρων για την στήριξη  της οι-
κονομίας, μία για τους τέσσερις τελευταί-
ους μήνες του έτους και μία για το 2021, 
αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το 
Οικονομικό Φόρουμ της Θεσσαλονίκης. 
Μεταξύ άλλων τα μέτρα περιλαμβάνουν 
τα εξής: - Πληρωμή 1,5 δισ. ευρώ ανα-
δρομικών προς τους συνταξιούχους του 
Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η κυ-
βέρνηση θα δώσει το ποσό στους συνταξι-
ούχους σε δύο δόσεις, τέλη Οκτωβρίου και 
τέλη Δεκεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση 
της κατανάλωσης, που καταγράφει έντονα 
σημάδια κόπωσης.

 -Τρίτος γύρος της επιστρεπτέας προκατα-
βολής, ενώ θα υπάρξει και τέταρτος.

 - Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 - Ενίσχυση των εποχικά εργαζομένων με 

επίδομα περίπου 700 ευρώ τον μήνα, μέ-
σω της συμμετοχής τους σε ευρύ πρό-
γραμμα κατάρτισης.

l Σε στάδιο επεξεργασίας νομοθετικής 
ρύθμισης που θα ανάβει το «πράσινο 
φως» για τη συγχώνευση της Εισαγγελί-
ας Διαφθοράς και της Εισαγγελίας Οικο-
νομικού Εγκλήματος βρίσκεται, σύμφω-
να με πληροφορίες, το υπουργείο Δικαι-
οσύνης. Μάλιστα, για το ενδεχόμενο της 
συγχώνευσης φέρεται να υπάρχει εισή-
γηση της Διαρκούς Επιστημονικής Επι-
τροπής για την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων του νέου Ποινικού Κώ-
δικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας. 

l Λουκέτο βάζουν για μια βδομάδα πολλά 
καταστήματα εστίασης και ειδικότερα από 
τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, με τους επι-
χειρηματίες να διαμαρτύρονται για την 
δραματική κατάσταση στον κλάδο από τα 
κυβερνητικά μέτρα για τον κορονοϊό.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνι-
ου Σωματείου Καταστημάτων και Κατανα-
λωτών  Εστίασης  και  Διασκέδασης  
(ΠΑ.Σ.Κ.Κ.Ε.ΔΙ.), ανακοίνωσε το λουκέτο 
διαμαρτυρίας για «τη στρατηγική στοχο-
ποίηση και αφαίμαξη των δυνάμεων του 
κλάδου της εστίασης». Μεταξύ άλλων θέ-
τει αναλυτικά τα αιτήματά της, προειδοποι-
εί  για  γενικό,  επαναλαμβανόμενο  
lockdown εφόσον χρειαστεί και απευθύνει 
πανελλήνιο  κάλεσμα  συμμετοχής  σε 
όλους τους επιχειρηματίες που δραστηρι-
οποιούνται στην εστίαση.

l Στα 10 δις ευρώ ετησίως εκτιμά η Κομι-
σιόν τις απώλειες των εσόδων συνολικά 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το λαθρε-
μπόριο των τσιγάρων. Συνολικά η OLAF 
έχει κατασχέσει μόνο το 2019 250 εκ λα-
θραία τσιγάρα. Τη σχετική αποκάλυψη 
έκανε ο Επίτροπος για  τον Προϋπολογι-
σμό και Διοίκηση Johannes Hahn απα-
ντώντας σε ερώτηση της Ευρωβουλευ-
τού της ΝΔ -ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη.  Ο 
Επίτροπος υπογράμμισε  ότι σε όλη την 
ΕΕ, υπάρχει απώλεια περίπου 10 δισ. ευ-
ρώ κάθε χρόνο για τους εθνικούς προϋ-
πολογισμούς και τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ λόγω του παράνομου εμπορίου 
καπνικών προϊόντων.

l Πλήθος δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει 
άμεσα διαθέσιμα ο φορολογούμενος, που 
θα κληθεί να δικαιολογήσει τις τραπεζικές 
του καταθέσεις, εφόσον αυτές προέρχονται 
από χρήματα που έχουν δηλωθεί στην 
εφορία. Δεδομένου ότι πρόκειται για τερά-
στιο όγκο χάρτινων αποδείξεων, καθώς και 
του ότι, όλα αυτά θα πρέπει να προσκομι-
στούν στους ελεγκτές εντός πέντε ημερών, 
από την ειδοποίηση, αποτελεί τεράστιο 
πρόβλημα για τους ελεγχόμενους.

