
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΡΩΣΟΙ ΜΕΓΙΣΤΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Διαμεσολαβητής επίσκεψης ο Παν. Γρηγοριάδης

Όλοι θυμόμαστε  τις εξαγγελίες  του  επικεφαλής της

Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ», και υποψή-

φιος Δήμαρχος  Αχαρνών, Παναγιώτης Γρηγοριάδης, για

ενδεχόμενες επενδύσεις   Ρώσων  επιχειρηματιών στις

Αχαρνές και μάλιστα στο Καζίνο Πάρνηθας.

Σήμερα και ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της προεκλο-

γικής  περιόδου, μας ενημέρωσε πως  τις επόμενες ημέ-

ρες  αναμένονται να  έλθουν στην Αθήνα, Ρώσοι μεγιστά-

νες, όπου θα συζητήσουν  με αξιωματούχους ή υψηλό-

βαθμα στελέχη  της κυβέρνησης και  Έλληνες  επιχειρη-

ματικούς παράγοντες  πακέτο επενδύσεων  στην Ελλάδα. 

Το «Παλικάρι του Λαού», ως διαμεσολαβητής, ήδη  έ-

κλεισε  Σουίτες  στη Μεγάλη Βρετάνια και στο Αστέρα

Βουλιαγμένης, καθώς  και ότι άλλο χρειάζεται  κατά την

διάρκειας  της εδώ παραμονής των. Κατά πληροφορίες  έ-

να από τα  θέματα, που θα συζητηθούν, είναι και  η ενδε-

χόμενη   επένδυση στο Καζίνο Πάρνηθας,  μετατρέποντας

το σε ένα διεθνές  πολύκεντρο   αναψυχής. Και μόνο από

αυτή την εξέλιξη, βλέπουμε  πως το «Παληκάρι του Λα-

ού», κάνει κινήσεις υψηλής  επιχειρηματικότητας για νέ-

ες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο μας. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να  θυμηθούμε και την άλλη ε-

ξαγγελία του Παν. Γρηγοριάδη, περί επαναφοράς  του

Κτήματος του Τατοϊου, στο Δήμο Αχαρνών. Όλα αυτά συ-

γκαταλέγονται στις θετικές κινήσεις του Παναγιώτη

Γρηγοριάδη, πριν  την εκλογή του στο αξίωμα  του Δη-

μάρχου.

Σε «γκρίζο τοπίο» το προεκλογικό κλίμα μέχρι
τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2014    

Για τις πρώην Δημοτικές Επιχειρήσεις ΚΕΠΕΔΑ, ΚΥΠΕΚΟ, ΔΕΤΕΔΑ και ΚΕΔΚΑ.

ΑΠΟ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ»  
ΣΕ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α
ποφασίστηκε για μια ακόμη φορά (να δούμε πόσες ακόμα),

ο ορισμός εκκαθαριστών στις Δημοτικές Επιχειρήσεις

ΚΕΠΕΔΑ, ΚΥΠΕΚΟ, ΔΕΤΕΔΑ και ΚΕΔΚΑ.  Για τις πιο πάνω

Δημοτικές Επιχειρήσεις είχε αποφασιστεί από το Δημοτι-

κό Συμβούλιο κατά το παρελθόν, τόσο η λύση τους όσο και ορισμός

εκκαθαριστών. Για την ΔΕΤΕΔΑ είχε αποφασιστεί επί Δημαρχίας Πα-

ναγιώτη Φωτιάδη (Μάρτιος 2007) ενώ για τις υπόλοιπες επί Δημαρ-

χίας Σωτήρη Ντούρου.

Θυμίζουμε ότι, με αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο,

ο Δήμος Αχαρνών επιβαρύνεται με τις υποχρεώσεις που τυχόν θα υ-

πάρξουν από την εκκαθάριση, προς τρίτους (προμηθευτές) και προς

το προσωπικό. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Αχαρνών, αν και υπάρχουν οι

εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις,

δεν συμπεριλαμβάνει στον προϋπολογισμό του, τις τεράστιες υπο-

χρεώσεις των υπό εκκαθάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων (ξεπερ-

νούν σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας τα 35 εκατομμύρια ευρώ).

Όμως, ένα ακόμη σοβαρό κοινωνικό και ηθικό επίσης πρόβλημα

έχει δημιουργήσει ο Δήμος Αχαρνών με σημαντικό αριθμό εργαζο-

μένων, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στις Δημοτικές Επιχει-

ρήσεις. Αν κι έχουν περάσει τόσα χρόνια από το κλείσιμο των Δημο-

τικών Επιχειρήσεων, αυτοί παραμένουν απλήρωτοι!!! 

Σημειώνουμε, πως αρκετοί από τους εργαζόμενους, ήταν ενταγ-

μένοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα του ΟΑΕΔ. Η Ε-

πιχείρηση εισέπραξε τα χρήματα που ήταν για την μισθοδοσία τους,

όμως χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς! 

Πολλοί δημότες συζητούν, πως  οι  εκκαθαριστές δεν ολοκληρώ-

νουν την εργασία τους για να μην υποχρεωθεί η Δημοτική Αρχή να α-

ναγνωρίσει κατ’ αρχή και κατά δεύτερο να καταβάλει τις οφειλές των

Δημοτικών Επιχειρήσεων σε εργαζόμενους και προμηθευτές.

Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο  ορίσθηκε εκκαθαριστής

για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις ΚΕΠΕΔΑ, ΚΥΠΕΚΟ, ΔΕΤΕΔΑ και

ΚΕΔΚΑ. Λέτε αυτή τη φορά να γίνουν οι εκκαθαρίσεις; Ο Δήμαρ-

χος ξέρει…

Συνέχεια ρεπορτάζ  σελ. 7 

Η «Αχαρναϊκή» σας εύχεται, Χρόνια Πολλά, Δημιουργικό και Ευτυχισμένο το νέο έτος 2014

Παν. Αναγνωστόπουλος:  

«Σωτήρια η  επιχωρήση 751 χιλ. ευρώ
για τα ληξιπρόθεσμα της  ΔΗΦΑ»

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση α-

νακοινώθηκε από τον πρόεδρο

της ΔΗΦΑ  Παναγιώτη Αναγνω-

στόπουλου, παρουσία του Δη-

μάρχου Σωτήρη Ντούρο, ότι υ-

πογράφηκε επιτέλους από τον

Υπουργό Εσωτερικών ποσό

751.024,41 ευρώ ως επιχορήγη-

ση στη ΔΗΦΑ για την εκπλήρω-

ση αποκλειστικά υποχρεώσεων ληξιπρόθεσμων οφει-

λών σε υπαλλήλους (νυν και πρώην) και σε προμηθευ-

τές. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη Δη-

μοτική Φροντίδα Αχαρνών, καθώς τις αμέσως επόμενες

ημέρες θα λάβουν τα χρήματα που τους οφείλονται τα

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για  τις υπηρεσίες  που πρό-

σφεραν στα προ ΔΗΦΑ Νομικά πρόσωπα του Δήμου (Α-

ΟΔΑ, Παιδικούς Σταθμούς ΚΑΠΗ  κ.λπ). Η εξόφληση θα

ξεκινήσει τις επόμενες με εξαιρετικά αυστηρή διαδικα-

σία που καθορίζουν σχετικές εγκύκλιοι. 

Ο  Οδυσσέας Καμπόλης εξελέξει
Υπ. δήμαρχος με την παράταξη «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Πραγματοποιήθηκε τη Δευ-

τέρα  9 Δεκεμβρίου 2019  η Γενι-

κή  Συνέλευση της νέας Δημοτι-

κής Παράταξης «Αχαρνείς –

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνη-

ση, στο Δημαρχείο Αχαρνών, με

θέμα την εκλογή  υποψηφίου

Δημάρχου, που θα ηγηθεί  του

Συνδυασμού στις επικείμενες

Δημοτικές εκλογές. Στη κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσε-

ων έγινε μία πρωτόγνωρη  στα χρονικά διαδικασία τόσο

για το Δήμο μας όσο και γενικότερα. Τα παρευρισκόμενα

μέλη μας με μυστική ψηφοφορία και άψογη και πλήρως

διάφανη διαδικασία ανέδειξαν για υποψήφιο Δήμαρχο

της Παράταξης μας τον ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΜΠΟΛΗ ο οποίος θα

ηγηθεί της «ΑΧΑΡΝΕΙΣ» στο προεκλογικό αγώνα, πρώ-

τος ανάμεσα σε ίσους.  Της ψηφοφορίας προηγήθηκε  η

εκλογή της νέας Συντονιστικής Επιτροπής.

Ανανεωμένος και με βαριά πανοπλία
ξανά Υποψ. Δήμαρχος ο Γιάννης Κασσαβός 

Κυριακή
22 Δεκεμβρίου

2013
Έτος 40

Αρ. Φύλλου: 84
Τιμή Φύλλου: 1€

Ανανεωμένος  και  ενισχυμένος, έτοιμος για  την εκλο-

γική μάχη των Δημοτικών εκλογών του Μαΐου του 2014,

εμφανίζεται ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης,

«Αχαρναι – Ενεργοί Πολίτες» Γιάννης Κασσαβός, ο οποί-

ος στην τωρινή θητεία, «σήκωσε» το βάρος της  Αξιωμα-

τικής Αντιπολίτευσης στις  συνεδριάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου. Εποικοδομητικές ερωτήσεις και τοποθετή-

σεις, αλλά και  σκληρή κριτική  τόσο του ιδίου, όσο και του

Δημοτικού του Συμβούλου Παναγιώτη  Πολυμενέα, χα-

ρακτηρίζουν  την  πολιτική  των παρουσία μέσα κι έξω α-

πό το Δήμο. 

Ενδεικτικό  το σχετικό ρεπορτάζ στη  σελίδα 7.
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Σβήνει το ρεύμα
της ψυχής  της  χώρας!
Της  συγγραφέως Παναγιώτα  Μπλέτα

Όπως φαίνεται τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι ύμνος στην φτώχεια για την

Ελλάδα. Η Φάτνη θα είναι πραγματική, γιατί έτσι έχει γίνει το σπιτικό σε περισ-

σότερες από 350 χιλιάδες οικογένειες, που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρι-

κό και θέρμανση ενώ στερούνται ακόμη και τα στοιχειώδη είδη διατροφής.

Και τα «ατυχήματα» θα συμβαίνουν ως προσχηματικές πράξεις θανάτου ε-

νός λαού που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κρύο και την ανέχεια με αυτο-

σχέδια μαγκάλια και με κεριά που δεν μοιάζουν να φωτίζουν τη γέννηση του

Μεσσία αλλά το παρανάλωμα της ψυχής μας…

Και οι κλοπές ρεύματος θα γίνονται νόμιμες από τα νοικοκυριά γιατί πως αλ-

λιώς θα ζεστάνει το σπίτι και τα παιδιά του ο μέσος Έλληνας αν όχι σαν άλλος

«Γιάννης Αγιάννης» που ξεπήδησε μέσα από το μυθιστόρημα του Βίκτωρος

Ουγκώ και αποτελεί τον συμβολικότερο μάρτυρα των Αθλίων της Γαλλικής Ε-

πανάστασης.

Η φτώχεια χτύπησε την πόρτα μας, μα το χειρότερο είναι ότι τρύπησε την

ψυχή μας. Αυτή η φτώχεια, που το 8% του πληθυσμού που αποδίδει το 70% των

φορολογικών εσόδων της χώρας, αποκαλεί ίση μεταχείριση και «καλοδιαχεί-

ριση» των οικονομικών της χώρας, είναι η ίδια φτώχεια που μας έχει κάνει κλέ-

φτες, αυτόχειρες, ανύπαρκτους… 

Αυτή τη φτώχεια που το σύστημα γεννάει πολλαπλασιαστικά, σαν άλλη Λερ-

ναία Ύδρα με στόχο να μας συνετίσει για να μας καταστήσει πιστούς υπηκόους

της λερωμένης Δημοκρατίας του καπιταλισμού, αυτή τη φτώχεια εγώ τη φτύ-

νω κατάμουτρα…

Αυτή τη φτώχεια που σβήνει το ρεύμα της ψυχής μου μαζί με το ρεύμα του

σπιτικού μου, θα την χαράζω μόνη μου στην πόρτα μου με κερί, για να γνωρί-

ζουν οι ανυπόληπτοι της εξουσίας, το ρατσισμό που επέβαλλαν στη γενιά

μου…  Καλά Χριστούγεννα λοιπόν στη εξουσία και στα παράγωγα της που την

ώρα που θα ρεύονται καλοταϊσμένοι τους φόρους που έχουν επιβάλλει, χιλιά-

δες άστεγοι θα κοιμούνται στους δρόμους και εκατομμύρια στεγασμένοι – ά-

στεγοι θα παίζουν τους πρωταγωνιστές στους «άθλιους» της Ελλάδας…

ΜΠΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Συγγραφέας.

Τηλ.: 6985-746800   e-mail: bletas.p1@gmail.com

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγίου Διονυσίου

έλαβε  αρκετές  απορίες με  ερωτήσεις εκκλησια-

στικών ζητημάτων, εκ των οποίων συγχωνεύσαμε

κάποια, ώστε να μπορέσουμε σφαιρικά να δώσου-

με τις κατά το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις. 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ρ. Είναι γνωστό πως η εκκλησία διαθέ-

τει τεράστια περιουσία . Γιατί δεν την διαθέτει προς

το κράτος ώστε να βοηθηθεί ο φτωχός λαός; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Βασίλη ξεκινάς με ένα

«δόγμα» που δεν ευσταθεί. Από ποιον έγινε γνωστό

το μέγεθος της Εκκλησιαστικής περιουσίας ώστε να

χαρακτηρισθεί τεράστιο; Να έγινε γνωστό από εκ-

κλησιαστικής πλευράς δεν νομίζω.  Να έγινε από

πολιτειακούς παράγοντες και πάλι δεν στέκει, αφού

μονίμως η εκκλησία είναι αυτή που ζητά την επίση-

μη καταμέτρηση και από κοινού αξιοποίηση της γης

της προς όφελος του λαού , κάτι που αρνείται πει-

σματικά η κάθε απόχρωσης κυβέρνηση. 

Άρα η συγκεκριμένη «καραμέλα» κάποιους εξυ-

πηρετεί στην ενοχοποίηση της σκληρής και άσπλα-

χνης εκκλησίας, που δεν γνωρίζω αν υπάρχει αυτή

την στιγμή άλλο χέρι βοηθείας προς τον άπορο και

ποικίλα δοκιμαζόμενο λαό μας, με συνέπεια και ευ-

λογημένη διάθεση να προσφέρει ανιδιοτελώς του-

λάχιστον ένα πιάτο φαγητό σε καθημερινή βάση.  

κ.ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ. π. Αναστάσιε, βρέθηκα μετά από

χρόνια στο χωριό της γυναίκας μου στην Φωκίδα

για διακοπές. Ενώ ακόμα και πριν μια δεκαετία ο

ναός γέμιζε από κάθε ηλικίας κατοίκους του χωρι-

ού, τώρα δεν υπάρχει ούτε παπάς να λειτουργήσει.

Υπάρχει κάποια μέριμνα από την μεριά της διοικού-

σας εκκλησίας για λύση του προβλήματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Δυστυχώς, το ποσοστό των εκκλη-

σιαζομένων στην επαρχία και όχι μόνο στη Φωκίδα

μειώνεται σταθερά. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών

παραγόντων. Θα παρατήρησες ασφαλώς πως και σε

άλλους τομείς της ζωής του χωριού, παραδοσιακά

στοιχεία της καθημερινότητας, έδωσαν την θέση

τους σε μοντερνισμούς της κακιάς ώρας. Επίσημα

οι μητροπόλεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα

δεν έχουν κάνει κάτι συγκλονιστικό και αυτό είναι ι-

διαίτερα ανησυχητικό.

