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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Ôá êáôÜöåñå ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ Á÷áñíþí, 
ðáñÜ ôá ðïëëÜ «áãêÜèéá» ôïõ ðáñåëèüíôïò

ÐïëëÝò åõ÷Ýò, 
óå äõóïßùíï ìÝëëïí!!!

¼ðùò êÜèå ÷ñüíï, Ýôóé êáé öÝôïò áíáèåìáôßóáìå ôïí ðáëéü 
÷ñüíï êáé õðïäå÷èÞêáìå ôïí êáéíïýñéï ìå ðåñßóóåõìá åõ-
÷þí êáé åëðßäùí..

ÓêåöèÞêáìå ìÞðùò åßìáóôå Üäéêç! Äõóôõ÷þò äåí öôáßåé ï 
÷ñüíïò, áëëÜ ïé ðïëéôéêÝò ðïõ åöáñìüæïõí ôá óõóôÞìáôá äé-
áêõâÝñíçóçò, üðùò óïöÜ ëÝíå ÷ñüíéá ôþñá, ïé óýíôñïöïé 
ôïõ ÊÊÅ.

Óôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôùí êñáôþí óôçí ãç ìáò, äåí õðÜñ÷åé 
ïýôå çèéêÞ, ïýôå äßêáéï. ¼ëá åîáñôþíôáé áðü ôçí äõíáìéêÞ 
ðïõ Ý÷åé êÜèå êñÜôïò íá áíôÝîåé êáé íá îåðåñÜóåé ôéò ðñï-
êëÞóåéò ðïõ äÝ÷åôáé áðü Üëëá êñÜôç. ÇèéêÞ êáé äßêáéï óôéò äé-
åèíåßò ó÷Ýóåéò åßíáé áðëÜ èåùñßåò êáé âåñìðáëéóìüò. 

Ï êüóìïò ðïõ æïýìå üëïé ïé Üíèñùðïé óÞìåñá óôç ãç ìáò, 
åßíáé óõíïíèýëåõìá áðü äéáöïñåôéêÝò äïîáóßåò èñçóêåßåò, 
äéáöïñåôéêÝò ðïëéôéêÝò éäåïëïãßåò ãéá ôï ðþò èá êõâåñíç-
èïýìå, áðü Ýíôïíç ôÜóç ãéá êõñéáñ÷ßá êáé ïëïêëçñùôéóìü, 
áðü Üññùóôç ðëåïíåîßá, áðü äéåöèáñìÝíåò äçìïêñáôßåò. 

Äõóôõ÷þò áõôÞ åßíáé ç óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç êáé êáíåßò äåí 
ìðïñåß íá ôçí áëëÜîåé. 

Ìüíï ìåôÜ áðü ìéá Ðáãêüóìéá ÊáôáóôñïöÞ, ïé Üíèñùðïé áñ-
÷ßæïõí íá ìåôñïýí ôá ëÜèç ôïõò êáé áëëÜæïõí óõìðåñéöïñÜ. 

Êáôçãïñçìáôéêüò ï Ðáí. ÃñçãïñéÜäçò
Ï×É ÓÔÇÍ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ 

ÍÅÏÕ ÊÅÍÔÑÏÕ ÖÉËÏÎÅÍÉÁÓ 
ÓÔÉÓ Á×ÁÑÍÅÓ

Ìå áöïñìÞ ôçò äçëþóåéò êõâåñíçôéêïý 
óôåëÝ÷ïõò óå ôçëåïðôéêü óôáèìü, 
ðåñß äçìéïõñãßáò íÝùí êÝíôñùí 
öéëïîåíßáò ìåôáíáóôþí – 
ðñïóöýãùí, ôýðïõ Âïôáíéêïý, 
óôçí Âüñåéá ÁôôéêÞ êáé ìÜëéóôá 
ðëçóßïí ôçò ÁôôéêÞò êáé ôçò 
ÁôôéêÞò ïäïý, áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 
íÝïõ ÷ñüíïõ.
Äçëþíù ôçí áíôßèåóÞ ìïõ óôï íá 

åãêáôáóôÞóïõí ìéá ôÝôïéá ÷ñÞóç óôï 
ÄÞìï Á÷áñíþí. Êáëþ ôïõò óõìðï-

ëßôåò ìïõ óå åôïéìüôçôá, ãéá íá 
áíôéäñÜóïõìå óå ðåñßðôù-
óç åãêáôÜóôáóçò áõôÞò ôçò 

÷ñÞóçò. Ï ÄÞìïò ìáò äåí 
áíôÝ÷åé Üëëåò ÷ñÞóçò õðï-

âÜèìéóçò. 

Óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Á÷áñíþí ç 
Ýãêñéóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï 

Ýôïò 2016. ¸íáò Ðñïûðïëïãéóìüò ðïõ åß-
íáé áðü ôïõò äõóêïëüôåñïõò ôùí ôåëåõ-
ôáßùí åôþí ëüãù ôçò óôÝñçóçò åóüäùí 
êáé ôùí äýóêïëùí äçìïóéïíïìéêþí óõí-
èçêþí, øÞöéóå ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï 
Á÷áñíþí, óôç óõíåäñßáóç ôçò Ðáñáóêåõ-
Þò 18 Äåêåìâñßïõ 2015.

Ðñéí ôïí ðñïûðïëïãéóìü óõæçôÞèç-
êáí êáé øçößóôçêáí äýï áêüìá óçìáíôé-
êÜ èÝìáôá ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ ÄÞìïõ, ôï 
ýøïò ôùí Äçìïôéêþí Ôåëþí ãéá ôïí åðü-
ìåíï ÷ñüíï üðùò êáé ôï Ôå÷íéêü Ðñüãñáì-
ìá ôçò ðüëçò. 

ÓôáèåñÜ ðáñáìÝíïõí, ãéá ôï 2016, ôá 
ÄçìïôéêÜ ÔÝëç ãéá ôá íïéêïêõñéÜ óôï ÄÞìï 
Á÷áñíþí êáé ôç äçìïôéêÞ åíüôçôá Èñáêï-
ìáêåäüíùí, åíþ ìåßùóç 10% èá õðÜñîåé 
óôá ôÝëç ôùí êáôáóôçìÜôùí Þ âéïôå÷íéþí 
ìå åìâáäüí áðü 100ôì êáé êÜôù. ÁõîÞóåéò 
èá õðÜñîïõí, óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç 
(êáôÜ ðëåéïøçößá) ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõ-
ëßïõ, óôéò åðé÷åéñÞóåéò Üíù ôùí 100 ô.ì ìå 
ôï óêåðôéêü ôçò áíôáðïäïôéêüôçôáò.

Ìå ôï âëÝììá óôñáììÝíï óôçí Ðåñé-
öÝñåéá êé Üëëïõò ÷ñçìáôïäïôéêïýò öï-

ñåßò êéíåßôáé ôï Ôå÷íéêü Ðñüãñáììá ôïõ 
ÄÞìïõ Á÷áñíþí ãéá ôï 2016, ôï ïðïßï 
øçößóôçêå êáôÜ ðëåéïøçößá áðü ôï äç-
ìïôéêü óõìâïýëéï. Ôï ìéêñü ðïóü, ìüëéò, 
3.658 åê. åõñþ Ýêáíå ôçí áíôéðïëßôåõóç 
íá ìéëÜ ãéá Ýíá «öôù÷ü êáé ÷ùñßò ðñïï-
ðôéêÞ» ðñüãñáììá.

Ó÷åôéêÜ ìå ôïí ðñïûðïëïãéóìü, ðïõ 
øçößóôçêå êáôÜ ðëåéïøçößá, ç Äçìïôé-
êÞ Áñ÷Þ, ôïí ÷áñáêôçñßæåé ñåáëéóôéêü êáé 
åöáñìüóéìï. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá Ðñïûðï-
ëïãéóìü ðïõ äåí óôçñßæåôáé óå ðëáóìáôé-
êÜ ôáìåßá êáé åßíáé åíáñìïíéóìÝíïò ìå ôçí 
ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç (ÊÕÁ) 26945/
31-7-15, üðïõ ãéá ðñþôç öïñÜ åðéâÜëëå-
ôáé ç äéüñèùóç ðëáóìáôéêþí ÷ñçìáôéêþí 
äéáèåóßìùí. 

Ï éóïóêåëéóìüò ôùí ðñïçãïýìåíùí äç-
ìïôéêþí áñ÷þí ãéíüôáí ìå ôç ìÝèïäï ôçò 
ëåãüìåíçò äçìéïõñãéêÞò ëïãéóôéêÞò êáé 
ôùí ðëáóìáôéêþí åããñáöþí. ÌÝèïäïò 
ðïõ ðëÝïí äåí åðéôñÝðåôáé áðü ôçí ÊÕÁ 
26945/31-7-15 ìå áðïôÝëåóìá ç ðëåé-
ïíüôçôá ôùí ÏÔÁ ôçò ÷þñáò íá åßíáé óå 
ôåñÜóôéá äõóêïëßá éóïóêÝëéóçò ôùí Ðñï-
ûðïëïãéóìþí ôïõò. 

Áðü åðßóçìá óôïé÷åßá Ðñïûðïëïãéóìþí 

ðñïçãïõìÝíùí åôþí, ðïõ áíáãíþóôçêáí 
ðñïêýðôåé üôé ï ÄÞìïò Á÷áñíþí Ý÷åé ÷ñü-
íéï ôáìåéáêü Ýëëåéììá, ôï ïðïßï áðáéôåß 
áíá÷ñçìáôïäüôçóç êáé ïöåßëåôáé:

1. Óôá äÜíåéá ðïõ ÷ïñçãÞèçêáí óôïí 
ÄÞìï Á÷áñíþí ýøïõò 35 åê. åõñþ áðü 
ôñÜðåæåò ôïõ åîùôåñéêïý, åíþ óôá ôá-
ìåßá êáôá÷ùñÞèçêáí ìüíï ìüëéò ôá 
31,5åê. åõñþ

2. Óôï äÜíåéï 8,8 åê. åõñþ áðü ôçí ÔñÜ-
ðåæá Ðåéñáéþò óå ëïãáñéáóìü ðïõ Ýöåñå 
ôï üíïìá ÄÞìïò Á÷áñíþí.

¸ôóé ç ðáñïýóá ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ ðñï÷þ-
ñçóå óôéò ëïãéóôéêÝò ôáêôïðïéÞóåéò ðÝ-
ñáí ôçò 15åôßáò, ðïõ ãéá ðñþôç öïñÜ 
êáé áíÝñ÷ïíôáé óå ðïóü ýøïõò 3,5 åê. 
åõñþ ðåñßðïõ. 

Ðñïâáßíåé áêüìá êáé óå ðåñéïñéóìü äá-
ðáíþí ýøïõò 3 åê.€. 

Áðü ôçí åîÝëéîç ôçò óõíåäñßáóçò ãéá 
ôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôüóï ç ðáñÜôáîç Óð. 
Âñåôôïý üóï êáé ç ðáñÜôáîç Óùô. Íôïý-
ñïõ, åðß ôçò ïõóßáò, äéáöþíçóáí ìå ôç 
äéáäéêáóßá áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò äé-
á÷ñïíéêÞò ïéêïíïìéêÞò «ôñýðáò» ôùí 10 
åê. åõñþ êáé äåí Ýöåñáí êáìßá áíôßññç-
óç åðß êáíåíüò Üëëïõ êùäéêïý ôïõ Ðñï-
ûðïëïãéóìïý.

ÐÅÑÁÓÅ ÅÐÉÔÕ×ÙÓ, ÄÇÌÏÔÉÊÁ ÔÅËÇ,
 Ô. Ð. ÊÁÉ ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏ ÃÉÁ ÔÏ 2016

ÊáëÞ ×ñïíéÜ

åõôõ÷éóìåíï 
2016
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Αγαπητοί αναγνώστες

Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ είναι η µοναδική 
∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα στις Αχαρνές, 

µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης και ενταγµένη στον 
έλεγχο κυκλοφορίας της Γ.Γ.Μ.Ε. 