l Ξεκινά την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και 
ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Σε-
πτεμβρίου 2020, η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υπο-
βολή των αιτήσεων συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικο-
γενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, 
περιόδου 2020 – 2021. Η είσοδος στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη 

χρήση των κωδικών-δια-
πιστευτηρίων (κωδικοί 
taxisnet), αποκλειστικά 

του/της αιτούντα/σας.
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετο-

χής έχουν οι εργαζόμενοι/ες που είναι: 
υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρό-
νου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς 
και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την 
προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικο-
γενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για 
το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν 
μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 39.000 € για αιτούντες/
σες που έχουν έως από πέντε (5)Παιδιά  
και άνω.Οδηγίες στην ιστοσελίδα της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr – paidikoi.
eetaa.gr).

l Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο 
Χριστουγέννων στους εργαζομένους, που 
ήταν σε αναστολή, σύμφωνα με κυβερνητι-
κή απόφαση. Η καταβολή αναμένεται να γί-
νει έως τις 15 Δεκεμβρίου. Ωστόσο θα είναι 
μειωμένο αφού θα αντιστοιχεί η κρατική 
συμμετοχή στα 534 ευρώ, άρα δεν θα είναι 
επί του μικτού μισθού. Όσον αφορά στην ει-
σφορά αλληλεγγύης, που ήταν μία από τις 
βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις, μελετώ-
νται δύο σενάρια σύμφωνα με τον ΑΝΤ1: εί-
τε να υπάρξει μείωση 30%-50% στις κλίμα-
κες ή να καταργηθεί η εισφορά για τα εισο-
δήματα έως 20.000 ευρώ.  www.enikos.gr 

l Χάνουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους δικαστικά μέσω του νόμου 
Κατσέλη όσοι οφειλέτες δεν προχωρή-
σουν εγκαίρως στην επικαιροποίηση των 
στοιχείων τους. Σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα «Καθημερινή», η επικαιροποίηση 
των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ηλε-
κτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας και 
με σειρά προτεραιότητας για όλες τις εκ-
κρεμείς υποθέσεις, αρχής γενομένης από 
την 1η Οκτωβρίου 2020 έως και τις 31 
Μαρτίου 2021 το αργότερο. Με την επι-
καιροποίηση των στοιχείων του ο οφει-
λέτης αποδέχεται και την άρση του φορο-
λογικού και τραπεζικού απορρήτου του, 
προκειμένου να εξακριβωθεί και η ακρί-
βεια των στοιχείων του.  Αυτό προβλέπει 
το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επιτά-
χυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσε-
ων του ν.3869/2010»,  που έχει δοθεί σε 
δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να 
ψηφιστεί στη συνέχεια από τη Βουλή.

l Δύο στα τρία κρούσματα εντοπίζονται στο 
λεκανοπέδιο, όπως δείχνουν τα στοιχεία 
της Δευτέρας. Από τα 156 κρούσματα που 
ανακοινώθηκαν, τα 101 εντοπίζονται στην 
πρωτεύουσα, εκ των οποίων 12 αναφέ-
ρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της 
χώρας, ενώ 3 κρούσματα συνδέονται με 
συρροή.Η Αθήνα, επιπλέον, δεν είναι μια 
πόλη που προσφέρεται για αποστάσεις: 
συνωστισμοί στα ΜΜΜ, «ουρές» σε τρά-
πεζες και υπηρεσίες, μικρά πεζοδρόμια και 
πάνω από 4.000.000 εκατομμύρια κάτοι-
κοι με έναν γρήγορο, αγχώδη τρόπο ζωής 
δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό για 
τη διασπορά του ιού – και ακόμα δεν έχουν 
ανοίξει τα σχολεία.  Χρειάζεται  προσοχή.
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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

Αυτοί είναι οι κανόνες λειτουργίας

Κ ανονικά την 1η Σεπτεµβρίου 2020  υποδέχθηκαν  
τα παιδιά οι βρεφονηπιακοί σταθµοί της χώρας, 
µε νέους κανόνες λειτουργίας λόγω κορονοϊού. 

Όπως αποφασίστηκε σε τηλεδιάσκεψη που είχαν  η 
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ∆ό-
µνα Μιχαηλίδου, ο υφυπουργός Εσωτερικών Θοδωρής 
Λιβάνιος και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων 
Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) ∆ηµήτρης Παπαστεργίου µε την Ειδική 
Επιτροπή Λοιµωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας.