ΒΑΓΙΑ Α. Ήξερα από την μητέρα μου πως η γυ-

ναίκα που βρίσκεται σε έμμηνο ρύση δεν ασπάζεται

τις εικόνες. Ο ιερέας της ενορίας μου, λέει το αντί-

θετο. Τι επιτρέπεται τελικά διότι βρίσκομαι σε σύγ-

χυση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την συγκεκριμένη κατάσταση που

έδωσε ο Θεός στην γυναίκα ως ευλογία, την έχει με-

τατρέψει ο ευσεβισμός μας σε κατάρα. Ωστόσο και

η μητέρα σου κάπου το άκουσε και στο μετέφερε ,

πολύ πιθανόν δε από εκκλησιαστικούς κύκλους

που  «προτεσταντίζουν» στον τρόπο ανάγνωσης των

ιερών κειμένων και του Θείου Λόγου. Να ασπάζε-

σαι και να τιμάς τους εικονιζόμενους Αγίους κανο-

νικά Βάγια μου και να βρεις πνευματικό να σε κα-

θοδηγεί από τα τόσο απλά και στα πιο σύνθετα.

Αυτά τα ολίγα από την στήλη ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΟΝΟ-

ΠΑΤΙΑ που δέχεται καταιγισμό ερωτήσεων και σας

ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη σας και τα καλά

σας λόγια. Από το επόμενο φύλλο θα απαντάμε σε

πιο πολλά ερωτήματα. 

Απάντηση  στις ενδιαφέρουσες Απορίες – Ερωτήσεις 

Καλές γιορτές - Καλή Χρονιά
Και προ πάντων  εύχομαι
Υγεία- Δύναμη - Ομόνοια

και Αλληλεγγύη 
σε όλους τους ανθρώπους

και  ιδιαίτερα
στους ταλαιπωρημένους
Έλληνες λόγω  κρίσης

Ανθούλα
Καβαλλάρη

Με αισιοδοξία και τόλμη θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια της εποχής
Με αγάπη και αλληλεγγύη δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο... το

αύριο που μας  αξίζει. Καλά Χριστούγεννα και με τις πιο
θερμές ευχές μου για τη νέα Χρονιά

Γιάννης Βούλγαρης
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Ανύψωση και τοποθέτηση σταυρού

στον Ι.Ν. Παναγία Σουμελά
Σημαντική μέρα για την ενορία της Παναγίας Σουμελά Αχαρνών η

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου οπότε και θα γίνει η ανύψωση και η τοπο-

θέτηση του Σταυρού στον τρούλο του ναού. Η τελετή θα ξεκινήσει

στις 11 το πρωί, με την παρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου,Αχαρνών και

Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα ο οποίος θα τελέσει την Ακολουθία

για τον καθαγιασμό του Σταυρού.

Ο Σταυρός είναι δώρο μεγάλης ρωσικής εταιρίας κι εφόσον πήρε

την ευλογία του Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύ-

ριλλου ταξίδεψε μέχρι τη χώρα μας για να τοποθετηθεί στον Ι.Ναό

της Παναγίας Σουμελά. Ο Σταυρός είναι κατασκευασμένος από χρυ-

σό, όπως συνηθίζεται στην ομόθρησκη χώρα και παρόμοιος δεν θα

υπάρχει κάπου αλλού στην Ελλάδα.

Σύλλογος Αυλίζα: Για τις άπορες οικογένειες 
Τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια συγκέντρωσαν για τις άπορες οι-

κογένειες του Δήμου Αχαρνών ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Η Αυλί-

ζα» σε συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικών Δομών του Δήμου Α-

χαρνών. Σε μία προσπάθεια να ενισχύσουν το Κοινωνικό Παντοπω-

λείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο πολλοί πολίτες από το υστέρημα τους

βρέθηκαν στα γραφεία του συλλόγου στην Αυλίζα και προσέφεραν

πάνω απ’ όλα με περίσσια αγάπη τρόφιμα αλλά και παιχνίδια για

τους μικρούς μας φίλους!

Έκθεση οικόσιτων πτηνών στι Χολίδιο 
Για άλλη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην πόλη

μας η έκθεση Οικόσιτων Πτηνών της Αττικής Λέσχης, στο Κλειστό

Γυμναστήριο «Μπάμπης Χολίδης». Πάνω από 1200 καναρίνια γέμι-

σαν με το κελαΐδισμα τους το Κλειστό Γυμναστήριο, όπου διαγωνί-

στηκαν για την ομορφιά και το χρώμα τους! Κριτές από το εξωτερι-

κό καταφθάνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα για να βαθμολογήσουν

και στην συνέχεια να βραβεύσουν τα καλύτερα καναρίνια της Αττι-

κής Λέσχης η οποία ήδη αριθμεί 250 μέλη, απ’ όλη την Ελλάδα και

έχει την έδρα της στις Αχαρνές! Να τονίσουμε πως η Αττική Λέσχη

Οικόσιτων Πτηνών δημιουργήθηκε από μία παρέα φίλων και σήμε-

ρα έχει καταφέρει να ακουστεί το όνομά της σε όλη την Ευρώπη!

Ο Πρόεδρος της Λέσχης κ. Καραχάλιος ευχαρίστησε εκτός από

τους εκθέτες, τον Δήμο Αχαρνών για την παραχώρηση του Γυμνα-

στηρίου και όλους όσους συμμετείχαν ώστε να πραγματοποιηθεί η

συγκεκριμένη εκδήλωση.

Έκθεση εικαστικών από τη Φιλότεχνη Λέσχη 
Και οι 22 είναι υπέροχοι! Ο λόγος για τους εικαστικούς καλλιτέ-

χνες της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών, που συμμετέχουν με έργα

τους στην εικαστική έκθεση που άνοιξε τις πύλες της στον εκθεσια-

κό χώρο του Δημαρχείου το βράδυ της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου και

θα λειτουργήσει ως και το Σάββατο 14 του μήνα. Τα έργα των εικα-

στικών, πίνακες ζωγραφικής, ψηφιδωτά, κεραμικά και χειροποίη-

τα κοσμήματα, αποτυπώνουν την προσωπικότητα και τις ευαισθη-

σίες τους καθενός ξεχωριστά. Αυτό που σίγουρα τους ενώνει, εκτός

από το ταλέντο τους και την προσήλωσή τους στις εικαστικές τέχνες

είναι και η αγάπη τους για τα παιδιά. 

Για τους απόντες των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Το απογοητευτικό θέαμα της απουσίας πολλών δημοτικών συμ-

βούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

τέθηκε από μερίδα συμβούλων στο Δ.Σ της 11ης Δεκεμβρίου. Την

εκκίνηση της συζήτησης έκανε η δημοτική σύμβουλος Σοφία Χρι-

στοπούλου η οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη συμπεριφορά

των συναδέλφων της, οι οποίοι με τη στάση τους απαξιώνουν το θε-

σμό του Δ.Σ   

Η κ. Χριστοπούλου ζήτησε από το σώμα ν' ακολουθηθούν οι σύν-

νομες διαδικασίες και όσοι δημοτικοί σύμβουλοι απουσιάζουν συ-

στηματικά να εκπέσουν τους αξιώματός τους και στη θέση τους να

μπουν άλλοι, που μπορεί να αποδειχθούν πιο άξιοι.

Με την άποψη, αυτή, συντάχθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος  Θε-

όφιλος Αφουξενίδης ο οποίος επισήμανε «ότι υπάρχει σχετικός νό-

μος, για το θέμα, ο οποίος επιφέρει κυρώσεις σε όσους δημοτικούς

συμβούλους έχουν πάνω από τρεις απουσίες».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος άσκησε δρι-

μύ κριτική στους επικεφαλείς παρατάξεων δημοτικούς συμβού-

λους, οι οποίοι αν και διεκδικούν την ψήφο των πολιτών, είναι μονί-

μως απόντες από τα Δ.Σ.

Βολές  Ντούρου  κατά  BLOG
Ευθείες  βολές κατά συγκεκριμένων  BLOG   και ιστοσελίδων, ε-

ξαπέλησε ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος στην τελαυταία συνεδρία-

ση  του Δημοτικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα  είπε τα εξής: 

«Όσο πλησιάζουν οι εκλογές όλο γράφονται, όλο λέγονται πράγ-

ματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Εντελώς. Και δεν καταλαβαίνω, κά-

ποιοι θέλουν να κάνουν το δημοσιογραφικό τους, έτσι να βγάλουν

από μέσα τους  χωρίς να είναι δημοσιογράφοι, έτσι συστήνουν

μπλογκ τα οποία είναι εκτός ελληνικής νομοθεσίας. Δύο νομίζω εί-

ναι τα σάιτε που έχουνε ελληνική νομοθεσία, το Αχαρνόραμα και η

Δυτική όχθη. Τα άλλα είναι μπλογ στα οποία δεν εμπίπτει τα οποία

δεν εμπίπτουν στους νόμος και έτσι δε μπορούμε ούτε να κάνουμε

αυτό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας». Ανα-

μενόμενες οι  αντιδράσεις  των θιγομένων.  Ο Διαδικτυακός τόπος

όσο πάει και αγριεύει κ. Δήμαρχε!!!

Μέσω ΑΣΕΠ όλες οι προσλήψεις στη Βουλή
Δημοσιοποιείται από την 1η Ιανουαρίου, μέσω της Διαύγειας της

Βουλής και το Β’ Μέρος του Κανονισμού που ρυθμίζει μεταξύ άλ-

λων τη λειτουργία, το οργανόγραμμα και τις εργασιακές σχέσεις των

υπαλλήλων του Κοινοβουλίου.

Το Β Μέρος του ΚτΒ δόθηκε στη δημοσιότητα με ενσωματωμένες

τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έχουν γίνει κατά καιρούς με

αποφάσεις της Ολομέλειας, αλλά και με τις νέες προσθήκες και αλ-

λαγές που πρότεινε ο Πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαρά-

κης και οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κανονισμού και τις

επόμενες ημέρες θα τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Φόρος ακινήτων: 2-13 ευρώ ο συντελεστής 

Βασικό φόρο από 2 έως 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για σπίτια,

από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα για τα οικόπεδα και 1 ευρώ το

στρέμμα για τα αγροτεμάχια προβλέπει το νομοσχέδιο για τον Ενι-

αίο Φόρο Ακινήτων.

Ο νέος φόρος μαζί με τον συμπληρωματικό φόρο για τους φορο-

λογούμενους με ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ θα

ισχύσει από την 1.1.2014 και θα αντικαταστήσει το έκτακτο ειδικό τέ-

λος ακινήτων και τον ΦΑΠ που επιβάλλονται σήμερα.  Ο νέος φόρος

ακινήτων είναι χαμηλότερος από το ειδικό τέλος ακινήτων και το

ΦΑΠ για τους περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων όπως προκύπτει

και από τα παραδείγματα υπολογισμού του φόρου που έδωσε στη

δημοσιότητα το υπουργείο.

Σε ένα μήνα κατατέθηκαν 

30 χιλιάδες πινακίδες 
Περισσότερες από 30.000 πινακίδες κυκλοφορίας έχουν κατατε-

θεί σε διάστημα μόλις ενός μηνός στις εφορίες, σύμφωνα με στοι-

χεία του ΚΕΠΥΟ.

Συγκεκριμένα,  από 1ης Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2013, κα-

τατέθηκαν 30.365 πινακίδες, εκ των οποίων οι 27.644 αφορούσαν

Ι.Χ. και οι υπόλοιπες φορτηγά και λεωφορεία. Όσον αφορά για τα τέ-

λη του 2014, στα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ φαίνεται πως έχουν ήδη κατα-

βάλει το αντίτιμο του οχήματός τους 379.563 ιδιοκτήτες.

Προ Χριστουγέννων

οι συντάξεις ΟΑΑΕ και ΙΚΑ
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση θα πληρωθούν νωρίτερα από τις προβλε-

πόμενες ημε-ρομηνίες όλες οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2014, που

καταβάλλουν τα εποπτευόμενα από το υπουργείο Εργασίας ασφα-

λιστικά ταμεία.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε οι συντάξεις του Οργανισμού Α-

σφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε) να καταβληθούν

στις 20 Δε¬κεμβρίου και όλων των υπόλοιπων φορέων κοινωνικής

ασφάλισης στις 23 Δεκεμβρίου.

Αυστηρά πρόστιμα για ληξιπρόθεσμα χρέη

προς το Δημόσιο
Αυστηρότερο γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 το ποινολόγιο

της εφορίας για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο.

Για οφειλές που βεβαιώνονται από το νέο έτος καταργούνται οι μη-

νιαίες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 2,5% και τη θέση

τους παίρνει η επιβολή μηνιαίων τόκων και προστίμων.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την παράταση

της απαγόρευσης των πλειστηριασμών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σ’ αυτό προβλέπεται ότι οφειλή που είναι ληξιπρόθεσμη για διάστη-

μα 2 μηνών θα επιβαρύνεται με υψηλό πρόστιμο 10%. Επιπλέον θα

επιβάλλονται και τόκοι που θα καθοριστούν με απόφαση του Γενι-

κού Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές

ενός έτους το πρόστιμο θα αυξάνεται στο 20% και δύο ετών στο 30%.

Με τόκους και πρόστιμα θα επιβαρύνονται και τα έσοδα υπέρ Ο-

ΤΑ, Ειδικών Ταμείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τα

οποία που συνεισπράτονται με τα δημόσια έσοδα από τις εφορίες. 

Υπ. Ανάπτυξης: Στο 13% ο ΦΠΑ

της εστίασης και το 2014
Ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση (13%) θα ισχύσει και το 2014. Αυ-

τό προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την παράταση της απαγόρευσης

των πλειστηριασμών που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Στο νομοσχέδιο σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή έχει στόχο τη δια-

τήρηση των τελικών τιμών στην εστίαση και της ανταγωνιστικής θέ-

σης της χώρας στον τουριστικό τομέα καθώς και τον περαιτέρω πε-

ριορισμό της φοροδιαφυγής. Όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο

«δεδομένου ότι η πιλοτική εφαρμογή του συντελεστή (13%) από την

1.8.2013 δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση των εσόδων του Δημο-

σίου, προτείνεται η διατήρησή του στο μέλλον».

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
• Ο Σοσιαλισμός με τους κρατικοδίαιτους, την αργομισθία

και την καταλήστευση του δημοσίου χρήματος,  και ο καπι-

ταλισμός  με την νομή του πλούτου και της εξουσίας με ο-

ποιουδήποτε  μέσο οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Δεν μπο-

ρούμε να αλλάξουμε τα βιολογικά ένστικτα του ανθρώπου.

Ισορροπία δεν θα υπάρξει ποτέ.  Αυτά τα δύο θα λειτουργούν

πάντα σαν εκκρεμές. SPARK

• Η εξουσία  με το κούρεμα των κρατικών ομολόγων πήρε τα

χρήματα των μετόχων των Τραπεζών. Σήμερα με την βαριά

φορολογία παίρνει και τις οικονομίες των καταθετών. Εάν

δεν έχει να πληρώσει του παίρνει και την τυχόν ιδιοκτησία

του. Ποιος κατασκευάζει τον πολίτη, αντιεξουσιαστή; Ποι-

ος τον ωθεί στην παρανομία; SPARK

• Ο λαϊκισμός  είναι η χειρότερη συμφορά για το λαό. Μόνο

που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Είμαστε εθισμένοι στην

αρπαχτή και εσείς κόψτε το κεφάλι σας. Μόνο που εσείς εί-

σαστε όλοι εμείς.  SPARK
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Ειδοποίηση   προς    φορολογουμένους 

Από την αρχική ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr , αλιεύσαμε  την παρακάτω ειδοποίηση :  Στις 31 Δεκεμ-

βρίου 2013 λήγουν οι κωδικοί πρόσβασης για τους χρήστες εκείνους των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγ-

γεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, τον Δεκέμβριο του 2010.