Έχει τις προϋποθέσεις για δηµοσίευση όλων των 
καταχωρήσεων του ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

Την διαβάζουν πάνω από 15.000 αναγνώστες, 
ανά έκδοση, στον έντυπο τύπο και στο ∆ιαδίκτυο.

Το σηµαντικότερο, µε την τοπική ειδησεογραφία της και τις 
καταχωρήσεις κοινωνικών πτυχών 

της πόλης, γράφει την Ιστορία της πόλης µας. 
Αυτοδίκαια λοιπόν, καθίσταται πέρα για πέρα αξιόπιστη, 

για κάθε δηµοσίευση και προβολή. 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έτος 6ο - Κωδικός Εντύπου: 8618
Γραφεία: Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές Τ.Κ. 13672

Α.Φ.Μ.: 125931625 – ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών
Fax: 210 8623644 – Τηλ.: 210 2445658 

E-mail: acharnaiki@gmail.com - nioras@gmail.com
Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011

Τιμή: 1 ευρώ με ΦΠΑ 

Ιδιοκτησία – Έκδοση : Γιάννης Νιώρας
Διευθυντής: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684
Επιστημονικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συνεργάτες: Γιάννης Βούλγαρης, Νάντια Σιδέρη, 

 Σοφία Μπαλτζή, Νίκος Παπαζήσιμος 
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου 

-------------------------------------------------------
Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται ΜΟΝΟ ενυπόγραφα.

Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη 
του γράφοντος.Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και 

ειδήσεων, με απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».
Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια

Η προβολή φυσικών προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή.
Οι διαφημίσεις είναι επί πληρωμή βάσει θεωρημένου Τιμολογίου.

 Ετήσιες Συνδρομές: 
   Ιδιώτες: 25 

   Σύλλογοι: 50
   Δήμοι: 100

Λογ. κατάθεσης: 091/965594 – 89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
και: 569-002101-034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ALFA
 ------------------------------------------------------

Κυκλοφορε ί  κάθε  δεύτερη  Κυριακή 
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Σε όλα τα περίπτερα Αχαρνών μέσω πρακτορείου, 

στο Δημαρχείο, στα ΚΑΠΗ, στα ΚΕΠ και όλο το δεκεπενθήμερο στα 
Φωτοαντιγραφικά «ΜΑΚΡΗ» στην οδό Φιλαδελείας (Πεζόδρομος κεντρικής 

πλατείας Αγίου Βλασίου). Στους συνδρομητές στέλνεται μέσω ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658.

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 
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E-mail:nioras@gmail.com και acharnaiki@gmail.com

Ως συνέχεια του χριστουγεννιάτικου άρ-
θρου στην φιλόξενη αυτή στήλη της «ΑΧΑΡ-
ΝΑΙΚΗΣ» θα ήθελα αγαπητοί μου φίλοι να 
δώσουμε μια προέκταση και στις εορτές που 
ακολουθούν και είναι μεγάλες και Δεσποτι-
κές. Πρώτη έρχεται η Περιτομή Του Κυρίου 
και ακολουθούν τα Άγια Θεοφάνεια. 

Βέβαια, μαζί με την περιτομή τιμούμε και 
το πρόσωπο του Μεγάλου Βασιλείου και 
ευλογούμε την έλευση του νέου έτους 
στην κοσμική του εκδοχή, αφού για την 
Εκκλησιαστική ζωή, πρώτη ημέρα του ενι-
αύσιου κύκλου είναι η 1ηΣεπτεμβρίου. 

Επιτρέψτε μου μια εκτενέστερη τοποθέ-
τηση στην λεγόμενη πρωτοχρονιά που οι 
ευχές είναι αόριστες, τοποθετημένες στην 
σφαίρα του ακαθόριστου και την λογική 

της τυχαιότητας. Ακόμα και αυτές όμως κα-
τάντησαν άχρωμες και τυπικές, χωρίς κα-
νένας να τις προσέχει και εν πολλοίς να 
τις πιστεύει. 

Η Εκκλησία εδώ και 2000 εύχεται και 
προσεύχεται για τον «υπόλοιπο χρόνο της 
ζωής μας» χωρίς να εξετάζει την ποσότη-
τα αλλά την ποιότητα, όχι μέσα σε πλαίσια 
ιδιοτέλειας, αλλά σε αγώνα συνεχούς αλ-
λαγής προς το αγιότερο. 

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε 
πως έχουμε υπόλοιπο χρόνο στην παρού-
σα ζωή και στο νήμα προλαβαίνουμε να 
βγούμε από στείρους και άγονους συναι-
σθηματισμούς και να επωμισθούμε την ευ-
θύνη της αστοχίας μας στην σχέση με τον 
κάθε αδερφό μας. Σχέση οριακή και ταυτό-
χρονα καθοριστική για την καλή απολογία 

«επί του φοβερού βήματος».
Αν θέλουμε να βγούμε από την τυπι-

κολογία και αοριστία των ευχών και να 
μπούμε σε μια κατεύθυνση ουσιαστικής δι-
αδρομής μέσα στο πλαίσιο του υπόλοιπου 
χρόνου μας, του σύντομου ή του μεγαλύ-
τερου αναζητώντας μέσα στην ειρήνη Του 
Χριστού το πρόσωπο του αδερφού μας κά-
νοντας το πρόβλημά του, πρόβλημά μας. 

Την δυσκολία του, δυσκολία μας. Την 
χαρά μας και δική του χαρά. Και την ανα-
στάσιμη χαρά όλων εμάς που καυχιόμα-
στε για την πίστη μας, δική του προοπτική 
ώστε να ελπίζουμε για καλύτερο υπόλοι-
πο στα παρόντα και να ευελπιστούμε για 
τα ουράνια και αιώνια.

Με Χριστό ο υπόλοιπος χρόνος μας. 
Αμήν. 

Ο Υπόλοιπος Χρόνος
του π. Αναστασίου Σαργέντη

Επίκαιρο άρθρο των γιορτινών ημερών

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. θα τελεσθούν στον Ιερό Ναό μας οι 
Μεγάλες Ώρες, ο Εσπερινός και η νυκτερινή Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων καθώς και 
η Ακολουθία του Αγιασμού.
Θα ψάλλει η πολυμελής χορωδία του Πρωτοψάλτου κ. Δημήτρη Καλομοίρη .
 

Ευλογημένα και Αγιασμένα Θεοφάνεια
Ο εφημέριος του Ναού

Π. Αναστάσιος  Σαργέντης  
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•  Είναι ανοησία, αφέλεια, να λέμε ότι για όλα τα δεινά μας, φταίνε 
οι ξένες δυνάμεις. Όταν εμείς καταληστεύουμε το δημόσιο χρήμα 
και βρίσκουμε χίλιους τρόπους να φοροδιαφεύγουμε, αυτό δεν μας 
το επιβάλουν οι ξένες δυνάμεις. Το ερώτημα είναι, τι κάνουμε εμείς 
για την πατρίδα μας, για την οικογένεια μας, γιατί η πατρίδα μας, εί-
ναι μεγάλη οικογένεια. 

• Όταν ένας συμπολίτης μας εκφράζει μια πρωτοπόρο ιδέα μια 
καινοφανή ιδέα, που με τις γνώσεις μας ή τις εμπειρίες μας δεν 
περνάει από το δικό μας το μυαλό τότε λέμε ότι αυτός είναι ένα 
κοφτερό μυαλό. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός παρατη-
ρεί και συμπεραίνει από την ανθρώπινη συμπεριφορά.

• Δεν γίνεται να στηρίζεις την εξουσία σου με δανεικά χρήματα. Για-
τί πρώτα εσύ γίνεσαι δούλος των δανειστών, αλλά υποδουλώνεις 
και ένα ολόκληρο λαό. Χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση του τραγικού 
αυτού προβλήματος, όταν αντιμετωπίζεις, την υπάρχουσα χρεοκο-
πία. Παραγωγική εργασία, με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. 
Επιδόματα και βοηθήματα απορίας είναι σάλια, που διαιωνίζουν το 
πρόβλημα. 

• Μην προσπαθείς να αλλάξεις τους ανθρώπους γιατί έτσι τους 
έχει κατασκευάσει η μητέρα φύση. Εάν γνωρίζεις από την εμπει-
ρία σου, να τους δώσεις μια χρήσιμη συμβουλή για το δικό τους 
καλό, είναι ευχής έργο. Δεν γίνεται να αλλάξεις την φύση των αν-
θρώπων. Όσοι το προσπάθησαν έσπασαν τα μούτρα τους. Κόντρα 
με την μητέρα φύση είναι από χέρι ήττα. 

• Εάν δεν θέσουμε πλαφόν εισόδου στην Ελληνική Βουλή, του-
λάχιστον οκτώ τοις εκατό για τα κόμματα, θα μας δέρνει η πολιτική 
αστάθεια, η έλλειψη επενδύσεων και η οικονομική δυσπραγία, δη-
λαδή η φτωχοποίηση. Δεν γίνεται να κυβερνάς με δανεικά χρήματα. 
Το ζήσαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το πληρώνουμε όλοι μας 

σήμερα, όμηροι των δανειστών μας.

• Ένας λεφτάς ΚΚ-ΕΣ είναι απλά λαμόγιο. Ένας μπατίρης σφυρο-
δρεπανάκιας πιστεύει ότι η κοινωνία τον αδικεί. Είναι πρόβλημα 
που το ψάχνει. Ένας λεφτάς ΚΚ-ΕΣ τι ψάχνει; Ιδού η απορία.

• Ένας γέρος πολιτικός που μετά από σαράντα χρόνια μπήκε στη 
βουλή μας είπε μια σοφή κουβέντα. Δεν ενοχλούμαι που γελάτε με 
αυτά που σας λέγω, αλλά λυπάμαι ειλικρινά που σαν βουλευτές δεν 
τολμάτε να συναντήσετε τον λαό γιατί σας γεμίζουν μπουνιές και 
κλωτσιές για αυτά που κάνετε. Ζούμε σαν χώρα την παρακμή μας, και 
αυτό δεν γίνεται να συνεχιστεί. Αισθάνεσαι, δυνατός σαν καβαλάρης, 
όταν όμως σε ρίξει το άλογο στο χώμα, ποιος θα σε περιμαζέψει;

• Αυτό που πολλοί από μας δεν καταλαβαίνουμε είναι το εξής 
απλοϊκό. Εξουσία και δύναμη είναι το χρήμα. Δηλαδή άλλο πράγ-
μα είναι το επιθυμητό και άλλο το εφικτό, το πραγματοποιήσιμο. 
Το να βαδίζεις στα τέσσερα ζητώντας δανεικά για να ζήσεις, δεν 
είναι ούτε δύναμη, ούτε εξουσία. Είναι εφηβικός ρομαντισμός.

• Είμαι και εσύ βρε γυναίκα, αλλά είσαι και εγώ, εδώ έχουμε μπερ-
δευτεί. Το σωστό είναι να τα βρούμε οι δύο μας και να πορευτούμε 
μαζί. Η κόντρα μας δεν οδηγεί πουθενά. 

• Τα δικαιώματα μας σταματούν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώμα-
τα των συμπολιτών. Δεν γίνεται να μην σε διώκουν, όταν προκα-
λείς. Δεν γίνεται να είσαι ομοφιλόφυλος, να ντύνεσαι παπάς και 
να φιλιέσαι με τον επιβήτορα σου έξω από την εκκλησία. Αυτό εί-
ναι πρόκληση για έκτροπα. 