«Λάβαµε την απόφαση να λειτουργήσουν από την 1η 
Σεπτεµβρίου και κανονικά ως προς το ωράριο οι βρεφο-
νηπιακοί σταθµοί, αφού εξετάσαµε πολύ προσεκτικά, µε 

την Επιτροπή Λοιµωξιολόγων, όλα τα επιδηµιολογικά δε-
δοµένα. Χάρη στα µέτρα που λαµβάνουµε, µεριµνούµε 
για την ασφάλεια προσωπικού και παιδιών, ενώ διασφα-
λίζουµε τη διατήρηση του επαγγελµατικού και καθηµερι-
νού προγράµµατος των οικογενειών», δήλωσε η κα. Μι-
χαηλίδου.

«Σε στενή συνεργασία µε τους ειδικούς επιστήµονες και 
τους ∆ήµους και εκτιµώντας συνεχώς τα δεδοµένα, θα 
φροντίσουµε για την απρόσκοπτη λειτουργία των βρεφο-
νηπιακών σταθµών, µε µοναδικό άξονα την ασφάλεια” εί-
πε από την πλευρά του ο κ. Λιβάνιος.

Η Επιστηµονική Επιτροπή αποφάσισε την επαναλει-

τουργία των βρεφονηπιακών σταθµών, σε καθηµερινή βά-
ση, για όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται, χωρίς κανέναν 
περιορισµό στις δυναµικότητες και µε αυστηρή τήρηση των 
κανόνων:
1) Η χρήση µάσκας για τα παιδιά των βρεφονηπιακών 
είναι προαιρετική.
2) Υποχρεωτική είναι η χρήση µη ιατρικής µάσκας (ή σε 
ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώπου) από όλους 
τους εργαζόµενους στους σταθµούς.
3) ∆ιαχωρισµός των αύλειων δραστηριοτήτων κατά 
τµήµατα.
4) Ειδική µέριµνα για τη σίτιση.

Οι Παιδικοί Σταθµοί της ∆ηµοτικής Φροντίδας 

Αχαρνών (∆ΗΦΑ) είναι πανέτοιµοι να υποδε-

χτούν τους µικρούς µας µαθητές. Την Τετάρτη 

26-08-2020 έγινε απολύµανση και την Πέµπτη 

27-08-2020 έγινε απεντόµωση. Το  προσωπικό 

από 1η Σεπτέµβρη θα είναι στις θέσεις τους, ανα-

νεωµένο και ξεκούραστο, να υποδεχτεί στις 3 Σε-

πτέµβρη τους µικρούς µας φίλους.

Η πρόεδρος Αγγελική Ζαχαριάδη  και το προ-

σωπικό της ∆Η.Φ.Α. σας εύχονται  καλή, αισιόδο-

ξη σχολική χρονιά!!!

Άνοιξαν την 1η Σεπτεµβρίου οι Βρεφονηπιακοί και παιδικοί Σταθµοί ∆Η.Φ.Α
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ   ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ρεπορτάζ:  Διονύσιου Σταθόπουλου
Εκπρόσωπου τύπου της Επιτροπής 
Ελληνορωσικήςφιλίας και Ορθοδοξίας! 

Μ ήπως πλησιάζει ο «Μεγάλος χαλα-
σμός», που έχει προφητέψει ο Κο-
σμάς ο Αιτωλός. Τώρα που οι λαοί 

βλέπουν γύρω τους φωτιές πολέμου, την πα-
γκόσμια οικονομία να καταρρέει και τα Ση-
μεία των Καιρών να τους χτυπούν την πόρτα, 
ψάχνουν Σανίδα Σωτηρίας! και την Σωτηρία 
θα την βρουν στην οδό που χάραξε ο Κύριός 
μας Ιησούς Χριστός! πριν 2020 χρόνια. 

Ο Αγιομάρτυρας ιδρυτής της Χριστιανικής 
θρησκείας φίλος  των πτωχών των πονεμένων 
και βασανισμένων και για να σώσει τους αν-
θρώπους από τις αμαρτίες τους βασανίστηκε και 
υπέφερε στα κολαστήρια της ντροπής, ο ίδιος 
σταυρώθηκε από μισάνθρωπους, από αυτούς 
που θέλησε να οδηγήσει σε μια κοινωνία ειρή-
νης, δικαιοσύνης, αρετής και αγάπης. 