Δείτε αν είστε παλαιός χρήστης TAXISnet και χρειάζεται να παραλάβετε κλειδάριθμο από Δ.Ο.Υ μέχρι

31/12/2013. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενεργοποίησε

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΓΓΠΣ ειδική εφαρμογή «παλαιού χρήστη» taxisnet. Με την εισαγωγή του ΑΦΜ

μπορείτε να δείτε αν είστε παλαιός χρήστης και κατά συνέπεια χρειάζεστε νέο κλειδάριθμο ή αν είστε κάτοχος

νέων κωδικών και δεν υπάρχει λόγος να προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργειες

Εγκρίθηκε με 153 «ναι» ο Προϋπολογισμός του 2014

Με 153 ναι, 142 όχι και 1 παρών εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του 2014 από τη Βουλή.   Υπέρ ψήφισαν όλοι οι

Βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Κατά ψήφισαν όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της

Χρυσής Αυγής, της ΔΗΜΑΡ, του ΚΚΕ, οι Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές και η ανεξάρτητη Βουλευτής Θ.

Τζάκρη. Παρών δήλωσε ο Ανεξάρτητος Δημοκρατικός Βουλευτής Γ. Κασαπίδης. Απουσίασαν οι προφυλακισμέ-

νοι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ν. Μιχαλολιάκος, Χρ. Παππάς, Γ. Λαγός.

Η εγκύκλιος για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Τις διαδικασίες για τον διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο σε εισπράξιμες και μη, ο-

ρίζει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

Οι μη εισπράξιμες οφειλές αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες είσπραξης τους – περιλαμβανομένων των

αναγκαστικών μέτρων είσπραξης – θα «τοποθετούνται» σε ειδική κατηγορία προκειμένου το βάρος να δοθεί στις

οφειλές που μπορούν να εισπραχτούν. Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι για να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες εί-

σπραξης οι οφειλές πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν εξαντληθεί σωρευτικά όλες οι ενέργειες για τον εντοπισμό

πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης, χωρίς να έχει επιτευχθεί η πλήρης εξόφληση των οφειλών.

Με το ισχύον  Σύστημα οι  Δημοτικές  Εκλογές

Η διαβεβαίωση «ήρθε» από τον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Μιχελάκη, ο οποίος απαντώντας σε σχε-

τική δημοσιογραφική ερώτηση στην «Κοινωνία Ώρα mega» την περασμένη εβδομάδα.  «Οι Εκλογές, θα γίνουν

με το ισχύον Εκλογικό Σύστημα» είπε ο κ. Μιχελάκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του εταίρου της Συ-

γκυβέρνησης, αφού από τη μία, ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος συμφωνούσε ως προς τις αλλαγές, από την άλλη, το

ΠΑ.ΣΟ.Κ. διατύπωνε την ακριβώς αντίθετη άποψη και τελικά θέση. Σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των

Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών επανέλαβε πως αυτές θα πραγματοποιηθούν 18 & 25 Μαΐου 2014, ως αρ-

χικά είχαν οριστεί.

Έρευνα για τις αδρανείς  παρακαταθήκες 

Ομάδα εργασίας  με  αντικείμενο  την  καταγραφή  και κατηγοριοποίηση  των υφιστάμενων αυτούσιων και χρη-

ματικών παρακαταθηκών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συστάθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υ-

πουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται για

μία πρωτοβουλία, η οποία επιχειρεί, για πρώτη φορά, με πλήρη και μεθοδικό τρόπο να προχωρήσει σε συστημα-

τική έρευνα συσσωρευμένων παρακαταθηκών που παρέμειναν αδρανείς για δεκαετίες και την αξιοποίηση τυ-

χόν ευρημάτων.

Τι μας φέρνει ο νέος φόρος ακινήτων 

Αλλαγές και στη φορολογία εισοδήματος φέρνουν οι διατάξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.  Με

το σχετικό Νομοσχέδιο αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά και οι η-

μερομηνίες υποβολής των δηλώσεων. Έτσι, όλα τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογι-

κές δηλώσεις έως την 30η Απριλίου κάθε έτους και να πληρώνουν τον αναλογούντα φόρο σε 3 μηνιαίες δόσεις

αντί 3 διμηνιαίων δόσεων μέχρι σήμερα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα εκκαθαριστικά θα αρχίσουν να καταφθάνουν από τον Μάιο και οι φορολογού-

μενοι θα πληρώνουν από τον Μάιο έως και το τέλος Ιουλίου, αντί της δυνατότητας για πληρωμή του φόρου μέχρι

το τέλος του έτους. Δυσάρεστες εκπλήξεις περιμένουν και όσους πουλήσουν ακίνητο από την 1η Ιανουαρίου, κα-

θώς ο φόρος υπεραξίας 15% που θα επιβληθεί στις συναλλαγές θα καταβάλλεται επί τόπου κατά την υπογραφή

του συμβολαίου. Παράλληλα, αυξάνεται η προκαταβολή φόρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 55% σε

80%, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους.

Στα 10.000 ευρώ το όριο για τις ρυθμίσεις 

Αυξάνεται από τα 5.000 ευρώ στα 10.000 ευρώ το ποσοτικό όριο για την υπαγωγή των οφειλετών ασφαλιστικών

εισφορών στην πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και στη ρύθμιση «νέας αρχής».

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης στο νομοσχέδιο του

υπουργείου Εργασίας «αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρό-

στιμα για την ανασφάλιστη εργασία και άλλες διατάξεις» που συζητείται στη Βουλή.

Με την ίδια τροπολογία καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης της φορολογικής ενημερότητας ή της βεβαί-

ωσης οφειλής ανάλογα με την περίπτωση ως δικαιολογητικού για την υπαγωγή στη ρύθμιση της «νέας αρχής».

Σε ένα μήνα κατατέθηκαν  30 χιλιάδες πινακίδες 

Περισσότερες από 30.000 πινακίδες κυκλοφορίας έχουν κατατεθεί σε διάστημα μόλις ενός μηνός στις εφο-

ρίες, σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΠΥΟ. Συγκεκριμένα,  από 1ης Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2013, κατατέθη-

καν 30.365 πινακίδες, εκ των οποίων οι 27.644 αφορούσαν Ι.Χ. και οι υπόλοιπες φορτηγά και λεωφορεία. Όσον

αφορά για τα τέλη του 2014, στα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ φαίνεται πως έχουν ήδη καταβάλει το αντίτιμο του οχήμα-

τός τους 379.563 ιδιοκτήτες.

Μπήκαμε  στον μήνα Δεκέμβριο,  τον τελευταίο

μήνα του έτους, μήνα εορτών Χριστουγέννων, που

σηματοδοτεί φίλοι μου αναγνώστες, το παλιό  με

το νέο και τις  χριστουγεννιάτικες εορτές με τα

κάλαντα, τα ήθη και έθιμα, τα δώρα του Αγιοβασί-

λη.  Γύρω από την γέννηση του θεανθρώπου, την

πρωτοχρονιά και τα Άγια Θεοφάνεια, έχουν δημι-

ουργηθεί δεκάδες ιστορίες θρησκευτικού και

κοινωνικού περιεχομένου, οι οποίες έχουν φω-

λιάσει στις καρδιές των χριστιανών από τα παιδι-

κά τους χρόνια. 

Αυτές οι ημέρες  γιορτάζονται  σύμφωνα  με  την

παράδοση  κατ’ έθιμου και κανείς  δεν μπορεί να τις

αλλάξει όσο υπάρχουν άνθρωποι με την πίστη ρι-

ζωμένη στα κατάβαθα της ψυχής τους.

Παρ’ όλα αυτά, ειδικά αυτές τις Άγιες ημέρες, οι

δυνάμεις του κακού και του σκότους, επιστρατεύ-

ουν ανορθόδοξους τρόπους να πολεμήσουν  την πί-

στη των χριστιανών.   

Έχουμε δει στο  πρόσφατο παρελθόν να κατα-

πολεμείται ο χριστιανισμός  με χολιγουντιανές

ταινίες τύπου  «Κώδικα Ντα Βίτσι», διασπείρο-

ντας  δογματικές αμφιβολίες, να εμφανίζονται

Χριστουγεννιάτικα   παιγνίδια, που δημιουργούν

τα ίδια απόκρυφα αισθήματα, ενώ φανερά παρου-

σιάζονται, ως υπερασπιστές της πίστης,  να κα-

θιερώνεται το «καράβι» αντί του «Χριστουγεννιά-

τικου δένδρου» με τα δώρα του Αγιοβασίλη και

άλλα πολλά.

Ακόμα και ο Δήμαρχος Αθηναίων  Γ. Καμίνης,

γνωστός  για την προσκόληση του  στις «Συστημι-

κές» επιταγές, κατάργησε την τοποθέτηση του

«Χριστουγεννιάτικου δένδρου» στην Πλατεία Συ-

ντάγματος, που ήταν θεσμός πολλά μα πάρα πολλά

χρόνια.

Κάθε χρόνο χιλιάδες Αθηναίων και όχι μόνο επι-

σκέπτονταν την Πλατεία της ημέρες αυτές, μικροί

και μεγάλοι, μόνο και μόνο για να τιμήσουν το έθι-

μο και να χαρούν τα παιδιά τους.  

Εμείς οι Έλληνες  Χριστιανοί, έχουμε γαλουχη-

θεί από τα παιδικά μας χρόνια με τα ιερά και τα όσια

της φυλής, να φυλάσσουμε τις Εθνικές και ιερές

παρακαταθήκες.

Έχουμε χρέος λοιπόν, εμείς οι μεγάλοι να μετα-

λαμπαδεύσουμε αυτές τις αρχές  στα παιδιά μας

και στα εγγόνια μας.  

Να τα προστατεύσουμε από τις σκόπιμες  επιρ-

ροές των οργάνων του Αντίχριστου. 

Κι όλα  αυτά για την πίστη στο Χριστό και την πα-

τρίδα,  μας  κράτησαν όρθιους διαμέσου των αιώ-

νων!...

Ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας να περάσετε τόσο

τις μέρες των Χριστουγέννων όσο και το νέο έτος

2014, που  θα μας έλθει  με υγεία , χαρά και ευτυχία.

Ημέρες Χριστουγέννων ….

Αχαρναϊκή: Η δύναμη της Ενημέρωσης και
της Προβολής είναι Εδώ. Εμπιστευθείτε την.

Οι σύγχρονοι  ήρωες
Τούτες τις Άγιες και γιορτινές μέρες

ευχαριστώ και συγχαίρω από καρδιάς

τα στελέχη των ομάδων «Ζ», «ΔΙΑΣ» και

γενικά τους δικυχλιστές αστυνομικούς

που με αυταπάρνηση εκτελούν το κα-

θήκον τους!

Είναι γεγονός ότι το να είσαι όρθιος

πάνω σε δυο τροχούς, ακάλυπτος και α-

προστάτευτος με δύσκολες καιρικές

συνθήκες, μη γνωρίζοντας, που θα

πρέπει να πας και ποιον θα αντιμετωπί-

σεις στην επόμενη κλίση του ασυρμά-

του ή τι πρόκειται να αντιμετωπίσεις

στην επόμενη στροφή κατά την περιπο-

λία σου..., δεν είναι ούτε εύκολο ούτε

συνηθισμένο!

Συμπαραστέκομαι στην προσφορά

και στον στόχο τους που δεν είναι άλλος από την προστασία του πολίτη κάτω από δύσκολες παραμέτρους α-

φού αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους εξοπλισμό που αν μη τι άλλο αποτελεί υποχρέωση της

υπηρεσίας.

Υποκλίνομαι στην προσφορά τους που πηγάζει από την απόφαση τους να «βάλουν το κεφάλι τους στον

τροβά» γινόμενοι στόχοι στις σφαίρες των Καλάσνικωφ, στις βόμβες τρομοκρατών, στις επιθέσεις κακο-

ποιών γιατί απλά ...πρέπει να τους σταματήσουν, χωρίς να αφαιρέσουν ζωή, προκειμένου να μην έρθουν α-

ντιμέτωποι με την ....γραφειοκρατία ή και να κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για κακοποίηση ή και για βασα-

νισμό παρανόμων αλλοδαπών εγκληματιών και λοιπών λαθρομεταναστών.

Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά περιστατικά που έχουν πέσει στην αντίληψη μου...

Αγαπητοί σύγχρονοι Ήρωες των μοτοσικλετικών ομάδων, σας ευχαριστώ από βάθη καρδιάς, για την α-

σφάλεια που αισθάνομαι κατά την παρουσία σας και σας εύχομαι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !!! !

Δημήτρης Τουμπανάχης 

Ενεργός Πολίτης
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Πανηγύρισε ο  Άγιος Διονύσιος Αχαρνών
Με διήμερες   θρησκευτικές

εκδηλώσεις,  ο Ιερός Ναός Αγίου

Διονυσίου τίμησε  τον  πολιούχο

τον Άγιο της συγχώρεσης  Άγιο

Διονύσιο στις 16 και 17 Δεκεμ-

βρίου 2013. 

Την παραμονή  Αρχιερατικός

εσπερινός  χοροστατούντος του

σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη  Ιλί-

ου Αχαρνών και Πετρουπολεως

κ.κ. Αθηναγόρου, Ανήμερα Αρ-

χειερατική θεία Λειτουργία, Ιε-

ροργούντος  του   Αρχιμανδρίτου

της Μητροπόλεως κ.κ. Ιωαννικί-

ου και το απόγευμα η τελετή της

λιτάνευσης χοροστατούντος του

σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Η-

λιουπόλεως Αιγύπτου κ.κ. Θεο-

δώρου. Άψογη από πάσης από-

ψεως η  οργάνωση των εκδηλώ-

σεως από το εφημέριο του Ναού

Αναστάσιο Σαργέντη και το εκ-

κλησιαστικό συμβούλιο.

Πλήθος πιστών από  ολόκληρη

την πόλη των Αχαρνών, προσήλ-

θε και παρακολούθησε τις εκδη-

λώσεις, ζητώντας την χάρην του

Αγίου.

Πιο χριστουγεννιάτικη από ποτέ η πόλη

μας φέτος, έχει στολιστεί εδώ και μέρες

και μας έχει βάλει από νωρίς στο πνεύμα

των Χριστουγέννων. Η ατμόσφαιρα μαγική χάρη και

στην «Ονειροχώρα» που με το πλούσιο πρόγραμμα εκ-

δηλώσεων που εξασφάλισε για το δήμο μας χαρίζει

χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους!

Η φάτνη, τα λαμπιόνια, οι χριστουγεννιάτικες ευχές

στους δρόμους δημιουργούν μία ζεστή ατμόσφαιρα και

κάνουν το κέντρο της πόλης πιο φιλικό και εορταστικό.
Χριστουγεννιάτικες  ευρη-

ματικές γιορτούλες  και σε ό-

λους τους Παιδικούς Σταθμούς

του Δήμους,  με τον  Άη – Βασίλη να μοιρά-

ζει δώρα σε όλα   τα παιδάκια.  Αποκαλυ-

πτική η φωτογραφία από το Βρεφονηπια-

κό σταθμό «Ζαχαρούλα»

Στο βαθ-

μό του Υ-

ποστρατή-

γου του Πυροσβεστι-

κου Σωματος προή-

χθει ο Ταξίαρχος κ.

Νίκος Αλεξανδρής.