• Άλλο πράγμα είναι να είσαι μαύρη αντίδραση, δηλαδή όχι σε όλα, 
ή κόντρα σε όλους, κόντρα σε όλα και άλλο πράγμα είναι να είσαι 
ανατρεπτικός, δηλαδή να αγωνίζεσαι κατά της υποκρισίας και της 
ψευτιάς, για την αλήθεια και το αίσθημα της δικαιοσύνης και της 
ισότητας μεταξύ μας. 

• Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ότι, παρόλο που αυτό εί-
ναι τεχνικό παραμύθι, αρέσει στα παιδιά μας και το περιμένουνε 
με λαχτάρα γιατί τους δίνει χαρά. Για μας τους μεγάλους είναι μια 
ευκαιρία να δείξουμε την αγάπη μας στα παιδιά μας και να γιορτά-
σουμε τον κόπο μας, μιας ολόκληρης χρονιάς.

• Το να είσαι βιολογικά έξυπνος άνθρωπος, είναι δώρο της μητέρας 
φύσης. Δεν αρκεί όμως αυτό στη ζωή που ζούμε. Χρειάζεται να κά-
νεις έντιμη χρήση αυτού του δώρου. Η μητέρα φύση έχει τους δι-
κούς της λόγους. 

• Στις γυναίκες βιολογικά αρέσουν οι λούγκρες, δηλαδή οι γυναι-
κωτοί και τα καραγκιοζάκια. Είναι δηλαδή από την φύση τους ευ-
άλωτες στο παραμύθι και τον ρομαντισμό. Είναι μέγα λάθος να 
εκμεταλλευόμαστε αυτήν την βιολογική κατάσταση των γυναι-
κών, οι οποίες με οδύνες μας φέρνουν στον κόσμο και με πολύ 
κόπο μας φροντίζουν στην ανημποριά μας. 

• Έστειλα την γυναίκα μου με την εγγονή μας, για λίγες μέρες σε 
ένα νησί όπου ζουν οι συμπέθεροί μας. Στο σπίτι είμαι μόνος και δεν 
έχω ένα άνθρωπο να τσακώνομαι. Όταν η ανάγκη σου αλλάζει συ-
νήθειες, τότε βουρλίζεσαι.

• Η ζωή είναι αγάπη και ο έρωτας η συνέχεια της. Όλοι λατρεύ-
ουμε τα νεογέννητα γιατί αγαπάμε την ζωή και θέλουμε τα παι-
διά μας να γίνουν καλύτεροι από μας. Αυτός είναι ο Έλληνας και 
η Ελληνική οικογένεια. Αυτό μας κρατά σαν φυλή εδώ και χιλιά-
δες χρόνια.

t Ξεκινάμε με ευχές για ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! Ευχόμαστε στους αναγνώ-
στες μας και τις οικογένειες τους ευτυχισμένη και δημιουργική χρο-
νιά με δύναμη, υγεία και τύχη...

t ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ...σαν άνοιξη είχαμε φέτος. Την ημέρα των Χρι-
στουγέννων ήταν αίθριος, που θύμιζε περισσότερο άνοιξη. Το ζή-
σαμε σαν το πιο καλό γούρι. 

t Σε ότι αφορά την «καλή χρονιά», για το νέο έτος, το σίγουρο είναι 
ότι η φτωχοποίηση, η ανεργία, η αύξηση των χρεών στα νοικοκυριά, 
η αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων επιβίωσης, ΔΕΗ, Τηλέφωνα, 
ΕΥΔΑΠ, φόροι, δάνεια, κάρτες, θα χρεοκοπήσουν, ακόμη περισσότε-
ρα νοικοκυριά. Με 600 ευρώ μηνιάτικο, σίγουρα δεν περισσεύει ούτε 
για φαγητό, πόσο μάλλον για φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς κ.α. 
Προβλέπονται ακόμα για την κατηγορία αυτή, κατασχέσεις, πρόστι-
μα και δεσμεύσεις Α.Φ.Μ. ακόμα και για 10 λεπτά, προφανώς από 
υπερβάλλοντα ζήλο.  Με τέτοια μη αναστρέψιμη κατάσταση, δεν θα 
είναι για όλους τους φτωχοποιημένους  καλή χρονιά το 2016.  

t Περίπου 4,2 δισ. ευρώ πρέπει να βγουν από τις τσέπες των 
φορολογουμένων μέσα στο 2016, σύμφωνα με τα μέτρα που είτε 
έχουν ήδη ψηφιστεί είτε πρόκειται να έρθουν στη Βουλή το αμέ-
σως επόμενο διάστημα. Τα 2,2 δισ ευρώ εξ αυτών, σύμφωνα με το 
Mega, θα πάρουν τη μορφή πρόσθετων φόρων, ενώ τα άλλα 2 δισ. 
ευρώ θα εξοικονομηθούν για τον Κρατικό Προϋπολογισμό από τις 
διάφορες περικοπές συντάξεων και επιδομάτων.

t Παραμονές Χριστουγέννων, όλα ήταν υπέροχα στην Κεντρική 
Πλατεία, του Αγίου Βλασίου. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα παντού, 
με τραγούδια, απέραντο παιχνίδι και παιδικά χαμόγελα, που γέμισαν 
ικανοποίηση την Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μαρία Ναυροζίδου που είχε 
την ευθύνη της διοργάνωσης.

t Με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρικών Φαινομέ-
νων, που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις 29/12/
2015, από το βράδυ της Τετάρτης 30 Δεκεμβρίου 2015 αναμενό-
ταν σημαντική επιδείνωση του καιρού με μεγάλη πτώση της θερμο-
κρασίας και εκδήλωση χιονοπτώσεων. Η Πολιτική Προστασία του 
Δήμου Αχαρνών και όλες οι Υπηρεσίες, ήταν σε επιφυλακή, πανέ-
τοιμοι, για την αντιμετώπιση των όποιων εκτάκτων αναγκών προ-
κύψουν από την επιδείνωση του καιρού.

t Υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) 
είναι: Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη (τακτικά 
& αναπληρωματικά) των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα 
μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι οι Διευθύνοντες Σύμ-
βουλοι και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, οι Γενικοί Διευθυντές 
των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των αμιγών ή 
μεικτών Δημοτικών Επιχειρήσεων των ανωτέρω ΟΤΑ και των Συνδέ-
σμων Δήμων καθώς και οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων & Δι-

ευθύνσεων των Δήμων. Η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το 
διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατή-
ρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος μετά από την 
απώλεια ή τη λήξη της. Αναζητήστε ολόκληρη την ανακοίνωση στην 
Ιστοσελίδα του Δήμου. 

t Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 38η Εθελοντική Αιμοδοσί-
α που διοργάνωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αχαρνών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου 
και το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ. Η αιμοδοσία πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου και συμμετείχαν συνολικά 49 συμπολίτες μας, καθώς 
και υπάλληλοι του Δήμου Αχαρνών. Στη προσπάθεια αυτή, μεγάλη 
συμβολή είχαν οι δυο γιατροί και το προσωπικό της Κινητής Μονά-
δας Αιμοδοσίας του Αμαλία Φλέμινγκ.

t Κοντά στα παιδιά του νοσοκομείου Παίδων το Σωματείο Λαϊκών 
Αγορών . Πρόσφεραν χαρά, εν όψει των Χριστουγέννων, στα παιδι-
ά που νοσηλεύονται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Η ΕΛΠΙΔΑ» 
οι πωλητές των λαϊκών αγορών. Τα επισκέφθηκαν το πρωί της Κυ-
ριακής, 20 Δεκεμβρίου και τους πρόσφεραν δώρα. Στο πλευρό τους, 
στην αξιέπαινη αυτή προσπάθεια, βρέθηκε η Περιφέρεια Αττικής που 
εκπροσωπήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγο-
ρών Βασιλική Γεμενεντζή.

t Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Σωματείου Λαϊ-
κών Αγορών Υπολοίπου Αττικής Κώστας Πόντος, ο Πρόεδρος του 
Σωματείου Λαϊκών Αγορών Αλληλεγγύης Γιώργος Πετάκος, ο Γεν. 
Γραμματέας Γιάννης Καλάργαλης και μέλη του Σωματείου του Υπο-
λοίπου Αττικής.

t Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις πλημμυρισμένες μελωδίες, γλυ-
κές φωνές και πλατιά χαμόγελα πραγματοποιήθηκαν στους δημοτι-
κούς παιδικούς σταθμούς των Αχαρνών λίγες ημέρες πριν κλείσουν 
για τις γιορτές.Οι μικροί πρωταγωνιστές σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, 
γεμάτη με γλυκές μελωδίες ζωντάνεψαν τις παραδόσεις και τα έθιμα 
του τόπου μας. Κατά την επίσκεψή του στις εκδηλώσεις ο πρόεδρος 
της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Γιώργος Δασκαλάκης ευχαρίστη-
σε τους υπαλλήλους του Νομικού προσώπου για την άψογη συνερ-
γασία που υπάρχει.

t Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων μας προσκαλεί σε Τσάι 
– Κοπή πίτας, για φιλανθρωπικό σκοπό, στο Πνευματικό Κέντρο Θρα-
κομακεδόνων, το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 , ώρα 18.00. Την εκ-
δήλωση θα πλαισιώσει η Χορωδία Γυναικών του Συλλόγου μας και 
Τριμελές Νεανικό Μουσικό Συγκρότημα ευγενώς προσφερόμενο

t Διαφώνησε και καταψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου 
Αχαρνών η δημοτικής παράταξη «Αχαρνέων Ελπίδα» εκδίδοντας Δελ-
τίο Τύπου στο όποίο μεταξύ άλλων τονίζει: « Για πρώτη φορά στην 

Ιστορία του Δήμου Αχαρνών ήρθε στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψη-
φοφορία ένας προϋπολογισμός μη ισοσκελισμένος με δαπάνες κατά 
9.266.000 ευρώ περισσότερες από τα έσοδα».

t Στο «κόκκινο» βρίσκονται 16 δήμοι σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι 
δεν παίρνουν κυριολεκτικά ούτε ένα ευρώ από τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του κράτους προς τους ΟΤΑ λόγω των υπέρογκων χρεών 
που έχουν προς δικούς τους οφειλέτες! Μεταξύ αυτών και οι Δήμοι 
Αχαρνών. Πηγή: Αυτοδιοίκηση.gr

 t «Το πυροτέχνημα της μείωσης των δημοτικών τελών και το νέο 
δάνειο των 10 εκατομμυρίων της δημοτικής αρχής» το Δελτίο Τύπου 
της δημοτικής παράταξης «Για την πόλη μας». Αναζητήστε το στο Δι-
αδίκτυο.
t Επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη του ποντιακού στοιχείου τον Από-
στολο Τζιτζικώστα. Μετά από μεγάλη κινητοποίηση του έδωσε την 
πρωτιά στο μεγαλύτερο Δήμο της Ανατολικής Αττικής, αλλά δε 
στάθηκε αρκετή να τον οδηγήσει στο δεύτερο γύρο. 
Συγκέντρωσε από τις τρεις κάλπες των Αχαρνών 547 ψηφοδέλτια, 
έναντι 508 του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, 380 του Κυριάκου Μητσοτάκη 
και 189 του Άδωνη Γεωργιάδη.  Ψήφισαν συνολικά 1637 και βρέ-
θηκαν 13 λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια.

t Με εντελώς διαφορετικά κριτήρια από το Μενίδι ψήφισαν τα 
μέλη και οι φίλοι της ΝΔ στους Θρακομακεδόνες. Υιοθέτησαν την κε-
ντροδεξιά τάση που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του έδω-
σαν την πρωτιά με 254 ψηφοδέλτια. 

t Δεύτερος ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με 166, τρίτος με 148 και 
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τον πανελλαδικό μέσο όρο του ο 
Άδωνις και τέταρτος ο Απόστολος Τζιτζικώστας με 70 ψηφοδέλτι-
α. Ψήφισαν 642, με τέσσερα λευκά και άκυρα.