Αν σήμερα ο Χριστός κατέβαινε στη γη, οι 
άνθρωποι για τα συμφέροντά τους θα τον ξανασταυρώ-
νανε. Σήμερα που η ανθρωπότητα κινδυνεύει όχι μόνο 
από τον κορονοϊό, αλλά και από ακραία καιρικά φαι-
νόμενα λόγω του κλίματος αλλαγής, ο Ιησούς τους κα-
λεί να ακολουθήσουνε την οδό του για να σωθούνε. 

Κάθε χρόνο ο Ι.Ν. Παναγίας Σουμελά στις Αχαρ-

νές γιορτάζει την Κοίμηση Υπεραγίας Θεοτόκου 28 
Αυγούστου 2020. Την παραμονή παρουσία του Δη-
μάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού, τελέστηκε ο 
Μεγάλος Εσπερινός, χωρίς την περιφορά του «επιτα-
φίου» λόγω κορονοϊού, από τον Αιδεσιμολογιότατο 
Πρωτοπρεσβύτερο Γρηγόριο Πιγκάλοβ, Προϊστάμε-
νο Ι. Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου Παναγίας Σου-

μελάς συνοδευόμενος από τον ψάλτη και 
πρόεδρο της επιτροπής Ελληνορωσικής φιλί-
ας και Ορθοδοξίας  Παναγία Σουμελά κ. Δη-
μήτρη Μιχάκη.

Ανήμερα και ώρα 10 μ.μ. η λειτουργία της 
Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, έχει 
φτάσει στο τέλος της και μέσα στον Επιτάφιο 
ντυμένη Νυφούλα ξεκινάει για το μεγάλο τα-
ξίδι της να συναντήσει τον Αναστημένο Κύριό 
μας Ιησού Χριστό. Η Παναγία μας μητέρα 
όλων μας, φεύγοντας άφησε πίσω μια μονα-
δική ευωδία που θα μας μείνει αξέχαστη. Ο 
Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός, με μεγάλη ευ-
λάβεια προσεύχεται στην Παναγία μας και της 
ζητά να σώσει την πόλη του από τον κορονο-
ϊό. Φεύγοντας ο Δήμαρχος τον ρωτήσαμε, 
γιατί Δήμαρχε με τόσο μεγάλη ευλάβεια προ-
σευχηθήκατε στην Παναγία μας και ο Δήμαρ-
χος μας απάντησε: «Για να σωθεί η πόλη μας 
από τον κορονοϊό».

Ο Προϊστάμενος του Ι.Ν. Πάτερ Γρηγόριος 
Πιγκάλοβ μαζί με το συμβούλιό του ευχαρι-

στούν την οικογένεια του εφοπλιστή κ. Αθανάσιου 
Μαρτίνου για την οικονομική συνεισφορά στο έργο της 
οικοδομήσεως του Ιερού Ναού.

Εκατοντάδες  πιστοί  προσήλθαν  στον  Ιερό Ναό  
Παναγία Σουμελά,  να προσκυνήσουν τα λείψανα των 
Αγίων, Σεραφείμ του Σαρώφ και Ματρώνας. 

Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε η Κοίμηση της 
Θεοτόκου στον Ι.Ν. Παναγίας Σουμελά στις Αχαρνές

Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αγαπητά μας μέλη,
Επιτέλους έφτασε η μέρα που θα ανταμώσουμε και θα σμίξουμε ξανά μετά από τόσο καιρό… 

Με ασφάλεια και προσοχή όπως αρμόζει στην δύσκολη εποχή που διανύουμε..
Μετά από συνάντηση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα αποφασίστηκαν τα 

κάτωθι:
α. Έναρξη των ενήλικων χορευτικών τμημάτων από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 7:00 
μ.μ. έως τις 10:30 μ.μ. (τα μαθήματα θα διενεργούνται στον προαύλιο χώρο των γραφείων μας μέ-
χρι να μας το επιτρέπει ο καιρός…)
β. Έναρξη των παιδικών και εφηβικών χορευτικών τμημάτων από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 
από τις 5:00 μ.μ. έως τις 7:00 μ.μ.
γ. Έναρξη των μαθημάτων λαούτου και βιολιού από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020. Η ώρα των 
μαθημάτων πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους δασκάλους.
δ. Μη έναρξη των τμημάτων θεατρικού παιχνιδιού, παραδοσιακής χορωδίας και εκμάθησης κλα-
ρίνου μέχρι νεότερης ανακοίνωσης ανάλογα με τα επιδημιολογικά μέτρα που έχουν αποφασιστεί 
από την κυβέρνηση.
ε. Αναβολή κάθε προγραμματισμένης εκδήλωσης, χοροεσπερίδας, εκδρομής κτλ μέχρι νεότερης 