Η εφημερίδα και οι

φίλοι του, Στάθης Τσελαλίδης, Σπύρος

Βούλγαρης, Στέλιος Κωστόπουλος και

Γιάννης Μιχαλακόπουλος , του ευχόμαστε

κάθε επιτυχία στην νέα του θέση.

Ένα χαρούμενο απόγευμα χάρισαν στα παιδιά των οικογενειών

που εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές δομές και δράσεις του Δή-

μου, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.ΠΟ. Νόστος.

Τα παιδιά σε ζεστό και φιλικό περιβάλλον και με χριστουγεννιάτικη ατμό-

σφαιρα απασχολήθηκαν με πρωτότυπα παιχνίδια, δημιούργησαν με τη φα-

ντασία τους κα-

ταπληκτικές

χειροτεχνίες κι

έγραψαν ευ-

χές. Απ’ αυτή τη

γιορτή δε θα μπο-

ρούσε να λείψει

βέβαια ο Αη-Βα-

σίλης, που έφτα-

σε με τους βοη-

θούς του, με δώ-

ρα - παιχνίδια,

βιβλία, γλυκίσμα-

τα και τα μοίρασε

σ’ όλα τα παιδιά.

*

* *
*
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Θέλω να γίνω δήμαρχος!

Α
πό καιρό α-

κούγεται αυτή

η φράση! Διά-

χυτη παντού. Ο

Γιώργος θέλει να κατέ-

βει για Δήμαρχος, η Τα-

σία το ίδιο, ο Νίκος το

αυτό και πάει λέγο-

ντας…  Αυτή η Δημαρχο-

μανία μου μοιάζει σαν το

ιό της γρίπης, που έτσι

και εξαπλωθεί δεν αφή-

νει κανέναν ανέγκιχτο.

Και παρατηρούμε εδώ

και καιρό ν’ ακούγεται μονότονα το ίδιο σλό-

γκαν. Ο τάδε πάει για Δήμαρχος. Η τάδε πάει

για Δήμαρχος. Μα ποιος είναι ο τάδε, ποια εί-

ναι η τάδε;  Ρωτάει ο ένας τον άλλον με απορία

και περιέργεια.

Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω ξανακούσει.

Μήπως θα πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο; Η

επιθυμία και η φιλοδοξία να γίνεις κάτι είναι

ότι πιο φυσικό και θεμιτό υπάρχει. Με μία ό-

μως υπεύθυνη, σοβαρή και ειλικρινής ενδο-

σκόπηση. Υπάρχει αυτογνωσία; Υπάρχει γνώ-

θι σαυτόν; Όποιος ασχολείται  ή  θέλει  να α-

σχοληθεί με τα κοινά, το πρώτο βασικό γνώρι-

σμα που πρέπει να έχει είναι η αναγνωσιμότη-

τα. Να σε ξέρουν, να σε

γνωρίζουν και να σε α-

ναγνωρίζουν. Όταν όμως

έρχεσαι από το πουθενά,

θυμίζεις φαντομά και ό-

χι υπεύθυνο δημόσιο

πρόσωπο. Το δεύτερο

και αρκετά ενδεικτικό

γνώρισμα είναι η προ-

σωπική σφραγίδα του

καθενός σε τούτη την

πολύπαθη πόλη. Τι έχει

προσφέρει ή τι μπορεί να

προσφέρει κάποιος  που

με τόση ευκολία διαδηλώνει : «Θέλω να γίνω

Δήμαρχος».

Η πόλη μας έχει υποστεί  διαχρονικά την υ-

ποβάθμιση, την αδιαφορία και την ανικανότη-

τα από ανθρώπους που το δημαρχιακό αξίωμα

το είδαν σαν σπόρ.

Μήπως όλοι αυτοί που εμφανίζονται σαν ε-

ραστές του Δημαρχιακού θώκου θα πρέπει να

σκύψουν λίγο  στον εαυτό τους και με  τόλμη

να κάνουν την αυτογνωσία τους!

Λίγη υπευθυνότητα, λίγη σοβαρότητα δε

βλάπτει. Όχι τίποτε άλλο, αλλά για σας πάρου-

με κι εμείς στα σοβαρά.              

Γιάννα  Γεωργίου  

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
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Σε «γκρίζο τοπίο» το προεκλογικό
κλίμα μέχρι τις Αυτοδιοικητικές
εκλογές του Μαΐου του 2014    
ΑΠΟ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ»  ΣΕ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ» Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α
ποφασίστηκε για μια ακόμη

φορά (να δούμε πόσες ακόμα),

ο ορισμός εκκαθαριστών στις

Δημοτικές Επιχειρήσεις ΚΕ-

ΠΕΔΑ, ΚΥΠΕΚΟ, ΔΕΤΕΔΑ και ΚΕΔΚΑ. 

Για τις πιο πάνω Δημοτικές Επιχειρήσεις

είχε αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβού-

λιο κατά το παρελθόν, τόσο η λύση τους όσο

και ορισμός εκκαθαριστών.

Για την ΔΕΤΕΔΑ είχε αποφασιστεί επί

Δημαρχίας Παναγιώτη Φωτιάδη (Μάρτιος

2007) ενώ για τις υπόλοιπες επί Δημαρχίας

Σωτήρη Ντούρου.

Εντύπωση προκαλούν όμως τα πιο κάτω:

ΔΕΤΕΔΑ: Από την ημέρα ορισμού για

πρώτη φορά εκκαθαριστή στην έως και σή-

μερα, έχουν περάσει έξι (6!!!) ολόκληρα

χρόνια χωρίς να ολοκληρωθεί. Ο τελευταί-

ος ορκωτός λογιστής Σπύρος Λυκούδης, ό-

πως φημολογείται, είχε ολοκληρώσει την

εκκαθάριση όμως η Δημοτική Αρχή τον έ-

βγαλε στη… σύνταξη! Γιατί αυτό επικαλέ-

στηκε ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος για να

αιτιολογήσει την παραίτηση του Ορκωτού

Λογιστή από την εκκαθάριση της ΔΕΤΕΔΑ. 

ΔΕΝΔΑ: Δεν προχωράει η εκκαθάριση

της αν και παρήλθε η τριετία από την ημέρα

ορισμού εκκαθαριστή. Η νομοθεσία σαφώς

ορίζει, η εκκαθάριση των Δημοτικών Επι-

χειρήσεων να ολοκληρώνεται σε τρία χρό-

νια. Δίνεται δε έως δύο χρόνια παράταση

του χρόνου εκκαθάρισης, μετά από αιτιολο-

γημένο αίτημα του φορέα. 

ΔΕΑΔΑ η οποία μετονομάστηκε σε ΚΕ-

ΔΑ: Είχε τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης με

απόφαση του δικαστηρίου,. Ο Δήμος Αχαρ-

νών κέρδισε προ ολίγων μηνών την έφεση,

η Δημοτική Επιχείρηση υφίσταται πλέον και

γι’ αυτό ο Δήμος Αχαρνών θα έπρεπε α) να

θέσει την Επιχείρηση σε λύση, β) να ορίσει

εκκαθαριστές και γ) να ζητήσει απολογισμό

από τον σύνδικο κ. Τσινούκα για τα χρήματα

που τυχόν     διαχειρίστηκε καθώς και για

την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της

επιχείρησης που έκανε. Και φυσικά το δη-

μοτικό συμβούλιο, συνεκτιμώντας όλα τα

στοιχεία, θα αποφασίσει για τις περαιτέρω

ενέργειες. Θυμίζουμε ότι, με αποφάσεις

που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος

Αχαρνών επιβαρύνεται με τις υποχρεώσεις

που τυχόν θα υπάρξουν από την εκκαθάρι-

ση, προς τρίτους (προμηθευτές) και προς το

προσωπικό.

Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Αχαρνών, αν και

υπάρχουν οι εκθέσεις των Ορκωτών Λογι-

στών για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, δεν

συμπεριλαμβάνει στον προϋπολογισμό του,

τις τεράστιες υποχρεώσεις των υπό εκκα-

θάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων (ξεπερ-

νούν σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας

τα 35 εκατομμύρια ευρώ). Αυτό δημιουργεί

τον προβληματισμό, αν αυτές οι υποχρεώ-

σεις συμπεριλαμβανόντουσαν στον Ισολο-

γισμό του Δήμου, μήπως θα είχε αντιμετω-

πίσει το πρόβλημα με τις επιχορηγήσεις

που δίνει η Πολιτεία για τους υπερχρεωμέ-

νους Δήμους; 

Σημειώνουμε, πως αρκετοί από τους ερ-

γαζόμενους, ήταν ενταγμένοι σε ευρωπαϊ-

κά προγράμματα και προγράμματα του ΟΑ-

ΕΔ. Η Επιχείρηση εισέπραξε τα χρήματα

που ήταν για την μισθοδοσία τους, όμως

χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς! 

Φυσικά στο Δημοτικό Συμβούλιο καμία

Δημοτική Παράταξη, κανένας Δημοτικός

Σύμβουλος, δεν θίγει το θέμα! 

Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο ορί-

σθηκε εκκαθαριστής για τις Δημοτικές Επι-

χειρήσεις ΚΕΠΕΔΑ, ΚΥΠΕΚΟ, ΔΕΤΕΔΑ και

ΚΕΔΚΑ. Λέτε αυτή τη φορά να γίνουν οι εκ-

καθαρίσεις; Ο δήμαρχος ξέρει…

Παναγιώτης Γρηγοριάδης:
Έχω τα σχέδια, την ικανότητα
και την ψυχή να συντρίψω
το εμπόριο ναρκωτικών

Αρχίζει και πάλι τις συγκεντρώσεις πολιτών σε Αυλίζα και Χα-

ραυγή ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, γεγονός το οποίο γνωστοποίησε

στην Συγκέντρωση του Συλλόγου κατά της Εγκληματικότητας και

των Ναρκωτικών την Τετάρτη 18/12 στον χώρο του Συλλόγου «Ευ-

κλείδη».

Έχω δεσμευτεί να γκρεμίσω τα γκέτο των αθίγγανων της Αυλίζας

και της Χαραυγής και να διώξω το εμπόριο ναρκωτικών και τους το-

ξικομανείς από την πόλη μας. Ο Σύλλογος που οργάνωσα για την Ε-

γκληματικότητα και τα Ναρκωτικά στους 15 μήνες που αγωνιζόμα-

στε τόσο σαν Διοίκηση όσο και σαν πολίτες είναι ξεκάθαρο ότι προ-

χωράει μπροστά. 

Ξεκάθαρο είναι επίσης ότι η Πολιτεία και οι φορείς το μόνο που

μπορούν να μας προσφέρουν είναι οι ευχές και η αδιαφορία τους. 

Πλέον έχω ξεκάθαρη εικόνα ποιες είναι οι αδυναμίες μας και

πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τους περίεργους και να αφυπνί-

σουμε τον κόσμο από τον λήθαργο ώστε όταν ο ίδιος πιστέψει ότι το

συμφέρον του, το μέλλον του και η ασφάλειά του.

Όλα  κρίνονται από αυτή τη μάχη  που θα δώσουμε χωρίς   φόβους

και αναστολές γιατί το οφείλουμε στο παρόν και στο μέλλον των παι-

διών μας και το έχουμε χρέος ιερό απέναντι στην ιστορία της πόλης

μας. 

Ξεκινάω μετά τις γιορτές τις συγκεντρώσεις σε Αυλίζα και Χα-

ραυγή και καλώ όλους τους πολίτες να γίνουν ενεργά μέλη σε αυτή

την επαναστατική κίνηση και δεσμεύομαι ότι έχω και τα σxέδια και

την ικανότητα και την ψυχή να συντρίψω τους μηχανισμούς που

τους προστατεύουν και το εμπόριο των ναρκωτικών που ταλαιπω-

ρούν την πόλη μας. 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, 
Τηλ.210 2465635,6977 627625, Φαξ 210 2465635

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ 
«Ας  μην  φοβηθούμε  τις δυσκολίες»
Η είσοδός μας στον νέο χρόνο μας βρίσκει
προβληματισμένους για την πορεία της ζωής μας,
για την κρίση την οποία διερχόμεθα, για τις συνθήκες
μέσα στις οποίες καλούμαστε να εργαστούμε και να
αντέξουμε στις ποικίλες δοκιμασίες που συναντήσουμε.
Ας εργαστούμε για να οικοδομήσουμε, στην σιωπή
της προσευχής και στον φωτισμό που μας δίδει
ο λόγος και η ζωή της Εκκλησίας μας. 
«Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο που είναι αγαθός ενώπιόν
Του, σοφία και γνώση και χαρά» (Εκκλησ. 2,26). 
Με εμπιστοσύνη στον Δωρεοδότη Κύριο θα αντέξουμε!
Καλή κι Ευλογημένη Χρονιά!

Με αγάπη Χριστού 
Ο Εφημέριος  Ι.Μ.
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΠΙΓΚΑΛΩΦ

Πανηγύρισε τον Άγιο Ιούδα
το  Θαδδαίο ο Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέ-

τος , στο ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αχαρνών,

στη Λ. Δημοκρατίας , το περεκκλήσιον του Αγίου

Ιούδα του Θαδδαίου, στις 16 και 17 Δεκεμβρίου

2013.

Παραμονή με τον Πανηγυρικό Εσπερινό και

ανήμερα με Αρχιερατική θεία λειτουργία  χορο-

στατούντος του Σεβασμιότατο  Μητροπολίτης

Κορωνείας  κ.κ. Παντελεήμονος.

Εκατοντάδες πιστών προσήλθαν , τιμώντας το

Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο, ζητώντας την χάρη του.

Προσκύνημα στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα
Ο πατήρ  Κωνσταντίνος Πρίμπας, εφη-

μέριος του  Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου

Αχαρνών,  κλείνοντας  35  Χρόνια Ιεροσύ-

νης  θέλοντας να ευχαριστήσει τον πανά-

γαθο Θεό  και να προσκυνήσει στους Αγί-

ου τόπους.  

Κατόπιν σχετικής αδείας του Μητροπο-

λίτη  μας κ.κ. Αθηναγόρου, επισκέφθηκε

για πολλοστή φορά τα Ιεροσόλυμα την Πα-

ρασκευή 13 Δεκεμβρίου έως και την Κυ-

ριακή 16 Δεκεμβρίου 2013, με κακές και-

ρικές συνθήκες, όπου έφθασε με την συ-

νοδεία του με πολύ δυσκολία και μετά από

πολλές ώρες, λόγω που είχε πολύ χιόνι. 

Το Σάββατο  τα  μεσάνυχτα στις 1.00 π.μ.

στον Ναό της Αναστάσεως, όπου γίνεται

Θεία Λειτουργία μετά τα μεσάνυχτα, κοι-

νώνησε των Αχράντων Μυστηρίων από

τον Μητροπολίτη Καπητωλιάδος κ.κ. Η-

σύχιο. 

Φιλοξενήθηκαν στην Ιερά Μονή Αγίου

Ελευθερίου και την Κυριακή προσκύνη-

σαν τον Πανάγιο Τάφο, την Αγία Αποκαθή-

λωση, τον φρικτό Γολγοθά, το Πραιτόριο,

βάδισαν  την οδό του Μαρτυρίου. 

Την Κυριακή το μεσημέρι, συνέφαγαν

στην οικία του Μητροπολίτη Ησύχιου, ό-

που τους έγινε Αβραμιαία υποδοχή για

πολλές ώρες, αφού γεύτηκαν τα ωραία ε-

δέσματα που τα έφτιαξε ο ίδιος ο Μητρο-

πολίτης . Την Δευτέρα  το πρωί επιστροφή

στις Αχαρνές. 
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«Με κάθε επισημότητα τα
εγκαίνια του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ»

Ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό εγχείρημα δια βίου μάθησης έ-

φερε εις πέρας ο Δήμος Αχαρνών, έπειτα από πρωτοβουλία του Δή-

μαρχου Αχαρνών κ. Σωτήριου Ντούρο και του Αντιδημάρχου Παιδεί-

ας και Πολιτισμού κ. Μιχάλη Βρεττού  την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, ε-

γκαινιάζοντας το Διεπιστημονικό Κέντρο Διαλέξεων (ΔΙΚΕΔΙΔΑ).