t Ο Σύλλογος Κοινωνικό έργο «Προσφέρω» ομάδα εθελοντών πο-
λιτών Αχαρναί, με χαρά θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, στην 
αίθουσα του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού συλλόγου Αγ. Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Άνω Αχαρνές, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 
στις 11:00 π.μ. Οδός Βιζυηνού και Μόλας στο στενό δίπλα από το 
μίνι μάρκετ Πόντος. Θα χορέψουν για εσάς τα παιδιά του συλλό-
γου Αγ. Κωνσταντίνου παραδοσιακούς χορούς το μικρό και το με-
σαίο τμήμα.

t Στην ΙΛΕΑ προσωπικά αντικείμενα του Νίκου Λαδά. Με ιδιαί-
τερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η κυρία Ευγενία Λαδα, μητέρα του 
ποιητή και φιλολόγου Νίκου Λαδά, κατέθεσε στην Ι.Λ.Ε.Α. προσω-
πικά αντικείμενα και σειρά βιβλίων του αείμνηστου Νίκου. Η πα-
ραλαβή - παράδοση έγινε με την φροντίδα και την επιμέλεια της 
Μαρίας Μίχα, ιδρυτικού μέλους της Ι.Λ.Ε.Α. και προέδρου του «Ε-
πισκηνίου». 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του εκλεκτού συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις
Από τον Διευθυντή της έκδοσης 
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Α κ ο ύω  –  Β λ έ π ω  - Σχολιάζω 

Τα σοφά Λόγια της Πλατείας, προάγουν τον πολιτισμό μας και οξύνουν την σκέψη μας.
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Τώρα που οι μάσκες έπεσαν ακόμα και οι ακατατόπιστες 
νοικοκυρές άρχισαν να προβληματίζονται με την αντιμετώ-
πιση των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη!

Φαντάζει με μνημονιακή αδικία να  σφυρίζονται πέναλτυ 
σε διεθνή παιχνίδια σε βάρος του θρύλου, όταν αυτό θεω-
ρείται ταμπού στο πρωτάθλημα που ισχύει  το κεκτημένο 
του θεσμού της παράγκας.

Είναι φαίνεται προαπαιτούμενο που υπέγραψε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να 
φτάσουμε στο σημείο οι διεθνείς ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να διορίζουν ρέφε-
ρι, που τολμούν να δείχνουν κίτρινες κάρτες σε παίχτες της ομάδας του Πειραιά.

Είναι κρίμα και άδικο που η καλύτερη Ελληνική ομάδα καλείται να δίνει αγώ-
νες με ανθέλληνες ξένους διαιτητές.

Η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική λόγω αρχιτεκτονικής συνάφειας,  έπρε-
πε να θέσει βέτο για τα χρήματα που ξοδεύονται από τους εταίρους της  παρά-
γκας, ώστε αυτά να επενδύονται περισσότερο σε διεθνείς αναμετρήσεις, γιατί 
όσο αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις ο αγώνας διακόπτεται υπέρ των ερυθρό-
λευκων πριν ακόμα ξεκινήσει, για παν ενδεχόμενο!

Στα ίδια μνημονιακά πλαίσια οι διεθνείς ομοσπονδίες ντόπινγκ κοντρόλ, δεν 
ειδοποιούν έγκαιρα τους Έλληνες αθλητές ότι θα κάνουν έλεγχο στις πέντε το 
πρωί, ώστε να προλάβουν να  φορέσουν τις πιτζάμες τους!

Είναι δυνατόν να χτυπούν την πόρτα καταξιωμένων πρωταθλητών, κάποιοι 
άγνωστοι κύριοι της World Anti-Doping Agency W.AD.A, αναγκάζοντας τους 
να δώσουν ούρα μέσα στα μαύρα χαράματα, τρομάζοντας και τις οικογένει-
ες τους.

Αυτό αν αποτελεί μνημονιακό ατόπημα της νέας και άπειρης κυβέρνησης, δι-
ότι κανείς δεν σκέφτηκε ειδικά τώρα με τη κρίση, πως θα επιβιώσουν όσοι στε-
ρηθούν τη δυνατότητα να παίρνουν αναβολικά!

Είναι η φυσική συνέχεια των κραυγών που βγάζουν στην απευθείας μετάδο-
ση όταν δρομείς, αρσιβαρίστες και άλλοι αθλητές παίρνουν παγκόσμια μετάλ-
λια και τίτλους, για τα οποία επιβραβεύονται με μεγάλα χρηματικά έπαθλα, 
τιμητικές συντάξεις, άδειες για καταστήματα, στρατιωτικές τιμές,  θέσεις στο 
Δημόσιο, φτάνοντας μέχρι το Κοινοβούλιο.

Αθλητές που ταξιδεύουν δωρεάν σ’ όλο το κόσμο, που εισάγονται χαριστικά 
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, που προβάλλονται στα μέσα, με επιπλέον ηθικές 
και υλικές παροχές άγνωστες σ’ εμάς.

Αγύρτες που με περισσό θράσος δολιότητας και διπροσωπίας, τολμούν να 
προτρέπουν νέους  ν’ ακολουθήσουν τον συνετό δρόμο της αξιοπρέπειας, τι-
μιότητας και αξιοπιστίας, διότι όταν τα ρεκόρ και οι επιδόσεις αποδεικνύονται 
κάλπικα και κίβδηλα, αποτελέσματα μαϊμού και απάτης σε βάρος του αθλητι-
κού και όχι μόνο κόσμου, τότε χάριν δήθεν της υστεροφημίας της χώρας σαν 
κοιτίδας του Ολυμπιακού ιδεώδους, όλα ξεχνιώνται και παραγράφονται.

Μιας απατεωνιάς του χείριστου είδους, μιας εξαπάτησης που αποσιωπείται 
από κρατικοδίαιτους και διαπλεκόμενους κονδυλοφόρους και φυσικά ούτε 
λόγος για επιστροφή χρημάτων, βαθμών και θέσεων που τόσο απλόχερα δό-
θηκαν από ηθικούς αυτουργούς, εκάστοτε προϊστάμενους στη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

Όσο για ποινικές ή αστικές ευθύνες άλλα λόγια ν΄ αγαπιόμαστε!
Τα δεινά του αθλητισμού επιβαρύνει και η αδαής κρατική δημοσιογραφία που 

δυσκολεύεται να κατανοήσει πως η Εθνική ομάδα έμεινε τελευταία στην Ευ-
ρώπη, χάνοντας και μάλιστα δύο φορές από επαγγελματίες αλιείς, ξυλοκό-
πους και άλλους αυτοαπασχολούμενους αλλά ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 
από τα νησιά Φερόε, ξεχνώντας ότι ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρό-
νο χαίρονται.

Όταν μας πήρανε χαμπάρι για τον τρόπο παιχνιδιού, όταν κατάλαβαν ότι δεν 
υπάρχει αγωνιστικό υπόβαθρο, όταν οι περιπατητές περίμεναν τη θεία χάρη 
επιδεικνύοντας άφθονο ταλέντο στη νοηματική, τότε τα πράγματα απλοποιή-
θηκαν και ο βασιλιάς ξεγυμνώθηκε.

Φταίνε οι ανίκανοι προπονητές, οι συνθήκες, τα προαπαιτούμενα, οι αντίπα-
λοι που δεν είναι φιλέλληνες, φταίει η κακή μας τύχη, μόνο εμείς δεν έχουμε 
ευθύνη για την κατάντια του ποδοσφαιρικού τοπίου.

Δεν φταίει η έλλειψη αγωνιστικών χώρων και υποδομών, ούτε η εγκληματι-
κή οργάνωση της παράγκας, ούτε η αθρόα εισαγωγή ξένων αθλητών, ούτε η 
ασχετοσύνη αγράμματων νεόκοπων παραγόντων που μοναδικό προσόν έχουν 
την οικονομική ευμάρεια άγνωστης προέλευσης.

Δεν φταίνε οι συμμορίες που έχουν διασύρει τις μάνες του κόσμου, που 
έχουν δολοφονήσει αντίπαλους, με τη χυδαία και φασιστική συμπεριφορά να 
προκαλεί φόβο και τρόμο ακόμη και στους φίλαθλους της δικής τους ομάδας, 
με αποτέλεσμα τις άδειες κερκίδες.

Το ανέκδοτο, αποτυχημένων προπονητών με απολαβές εκατομμύριων, των 
κουρασμένων, γερασμένων, ατάλαντων και αδιάφορων ποδοσφαιριστών,  των 
αρνητών του ντόπινγκ κοντρόλ, της βίας, των μαφιόζων της άθλιας παράγκας 
και του μιντιακού τρόπου παρουσίασης του μαύρου σε άσπρο,  πρέπει να λά-
βει άμεσα τέλος.

Θέματα επικαιρόητας
Νέος χρόνος, 

παλιές συνήθειες!
Γράφει  ο Τάσος Βαρελάς 

             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Ανάπτυξη , επενδύσεις, προσέλκυση, απασχόληση, ισο-
δύναμα, ανακεφαλαιοποίηση, ίδιο «βιολί»  από «αριστερά» 
χείλη τώρα. Στην πραγματική ζωή, όμως, τα προβλήματα 
τρέχουν και οι οικογένειες της Ελληνικής κοινωνίας συνε-
χίζονται και δυστυχώς δεν τις ακουμπάει κανένας,  Αριστε-
ρά και δεξιά.  

Καλοδεχούμενες οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Υποτίθε-
ται βέβαια ότι οι πολιτικοί μας, στην Κυβέρνηση και στην 
Αντιπολίτευση, έχουν αποφασίσει  τι είδους και προς ποια 
κατεύθυνση θα είναι η ανάπτυξη και τι επενδύσεις χρειά-
ζεται η χώρα.

Ας δεχθούμε όμως πως υπάρχει σχέδιο και αρχίζει να 
εφαρμόζεται. Ποιοι Έλληνες εργαζόμενοι  θα στελεχώ-
σουν, θα στηρίξουν, θα εργαστούν για την ανάπτυξη και τις 
επενδύσεις; Οι νέοι μας θα πείτε! Ποιοι  όμως. Η χρυσή νε-
ολαία μας  με τα πτυχία και τις λαμπρές σπουδές και γλώσ-
σες, που όσοι δεν βρίσκουν δουλειά εδώ ξενιτεύονται, ή 
άλλοι, οι πολλοί, ή η μεγάλη μάζα. Αυτοί που έχουν πτυ-
χίο είτε  ΑΕΙ, είτε ΤΕΙ, είτε ΙΕΚ, είτε μόνο του Λυκείου και οι 
οποίοι αυξάνονται και πληθύνονται κάθε χρόνο. Αυτοί οι 
πολλοί και κυρίως εμείς οι γονείς τους, είμαστε εθισμένη 
από την 40χρονη πρακτική της εξουσίας να ελπίζουμε ακό-
μα και τώρα, σε διορισμό στο δημόσιο ή υπαλληλικές θέ-
σεις στον ιδιωτικό τομέα. 

Πείσαμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας να μην θεω-
ρούμε αξιοπρεπές και κοινωνικά διαχειρίσιμο  να εργαστείς 
στα χωράφια, στην οικοδομή ή στο εργοστάσιο, να γίνουν 
εργάτες ή τεχνίτες.  Προτιμούμε να τους έχουμε να περιμέ-
νουν διαμαρτυρόμενοι για την ανεργία, αραγμένοι στις κα-
φετερίες, στερούμενοι εμείς και οι ίδιοι το καφενείο και τα 
στοιχειώδη για να χρηματοδοτούμε τον καφέ  και το ποτό 
τους. Προτιμούμε την 4ωρη απασχόληση στα Σούπερ Μάρ-
κετ και τις καφετερίες με 250 ευρώ το μήνα αντί να τους 
στείλουμε να καλλιεργήσουν δική μας (τους) γη και να κερ-
δίσουν την ζωή τους.  