ανακοίνωσης ανάλογα με τα επιδημιολογικά μέτρα που έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση.
Η διεξαγωγή των μαθημάτων και των δράσεων θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγί-

ες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον ΕΟΔΥ (ολιγάριθμα 
τμήματα, καθαριότητα και απολύμανση του χώρου, αποστάσεις, αντισηπτικά κ.α), οι οποίες αφο-
ρούν όλες τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης της χώρας μας (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 53080/29-08-2020).

Συνεπώς, παρακαλούμε όλους τους φίλους μας, μικρούς και μεγάλους, παλιούς και νέους να 
μας ενημερώσουν για τη συμμετοχή τους στα τμήματα χορού και στα μαθήματα παραδοσιακών ορ-
γάνων (τηλ 6946810083, facebook, e-mail) προκειμένου να διαμορφωθούν τα τμήματα και να ορι-
στούν οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι συνθήκες 
απαιτούν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ανά τμήμα. Οι αξίες του λαϊκού πολιτισμού προτάσσουν 
το συλλογικό έναντι του ατομικού και οι άνθρωποι του, αυτόν τον δύσκολο καιρό, καλούμαστε να 
το υπερασπιστούμε. Με σύνεση κι ενσυναίσθηση να το κάνουμε πράξη!

Είμαστε χαρούμενοι και σας περιμένουμε όλους για να ξεκινήσουμε και πάλι το όμορφο ταξίδι 
στην παράδοση του τόπου μας….

Το Δ.Σ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι... ΞΕΚΙΝΑΜΕ!!!    
 Την ΔΕΥΤΕΡΑ 07/09/2020 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της 

νέας χορευτικής χρονιάς για τα τμήματα των ενηλίκων.
Παρακολουθώντας βέβαια τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του COVID-19 

και με σκοπό την διαφύλαξη της υγείας μας και τον περιορισμό μετάδοσης της νό-
σου, σας ενημερώνουμε ότι τα τμήματα θα είναι ολιγομελή και θα τηρηθούν όλα 
τα μέτρα προστασίας εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Όσον αφορά τα τμήματα παιδικό και εφηβικό καθώς και το τμήμα γυμναστικής 
η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα είναι από 01/10/2020 και σύμφωνα πά-
ντα με τα μέτρα που θα ισχύουν.

Για πληροφορίες και εγγραφές θα μας βρίσκεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και 
ώρα 19:00 - 20:00 στα γραφεία του συλλόγου στο 2ο ΚΑΠΗ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ.

Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους με υγεία!!!
Το Δ.Σ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Σύλλογος Θεσσαλών Αχαρνών ταξιδεύοντας σε παραδοσιακά μονοπάτια με οδηγό τα 
τραγούδια και τους χορούς από όλη την Ελλάδα σας καλεί και φέτος στα μαθήματα του!!

Τμήματα 
Παιδικό -Εφηβικό
Αρχαρίων- Ενηλίκων -Παραστάσεων 

Η ημερομηνία έναρξης , οι ώρες των μαθημάτων καθώς και οι λεπτομέρειες λειτουργίας 
του συλλόγου για τη νέα χορευτική χρονιά θα ανακοινωθούν σύντομα !
ΚΑΛΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!

Πολλά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες των πανελληνίων 2020 και ακόμη ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
στα ΔΙΚΑ ΜΑΣ κορίτσια 
ΕΚΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑΚΟΥ......ΑΣΟΕ Αθηνών 
ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΡΙΝΟΥ ... Παιδαγωγική Ιωαννίνων 
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ..!!