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα,

παρουσία του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου

και του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγό-

ρα, βουλευτών της περιοχής, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και

πλήθους κόσμου.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-

λεως κ. Αθηναγόρας, ενώ στην τελετή παρευρέθη το σύνολο του κλή-

ρου της περιοχής.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος αναφέρ-

θηκε στη σημασία της δια βίου μάθησης, τονίζοντας ότι ο Δήμος ανέ-

λαβε, αυτό το εγχείρημα, επειδή πιστεύει στη δύναμη της παιδείας. 

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής, η εκπαιδευτικός Ρένα

Κουμπούρη ευχαρίστησε το Δήμο που αγκάλιασε αυτή την προσπά-

θεια και που σε σύντομο χρονικό διάστημα την υλοποίησε. 

Την επιστημονική επιτροπή του Δημοτικού Ανοικτού Πανεπιστημί-

ου αποτελούν καθηγητές με ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι προ-

σφέρουν, αφιλοκερδώς, τη διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότη-

τάς τους.

Η τελετή των εγκαινίων συνδυάστηκε με εκδήλωση για τον πρώτο

κυβερνήτη της χώρας, Ιωάννη Καποδίστρια και την πρόταση για την

αγιοκατηγοριοποιησή του. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος

ο οποίος έχει καταθέσει πρόταση στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο για την α-

νακατάταξη του Καποδίστρια, μίλησε για τα έργο και τη σημασία του

1ου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο συγγραφέας Ιωάννης Κορνιλάκης, ο

οποίος έχει γράψει το βιβλίο Ιωάννης Καποδίστριας «Ο Άγιος της πο-

λιτικής» καθηλώνοντας τον κόσμο.

Στο τέλος, ο Δήμαρχος τιμώντας τον Παναγιώτατο προσέφερε ανα-

μνηστικό δώρο με το έμβλημα του Δήμου Αχαρνών. Ακολούθησε δε-

ξίωση για όλον τον κόσμο που παρευρέθηκε, καθώς και για τους Επί-

σημους προσκεκλημένους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α αποτελείτε από

τους:

Δήμαρχο Αχαρνών κο Σωτήριο Ντούρο

Γενικό Γραμματέα κο Νικόλαο Κρημνιανιώτη

Αντιδ/χο Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού & Πολεοδομίας κ. Μι-

χαήλ Βρεττος

Αντιπρόεδρος του Πνευματικού κέντρου Θρακ/νων κο Λαμπρινό

Πλατυπόδη

Ο Προϊστάμενος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης κ. Δημήτριος Καλο-

μοίρης

Με επιτυχία  το Χριστουγεννιάτικο  bazaar της  Αρωγής
Το καθιερωμένο, ζεστό και τρυ-

φερό χριστουγεννιάτικο bazaar του,

πραγματοποίησε για ένατη συνεχό-

μενη χρονιά, το Φιλανθρωπικό Σω-

ματείο «Αρωγή», στο Κέντρο ΑΜΕΑ

«ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Αχαρνών. Δώ-

ρα, γλυκά, στολίδια, χριστουγεννιά-

τικα είδη και παιχνίδια, φιλοτεχνη-

μένα με αγάπη από τα παιδιά και

τους εθελοντές του Κέντρου, προ-

σφέρθηκαν έναντι μικρού τιμήματος, προκειμένου να ενισχύσουν τη λειτουργία και το έργο του Κέντρου.

Εκτός από τον πολύ κόσμο που παραβρέθηκε και φέτος, το χριστουγεννιάτικο bazaar τίμησε με την παρουσία της, όπως

κάθε χρόνο, η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και βουλευτής ΠΑΣΟΚ Περιφέ-

ρειας Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Να σημειωθεί, ότι το πρότυπο Κέντρο Διημέρευσης στο δήμο Αχαρνών προσφέρει καθημερινά, σε 55 άτομα με ειδικές ι-

κανότητες, δημιουργική απασχόληση, θεραπευτική άθληση και λογοθεραπεία, βοηθώντας την ομαλή κοινωνικοποίησή τους. 

Όπως τόνισε o πρόεδρος του Κέντρου Κώστας Χωριανόπουλος: «Το μπαζάρ έχει, πλέον, καθιερωθεί και κάθε χρόνο εκα-

τοντάδες άτομα περνούν να κάνουν τις αγορές τους, συνδράμοντας έτσι στο έργο του Κέντρου»

Με την φωταγώγηση 
του Χριστουγενιάτικου  δένδρου
άνοιξε … η «Ονειροχώρα» στς Αχαρνές 

Με μεγάλη επιτυχία και

με την παρουσία πλήθος κό-

σμου, παρά το τσουχτερό

κρύο, πραγματοποιήθηκε

την Παρασκευή 13 Δεκεμ-

βρίου το άναμμα του Χρι-

στουγεννιάτικου δέντρου

στην κεντρική πλατεία των

Αχαρνών, από το Δήμο σε

συνεργασία με την Δημοτι-

κή Κοινωφελή Επιχείρηση

(ΔΗΚΕΑ). Το άναμμα του

χριστουγεννιάτικου δέν-

δρου σηματοδοτεί την αρχή

μιας σειράς εορταστικών

εκδηλώσεων στην "Ονειρο-

χώρα" που θα προσελκύ-

σουν και θα δώσουν τη δυνατότητα δημιουργικών δραστηριοτήτων

σε μικρούς και μεγάλους.

Αυτή τη χρονιά, στην έναρξη των εκδηλώσεων δόθηκε μουσική

διάσταση με τον τραγουδιστή Χρήστο Μενιδιάτη, ο οποίος μαζί με το

Δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο φωταγώγησαν το δέντρο που δεσπόζει

στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πιο πριν, η φιλαρμονική των Α-

χαρνών, ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιώργος Πετάκος και πλήθος κό-

σμου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καράβου απ' όπου ξεκίνησαν

τη μουσική τους πομπή στους δρόμους της πόλης για να καταλήξουν

στην κεντρική πλατεία.

Στο χώρο της πλατείας μικροί και μεγάλοι φωτογραφίζονταν δί-

πλα στη φάτνη με τον Άγιο Βασίλη και δοκίμαζαν κουραμπιέδες και

μελομακάρονα προσφορά του ζαχαροπλαστείου "Παπασπύρου".

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης Βρετ-

τός, Κώστας Σαββίδης, η αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Ελένη Ελευθε-

ράκου, ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννης Καλάργα-

λης, ο επικεφαλής της παράταξης "Νέα Δύναμη" Παναγιώτης Γρη-

γοριάδης.

Η  Χριστουγεννιάτικη  Συναυλία
στον Ιερό Ναό  Αγίου  Διονυσίου

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Χριστουγεννιάτικη Συ-

ναυλία της Βυζαντινής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου

Αχαρνών, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013, που πραγ-

ματοποιήθηκε στον κατάμεστο από κόσμο, Ι. Ναό του Α-

γίου Διονυσίου Αχαρνών. Τη Χορωδία διηύθυνε ο πρω-

τοψάλτης και καθηγητής Δημήτριος Καλομοίρης σ’ ένα πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε ένα

απάνθισμα επίκαιρων εκκλησιαστικών ύμνων, αλλά και κάλαντα από διάφορες περιοχές της πα-

τρίδας μας, αναδεικνύοντας τον πλούτο της εκκλησιαστικής μουσικής μας παράδοσης. Ο Δήμαρ-

χος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντούρος απηύθυνε τις ευχές του στους παρισταμένους και μίλησε με

θερμά λόγια για τη Βυζαντινή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών.  Ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας συνεχάρη τη χορωδία για την άριστη

απόδοση των ύμνων, για την επιμελημένη εμφάνιση και εν κατακλείδι απηύθυνε χαιρετισμό και έ-

δωσε τις πατρικές ευλογίες στα μέλη της Χορωδίας και στο ακροατήριο.

Τίμησαν με την παρουσία τους Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώ-

πων, Ιωάννης Κατσανδρής, Χρήστος Γκίκας, Ιωάννης Κασσαβός, Ιωάννης Νίκας και Στέλλα Δού-

κα, καθώς και πλήθος κόσμου.
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Γιάννης  Κασσαβός:
«Οι συμπολίτες μας δεν αντέχουν άλλες
επιβαρύνσεις στις μετακινήσεις τους»

Το θέμα των ενεργειών

και δράσεων που πρέπει

να γίνουν, ώστε να απο-

φευχθεί η εγκατάσταση

σταθμού διοδίων  σε Βα-

ρυμπόμπη και Άγ. Στέφα-

νο, έφερε στο Δημοτικό

Συμβούλιο Αχαρνών, με

ανακοίνωσή του, ο επικε-

φαλής της παράταξης «Α-

χαρΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες» κ. Γιάννης Κασσαβός 

Ο κ. Κασσαβός τόνισε ότι η αντίδραση, τόσο της δημοτικής αρχής όσο

και των παρατάξεων αλλά και όλων των συμπολιτών πρέπει να είναι ά-

μεση και σθεναρή. 

Η οικονομική επιβάρυνση που θα επέλθει στις καθημερινές μετακι-

νήσεις των συμπολιτών μας θα είναι δυσβάσταχτη. 

Είναι σαφές και ξεκάθαρο, ότι οποιαδήποτε επιβάρυνση προς τους

δημότες των Αχαρνών, ενός δήμου με υψηλά ποσοστά ανεργίας, είναι α-

νεπίτρεπτη και εν τέλει πλήρως αθέμιτη. 

Οφείλουμε να ενώσουμε τη φωνής μας με αυτή των κατοίκων του Διο-

νύσου, του Ωρωπού και της Κηφισιάς, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσμα-

τικοί στην αποτροπή της εγκατάστασης  σταθμού διοδίων σε Βαρυμπό-

μπη και Άγιο Στέφανο. 

Με αφορμή την ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης Αχαρ-

ΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες κου Γιάννη  Κασσαβού, το Δημοτικό Συμβούλιο Α-

χαρνών προχώρησε σε ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας, που θα απο-

σταλεί στην Βουλή των Ελλήνων, την Περιφέρεια και το αρμόδιο Υπουρ-

γείο, ώστε η «φωνή» διαμαρτυρίας του Δήμου Αχαρνών να ενωθεί με

των υπολοίπων, όμορων δήμων.  

Ο επικεφαλής της παράταξης ΑχαρΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες κ. Γιάννης

Κασσαβός δήλωσε μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο θέμα: 

«Η εγκατάσταση  σταθμού διοδίων σε Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο

- αν δεν αποτραπεί – θα έχει άμεσες και έμμεσες, επιβλαβής επιπτώσεις

στην πόλη των Αχαρνών. Πέρα από την οικονομική επιβάρυνση των κα-

θημερινών μας μετακινήσεων, η εγκατάσταση διοδίων σε Βαρυμπόμπη

και Άγιο Στέφανο θα πλήξει την τοπική αγορά και θα επιδεινώσει τα κυ-

κλοφοριακά προβλήματα στην πόλης μας. 

Η ύπαρξη διοδίων στη Βαρυμπόμπη θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για

τους εκατοντάδες εκδρομείς που επιλέγουν τον ορεινό όγκο της Πάρνη-

θας και την ευρύτερη περιοχή για την διασκέδαση ή τον περίπατο τους

στη φύση, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική αγορά. 

Επιπλέον, τα διόδια θα επιφέρουν ανακατανομή του κυκλοφοριακού

φόρτου, καθώς η πόλη μας θα αποτελέσει δίοδο  αποφυγής διοδίων, κυ-

ρίως από βαριά οχήματα και φορτηγά, με συνεπεία τα κυκλοφοριακά

προβλήματα στους οδικούς άξονες των Αχαρνών να επιδεινωθούν, ενώ

ανάλογο θα είναι και το περιβαλλοντολογικό «τίμημα» που θα «πληρώ-

σει» η πόλη μας». 

Γιάννης Κασσαβός

Υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών

Επικεφαλής της παράταξης 

Την εφαρμογή προγράμματος σίτισης

σε σχολεία του Δήμου μας με χρηματο-

δότηση από το ΕΣΠΑ ανακοίνωσε ο τ. Α-

ντιδήμαρχος κ. Χρύσανθος Κόνταρης, ο

οποίος είναι σύμβουλος ευρωπαϊκών

πόρων στο Υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στις

αρχές του 2014 προβλέπει την παροχή

μικρογεύματος (τυρόπιτα ή σπανακόπιτα

ή σάντουιτς κ.λ.π.) σε όλα τα παιδιά του

σχολείου, ώστε να μη γίνονται διακρίσεις

που ενδεχομένως θα φέρουν σε δύσκο-

λη θέση τα πιο φτωχά παιδιά. 

Η διανομή θα γίνεται σε καθημερινή

βάση από τα κυλικεία των σχολείων. Από

τη συγκεκριμένη δράση του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επωφε-

ληθούν 17 ολοήμερα δημοτικά σχολεία

του Δήμου Αχαρνών που αριθμούν πάνω

από 4.500 μαθητές. 

Θεωρείται σημαντική επιτυχία ότι θα

συμμετάσχουν τόσα σχολεία από την πό-

λη μας, καθώς ο συνολικός αριθμός σε

όλη την Ελλάδα ανέρχεται σε 290 σχο-

λεία. Ο κ. Κόνταρης ανέφερε ότι απαιτεί-

ται η συνεργασία των διευθυντών των

σχολείων και των ιδιοκτητών των κυλι-

κείων, ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμ-

μα και να επωφεληθούν οι μαθητές μας

από αυτό. Επεσήμανε ότι κατά την πιλοτι-

κή εφαρμογή του προγράμματος στο τέ-

λος της περσινής σχολικής χρονιάς, από

τα δύο σχολεία του Δήμου μας που επε-

λέγησαν μόνο το ένα δέχτηκε να συμμε-

τάσχει. 

Αυτό το γεγονός δημιουργεί ερωτη-

ματικά διότι, εκτός από τους μαθητές,

μέσω του προγράμματος επωφελούνται

και οι ιδιοκτήτες των κυλικείων, αφού ε-

ξασφαλίζουν ένα διόλου ευκαταφρόνη-

το καθημερινό έσοδο (περίπου 250 €) α-

πό τους πόρους του ΕΣΠΑ.

Η λίστα των σχολείων
του Δήμου Αχαρνών:
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

20o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

22o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

24o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αναδημοσίευση από  Αχαρνόραμα

Σίτιση στα  ολοήμερα σχολεία  με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Περίσσευμα ευαισθησίας και συγκλονιστικές εισηγήσεις στην εκδήλωση για το παιδί της Αντικαρκινικής και της ΕΓΕ Αχαρνών 

Το παιδί ...Η Ελπίδα μας 

Μ
ία γεμάτη ευαισθησία και ιδιαίτερα χρήσιμη  εκδή-

λωση με θέμα «Το παιδί… η Ελπίδα μας» διοργάνω-

σε το παράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-

ρείας σε συνεργασία με το παράρτημα της Ένωσης

Γυναικών Ελλάδος. Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, οι δημότες

των Αχαρνών είχαν την ευκαιρία να ακούσουν θέματα που έχουν

να κάνουν με τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς μυελού

των οστών και τη βία στα σχολεία από τους εκπροσώπους της

Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου Ό-

ραμα Ελπίδας του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», Στέλιο Γραφάκο & Ιωάν-

να Βαρελά και την πολιτική επιστήμονα Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, αντί-

στοιχα. Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του 2ου Διαπολιτι-

σμικού Γυμνασίου Αχαρνών υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Λα-

μπράκη και η παιδική χορωδία της ΕΓΕ Αχαρνών υπό την καθο-

δήγηση του Κωνσταντίνου Κατσικογιώργου. Αξίζει να σημειωθεί

ότι κατά την διάρκεια της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να εγ-

γραφούν οι εθελοντές-δότες Μυελού των Οστώνγια την Τράπεζα

Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας».