Να αυξήσουμε την  πρωτογενή παραγωγή, λένε. Ποιος 
όμως θα δουλέψει στο χωράφι, θα σκάψει, θα ανέβει στο 
τρακτέρ, θα ραντίσει. Θα μαζέψει ελιές και ντομάτες; Αυτές  
τις δουλειές σήμερα τις κάνουν οι αλλοδαποί με 30 και 35 
ευρώ μαύρο μεροκάματο, καλύπτοντας το κενό της άρνη-
σης μεγάλης μερίδας των δικών μας να δουλέψουν σε «πα-
ρακατιανές» εργασίες. 

Η οικοδομή, κάποτε ατμομηχανή  της οικονομίας, στέρε-

ψε η χώρα από Έλληνες τεχνίτες και κυριαρχούν οι αλλο-
δαποί μπετατζήδες, χτίστες και σοβατζήδες, είναι  βαριές 
δουλειές που δεν «επιτρέπεται»  να τις κάνουν τα δικά μας 
παιδιά με προσόντα(;) που έχουν. 

Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματική  εικόνα της Ελληνι-
κής Κοινωνίας. Πραγματικότητα που δεν ακουμπάει κανέ-
νας γιατί είναι αυτή πατάτα. Γιατί αν την πιάσουν πρέπει να 
μιλήσουν οι πολιτικοί μας για ριζικό επαναπροσανατολισμό 
της παιδείας και να πολεμήσουν  την εγκατεστημένη νοο-
τροπία δεκαετιών.  

Αν δεν πιάσουν όμως οι ταγοί  μας της καυτές πατάτες ή 
ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΙΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ.  

Πρέπει  και ήλθε η ώρα να μιλήσουμε με θάρρος, ανοι-
χτά, σκληρά και μεγαλόφωνα  για την δομή, την νοοτροπία 
και τις παραμορφώσεις της σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνί-
ας και κυρίως της Παιδείας. Να πούμε  ωμά τι θέλουμε, τι 
μπορούμε και τι πρέπει. Να κάνουμε αυτοκριτική οι μεγα-
λύτεροι. 

Να δώσουμε να καταλάβουν οι νέοι μας και να το εμπε-
δώσουμε κι εμείς, οι  πιο κακομαθημένοι γονείς, που θέ-
λουμε σώνει και καλά  το παιδί γιατρό, μηχανικό, δικηγόρο, 
πως από δω και πέρα θα χρειαστούμε αγρότες, ή κτηνο-
τρόφους, ειδικευμένους τεχνίτες και εργάτες και λίγους, 
πολύ λίγους επιστήμονες – τους άριστους – γιατί έχει κορε-
στεί η Ελληνική οικονομία από πτυχιούχους με λίγα αγγλι-
κά, Να καταλάβουν αυτοί που διαμαρτύρονται επειδή δεν 
βρίσκουν δουλειά πως πρέπει να κάνουν  ότι δουλειά προ-
σφέρεται, όσο βαριά και δύσκολη κι αν είναι, και όχι αυτή  
που έμαθαν να θέλουν.  Οι μειώσεις της σύνταξης του Παπ-
πού και η φόροι να πληρώνει ο πατέρας, δεν θα μπορούν 
να πληρώσουν το φρέντο  το πρωί και το ποτό το βράδυ 
του κακομαθημένου παιδιού.

Δυστυχώς  όταν έρχονται εκλογές και μπορούμε να δια-
λέξουμε, κανένας δεν ακούει τους λίγους σώφρονες που 
λένε αλήθειες. Μας  πείθουν οι λαοπλάνοι απατεώνες, οι 
ψεύτες που τάζουν λαγούς με πετραχήλια και ευαγγελί-
ζονται  παραδείσους, πιλάφια και τουρί. Και μετά απογοη-
τευμένοι και ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ, στέλνουμε, εμείς οι ίδιοι, τους 
Χρυσαυγίτες στη Βουλή για να βρίζουν.    

Εύχομαι Υγεία και  Καλή Χρονιά στους  αναγνώστες της 
στήλης και κατ’ επέκταση της «Αχαρναϊκής». 

Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Ποιος θα δουλέψει στα  χωράφια και στα εργοστάσια;

Πλούσιος απολογισμός για το Σύλλογο 
Τριτέκκνων και την Μαρία Ναυροζίδου

Το 2015, ήταν πολύ αγωνιστικό και διεκδικητικό για το 
Σύλλογο Τριτέκνων Αχαρνών και Ανατ. Αττικής «Η Ζεστή 
Αγκαλιά».

Η Πρόεδρος Μαρία Ναυροζίδου παράλληλα με τα καθήκο-
ντά της ως Προέδρου της ΔΗΚΕΑ, ξεπέρασε τον εαυτό της 
σε ότι αφορά την προώθηση των προβλημάτων των Τριτέ-
κνων, όλης της επικράτειας. Από τον περασμένο Φεβρουάρι-
ο, ξεκίνησε τις συναντήσεις με υπουργούς της Κυβέρνησης, 
ξεκινόντας από το τότε Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Αλέξη 
Μητρόπουλο, και στη συνέχεια, με τους υπουργούς Υγεί-
ας κ. Κουρουπλή, τον υπουργό Εργασίας κ. Στρατούλη, την 
υπουργό κα Φωτίου, το κ. Κατρούκαλο, τον κ. Βούτση, Όλγα 
Γεροβασίλη κ.α., ώσπου πρόσφατα ήταν η βασική ομιλήτρι-
α την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αναπτύσσοντας τα 
θέματα των Τριτέκνων και κυρίως το Δημογραφικό. Να ση-
μειώσουμε και τις παράλληλες τηλεοπτικές εμφανίσεις τα 

Σαββατοκύριακα, στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, καθώς 
και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Στον Ενικό». Δι-
καιολογημένα τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων καμαρώ-
νουν και στηρίζουν την πρόεδρο του Μαρία Ναυροζίδου. Η 
δική μας ευχή είναι Υγεία και δύναμη να συνεχίσει με τους 
ίδιους Ρυθμούς και το 2016. 
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
«ΣΥΝ ΠΑ»
 Αχ. Ιππέων & Μ. Βασιλείου, 
Εργ. Κατοικίες – Προφ. Ηλίας
Τ.Κ : 136 72 ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ: 210 2400825
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

800 τόνους αλάτι διένειµε ο ΣΥΝ.ΠΑ. στους ∆ήµους – µέλη ενόψει του χειµώνα!

 Πανέτοιµος είναι ο Σύνδεσµος Προστασίας της Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.) ενόψει του χειµώνα και των δυ-
σµενών καιρικών συνθηκών που αναµένονται τις επόµενες ηµέρες.
Με ενέργειες του ο Πρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ. ∆ηµήτρης Καµπόλης έγκαιρα στα πλαίσια του συντονι-
σµού και της προετοιµασίας των ∆ήµων – µελών ενόψει της χειµερινής περιόδου διένειµε σε όλους 
797 τόνους εκχιονιστικού αλατιού ακατέργαστου καθώς και 10 τόνους συσκευασµένου!
Στόχος της έγκαιρης διανοµής είναι η διευκόλυνση των έξι ∆ήµων – µελών του ΣΥΝ.ΠΑ. σε περί-
πτωση έκτακτων φαινοµένων, όπως χιονοπτώσεις ή παγετού σε διάφορα σηµεία του οδικού τους 
δικτύου.
 Συγκεκριµένα οι ∆ήµοι παρέλαβαν από τον ΣΥΝ.ΠΑ.:

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
2 Τόνους συσκευασµένου
 149,050 Τόνους ακατέργαστου

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
210,300 Τόνους ακατέργαστου

∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
205,130 Τόνους ακατέργαστου

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
203,260 Τόνους ακατέργαστου

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
29,260 Τόνους ακατέργαστου
 05 Τόνους συσκευασµένου

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
03 Τόνους συσκευασµένου.

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

«ΣΥΝ ΠΑ»
 Αχ. Ιππέων & Μ. Βασιλείου

Εργ. Κατοικίες – Προφ. Ηλίας
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 Συστράτευση ΣΥΝΠΑ και ∆ασαρχείου κατά της παράνοµης υλοτοµίας

Ο Σύνδεσµος ∆ήµων & Κοινοτήτων για την προστασία και ανάπτυξη της Πάρνηθας, βρίσκεται στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του µε το αρµόδιο ∆ασαρχείο και συ-

γκεκριµένα µε τον ∆ασάρχη, κ. Ζαφείρη, µε κοινό στόχο την καταπολέµηση του φαινοµένου της 

παράνοµης υλοτοµίας. 

Βάσει της συµφωνίας που επιτεύχθηκε, από τώρα και στο εξής, η ∆υτική πλευρά του Εθνικού ∆ρυ-

µού της Πάρνηθας, η οποία εκτείνεται από την γεωγραφική περιοχή των ∆ήµων Αυλώνα – Ωρωπού 

- Φυλής ως τη Βοιωτία, θα φυλάσσεται καθηµερινά µε περιπολίες. Αρωγός και πιστός υποστηρικτής 

αυτής της µεγάλης προσπάθειας για τον περιορισµό της λαθροϋλοτοµίας θα είναι ο ΣΥΝΠΑ, ο οποί-

ος θα διαθέσει τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό του και τα αυτοκίνητα για την πραγµατοποίηση περιπο-

λιών. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών που ταλανίζει τα 

ελληνικά νοικοκυριά, συντελεί στην ραγδαία αύξηση της παράνοµης ξύλευσης. Οι τσουχτερές τι-

µές του πετρελαίου θέρµανσης καθώς και το συνεχώς αυξανόµενο κόστος των καυσόξυλων οδη-

γούν πολλούς στην λαθραία εκµετάλλευση της ξυλείας των δασών. 

Παρά την κατανόηση που ο καθένας µας δείχνει στα σοβαρά προβλήµατα της εποχής, κύρια µέρι-

µνα του ΣΥΝΠΑ παραµένει η πραγµατοποίηση δράσεων που µόνο στόχο έχουν την προστασία της 

χλωρίδας και της πανίδας της Πάρνηθας. 

Αποτελεί χρέος µας να σταµατήσουµε όποιες παράνοµες ενέργειες καταστρέφουν το φυσικό 

πλούτο της πιο σπουδαίας κοιτίδας οξυγόνου της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ

«ΛΥΧΝΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»
Αφή Καντηλιών και περιποίηση µνηµείων
Τηλ.: 6945 445206 και 6987 464085 
E-mai: koinseplyxnos@gmai.com                 Αχαρνές 22-12-2015
      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η πρόεδρος της «ΛΥΧΝΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» κ. Μάδγα Κανακάρη ανακοινώνει ότι:
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΛΥΧΝΟΣ εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες της ως είχαν µέχρι σήµερα, αφή καντη-

λιών και καθαρισµός µνηµείων µε εξαίρεση τον καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου του Κοιµητηρίου 
(σύµφωνα µε το υπ’ αρ. Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας) -Α.Μ.Κ.Ε. 100476-

Ως εκ τούτου: διαψεύδουµε τις κακόβουλες φήµες περί µη παροχής υπηρεσιών µας και σηµειώνε-
ται οτι ουδεµία απαγόρευση υπάρχει για το άναµµα των καντηλών βάσει του καταστατικού 

 Η πρόεδρος της «ΛΥΧΝΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» 
  Μάδγα Κανακάρη

   Αχαρνές 22-12-2015Την σύσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου ανακοίνωσε η Εύξεινη Λέσχη Αχαρνών & Αττι-
κής «Ο Καπετάν Ευκλείδης» µετά τις αρχαιρεσίες 
που έγινα την 

την Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου 2015 και είναι η 
ακόλουθη:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ιωάννης Τοπαλίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σοφία Κοσµίδου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ειρήνη Πουµπουρίδη
ΕΙ∆. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ∆έσποινα Παπαδοπούλου
ΤΑΜΙΑΣ: Ελπίδα Τορτοπίδη
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: Ιωάννης Ταπαξίδης
ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ: Χρήστος Νυφαδόπουλος
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Ιωάννης Σιδηρόπουλος

ΕΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: Χρήστος 
Σαχσανίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α’: Χαράλα-
µπος Σεµερτζίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Β’: Μανώλης 
Παπαδόπουλος

Κλείνοντας την ανακοίνωση σηµειώνετε : «Θέλουµε, 
να ευχαριστήσουµε από καρδιάς, όλα τα µέλη της Λέ-
σχης που µας εµπιστεύθηκαν και να τους διαβεβαιώ-
σουµε ότι θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, 
να φέρουµε σε πέρας το έργο που µας ανατέθηκε. 
Έχουµε απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που ανα-
λαµβάνουµε και σκοπός µας είναι η διάσωση και η δι-
άδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µας».