Το Δ.Σ. 
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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

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

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

Εξόδιος ακολουθία του Πρωτοψάλτη και 
Καθηγητή Μουσικής Γεωργίου Κακουλίδη

ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΜΝΉ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ που τελέστηκε  το μεσημέρι της Δευτέρας 7 
Σεπτεμβρίου 2020, στον Ιερό Ναό Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Ολυμπιακού Χω-
ριού, φίλοι, οικείοι, μαθητές και συνεργάτες, αποχαιρετήσαμε τον Πρωτοψάλτη και 
καθηγητή μουσικής, Γεώργιο Κακουλίδη. Στην εξόδιο ακολουθία, που τελέστηκε 
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως, κ. Αθηναγόρα, συλλειτουργούντων του Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Ράπτη, προ-
ϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών και του Πρωτοπρεσβυτέρου Γε-
ωργίου Γεωργακόπουλου, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, 
έψαλλαν χοροί ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του προέδρου της ΟΜΣΙΕ, πρωτοψάλ-
του και χοράρχη κου Κωνσταντίνου Πολίτη και του πρωτοψάλτου του Ναού μας κου 
Πανταζή Δέδε, ο οποίος και διηύθυνε τον χορό των μαθητών του εκλιπόντος.

Λόγο ελπίδος και παρηγορίας προς τους οικείους του εκλιπόντος, απηύθυνε ο Σε-
βασμιώτατος ποιμενάρχης μας, ενώ για την προσωπικότητα του Δασκάλου και την 
προσφορά του στην Εκκλησιαστική μουσική, και όχι μόνον, μίλησαν εκ μέρους της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, ο πρόεδρος αυτής κος Κωνσταντίνος 
Πολίτης και εκ μέρους των μαθητών του Δασκάλου, ο κ. Γεώργιος Δάλκος, από τα 
παλαιότερα ενεργά μέλη της χορωδίας Κακουλίδη, αναλύοντας και την ιδιαίτερη σχέ-
ση του με τον εκλιπόντα.

Από ανάρτηση : Παύλου Γεωργίου στο FB.
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ  το  γένος  ΚΕΣΣΙΔΗ   που γεννήθηκε  
στην  ΝΙΚΑΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ ,  και  η    ΚΑΡΑΧΑ-
ΝΙΑΝ   ΣΑΤΕΝΙΚ του ΑΡΟΥΤΙΟΥΝ   το γέ-
νος  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ    που  γεννήθηκε 
στη   ΡΩΣΙΑ  και  κατοικεί  στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ,  πρόκειται να  παντρευτούν, ο γά-
μος τους  θα γίνει  στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ-
ΔΟΝΕΣ – ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΦΛΩΡΟΣ     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     του   ΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  και  της  ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ    το 
γένος   ΣΚΕΝΤΖΑ ,  που   γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  και  η   ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ  
του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   και  της  ΕΥΑΝΘΙΑΣ   το 
γένος   ΧΑΛΚΙΑ   που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γάμος 
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΚΑΡ    ΜΙΧΑΗΛ    του   ΗΛΙΑ     και  της  
ΣΕΜΙΡΕ    το γένος ΓΙΑΤΖΙΤΖΙ,  που   γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η     YILDIRIM   
PATRICIA    του  ILYAS   και της CEMILE  
το γένος  DIS  που γεννήθηκε στη  ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ   και  κατοικεί  στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 
πρόκειται να παντρευτούν, ο γάμος θα 
γίνει στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ -   
ΑΧΑΡΝΩΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιμάτε  για  δημοσίευση της Αγγελίας 

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

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

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

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

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
& ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Φιλαδελφείας  και  Κων/πόλεως 26 – Αχαρνές.  Τηλ. 6978 830476.

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

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

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

θα ξεκινήσουν την Τρίτη 15 Σεπτέμβριου 2020. 
Η γραμματειακή υποστήριξη για τις εγγραφές των ενδιαφερομένων 

θα λειτουργεί από την Τρίτη 01-09-2020 έως και την Τρίτη 15 Σεπτέμβριου 2020 
και ώρες 18:00 μ.μ έως και τις 20:00 μ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, την λειτουργία 
των Τμημάτων και την έναρξη αυτών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να απευθύνονται στην Έφορο Εθνικών Χορών και Μουσικού Τμήματος 
κα. Λιβανού Μαρία στο τηλ. 210-2462085. 

Τέλος, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού που εξακολουθεί ακόμα να υφίσταται, 
οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων 

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ                         Αικατερίνη Μαρίνη

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρυ-
μπόμπης ευχαριστεί θερμά το Δήμο Αχαρνών για την πρόσφατη έναρξη των 

εργασιών διαμόρφωσης και κατασκευής παιδικής χαράς στην πλατεία της 
Βαρυμπόμπης. Είμαστε βέβαιοι ότι το έργο αυτό θα δώσει χαρά στα παιδιά 
των κατοίκων και στους επισκέπτες και θα αναβαθμίσει την περιοχή μας.