Οι εκπροσώποι της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των

Οστών του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας Στέλιος Γραφάκος και η συ-

ντοπίτισσα μας Ιωάννα Βαρελά μίλησαν για τον ανεκτίμητο ρόλο

που διαδραματίζουν για τους ασθενείς οι εθελοντές δότες, μυε-

λού των οστών, καθώς στην κυριολεξία σώζουν ζωές. 

Στόχος του Σύλλογου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» εί-

ναι η κάλυψη των αναγκών, παιδιών και ενηλίκων, που χρειάζο-

νται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, τόσο στην Ελλάδα

όσο και διεθνώς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε, επίσης,

εγγραφή Εθελοντών Δοτών στην Τράπεζα του Συλλόγου Όραμα

Ελπίδας.                                         

Αναδημοσίευση από  Μενιδιάτη

ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦIΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα  9 Δεκεμβρίου η Γενική μας Συνέλευση στο Δημαρχείο Αχαρνών.

Στη κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων έγινε μία πρωτόγνωρη  στα χρονικά διαδικασία τόσο για το Δήμο μας όσο και γενικότερα,.  . Οποιοδήποτε που

συμφωνούσε με την Ιδρυτική  Διακήρυξη και τις Καταστατικές μας Αρχές,  μπορούσε να έρθει, να γίνει μέλος μας και να επιλέξει, τον υποψήφιο  Δή-

μαρχο της Παράταξης μας.

Στην αρχή εκλέχτηκε το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποτελούμενο από τους Λάμπρο Ραπτοτάσιο, Γιώργο Χρήστου και Μαρία Πλευράκη. 

Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις μελών της Παράταξης., και εκλογή της νέας Συντονιστικής Επιτροπής.

Ακολούθησαν οι ομιλίες των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά αφού προλόγισε τον καθένα ο Λευτέρης Λουκαδής διαβάζοντας το βιογραφικό του.

Σημειώνεται ότι η ηλικία όλων των υποψηφίων είναι μικρότερη των πενήντα (50)  ετών.  

Οι υποψήφιοι : ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΤΣΟΥΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΥΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ σε εμπεριστατωμένες , ουσιαστικές και αναλυτικές ομιλίες

τους ανέπτυξαν τις θέσεις τους τόσο για τον Δήμο μας όσο και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι σε πνεύμα ενότητας και συνεργασίας και σύμφωνα με

τις καταστατικές μας αρχές. Τέλος τα παρευρισκόμενα μέλη μας με μυστική ψηφοφορία και άψογη και πλήρως διάφανη διαδικασία ανέδειξαν για υπο-

ψήφιο Δήμαρχο της Παράταξης μας τον ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΜΠΟΛΗ ο οποίος θα ηγηθεί της «ΑΧΑΡΝΕΙΣ» στο προεκλογικό αγώνα, πρώτος ανάμεσα σε ίσους

και θα γίνει πιστεύουμε ακράδαντα ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Με παρόμοιες άψογες δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες θα συνθέσουμε το αναλυτικό πρόγραμμα μας και θα εκλέξουμε αντιπροσωπευ-

τικά από κάθε συνοικία του Δήμου μας  τους υποψηφίους Δημοτικούς μας Συμβούλους.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως μόνο όλοι μαζί ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ μπορούμε να πάμε μπροστά και να βελτιώσουμε τον Δήμο μας.  Οι

άψογες διαδικασίες της Γενικής μας Συνέλευσης αποτελούν έμπρακτη εφαρμογή των Ιδρυτικών μας Αρχών. 

Έτσι θα συνεχίσουμε και στη Διοίκηση του Δήμου μας.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Χριστουγεννιάτικο Γεύμα Αγάπης για Όλους»
Οι ήμερες αυτές  πρέπει έχουν γιορτινό χρώμα για όλους!

Για όλους όσους δε θα καταφέρουν να περάσουν τις γιορ-

τινές ημέρες τόσο ευχάριστα, μπορείτε κι εσείς να προσφέ-

ρετε, ώστε να χαμογελάσουν.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντούρος με πρωτοβου-

λία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) κου Γιώργου Πετάκου και την συμβο-

λή της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κας Κυριακή

Σαββίδη, ετοιμάζουν «Χριστουγεννιάτικο Γεύμα Αγάπης για

Όλους»  

Σας προσκαλούν  να βοηθήσετε  στο «Χριστουγεννιάτικο

Γεύμα Αγάπης για Όλους» που θα πραγματοποιηθεί την πα-

ραμονή των Χριστουγέννων 24/12/13 και ώρα 12:00 στο Κλει-

στό Δημοτικό Γυμναστήριο «Μπάμπης Χολίδη». 

Οι προσφορές σας (φαγητά, αναψυκτικά, κ.α.) πρέπει να

βρίσκονται στο χώρο του γυμναστηρίου μέχρι τις 10:00. Χο-

ρηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι το acharnorama
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Σ.- Β.- Β.- Ε. - Α.  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

SERKOVA

700ML

TIMH: 13.90 €

JOHNNIE

WALKER RED:

TIMH:16.95 €

GRANT’S

700ML:

TIMH: 6.70 €

Στο κατάστημα μας θα βρείτε:
Ποτά, Κρασιά εμφιαλωμένα, Κρασί

βαρελίσιο χύμα, Ξηροί καρποί,

Αποξηραμένα φρούτα, Γλυκά,

Φρέσκος καφές, Δώρα,

Σνακς, Παγωτό, Τσιγάρα

Διεύθυνση: Χαρ. Τρυκούπη 53 - Νεάπολη - Αχαρνές. Τ.Κ. 13672

Τηλ. Παραγγελιών: 210 2465788 και 210 2465922 • www.e-pota.gr

Η πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Αχαρνών και
Θρακομακεδόνων της Νέας Δημοκρατίας, κα Γεωργία  Βλάχου
και το Διοικητικό Συμβούλιο, εύχνται  σε όλους τους δημότες ,
Καλά  Χριστούγεννα, Ελπιδοφόρο και Αισιόδοξο το νέο έτος  2014

Η  Πρόεδρος  ΔΗΜ.Τ.Ο.
Γεωργία  Βλάχου 

Το  Δ. Σ. του Συνδέσμου μας  εύχεται οι μέρες  των
Χριστουγέννων  να περάσουν ευχάριστα  με 
ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ & ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ. 
Και  για το    δύσκολο  έτος  2014, 
ελπίδα και αισιοδοξία 
ΚΑΛΗ   ΧΡΟΝΙΑ  -  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ!! 

Ο  Πρόεδρος 
Τσελαλίδης Ευστάθιος

Εύχομαι η γέννηση του Χριστού 
να γεμίσει τις καρδιές όλων μας 
με αγάπη και ανθρωπιά και
το 2014  να είναι μια χρονιά
γεμάτη Νέες ιδέες, 
δημιουργική σκέψη και... 
Ελπίδα.... για καλύτερες μέρες.

Σπύρος Βρεττός
Υποψήφιος Δήμαρχος  Αχαρνών
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Το μέλλον δεν αντιμετωπίζεται με ευχές.  
Μόνο με αποφάσεις. Προσωπικές και συλλογικές.
Μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε, τα πάντα. 

Καλή  Χρονιά 

Παναγιώτης Σ. Αναγνωστόπουλος
Δημοτικός  Σύμβουλος Αχαρνών

Πρόεδρος  ΔΗ.Φ.Α.

Οι δυσκολίες είναι για να τις προσπερνάμε, όχι
για να μας καθηλώνουν. Το 2014 εύχομαι να
έχουμε προσπεράσει κάθε εμπόδιο και με

σύμμαχο την αισιοδοξία, να κάνουμε ένα νέο
ξεκίνημα και σαν πολίτες αλλά και σαν Δήμος! 

Μιχάλης Π.  Βρεττός
Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
& Αντιδήμαρχος Δ.Κ. Θρακομακεδόνων

Καλά Γιορτές…
Και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος.

Με τις πιο θερμές μου ευχές.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΓΚΙΚΑΣ  
Αντιδήμαρχος Υποδομών
και Τεχνικών Υπηρεσιών

Συνταγή για ένα λαχταριστό 2014:
1 κούπα μαγεία, 1 κιλό ευτυχία

και απεριόριστη αγάπη! 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΕΛΕΝΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΥ
Δημοτική

Σύμβουλος Αχαρνών

Εύχομαι η γέννηση του Χριστού μας, 
να φέρει την χαρά σε κάθε σπίτι 
και να υποδεχθούμε  το νέο έτος, 

με υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία. 
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  
Κώστας Σαββίδης 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και διαχείρισης

στόλου οχημάτων 
και μηχανολογικού εξοπλισμού 

Εύχομαι η μαγεία των Χριστουγέννων να μας αγγίξει και
να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυ-
χισμένοι και το νέο έτος να κάνει τα όνειρα όλου του κό-
σμου πραγματικότητα, σκορπίζοντας υγεία και ευτυχία!

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014!

ΚΩΣΤΑΣ   ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ»
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Χρόνια Πολλά και  Καλά σε όλους.
Το 2014 να είναι μια Χρονιά με λιγότερα
προβλήματα και περισσότερα χαμόγελα.

Χρήστος   Γκίκας 
Δημοτικός

Σύμβουλος Αχαρνών

Σε αυτήν την  δύσκολη περίοδο όλων
των Ελλήνων,  εύχομαι όλες 

οι προσδοκίες μας, να βγουν αληθινές.
Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2014.

Χριστοπούλου Σοφία 
Δημοτική Σύμβουλος Αχαρνών 
Πρόεδρος  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Καινούργια Χρονιά ας αναστήσει το χαμόγελο
στα χείλη των ανθρώπων, ας ζεστάνει τις παγωμένες
καρδιές τους και ας χαρίσει σ’ αυτούς
που αγωνίζονται τη ζωή που τους αξίζει.

Στέλλα Δούκα 
Τοπική Σύμβουλος
Αχαρνών
Πρόεδρος Συλλόγου
Πάτημα Πλαβούκου

Με τη νέα χρονιά εύχομαι σε όλους υγεία,
αγάπη, ψυχική ευημερία και αισιοδοξία.
Το 2014 να φέρει ελπίδα και προοπτική

για ένα καλύτερο αύριο και
να αποτελέσει την απαρχή για

μια ουσιαστική αλλαγή στην
Ελλάδα μας, πάντα με κοινό γνώμονα

τις συλλογικές μας δυνατότητες.
Εύη Παντελιά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 
Επικεφαλής Δημοτικής  Παράταξης 

«ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ»
Η ευτυχία κερδίζεται με αγώνες! 

Το 2014 απαιτεί περισσότερο θάρρος
και τόλμη για να είναι νικηφόρο! 

Το 2014 απαιτεί να διεκδικήσουμε
ότι μας χρωστάνε  και ότι μας έχουν κλέψει,

όπως τα Κτήματα Τατοϊου. 
Το χρωστάμε στα παιδιά μας και

στην ιστορία της πόλης μας!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Σε μια ακόμη πιο δύσκολη  χρονιά, προσωπικά, μέσα
από την καρδιά μου, σας εύχομαι, Υγεία,

ευτυχία και Δύναμη, σε  σας και τις οικογένειες σας.

Γιώργος   Πετάκος 
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Πρόεδρος  ΔΗΚΕΑ
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Σ
ύμφωνα με τη νομοθεσία οι ιδιοκτήτες αυ-

τοκινήτων που έχουν καταθέσει τις πινα-

κίδες κυκλοφορίας για να γλιτώσουν τα υ-

ψηλά Τέλη Κυκλοφορίας, τα τεκμήρια αλ-

λά και το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης μπορούν

σύμφωνα με τη νομοθεσία να τα κινήσουν νόμιμα

για δύο ημέρες το μήνα καταβάλλοντας μόλις 4 ευ-

ρώ για κάθε ημέρα, χωρίς να χρειαστεί να βάλουν

πλαστές πινακίδες όπως έκανε ο πρώην υπουργός

Μιχάλης Λιάπης.

Στις 3/12/2003 αριθμός ΠΟΛ. 1132 το υπουργείο Οι-

κονομικών ορίζει για την διαδικασία Προσωρινής χο-

ρήγησης Αδειας Κυκλοφορίας χαρακτηριστικά:

«Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρε-

σία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε

τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου

22 του Ν.2367/1953 , όπως ισχύει, σε εξαιρετικές πε-

ριπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή

μοτοσικλέτας με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και

μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα. Η προσωρινή άδεια χο-

ρηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Προϊστάμενο

της αρμόδιας ΔΟΥ αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφο-

ρίας 1,90 Ευρώ για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το εί-

δος του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας.

Μέχρι τώρα η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη από

τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. προσωρινή άδεια θεωρεί-

ται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας, οι οποί-

ες εκδίδουν Ειδική πινακίδα από χαρτόνι «Μ».

2. Για την απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης

των ανωτέρω προσωρινών αδειών και την αποφυγή

άσκοπων μετακινήσεων των ενδιαφερομένων κρίνε-

ται αναγκαίο η διαδικασία χορήγησης των αδειών αυ-

τών να ολοκληρώνεται σε μια υπηρεσία του Δημοσί-

ου στη Δ.Ο.Υ., η οποία σύμφωνα με ης ανωτέρω δια-

τάξεις είναι αρμόδια για τη χορήγησή της.

Για το λόγο αυτό, από 1ης Μαρτίου 2004 οι Δ.Ο.Υ. οι

οποίες χορηγούν τις προσωρινές άδειες θα χορηγούν

και τις ειδικές πινακίδες από χαρτόνι «Μ», χωρίς κα-

μία ανάμιξη των Υπηρεσιών της Τροχαίας για θεώρη-

ση ή άλλη ενέργεια.

3. Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι:

α) Με τα έγγραφά μας Μ 739/122/

ΠΟΛ.33/25.2.1982 , Μ 794/248/ ΠΟΛ.87/6.3.1986 , Α

8302/387/ ΠΟΛ.245/17.8.1987 , 1108539/1276/Τ. &

Ε.Φ./ ΠΟΛ.1238/25.9.1998 και 1012746/29Τ. & Ε.Φ./

ΠΟΛ.1055/7.2.2002 , έχει διευκρινισθεί, από τη Διοί-

κηση ότι εξαιρετικές περιπτώσεις για τη χορήγηση

της προσωρινής άδειας είναι:

Για τα ανάριθμα αυτοκίνητα μόνο για τη μεταφορά

τους:

- Από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού στον τόπο τα-

ξινόμησης.

- Για έλεγχο από το K.T.E.Ο. και

- Για μετάβαση σε ειδικά συνεργεία για μετατροπή

προσθήκη αμαξωμάτων ή άλλων τεχνικών στοιχείων.

Για τα ενάριθμα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακι-

νησία.

- Για δοκιμή, επισκευή ή πώληση αυτών.

β) Η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας .θα χορηγείται

αποκλειστικά και μόνο για μεν τα ανάριθμα αυτοκίνη-

τα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμο-

διότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση του πωλη-

τή ή ο τελωνειακός χώρος εκτελωνισμού ή ο ιδιοκτή-

της ή κάτοχος του οχήματος, για δε τα ενάριθμα αυτο-

κίνητα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στον οποίο έ-

χει κατατεθεί δήλωση ακινησίας.