Ο Γιάννης Τοπαλίδης νέος Πρόεδρος της 
Εύξεινης Λέσχης «Ο Καπετάν Ευκλείδης»

Η µεγάλη στιγµή του Γάµου του Χρήστου και της Χρυσάνθης 
 «Η ζωή είναι πιο γλυκιά, όταν έχεις στο πλάι σου, 
τον άνθρωπο σου και την αγάπη σας για οδηγό. 
Χρόνια τώρα ψάχναµε τον άνθρωπο µας και τώρα 
που τον βρήκαµε, θα περάσουµε το υπόλοιπο της 
ζωής µαζί. Η ευτυχία µας γνώρισε, η αγάπη µας πα-
ντρεύει. Ο Θεός θα ευλογήσει το γάµο µας, την Κυ-
ριακή 27 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 20.00 µ.µ. στον 
Ιερό Ναό Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στην Με-
ταµόρφωση – Αττικής».
Αυτό ήταν το ευλογηµένο κάλεσµα του νέου ζευ-
γαριού, των νεόνυµφων συµπολιτών µας, του Χρή-
στου Νικολαϊδη και Χρυσάνθης Καραγιάννη, για να 
βρεθούµε στο γάµο τους, στον Ιερό Ναό Μεταµορ-
φώσεως του Σωτήρος στην Μεταµόρφωση, στην 
γαµήλια τελετή, που τέλεσαν ο Ιεροµόναχος πα-
τήρ Ιγνάτιος Μόσχος, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο 
προϊστάµενος του Ι.Ν. Αγίου Βλασίου πατήρ Ευάγ-
γελος Λάζος, καθώς και ο εφηµέριος του Ι.Ν. Αγίου 
∆ηµητρίου Αχαρνών, πατήρ Κωνσταντίνος Πρίµπας. 

Τα στέφανα τους άλλαξαν, οι επίσης γνωστοί συ-
µπολίτες µας, ∆ηµήτρης Ζωγράφος και Ρένα Κου-
µπούρη, Πρόεδρος του Οµίλου Φίλων Πινακοθήκης 
«Χρήστος Τσεβάς».
Κοντά τους, στην χαρά τους, ευτυχισµένοι, οι γο-
νείς των νεονύµφων, Νικόλαος και ∆ιονυσία ∆ού-

νη και Κωνσταντίνα Καραγιάννη, τα αδέλφια των 
Βασίλειος – Νεκτάριος ∆ούνης και ο Κωνσταντίνος 
Καραγιάννης, καθώς και άλλοι συγγενείς, φίλοι και 
γείτονες, 
Ευχή µας, να είναι η ζωή τους, γεµάτη χαρές και φυ-
σικά καλούς απογόνους! 
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• Αυξήσεις στα δημοτικά τέλη των μεγάλων επιχειρήσεων
• Μειώσεις στα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων κάτω των 

1οοτμ
• Σταθερά δημοτικά τέλη στις κατοικίες
• Απαλλαγή ευπαθών Ομάδων
Ψηφίστηκε η μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών για μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις, άπορους, πολύτεκνους, ΑμΕΑ, άνεργους 
και τρίτεκνους

Υιοθετήθηκε η πρόταση του Δημάρχου Αχαρνών κ Γιάννη 
Κασσαβού για μείωση κατά 10% των δημοτικών τελών για επι-
χειρήσεις και βιοτεχνίες κάτω των 100τμ. Ενώ, αποφασίστηκε 

στοχευμένη αύξηση των δημοτικών τελών για μεγάλες επιχει-
ρήσεις, όπως Καζίνο, Τράπεζες, και μεγάλα Σούπερ Μάρκετ. 

Όπως τόνισε ο κ. Κασσαβός, στόχος της πρωτοβουλίας, που 
ψηφίστηκε κατά τη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2015, εί-
ναι η υποστήριξη της τοπικής μικρομεσαίας επιχείρησης, που 
παλεύει, υπό αντίξοες συνθήκες, για την επιβίωσή της. Ένα 
μέτρο που αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις του Δήμου Αχαρνών που πλήττονται σκλη-
ρά από την οικονομική κρίση, και έχουν φθάσει στα πρόθυρα 
του λουκέτου. 

Με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής και με στόχο την υπερά-

σπιση των οικονομικά αδύναμων, απαλλαγή ή σημαντική μείωση 
δημοτικών τελών ισχύει και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

Πιο συγκεκριμένα, πλήρη απαλλαγή από δημοτικά τέλη 
έχουν: οι άπορες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6.000€, 
οι ανάπηροι με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο εισό-
δημα έως 10.000€, οι πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα 
έως 20.000€ και με κύρια κατοικία έως 100τμ., οι οικογένει-
ες που και οι δύο σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι με κάρ-
τα ανεργίας σε ισχύ και οι τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα 
έως 10.000€, ενώ μείωση κατά 50% στα δημοτικά τέλη ισχύει 
για όλες τις τρίτεκνες οικογένειες.

Αίτημα για άμεση Χρηματοδότηση δύο σημαντικών ώριμων 
νέων δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης ( ΤΣΔ) Αποβλή-
των κατέθεσε, πριν λίγες ημέρες στην Περιφέρεια Αττικής, ο δή-
μος Αχαρνών.

Ο Δήμος έχει, ήδη, ξεκινήσει την υλοποίηση των προβλεπόμε-
νων δράσεων του Τοπικού Σχεδίου οι οποίες συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων του νέου ΠΕΣΔΑ.

Ειδικότερα, ήδη υλοποιούνται δράσεις για:
• Τη χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασιών (χαρτί, πλα-

στικό, γυαλί, μέταλλο – σε συνεργασία με ΕΕΑΑ ΑΕ)
• Τη χωριστή συλλογή έντυπου χαρτιού (σε συγκεκριμένα ση-

μεία εντός του Δήμου)
• Τη χωριστή συλλογή γυαλιού (σε επιλεγμένα σημεία εντός 

του Δήμου – σε συνεργασία με ΕΕΑΑ ΑΕ)
• Την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού & ηλεκτρο-

νικού εξοπλισμού (σε συνεργασία με τη Φωτοκύκλωση Α.Ε. και 
την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.)

• Την ανακύκλωση αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών 
(σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ Α.Ε.)

Συγκεκριμένα, η αιτούμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 
935.000 € και αφορά στα ακόλουθα:

Α) μέρος της δράσης για τη χωριστή συλλογή υλικών μέσω της 
δημιουργίας 4 μικρών δορυφορικών Πράσινων Σημείων Συλλο-
γής εκ του συνόλου των προτεινόμενων, στα πιο κεντρικά ση-
μεία του Δήμου.

H συλλογή απευθείας από τους πολίτες στα μικρά δορυφορικά 
πράσινα σημεία συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών οδηγεί 
σταδιακά στη μείωση των αναγκαίων εκτελούμενων δρομολο-
γίων των Α/Φ οχημάτων για τη συλλογή των αποβλήτων από το 
Δήμο. Κατ’ επέκταση, συμβάλει στη μείωση των οχλήσεων λόγω 
της κίνησης των Α/Φ εντός του Δήμου καθώς και στη μείωση των 
παραγόμενων αέριων ρύπων (CO2, κλπ). Πρόσθετα, η ανακύ-
κλωση και αξιοποίηση των προδιαλεγμένων υλικών στα σημεία 
συλλογής συμβάλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και 
στην μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή.

H μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή σημαίνει 
μείωση του κόστους διαχείρισης για το Δήμο.

Β) έναρξη της Α φάσης του συστήματος συλλογής προδιαλεγ-
μένων βιοαποβλήτων και την υλοποίηση οικιακής κομποστο-
ποίησης στο Δήμο Αχαρνών. Προτείνεται σε Α φάση η συλλογή 
αποβλήτων κουζίνας από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος και εστιασμένο πλήθος (15%) νοικοκυριών και σε Β φάση 
η επέκταση στα υπόλοιπα νοικοκυριά του Δήμου Αχαρνών, με 
στόχο την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας στην υφιστά-
μενη εγκατάσταση του ΕΔΣΝΑ.

Γ) μέρος της συμπληρωματικής δράσης που απαιτείται για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σύμφωνα με την ανάλυση στο 
ΤΣΔ.

Δ) τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης των 4 μικρών δορυφορικών 
Πράσινων σημείων συλλογής, ήτοι για την σύνταξη τεχνικών 
προδιαγραφών των τευχών δημοπράτησης.

Ε) ωρίμανση της νέας δράσης συστήματος συλλογής προ-
διαλεγμένων βιοαποβλήτων, ήτοι τεχνική υποστήριξη για την 
οργάνωση του συστήματος συλλογής προδιαλεγμένων βιοαπο-
βλήτων (σύστημα καφέ κάδου) για το σύνολο του Δήμου.

ΣΤ) ωρίμανση της υλοποίησης του ΣΜΑ και κεντρικού Πράσινου 
Σημείου, ήτοι για την σύνταξη ΜΠΕ, οριστικής μελέτης και τευ-
χών δημοπράτησης του ΣΜΑ και κεντρικού Πράσινου Σημείου.

 Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα: http://doxthi.gr 

Συνάντηση του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού με τον Δήμαρχο Αχαρνών

Η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου του 
ιστορικού Δήμου Αχαρνών και η μελλο-
ντική αξιοποίηση της επίσης πολύ μεγά-
λης σημασίας αρχαιολογικής συλλογής, 
η οποία στεγάζεται σε κτήριο του Δήμου, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Αριστείδη Μπαλτά με τον Δήμαρχο Αχαρ-
νών κ. Γιάννη Κασσαβό.

Κοινός στόχος είναι ο εμπλουτισμός και 
η μέγιστη δυνατή προβολή του αρχαιο-
λογικού πλούτου της περιοχής, στο πλαί-
σιο των πολιτιστικών αρμοδιοτήτων του 
Δήμου Αχαρνών. Ο Υπουργός κ. Αριστεί-

δης Μπαλτάς δεσμεύτηκε να επισκεφθεί 
άμεσα τους πολύ σημαντικούς αρχαιολο-
γικούς χώρους όπως και το μουσείο του 

Δήμου Αχαρνών. 
Παρόντες στη συνάντηση, που έγινε τη 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και διεξή-
χθη σε θερμό κλίμα, ήταν ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης 
Κατσιγιάννης, η Διευθύντρια Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ανατολικής Αττικής κ. Αναστα-
σία Λαζαρίδη, η Πρόεδρος του «Επισκήνιον 
- Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρ-
χαίου Θεάτρου Αχαρνών» κ. Μαρία Μίχα, οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνος Σκουρολιά-
κος και κ. Γιάννης Δέδες και ο συντονιστής 
Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώ-
της Ροδάκης.