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΠΑΝΑΚΗΣ 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΔΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΕΛΑΤΩΝ 32 & ΠΥΡΑΚΑΝΘΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 13677

Τηλ : 2108169415 & 6977974915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητά μέλη , φίλοι του συλλόγου και κάτοικοι Βαρυμπόμπης.
Με το παρόν σας ενημερώνουμε πως από την Πέμπτη 9 Ιούλη και κάθε Πέμπτη από ώρα 18.00 έως 

και 20.000 θα βρίσκεται συντοπίτης γιατρός Γενικής Ιατρικής στα γραφεία μας προς εξυπηρέτησή σας

Με τιμή  -  Για το  Δ.Σ.  
Ο   Πρόεδρος

Νικόλαος   Σπανάκης

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 ΕΟΔΥ, δηλαδή: 
Υποχρεωτική χρήση μάσκας, κοινωνικές αποστάσεις

και συχνή αντισηψία των χώρων.

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

 
 

 

ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

49 Vaiou Kritis str , Acharnai  Tel: 0030-210-2469576  Fax: 0030-210-2464760  
e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟY
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/09  Μονοήμερη εκδρομή στη ΤΖΙΑ
Εισιτήριο 55€   περιλ/νται μεταφορά με λεωφορείο και ακτοπλοϊκά (Αναχ:07.00-
επιστ:19.30) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/09Επίσκεψη στον ΣΤΑΥΡΟ στα ΣΠΑΤΑ Εισιτήριο  8€  
(Αναχ:16.30 επιστ:20.30)

ΔΕΥΤΕΡΑ  14/09  Επίσκεψη στον   Ι. Ναό Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού, 
Εισιτήριο 7€.(Εορτάζει το ιερό παρεκκλήσιο του Τίμιου Σταυρού. Θα τεθεί προς ευλο-
γία ο Τίμιος Σταυρός)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/09 Μονοήμερη εκδρομή στην ΤΗΝΟ
Εισιτήριο 60€ περιλ/νται μεταφορά με  λεωφορείο και ακτοπλοϊκά

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/09  Μονοήμερη εκδρομή στην ΣΑΛΑΜΙΝΑ  και
στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης
Εισιτήριο 15€   περιλ/νται μεταφορά με λεωφορείο/  
+ ατομικό εισιτήριο φερρυ μποτ 2€             

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 
στην παραλία του ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο εκτός Κυριακής 



22 Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου 2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι- ισόγειο - στο κεντρι-
κό Μενίδι. Τηλ. 210 2402471. 4∆254.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα 40 τ.µ. 
στην περιοχή Πανόραµα. Τηλ. 6907 010116. 4∆254.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα δυάρι  τρί-
του ορόφου, 52 τ.µ. διαµπερές, στο κεντρικό Μενίδι. 
Τηλ. 6932 668756. 4∆254.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην περιοχή Αγίου Πέ-
τρου. Το ένα 600 τ.µ. εντός σχεδίου, Οδός Λαβαρού 
1821. Το άλλο 2500 τ.µ. επί της οδού Αγίου Πέτρου. 
Τηλ. 210 2464715 και 6987701715. 4∆254
ΖΗΤΕΙΤΑΙ, από ηλικιωµένη  κυρία, µια οικιακή  βοηθός, 
για παροχή συντροφιάς. Της προσφέρετε δωρεάν Γκαρ-
σονιέρα διαµονής και τροφοδοσία και συµπλήρωµα  
αµοιβή, κατόπιν συµφωνίας. Τηλ. 6907 010116 κα  Λα-
ζάρου.
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, µε συστάσεις αναλαµβάνει την φρο-
ντίδα ηλικιωµένων, και µε δουλειές σπιτιού, όπως µα-
γείρεµα , σιδέρωµα,κλπ.  Τηλ. 6983 451883. 5∆255.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ενιαίος χώρος 40 τ.µ. , κουζίνα, - κάµα-
ρα, µε µπάνιο. Πληροφορίες από 16.00 έως 17.30 µ.µ. 
στα Τηλ. 211 4107574   και 6945 506329. 4∆251. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ή δίδεται και αντιπαροχή, οικόπεδο 340 τ.µ. 
στο κεντρικό Μενίδι (Οδός ∆ηµοσθένους). Τηλ.  6972 
837565. 4∆251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 571 τ.µ. στην Κάτω Λίµνη, πλησί-
ον οδού Λισίων,  στα Άνω Λιόσια. Τηλ.   2114107574 
και 6945 506329. 4∆251.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 120 τ.µ. µε υπερυψωµένο  ισό-
γειο, τρία δωµάτια, σαλόνι, Κουζίνα , µπάνιο, κλπ, πάρκιν 
και αυτονοµία θέρµανσης. Οδός Μιχ. Μενιδιάτη και Αθη-
νών 50. Τηλ. 210 2433614 και 6976394979. 4∆251.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαµβάνει την φροντίδα ηλικι-