γ) Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η

προσωρινή άδεια κυκλοφορίας (δύο μέρες το ανώτε-

ρο το μήνα) αρχίζει να μετρά από την έναρξη της ημε-

ρολογιακής ημέρας για την οποία χορηγείται η άδεια

και λήγει με τη συμπλήρωση μίας ή δύο ημερολογια-

κών ημερών, κατά περίπτωση.

δ) Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων αρ-

μοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω-

νιών η οδήγηση του οχήματος, για το οποίο χορηγή-

θηκε προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, επειδή από το

νόμο, ( παρ. 7 άρθρο 22 του ν.2367/1953 ) δε γίνεται

διάκριση, είναι δυνατή όχι μόνο από τον κύριο του ο-

χήματος αλλά και από τρίτο πρόσωπο, με την προϋ-

πόθεση βέβαια ότι το αυτοκίνητο κυκλοφορεί απο-

κλειστικά για τους λόγους τους οποίους εκδόθηκε η

προσωρινή άδεια κυκλοφορίας.

4. Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει

κάθε προηγούμενη αντιθέτου περιεχομένου.

Πινακίδα «Μ» 24 ημέρες το χρόνο
Οι πινακίδες «Μ» μπορούν να χρησιμοποιηθούν

από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν κατα-

θέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους για 2 ημέρες

κάθε μήνα με μόλις 8 ευρώ.

Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο ο ιδιοκτήτης του ο-

χήματος μπορεί να διατηρεί σε καλή κατάσταση τον

κινητήρα του οχήματος αλλά και όλα τα υπόλοιπα

μηχανικά μέρη καθώς είναι γνωστό σε όλους πως η

παρατεταμένη ακινησία δημιουργεί πολλά προβλή-

ματα.  Ειδικότερα οι ελαστικοί σωλήνες ξεραίνονται

και κόβονται πολύ εύκολα, τα λάδια κυκλοφορούν

στον κινητήρα, οι αναρτήσεις δουλεύουν και δεν

κολλάνε μέχρι και τα ελαστικά διατηρούνται σε κα-

λή κατάσταση.

Πάντως αν κάποιος κινήσει το όχημά του για 24 η-

μέρες το χρόνο, δηλαδή 2 ημέρες κάθε μήνα, τότε

συνολικά θα έχει καταβάλλει 96 ευρώ αλλά θα έχει

γλιτώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας, τα τεκμήρια αλλά και

το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης!

Αντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας
Η κίνηση οχήματος έστω και με τη χρήση πινακί-

δας «Μ» από την εφορία για 2 ημέρες κάθε μήνα εί-

ναι απολύτως νόμιμη. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες αυτοκι-

νήτων με τις πινακίδες κυκλοφορίας κατατεθημέ-

νες θα πρέπει να έχουν κρατήσει Αντίγραφο της Α-

δεια Κυκλοφορίας που έχουν καταθέσει μαζί με τις

πινακίδες ώστε να μπορέσουν να ασφαλίσουν το ό-

χημά τους.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Κι όμως τα Ι.Χ. χωρίς πινακίδες μπορούν να βγουν
στην κυκλοφορία νόμιμα με 4 ευρώ την ημέρα
Σας ενημερώνει

η νομική σύμβουλος

της εφημερίδας μας

Χαρά  Ε.  Τσελαλίδου 

Η υγρασία η μούχλα και  η συμπύκνωση είναι καταστά-

σεις εφιαλτικές που δημιουργούν προβλήματα σε ιδιο-

κτήτες και ενοικιαστές αν δεν γνωρίζουν πως να τις αντι-

μετωπίσουν. Η υγρασία αποτελεί έναν από τους κύριους ε-

χθρούς των κτιρίων όπου κι αν εμφανιστεί και τις περισ-

σότερες φορές διαπιστώνουμε την ύπαρξη της με τη μορ-

φή μούχλας. Η υγρασία είναι το φυσικό μέγεθος το οποίο

δείχνει την ποσότητα υδρατμών που υπάρχει στην ατμό-

σφαιρα ή στον συγκεκριμένο χώρο. Το πρώτο βήμα για την

καταπολέμηση της είναι να αναγνωρίσουμε τι την προκα-

λεί. Υπάρχουν διάφορες μορφές υγρασίας με επιπτώσεις

στα κτίρια όπως η ανιούσα υγρασία, οι συμπυκνωμένοι υ-

δρατμοί ή εισχωρούσα υγρασία κ.α., οι οποίες αντιμετω-

πίζονται με διαφορετικούς τρόπους η καθεμία. 

Με τον όρο ανιούσα υγρασία, που είναι και η πιο διαδε-

δομένη, ονομάζουμε την υγρασία που προέρχεται από το

έδαφος κι ανέρχεται σταδιακά στους τοίχους ενός κτιρίου.

Οι τοίχοι που συνορεύουν με το έδαφος απορροφούν υ-

γρασία και τη μεταφέρουν τριχοειδώς προς τα επάνω,

προκαλώντας αποσαθρώσεις επιχρισμάτων, αποκολλή-

σεις κτλ.  Επίσης, η ανιούσα υγρασία μπορεί να φθάσει α-

πό το έδαφος μέχρι και 1,5 μέτρο ύψος. Το φαινόμενο αυ-

τό προκύπτει επειδή τα περισσότερα δομικά υλικά περιέ-

χουν μικροσκοπικούς πόρους, που «απορροφούν» το νε-

ρό από το έδαφος και αναγκάζουν την υγρασία να ανέλθει. 

Οι πιο συνηθισμένες πηγές υγρασίας σε ένα σπίτι είναι

η είσοδος νερού και υδρατμών από το υπόγειο ή τους τοί-

χους με διάχυση ή αέρια ρεύματα, η μαζική είσοδος νερού

από ρωγμές ή ατέλειες, οι διαρροές σωληνώσεων, η υ-

γρασία υλικών (νέα κτίρια) και οι υδρατμοί από μαγείρε-

μα, προσωπική υγιεινή, στεγνωτήρες, υγραντήρες κλπ.

Η ανάπτυξη της μούχλας οφείλεται κυρίως στις διαφο-

ρές θερμοκρασίας. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο που εκ-

δηλώνεται κυρίως στο εσωτερικό μέρος των αμόνωτων

δομικών στοιχείων π.χ. δοκάρια, κολώνες, τοιχία. Τα σπό-

ρια της μούχλας περιφέρονται με τον αέρα, κολλούν σε υ-

γρές εσωτερικές επιφάνειες κι αναπτύσσουν αποικίες οι

οποίες τρέφονται με οργανική ύλη που αποσπούν από

χρώματα, ξύλο, μοκέτες, ταπετσαρίες και τοίχους. 

Την καταλαβαίνουμε από το πράσινο ή μαύρο χρώμα με

το οποίο παρουσιάζεται. Για να αντιμετωπίσετε άμεσα κι

απλά τη μούχλα, πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να

βουτήξετε ένα σφουγγαράκι μέσα στην χλωρίνη και να το

τρίψετε καλά στο σημείο που έχει παρουσιαστεί η μούχλα. 

Το αποτέλεσμα θα είναι να εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθ-

μό καθώς η μούχλα δεν είναι τίποτα άλλο από ζωντανούς

οργανισμούς που απλά επιχειρούμε να απομακρύνουμε.

Αν το σπίτι σας είναι παραθαλάσσιο κι έχετε έντονο πρό-

βλημα με την υγρασία, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε α-

πορροφητές υγρασίας. 

Οι απορροφητές υγρασίας είναι μικρές συσκευές που

μπορούν να απορροφήσουν την υγρασία από τον χώρο

σας και να την αποθηκεύσουν μέσα στο δοχείο τους. Εάν

περιορίσετε την υγρασία, θα ελέγξετε και τη μούχλα. 

Για να καταπολεμήσουμε την υγρασία πρέπει να ελέγ-

χουμε κατά το μέγιστο δυνατό την παραγωγή υδρατμών. Σε

υγρούς χώρους όπως το μπάνιο και η κουζίνα καλό θα εί-

ναι να υπάρχει απευθείας εξαερισμός προς τα έξω. Για πα-

ράδειγμα, ένα μισάνοιχτο παράθυρο αρκεί. Τυχόν διαρρο-

ές από σωλήνα νερού πρέπει να επισκευάζονται άμεσα. Υ-

πάρχουν επίσης, αντιμουχλικά πλαστικά τα οποία μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν σε επιφάνειες οποιουδήποτε

υλικού μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικά

για χώρους με αυξημένη παρουσίαση υδρατμών. Οι υαλο-

πίνακες πρέπει να είναι μονωτικοί και να μην αφήνουν

θερμογέφυρες στο περίβλημα του κτιρίου. 

Με τις μεθοδολογίες αυτές αποφεύγετε οριστικά τη

μούχλα, αλλά δε λύνετε το πρόβλημα της συμπύκνωσης.

Συμπύκνωση τόσο στη Φυσική όσο και στη Χημεία ονο-

μάζεται η μετατροπή αερίου σε υγρό ή στερεό. Οι διαφο-

ρές εσωτερικών – εξωτερικών θερμοκρασιών είναι ίσως

ο κυριότερος παράγοντας επηρεασμού φαινομένων συ-

μπύκνωσης. Πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες

μπορεί να οδηγήσουν σε δραματική αύξηση των συμπυ-

κνώσεων. Καθώς παγώνουν το κέλυφος του κτιρίου κι υ-

ποβιβάζουν το σημείο δρόσου των εσωτερικών επιφανει-

ών, διευκολύνοντας έτσι το φαινόμενο της συμπύκνωσης.

Η συμπύκνωση προέρχεται αποκλειστικά από την ψύξη

του αέρα. 

Ο ζεστός αέρας ψύχεται μόλις έρθει σε επαφή με τους

κρύους τοίχους, δάπεδα , οροφές και υγροποιείται.  Σ’ αυ-

τό η μόνη λύση είναι η θερμομόνωση.

Τρόποι αντιμετώπισης μούχλας, υγρασίας  και  συμπύκνωσης 
Από την 

Ευρώπη   Σ.  Κοσμίδη  
Πολιτικό Μηχανικό - Σύμβουλο
Δημάρχου Αχαρνών, 
Επιλαχούσα Περιφερειακή
Σύμβουλος Ανατ. Αττικής
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Ευχετήριο  
Τα  «Μοντεσσοριανά Σχολεία - Παιδαγωγική Πρωτοπορία» 

σας εύχονται Ευτυχισμένα Χριστούγεννα. 

Ο νέος χρόνος ας φέρει σε όλους ό, τι ο καθένας προσδοκά.

«ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ» 

Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο, Παιδικός Σταθμός

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Γυμνάσιο 

Τατοϊου 201, Βαρυμπόμπη, τ.κ. 13677, Τηλ.210-8169522, 210-8169597

www.montessori.gr - email: firammateia@montessori.gr - info@montessori.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Ο  Πρόεδρος  Νικόλαος  Λάμπρου 

και τα  μέλη του Δ.Σ.  

εύχονται  στους  δημότες των Αχαρνών, 

Καλά Χριστούγεννα  και  Ειρηνικό το  νέο έτος 2014

Εξωραϊστικός  Σύλλογος 
«Άγιος  Δημήτριος» Αχαρνών 

Ευχετήριο 
Ο  Πρόεδρος   Βασίλης  Πετρόπουλος  και τα μέλη

του Δ.Σ. του Συλλόγου

Εύχονται   Καλά Χριστούγεννα  και ευτυχισμένο το νέο έτος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Η Ζεστή  Αγκαλιά»

Ευχετήριο
Η  Πρόεδρος  και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του  Συλ-

λόγου  Τριτέκνων   εύχονται σε όλα τα μέλη τους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛ-

ΛΑ  υγεία προσωπική και  οικογενειακή, η νέα χρονιά  να  είναι

καλύτερη, δημιουργικότερη και με λιγότερα προβλήματα για ό-

λους . 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          

ΜΑΡΙΑ   Χ.   ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ                     

Ευχετήριο  εορτών  Χριστουγέννων 
και πρωτοχρονιάς για το  2014   

Εύχομαι  ολοψύχως σε όλους

τους δημότες τωνΑχαρνών και

στους Κρητικούς, όπου γης και

δη στους Χανιώτες, υγεία, ευτυ-

χία, προκοπή, αισιοδοξία, γέλιο

και κυρίως να είναι οπλισμένοι

με θάρρος, ελπίδα και με ψυχι-

κές και  σωματικές αντοχές.

Χριστουγεννιάτικες ευχές στέλνω απ’ την καρδιά μου, 

Σ’ όλους εκείνους π’ αγαπώ και βρίσκονται μακριά μου.

Χρόνια   Πολλά  του δυστυχή μέρα των Χριστουγέννων

Πεσ’ του ν’ αλλάξει μια στιγμή κι αυτός το πεπρωμένο.

Βροχή σας στέλνω τις ευχές με τον καινούργιο χρόνο

Να γίνουν θάλασσα χαράς να πνίξουν κάθε πόνο.

Δώρο σας στέλνω, φτωχικό, μα  ’γω το καμαρώνω,

Γιατ’ ειν’ ευχές από καρδιάς για τον καινούργιο χρόνο.

Με  εγκάρδιους Κρητικούς χαιρετισμούς 

Καλογρίδου - Περράκη  Αθανασία

Τέως προϊσταμένη Μαία  Νοσ.  «Αλεξάνδρα»

Μέλος του Δ.Σ. Κρητών Αχαρνών

Ο
Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με τη

ΔΗ.Κ.Ε.Α. διοργανώνει, για ακόμη μία

χρονιά, την «Χριστουγεννιάτικη Ονει-

ροχώρα». Η αυλαία των χριστουγεν-

νιάτικων εκδηλώσεων ανοίγει την Παρασκευή

13 Δεκεμβρίου με το άναμμα του δέντρου στην

κεντρική πλατεία.

Η πόλη “φοράει” τα καλά της. Ο στολισμός της έ-

χει ήδη ξεκινήσει και στοχεύει στην ενίσχυση της

τοπικής αγοράς. Διάσπαρτα διακοσμητικά στοιχεία

υπάρχουν στις οδούς Πάρνηθος, Δεκελείας και Φι-

λαδελφείας. Ακόμη, μετά από πολλά χρόνια, στην

κεντρική πλατεία θα τοποθετηθεί μια χριστουγεν-

νιάτικη φάτνη, την οποία επιμελήθηκε το Καλλιτε-

χνικό Εργαστήρι της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Με μοναδικό στόχο την στήριξη και ενίσχυση της

τοπικής αγοράς, έχουν προγραμματιστεί πλούσιες

χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για όλα τα Σαββα-

τοκύριακα του Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιανουαρί-

ου.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 13

Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 με μια μουσική πορεία

από την πλατεία Καράβου προς την κεντρική πλα-

τεία, όπου και θα γίνει η φωταγώγηση του δέντρου

από τον Δήμαρχο Αχαρνών και τον Χρήστο Μενι-

διάτη. Εκεί, ο Αϊ Βασίλης, καθισμένος στην πολυ-

θρόνα του, θα περιμένει τους μικρούς μας φίλους

για να φωτογραφηθεί μαζί τους.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δραστηριότητες

για τα παιδιά, αφήγηση παραμυθιού, θεατρικές πα-

ραστάσεις, κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολι-

διών, bazaar.

Ειδικότερα, τα Σαββατοκύριακα ( 14-15, 21-22

και 28-29) θα υπάρχουν στην κεντρική πλατεία

φουσκωτά κάστρα, πύργοι αναρρίχησης, face-

painting, show μαγείας, ξωτικά, ξυλοπόδαροι, σο-

κολατοθεατρικές παραστάσεις και άλλα πολλά.