Διευκρινήσεις για το Αρχαιολογικό 
Μουσείο των Αχαρνών

1. Η παρούσα δημοτική αρχή δεν έκρυ-
ψε την οικτρή οικονομική κατάσταση του 
Δήμου που παρέλαβε από την προηγού-
μενη Δημοτική Αρχή, αλλά και τη δύσκο-
λη οικονομικά συγκυρία, δεδομένης των 
ανυπέρβλητων προβλημάτων οικονομι-
κής ρευστότητας των ΟΤΑ, που καθίσταται 
ασφυκτική από την καθυστερημένη κατα-
βολή της ήδη μειωμένης κρατικής επιχο-
ρήγησης. 

2. Σε ό,τι αφορά το μίσθωμα για την Αρ-
χαιολογική Συλλογή των Αχαρνών, πάγια 

θέση της Δημοτικής Αρχής η οποία και έχει 
εκφραστεί δημόσια δια του Δημάρχου κ 
Κασσαβού είναι η ανάγκη περιορισμού των 
υψηλών δαπανών του Δήμου για μισθώμα-
τα, όπως συμβαίνει με το πολύ υψηλό τί-
μημα μίσθωσης του κτιρίου (σχεδόν 2.000 
ευρώ/ μήνα), ποσό που υπερβαίνει κατά 
πολύ τα σημερινά δεδομένα της αγοράς 
μίσθωσης ακινήτων, και σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. 

3. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα εξετάστηκαν ενδε-
λεχώς οι πιθανότητες μεταφοράς της 
Αρχαιολογικής Συλλογής των Αχαρνών σε 
κτίριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Αχαρνών, 
με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των (άρθρο 185 του ν. 3463/2006), όπου 
ρητώς προβλέπεται ότι ο Δήμος μπορεί να 
παραχωρήσει ακίνητα που ανήκουν στην 

ιδιοκτησία του για κοινωφελή δραστηριό-
τητα, όπως άλλωστε συνέβη και στην πε-
ρίπτωση μετεγκατάστασης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου που μεταφέρθηκε σε δη-
μοτικό κτίριο το οποίο έμενε παντελώς 
αναξιοποίητο και ανακαινίστηκε πλήρως, 
πετυχαίνοντας σημαντική μείωση των δη-
μοτικών δαπανών προς όφελος των δη-
μοτών μας. 

4. Σκοπός της δημοτικής αρχής είναι, να 
φέρει το Υπουργείο Πολιτισμού προ των 
ευθυνών του, δεδομένου ότι είναι το καθ’ 
ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την εποπτεία 
των Αρχαιολογικών Μουσείων της χώρας, 
υποχρεώνοντας το να αναλάβει τις ευθύ-
νες που του αναλογούν, αναλαμβάνοντας 
είτε εξ ολοκλήρου είτε συμμετέχοντας 
από κοινού με τον Δήμο Αχαρνών στην κα-
ταβολή του μισθώματος για την Αρχαιολο-
γική Συλλογή των Αχαρνών. 

Με χαμόγελα υπερηφάνειας και αισι-
οδοξίας για το μέλλον πλημμύρισε 

η αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρ-
νών στην εκδήλωση που διοργανώθηκε 
προς τιμήν των πρωτοετών φοιτητών του 
Δήμου. Τιμώμενα πρόσωπα της εκδήλω-
σης οι 526 επιτυχόντες μαθητές των Πα-
νελλαδικών εξετάσεων που πέτυχαν την 

εισαγωγή τους στα Ανώτερα και Ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Τη εκ-
δήλωση διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος 
Αχαρνών, η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρ-
νών και Πετρουπόλεως και η Ένωση Γονέ-
ων και Κηδεμόνων Αχαρνών, την Κυριακή 
20 Δεκεμβρίου 2015. Στους επιτυχόντες 
μαθητές απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι 
και αναμνηστικά, ενώ πραγματοποιήθηκε 
κλήρωση με έπαθλο tablets, Laptops και 
πολλές εκπλήξεις για τους τυχερούς. 

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αχαρνών κ 
Κασσαβός τόνισε: «Σήμερα, τιμούμε τη νέα 
γενιά, που παρά τις δυσκολίες και την οι-
κονομική στενότητα, θέτει στόχους, κάνει 
όνειρα και δουλεύει σκληρά για να τα κά-
νει πραγματικότητα. Είμαστε όλοι υπερή-
φανοι για τις επιτυχίες σας. Οι δικές σας 
προσπάθειες, τα επιτεύγματά σας ανεβά-

ζουν την πόλη μας πιο ψηλά». 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσί-

α τους οι συγγενείς και οι οικογένειες των 
νέων παιδιών που τους χειροκρότησαν συ-
γκινημένοι. Επίσης, παρών στην εκδήλωση 
ήταν οι Βουλευτές κκ Γιώργος Μαυρωτάς 
(Το Ποτάμι), Ιωάννης Δέδες (ΣΥΡΙΖΑ), Οικο-
νόμου Βασίλειος (ΝΔ), Καβαδέλλας Δημή-
τρης (Ένωση Κεντρώων). 

Βραβεύτηκαν οι νέοι φοιτητές του Δήμου Αχαρνών

Τι ισχύει για τα δημοτικά τέλη στις Αχαρνές για το 2016

Έτοιμος ο Δήμος 
Αχαρνών για  το Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων 
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Με αρχιερατικό συλλείτουργο τιμήθηκε το Σάββατο 19 Δεκεμβρί-
ου 2015, η μνήμη του λαοφιλούς Αγίου Νικολάου, στον Καθεδρι-
κό Ναό της Μητροπόλεώς μας στις Αχαρνές, πατρίου ημερολογίου, 
προεξάρχοντος του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, συλ-
λειτουργούντος μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριά-
δος κ. Φωτίου καθώς και ιερέων και διακόνων της επισκοπής.

Πριν την απόλυση, ο Σεβασμιώτατος με ένα ευχάριστο τρόπο απέ-
νειμε στον εφημέριο π. Μιχαήλ, το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου. 

Ακολούθως σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή αποτελούμενη από τα 
παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων, την φιλαρμονική του Δήμου, τον 
ιερό κλήρο και τους πολυάριθμους πανηγυριστές, κατά την οποία 
λιτανεύθηκαν κάτω από τον καταγάλανο ουρανό τμήμα Αγίου Λει-
ψάνου από τη δεξιά χείρα και η ιερά εικόνα του Αγίου στους πέ-
ριξ δρόμους. Συμμετείχαν η αρχή του τόπου με πρώτο τον Δήμαρχο 
Αχαρνών κ. Ιωάννη Κασσαβό, η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυρο-
ζίδου και ο δημ. σύμβουλος Παν. Αναγνωστόπουλος.

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών διοργάνωσε 
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά των άπορων οικογενειών του Δή-
μου, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου. 

Η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή περιλάμβανε θεατρική παράσταση «Τα παραμύ-
θια των Αδελφών Γκριμ», ενώ μετά την παράσταση υπήρχε πλούσιος μπουφές 
με φαγητά και λιχουδιές. Επίσης, τους μικρούς φίλους περίμεναν πολλές εκ-
πλήξεις και πλούσια δώρα από τον Αϊ-Βασίλη. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Σαχσανίδη καλωσόρισε παι-
διά και γονείς, ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα με Υγεία και Αγάπη, 
και ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης για την αγάπη τους και 
την υποστήριξή τους στα μικρά παιδιά και τον Δήμο Αχαρνών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός αφού αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσπάθεια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολι-
τικής να στηρίξει έμπρακτα οικογένειες και μεμονωμένα άτομα στην καθημερινή τους διαβίωση

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
Μεγαλειώδη Γιορτή Αγάπης διοργάνωσε ο Δήμος 

Αχαρνών στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών το Σάββα-
το 19 Δεκεμβρίου 2015. Η Γιορτή ήταν μία ανοικτή πρόσκληση 
σε όλους τους κατοίκους να επισκεφθούν το εμπορικό κέντρο 
των Αχαρνών και να συμμετέχουν σε ένα κάλεσμα Αγάπης, Συ-
ναδέλφωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΗ.Κ.Ε.Α. είχε άρωμα, γεύ-
σεις και μουσικές μελωδίες από όλη την Ελλάδα. Στη Γιορτή 
Αγάπης συμμετείχαν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι Κρη-
τών, Ηπειρωτών, Θεσσαλών, Πελοποννησίων, το Λύκειο Ελ-
ληνίδων (παράρτημα Αχαρνών, Παραδοσιακή Αναβίωση, και 
το χορευτικό τμήμα του Λαογραφικού συλλόγου «Ο Κόκκινος 
Μύλος». Παράλληλα, οι μικροί φίλοι του Δήμου Αχαρνών δια-
σκέδασαν με τον Αϊ-Βασίλη, animateurs, ξυλοπόδαρους, και 
face painting.

Η γιορτή είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς πλήθος κόσμου, οι-
κογένειες και παρέες συμμετείχαν σε ένα παραδοσιακό 
αυθεντικό γλέντι, δοκιμάζοντας δωρεάν παραδοσιακές χρι-
στουγεννιάτικες γεύσεις και εδέσματα από όλη την Ελλάδα. 

Πιστοί στην παράδοση οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των 
Αχαρνών για άλλη μία χρονιά τήρησαν το έθιμο και έψαλ-
λαν παραμονή Χριστουγέννων τα κάλαντα στον Δήμαρχο 
Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό. Τον Σύλλογο Ηπειρωτών Αχαρ-
νών υποδέχτηκε πρώτο στο Δημαρχιακό Μέγαρο ο Δήμαρ-
χος, ενώ ακολούθησαν ο Σύλλογος Κρητών, ο Σύλλογος 
Παραδοασική Αναβίωση Αχαρναϊκή Κληρονομιά, η Εύξεινος 
Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης», το Λύκει-
ο Ελληνίδων Παράρτημα Αχαρνών, καθώς και η Φιλαρμονι-
κή του Δήμου.

Ποδαρικό στην Πλατεία του Αγίου Βλασίου με Πρω-
τοχρονιάτικα κάλαντα, έκανε η Φιλαρμονική του Δήμου 

Αχαρνών το πρωί της Παρασκευής 1 Ιανουαρίου του 2016. Οι 
μουσικοί, με επικεφαλής τον μαέστρο Αντώνη Αμπαρτζάκη, 
χαρίζοντας εορταστικό τόνο και πνεύμα στην παγωμένη πλα-
τεία, αποτέλεσαν ευχάριστη έκπληξη. 

Το έθιμο να ευλογεί και να κόβει την πρώτη πρωτοχρο-
νιάτικης πίτα, τήρησε και φέτος ο εφημέριος του Ιερού 
Ναού Αγίου Δημητρίου Αχαρνών , Κωνσταντίνος Πρίμπας, 
ευλογώντας την, στις 9.30 το πρωί, στο μέσον της Θείας 
Λειτουργίας.

Το παρόν έδωσαν οι Αντιδήμαρχοι Διοίκησης και Καθαρι-
ότητας κ.κ. Αναστάσιος Χίος και Θεόδωρος Συρινίδης και ο 
Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ κ. Γιώργος 
Δασκαλάκης, μεταφέροντας τις ευχές της Δημάρχου και 
του Δημοτικού συμβουλίου.