ωµένων κατά προτίµηση νυχτερινή βάρδια. Τηλ. 6981 
035626. 4∆251.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου 
– Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 8∆258.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. 
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 Λυ-
κείου. 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.

 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοπλισµένος εκπαι-
δευτικός χώρος, στο Κεντρικό Μενίδι. 
Πληρ. 6972 635389. 5∆256.

 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στα βόρεια προάστια ζητά καµα-
ριέρα µε ανάλογη  προϋπηρεσία για πλήρη απα-
σχόληση (άτοµα σε περιοχές κοντά στο ξενοδο-
χείο θα προτιµηθούν). Τηλ.: 6972550290. 4∆255.

Κυριακή, 13 Σεπτέµβριος 2020 ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ.∆ηµοκρατίας 272. 2102310318
∆ευτέρα, 14 Σεπτέµβριος 2020 ● ΠΙΝΑΚΗΣ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ  Λ.Ιωνίας 46 Χαραυγή. 2102440400-
800
Τρίτη, 15 Σεπτέµβριος 2020 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Ελ.Βενιζέλου 59. 2102448143
Τετάρτη, 16 Σεπτέµβριος 2020 ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗ-
ΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 2102430183
Πέµπτη, 17 Σεπτέµβριος 2020 ● ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132. 
2102462255 

Παρασκευή, 18 Σεπτέµβριος 2020 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ       Λ.Καραµανλή 38-40. 
2102446460
Σάββατο, 19 Σεπτέµβριος 2020 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 2102477442
Κυριακή, 20 Σεπτέµβριος 2020 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ Πάρνηθος 118. 2102403004
∆ευτέρα, 21 Σεπτέµβριος 2020 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ  Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737
Τρίτη, 22 Σεπτέµβριος 2020 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Τετάρτη, 23 Σεπτέµβριος 2020 ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ-
∆ΟΚΙΑ Πάρνηθος 102. 2102476440

Πέµπτη, 24 Σεπτέµβριος 2020 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117. 
2102430204

Παρασκευή, 25 Σεπτέµβριος 2020 ● ΜΠΟΥ-
ΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ Αγ.∆ιονυσίου 82. 2102444771

Σάββατο, 26 Σεπτέµβριος 2020 ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. 2102462194

Κυριακή, 27 Σεπτέµβριος 2020 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 13/9/2020 ΕΩΣ 27/9/2020

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
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Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

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

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

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

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

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

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ
Σύµβουλος  Ψυχικής Υγείας 

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

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

Τρίτη - Τέταρτη και Πέµπτη 17.30 - 21.00

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

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722



ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  2020

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΓΚΙΚΑ  ΙΩΑΝΝΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΦΟΥΝΤΗ  ΙΩΑΝΝΑ  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 

ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΠΑΓΩΝΑ  ΦΑΝΗ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΑΛΕΞΕΓΙΕΒ  ΘΟΔΩΡΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΤΣΙΠΗ ΒΑΣΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 

ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΠΕΙΔΗ  ΜΑΡΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΠΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΙΚΑΕΛΑ  ΚΟΙΝΩΝΊΟΛΟΠΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΠΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΠΕΡΡΗ  ΓΙΩΤΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΙ1ΑΙΔΕΥΣΕΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΕΣΙΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΗΧ/ΚΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔ. & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΝΤΟΥΡΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΕΛΑ  ΑΓΩΓΗΣ  & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗN ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔ. ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)

 ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 

ΠΑΛΜΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 

ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΑΓΛΑΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΠΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 

ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦ. & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΠΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΛΟΠΣΊΊΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 

ΦΥΤΑ  ΜΑΡΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ)

ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΡΙΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΑΡΓΟΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 

ΨΥΧΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΚΑΡΣΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)

ΖΙΑΓΚΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΤΣΕΠΕΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία
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