Η μουσικοθεατρική παράσταση από τα τμήματα

της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με τίτλο “Πάμε σαν άλλοτε…” θα πα-

ρουσιαστεί την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα

20:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου.

Ενώ, η συναυλία με τραγούδια που αγαπήσαμε

από την ορχήστρα του Δήμου θα παρουσιαστεί την

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 στο Πνευ-

ματικό Κέντρο Θρακομακεδονων και την Δευτέρα

30 Δεκεμβρίου  και ώρα 19:00 στην Πινακοθήκη. 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων θα υπάρχουν δυο θε-

ατρικές παραστάσεις:

29/12 στις 18:00 «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», τιμή

εισιτηρίου: 5,00 ευρώ (προπώληση) 

21/12 στις 17:00 «Το θαυμαστό Ταξίδι» του Νιλς

Γολγκερσον, τιμή εισιτηρίου: 7,00 ευρώ 

Πιστεύουμε ότι παρά τις όποιες δυσκολίες θα

καταφέρουμε να ανατρέψουμε το άσχημο κλίμα

της οικονομικής κρίσης και να προσφέρουμε χα-

μογέλα στους μικρούς μας φίλους και στις οικογέ-

νειες τους. 

«Χριστουγεννιάτικη Ονειροχώρα» 
στο Δήμο Αχαρνών 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γραφείο Τύπου

«Πάμε  σαν  άλλοτε...»
Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών σας

προσκαλούμε την Πέμπτη  19  Δεκεμ-

βρίου 2013 στις 20:30 στην αίθουσα εκ-

δηλώσεων στην μουσικοθεατρική πα-

ράσταση  «ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ...».

Θα ξεκινήσουμε με το τμήμα ενηλί-

κων του μπαλέτου και θα συνεχίσουμε

με αναφορές στον παλιό Ελληνικό Κι-

νηματογράφο. 

Δεν έχει σχέση ούτε με δράμα, ούτε

με κωμωδία...ίσως έχει και τα δυο.

Θα σας θυμίσει γνώριμες σκηνές ε-

νώ τα τραγούδια από την ορχήστρα του

Δήμου θα σας γυρίσουν 50 χρόνια πί-

σω. 

Θα τα καταφέρουμε;

Δε θα τα καταφέρουμε; ...εσείς θα το

κρίνετε.  

Ένα είναι το σίγουρο ότι θα ταξιδέ-

ψουμε!

Σας περιμένουμε όλους 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Χρόνια Πολλά 

Καλά  Χριστούγεννα

Δημιουργικό και Ευτυχισμένο

το 2014

Για το Δ.Σ. 

Η  Πρόεδρος 

Χρύσα  Μαλικοπούλου 
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Τελετή καθαγιασμού
του Σταυρού 
και η τοποθέτηση
του στον Τρούλο

Την  Κυριακή  22  Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. υπό του  ΣΕΒΑΣΜΙΟ-

ΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ,  θα τελεσθεί ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

για τον Τρούλο του  Ιερού Ναού  ΠΑΝΑΠΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Μετά το πέρας της Ακολουθίας θα πραγματοποιηθεί η ανύψωση

και η τοποθέτηση του Σταυρού στον  Τρούλο.

Εκ  του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί,  Τηλ.210 2465635,6977 627625, Φαξ 210 2465635
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• Πετρέλαιο  θέρμανσης  κατ’  οίκον
• Μίνι  SERVIS  και  αλλαγή λαδιών

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ 

• Super  βιολογικός καθαρισμός σαλονιών
• Κέρωμα, Γυάλισμα, Ξεθάμπωμα φαναριών

με ειδικό μηχάνημα

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ

Χρόνια πολλά,
Καλές Γιορτές

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  63 – ΑΧΑΡΝΕΣ . ΤΚ. 13673

Τηλ. 210 2467703 και Τηλ.- Φαξ : 210 2400991

Τιμές 
καταπληκτικές!!!
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/13: Κατ’ οίκον Θεία Κοινωνία για ασθενείς

και εγκυμονούσες. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/13: Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Προεόρτιος Εσπερινός των Χριστουγέννων και το

Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου 5:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ προ Χριστουγέννων 22/12/2013: Όρθρος και Θεία Λει-

τουργία.  7:00 π.μ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:  Εορτή των παίδων του Κατηχητικού με ποιήματα,

τραγούδια και κάλαντα από όλη την Ελλάδα. 6:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ  23/12/2013: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.  7.00 π.μ. 

ΤΡΙΤΗ  24/12/13: Ώρες των Χριστουγέννων, Εσπερινός και Θεία

Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 6:00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12/13: Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου και Θεού

και Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού, Όρθρος των Χριστουγέννων 5:00

π.μ. και ακολούθως η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέν-

νων.

ΠΕΜΠΤΗ 26/12/13:  Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου 7:30 π.μ.

Όρθρος κ Θεία Λειτουργία. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12/13: Στεφάνου του Πρωτομάρτυρας 7:00 π.μ.

Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12/13: Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12/13: Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/13: Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ.

ΤΡΙΤΗ  31/12/2013: Μέγας Εσπερινός της περιτομής του Κυρίου

και μνημηστού Αγίου Βασιλείου 5:00 μ.μ.

Ακολούθως  θα ευλογηθούν οι βασιλόπιτες που θα κόψουν στα

σπίτια τους οι ενορίτες μας με την έλευση του Νέου Έτους.

ΤΕΤΑΡΤΗ  01/01/14: Η περιτομή του Κυρίου. Του εν αγίοις πατρός

ημών Βασιλείου του Μεγάλου του ουρανοφάντορος 08:00π.μ, Όρ-

θρος και Θεία Λειτουργία του μεγάλου Βασιλείου. 

Μετά την Δοξολογία θα πραγματοποιηθεί η κοπή Αγιοβασιλόπι-

τας στην αίθουσα του Ναού όπου, οι κυρίες του TEΔ θα δεξιωθούν

τους ενορίτες για ανταλλαγή ευχών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-01-2014: Ακολουθία  των μεγάλων ωρών των

Θεοφανείων, 5.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ  04/01/2014: Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05/01/2014: Παραμονή Θεοφανείων, Όρθρος και Θεία

Λειτουργία 7:00 π.μ  Μικρός Αγιασμός). 

ΔΕΥΤΕΡΑ  06/01/2014: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ   ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 06:30 π.μ. Ακολούθως ο Μεγάλος

Αγιασμός.

ΤΡΙΤΗ  07/01/14: Του Άγιου Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού,

07:00 π.μ.

Ευχές για καλά και ευλογημένα
Χριστούγεννα και Αγιασμένο το 2014

Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αγίου Διονυσίου 25 – Αχαρνές Τ.Κ. 13672. Τηλ. : 210 2463144

E-mail:agiosdionysios@gmail.com -  www.agiosdionysios.blogspot.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΥ 12ΜΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ



20 Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ   5   Ιανουαρίου  2014 και ώρα  09.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό  Ναό Αγίου Βλασίου  – Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως

της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού  και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΑΚΟΥ  
(Κουρέα)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Σταυρούλα

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ :  Δημήτρης

ΤΑ    ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΑ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  ΓΚΙΚΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  29 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 09.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗ-

ΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου – Περάματος,  για  την ανάπαυση της

ψυχής της  πολυαγαπημένης μας Συζύγου, Μητέρας, Κόρης,  Αδελφής και  Θείας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ-ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΓΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ: Αβάπτιστα 

ΟΙ  ΜΗΤΕΡΕΣ:  Πανωραία χήρα Παν. Πανταζάτου,

Νίκη χήρα Δημ. Κατσανδρή

TΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Γεράσιμος Πανταζάτος, 

Γεώργιος και Κυριακή Κατσανδρή, 

Μανόλης και Μαρία Κοντοπίδης

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε  την  Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013,  και ώρα 9 π.μ.  ΕΤΗΣΙΟ Μνημό-

συνο,  στον   Ιερό   Ναό, Αγίου  Γεωργίου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής

του πολυαγαπημένου μας  Γιου Αδελφού Ανιψιού και  Εξαδέλφου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΓΡΗ  
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: Γεώργιος Τσαγρής 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ:  Ευγενία Λακουμέντα

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : Αντώνης

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΑΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  22 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-

ΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

πολυαγαπημένου μας, Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού  και  Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Βαγγέλης  και  Παναγιώτα,  

Στάθης  και  Αγγελική,   Χρήστος και  Σταυρούλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ιωάννης, Ελένη  και  Πάρις Λαμπρόπουλος, 

Ιωάννης, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Βασίλης

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ : Γιώργος

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ : Μαρία χήρα Νικ. Θεοχάρη,  Φάνη χήρα Χρ. Ράπτη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  5  Ιανουαρίου 2014 και ώρα  09.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-

ΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής

της  πολυαγαπημένης μας,  Μητέρας, Γιαγιάς , Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  
ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ : Ιωσήφ και Χρυσούλα  Ζουμπούλογλου,

Νικόλαος και Χριστίνα  Ζουμπούλογλου,

Γεώργιος και Αργυρώ  Ζουμπούλογλου

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή   29 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως

της ψυχής της πολυαγαπημένης μας,  Μητέρας,  Γιαγιάς και  Θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ χήρας
ΔΗΜ.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :  Χρήστος Μαρκοπουλιώτης,   

Μαριάννα  και  Δημήτρης  Μελαγωνίτης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αναστασία  και  Ευστράτιος,  Κωνσταντίνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ
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ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μαραθώνος   1  - Αχαρνές . Τηλ.
210 2461213

Εγκαίνια Β΄ Εστίας Αγάπης 
την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Φέρομεν  εις  γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών της πόλεως των Αχαρνών, ότι

την 22αν Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή, θα λειτουργήσει στην Ενορία της Παναγίας, 

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας  κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ και μετά το πέρας της Θείας

Λειτουργίας, θα  τελεστούν τα εγκαίνια της Β΄ Εστίας Αγάπης, της Μητροπόλεως μας,

παρουσία του κ. Δημάρχου  και άλλων τοπικών Φορέων της  πόλεως  των  Αχαρνών

Εκ του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΙΛΙΟΥ -  ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου -  Αχαρνών                                

Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου Τηλ: 210-2469823

Ευχετήριο 
Οι Ιερείς  και το  Εκκλησιαστικό

Συμβούλιο  εύχονται το  μήνυμα

των Χριστουγέννων,

να  κυριαρχήσει σε  όλα  τα  σπίτια,

σε όλους  τους συμπολίτες μας! 

Όταν γεννιέται ο Χριστός γεννιέται μαζί

Του και η Ελπίδα

για ένα κόσμο χωρίς βία, γεμάτο Αγάπη

και Ειρήνη. 

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το

Καινούργιο έτος !

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 110 τ.μ. σε κτίριο

διώροφης οικίας, ωραία κατασκευή, ελεύθερο από όλες τις

πλευρές, με κουζίνα, τζάκι, υδρομασάζ, WC , τέντες, αυτόνομη

θέρμανση κλπ. Στην περιοχή Αγίου Πέτρου. Τιμή  85.000 ευρώ.

Τηλ. 6947 900313. 4Δ87.

ΚΥΡΙΑ  Νησιώτισσα 50 ετών, νοικοκυρά, υγιείς, πεπειραμέ-

νη σε περιποίηση ηλικιωμένων, κατάκοιτων.  Ζητώ  εργασία

πρωί η και απόγευμα, περιοχές Μενιδίου. Τηλ. 6977 147698.

4Δ87.  

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει την μά-

θηση της κατ’ οίκων μελέτης, μαθητών Δημοτικού – Γυμνασί-

ου – Λυκείου. Τιμή 10 – 15 ευρώ ωριαίος. Τηλ. 21ο 2409736 και

6945 688109. 4Δ87.
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ΚΥΡΙΑΚΗ    22/12/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00  

ΣΙΣΚΟΥ - ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ  Ε. Πάγκαλου 18. 

ΤΗΛ. 210 2404494

8.00 - 23.00  

ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ιωλκού 18.

ΤΗΛ. 210 2448143

ΔΕΥΤΕΡΑ    23/12/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00   

ΠΟΡΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Σαλαμίνος 36.

ΤΗΛ. 210/2463245

8.00 - 23.00   

ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ Αριστοτέλους 260

ΤΗΛ. 210 2448558

ΤΡΙΤΗ    24/12/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00   

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΣ

Εθν. Αντιστάσεως 20 . ΤΗΛ. 210 2409494

8.00 - 23.00     

ΚΟΛΛΙΑ  ΕΛΕΝΗ Δεκέλειας 70 . 

ΤΗΛ. 210 2445844

ΠΕΜΠΤΗ   25/12/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00   

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΜΑΓΔΑ 

Πλ. Αγίου Γεωργίου. ΤΗΛ. 210 2464226

8.00 - 23.00    

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66.

ΤΗΛ. 210 2407650

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     26/12/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00   

ΖΕΡΔΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγίου Διονυσίου

36 ΤΗΛ. 210 2441644

8.00 - 23.00   

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  ΦΑΙΗ

Λ. Θρακομακεδόνων 154 .

ΤΗΛ. 210 2434055

ΣΑΒΒΑΤΟ  27/12/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00   

ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ Δεκέλειας 51 .

ΤΗΛ. 210/2448377

8.00 - 23.00    

ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ Πάρνηθος 140

ΤΗΛ. 210 2462102

ΚΥΡΙΑΚΗ     28/9/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00   

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγίου Πέτρου 27.

ΤΗΛ. 211 7000902

8.00 - 23.00

ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76.

ΤΗΛ. 210 2469800

ΔΕΥΤΕΡΑ    29/12/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ Πλ Θρακ/δόνων

Εμπ. Κέντρο. ΤΗΛ. 210 2432259

8.00 - 23.00

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους

200-202 ΤΗΛ. 210 2477292

ΤΡΙΤΗ    30/12/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ελ. Βενιζέλου 30 . ΤΗΛ. 210 8087990

8.00 - 23.00

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ Αριστοτέλους

132 . ΤΗΛ. 210 2462255

ΤΕΤΑΡΤΗ    31/12/2013  

8.00-14.00 & 17.00-8.00

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Λ. Θρακομακεδόνων 242.

ΤΗΛ. 210 2435820

8.00 - 23.00

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 51.

ΤΗΛ. 210 2477711

ΠΕΜΠΤΗ    01/01/2014   

8.00-14.00 & 17.00-8.00

ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. Μελά 1.

ΤΗΛ. 210 2469362

8.00 - 23.00

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

Αριστοτέλους 185 . ΤΗΛ. 210 2477442

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    02/01/2014  

8.00-14.00 & 17.00-8.00 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κορδελιού & Βαρελά Άγος Διονύσιος .

ΤΗΛ. 210 2476847

8.00 - 23.00   

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ

Λεωφ. Καραμανλή 38-40.

ΤΗΛ. 210 2446460

ΣΑΒΒΑΤΟ    03/01/2014  

8.00-14.00 & 17.00-8.00

ΠΑΓΩΝΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ Πλ.

Αγίου Νικολάου 5.  ΤΗΛ. 210 2467156

8.00 - 23.00

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Λεωφ. Δημοκρατίας 272.

ΤΗΛ. 210 2310318

ΚΥΡΙΑΚΗ  04-01-2014

8.00-14.00 & 17.00-8.00 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56.

ΤΗΛ. 210 2477556

8.00 - 23.00

ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αριστοτέλους 50. ΤΗΛ. 210 2466478

Από   22  Δεκεμβρίου  2013    έως   5  Ιανουαρίου    2014
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Η γέννηση του Χριστού  ας  φέρει  μια χρονιά

διαφορετική, όμορφη, με λιγότερα προβλήματα

και περισσότερες φωτεινές εικόνες 

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2014

Γιάννης    Μίχας   και Βίκυ Καράμπελα
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