Μια ευφάνταστη παράσταση στο πνεύμα των Χριστουγέννων πα-
ρουσίασαν οι λιλιπούτειοι ηθοποιοί, της θεατρικής ομάδας του Εξω-
ραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου της Αυλίζας, το Σάββατο 19 
Δεκεμβρίου παρουσίασαν στο χώρα του Συλλόγου, την... «Φρικαντέ-
λα». Πρόκειται για ένα έργο βασισμένο στο ομώνυμο αγαπημένο βι-
βλίο του Ευγένιου Τριβιζά, που έχουν αγαπήσει μικροί και μεγάλοι! 
Κοντά στο Σύλλογο, τα παιδιά και τους γονείς βρέθηκαν ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός καθώς και η Πρόεδρος της δυτεροβάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής Γεωργία Ευθυμιάδου, που τους έδωσαν τα 
θερμά τους συγχαρητήρια. 
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  Παραμονή Χριστουγέννων και ο Δήμαρχος Αχαρνών τήρησε το 
έθιμο να ανταλλάξει ευχές με τους εργαζόμενους του Δήμου. Πρώ-
τος σταθμός το νευραλγικό κομμάτι της καθαριότητας. Ο Δήμαρχος 
Γιάννης Κασσαβός επισκέφτηκε, συνοδευόμενος από τον Αντιδή-

μαρχο Καθαριότητας και Στόλου Θεόδωρο Συρινίδη το αμαξοστά-

σιο όπου ευχήθηκε στους εργαζόμενους καλή χρονιά με υγεία και 
λιγότερα προβλήματα. Ακολούθησαν οι Διοικητικές Υπηρεσίες του 
Δήμου με τον Δήμαρχο να επισκέπτεται όλες τις Διευθύνσεις και τις 
υπηρεσίες του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών ώστε να ευχηθεί 
καλές γιορτές σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλλαν τα μέλη του Εκπολι-
τιστικού Συλλόγου «Παραδοσιακη Αναβιωση» στον πρόεδρο και 
το προσωπικό της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, τελέστηκε το 
πρωί της Παρασκευής 1η Ιανουαρίου του 2016, η Αρχιερατι-
κή Δοξολογία για τον ερχομό του νέου έτους στον Καθεδρικό 
Ιερό ναό Αγίου Βλασίου στο Δήμο Αχαρνών. 

Τον Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό, ο οποίος λόγω του 
ψύχους σε συνδυασμό με την πρόσφατη περιπέτεια της υγεί-
ας του δεν παρέστη για προληπτικούς λόγους, εκπροσώπησε 
ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος. 

Το «παρών» έδωσαν εξάλλου, ο βουλευτής περιφέρειας Ατ-
τικής Γιάννης Δέδες, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θανά-
σης Κατσιγιάννη, οι Αντιδήμαρχοι, Θεόδωρος Συρινίδης, Ελένη 
Σαχσανίδη, Αντώνης Παλιούρας, οι πρόεδροι ΔΗΚΕΑ Μαρί-
α Ναυροζίδου και ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης, ο πρόεδρος 
της Αρωγής Νίκος Γκασούκας, ο πρώην Δήμαρχος Τάκης Πα-
πανίκας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Πεδιαδίτης Στέργιος, Κων-
σταντίνος Ρούσσας και Νίκος Τσάτσης. Συμμετείχαν επίσης, 

εκπρόσωποι των ενόπλων Δυνάμεων . 
 Οι γιορτές είναι για τα παιδιά. Με τη σκέψη, αυτή, οδηγό κάθε 

χρόνο ο Λαογραφικός σύλλογος Θρακομακεδόνων «Αριστοτέλης» 
προσφέρει στιγμές ξεγνοιασιάς σε μαθητές και μαθήτριες από τις 
Αχαρνές που διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες και δεν απολαμβάνουν 
τις ανέσεις άλλων παιδιών.

Η φετινή γιορτή που διοργανώθηκε, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, 
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων ήταν αφιερωμένη στο 28ο 
Δημοτικό Αχαρνών, στο δημοτικό που στεγάζεται στον καταυλισμό 
ΚΑΠΟΤΑ και χάρη στη διευθύντριά του Ελένη Καμπόλη έχει αποκτή-
σει φωνή και υπόσταση. Στη σκηνή του Πνευματικού ανέβηκαν μαθη-
τές από τις πρώτες τάξεις του σχολείου οι οποίοι με απλό κι αληθινό 
τρόπο μετέφεραν το νόημα των εορτών.

Από την πλευρά τους τα μέλη του «Αριστοτέλη» έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό τους για να διασκεδάσουν τα παιδιά και να περάσουν λίγες ώρες 
ανεμελιάς, παιχνιδιού και δημιουργίας. Στο τέλος της εκδήλωσης πρό-
σφεραν στα παιδιά δώρα και τους ευχήθηκαν «Καλές γιορτές».

 Τους μαθητές του πρότυπου εκπαιδευτικού – εντα-
ξιακού προγράμματος «Δράσεις υπέρ του παιδιού και 
της οικογένειας Ρομά», επισκέφτηκε το απόγευμα της 
Τρίτης 22/12/2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας. Το 
εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα, που διανύει τον 3ο χρό-
νο λειτουργίας του, στεγάζεται φέτος στις εγκατα-
στάσεις του 28ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών και 
απασχολεί το σύνολο των τσιγγάνων μαθητών του 
σχολείου.

Ο Ποιμενάρχης μας, αφού μίλησε στα συγκεντρω-
μένα παιδιά, τα ευλόγησε και τους μοίρασε δώρα εν’ 
όψει των εορτών. Τον Σεβασμιώτατο συνόδευσαν και 
τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Πρωτο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών κ. Κων/
νος Καρυδάκης, η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχο-
λικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών κα Γεωργία Ευθυ-
μιάδου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής κ. 

Αργύριος Αργυρόπουλος. 

Οι Διευθυντές των σχολών αστυνομικής Ακαδημίας παρέδω-
σαν το πρωί της Τρίτης 22 Δεκεμβρίου τρόφιμα στο κέντρο 
στήριξης του Χαμόγελου στο ΜΑΡΟΥΣΙ. 

Τα είδη συγκέντρωσαν και προσέφεραν οι εργαζόμενοι των 
σχολών. 

Μια έκπληξη που συγκίνησε μια ολόκληρη εκκλησία, επιφύλαξε ο 
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας 
την Παρασκευή το πρωί ανήμερα των Χριστουγέννων στον δικό μας 
Χρήστο, Ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί της πόλης των Αχαρνών, τον πο-
λυτάλαντο και πολυδιάστατο Χρήστο Γιώτη. 

Χρόνια παπαδοπαίδι στην Ενορία της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών 
ο Χρήστος. Φέτος λοιπόν, ανήμερα της γιορτής του ήρθε η στιγμή της 
δικαίωσης, δια χειρός του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη, ο οποίος εξέ-
πληξε ευχάριστα όλο το εκκλησίασμα.

Ο κ.κ. Αθηναγόρας φώναξε κοντά του τον Χρήστο και τον χειρο-
τόνησε «Αναγνώστη» της Ιερής Μητροπόλεως, προκαλώντας δάκρυ-
α συγκίνησης και χαράς σε όλο τον κόσμο, που με ένα στόμα φώναξε 
«ΑΞΙΟΣ!»…

Γεύμα αγάπης σε συνεργασία με του πολιτιστικούς 
συλλόγους της περιοχής μας και τον Δήμο Αχαρνών 
παρέθεσε η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών στην κεντρι-
κή πλατεία των Αχαρνών έξω από την εκκλησία του 
Αγίου Βλασίου στις 19 Δεκεμβρίου 2015.

Το εφηβικό χορευτικό ενθουσίασε τον κόσμο που 
παρεβρέθηκε στην πλατεία και παρουσίασε χορούς 
της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Την όλη εκδήλωση τίμη-
σε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Κώστας Κωνής.
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• ΤΕΤΑΡΤΗ 13 Ιανουαρίου 2016 (απόγευμα). 

Θεατρική Παράσταση: 

«Θεέ μου, τι σου κάναμε;» 

Λάκης Λαζόπουλος και Μαρία Καβογιάννη 

Σε συνεργασία με τον Πολιτισμικό Σύλλογο «Αχαρνείς» 

(κα Αλίκη Λεφάκη. Τηλ. 6977 197710). 

Αναχώρηση με πούλμαν 17:15 μ.μ. 

έναρξη παράστασης 19: 15 μ.μ. -εισιτήριο:20Ε 

• 3ημερη Εκδρομή ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΜΕΤΕΩΡΑ 

30/01/16 έως 1/02/16 ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 

Περιλ/ται : μεταφορά με τουρ. λεωφορείο, 2 νύχτες, 

με πρωινό και δείπνο σε ξενοδοχείο 5*, 

βραδινή διασκέδαση με μουσική, παροχές ΣΠΑ. 

Εισιτήριο: 125Ε 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

 ΤΗΛ.: 210-2469576 Fax: 210-2464760
 www.perrakistours.gr – e-mail: info@perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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ΑΨΙΘΙΑΣ 12 ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 - τηλ.: 210 2816075 - FAX: 210 2856197
e-mail: plasticpetbootles@yahoo.gr
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11.30 π.μ., 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, 

Νέου Νεκροταφείου – Αχαρνών, για την ανάπαυση της ψυχής του 

πολυαγαπημένου μας Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΙΑΡΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αναστασία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Αριάδνη και Μιχάλης Τσουχλαράκης, 

  Ιωάννης και Αγάπη Κόνιαρη, Παναγιώτης και Ελένη Κόνιαρη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Βασίλης, Αναστασία, Ελένη, Μαριάννα, Κωνσταντίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Θα προσφερθεί καφές στο κυλικείο του Νεκροταφείο 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρναί, για την 

ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Συζύγου, Μητέρας, 

Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝ. ΚΥΤΙΝΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΜ. ΚΑΤΑΡΑ)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Παναγιώτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Σταματίνα Κυτίνου, Γεώργιος και Μαρία Κυτίνου, 

Μαρία και Ιωάννης Τζαβέλας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ   23  Ιανουαρίου  2016  και  ώρα  8.30  π.μ.,  

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου  – Αχαρναί,  για 

την ανάπαυση της ψυχής της  πολυαγαπημένης μας,  

Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΚΛΕΙΩ (ΚΙΚΗ)  ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπύρος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Αιμιλία,  Χρήστος, Δημήτρης

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:   Παναγιώτης - Σπυρίδων

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Θεοφάνης και Ελένη  Γκίκα, Μαρία  χήρα Θεοφάνη Καβά

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο  IN VIVO 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα, ισόγεια χωρίς κοινόχρηστα, Τηλ. 
6977 8674409. 4Δ136
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα ισόγεια χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 
6977 867409. 4Δ136
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ . πολυτελούς κατασκευής με 
τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, θέση στάθμευσης, θέα σε πάρκο, 
στην περιοχή Λαθέα στο Μενίδι, οδός Μιχ. Σουρλαντζη & Πυρ-
γιου. Τηλ. :2111839183, 6937340016, 6937277888, 4Δ136.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επαγγελματική χώροι, για Γραφεία, Ιατρεία, 
Δροντιστήριο κλπ, στην οδό Καποδιστρίου 3 – Κεντρική Πλα-
τεία – Αχαρνών. Τηλ. 210 2460903. 4Δ136.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 98 τ.μ. στο Κεντρικό Μενίδι, πλησί-
ον ΟΑΕΔ και Εφορίας, σε αρίστη κατάσταση, με πολλά έξτρα 
και στεγασμένο πάρκιγκ. Τηλ. 6937 588500. 4Δ136.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στις Αχαρνές νεόδμητο διαμέρισμα 1ου ορό-
φου, σε διώροφη οικία, 100 τ.μ. με τρεις κρεβατοκάμαρες, μπά-
νιο, ενιαίο σαλόνι, κουζίνα, ηλιακό, θωρακισμένη πόρτα, συνα-
γερμό, αποθήκη και αυτόνομη θέρμανση. Τιμή 400 ευρώ. Τηλ. 
6977 838998. 4Δ133.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο οικόπεδο εντός σχεδίου,στην περιο-
χή ΛΑΘΕΑ Β΄ ,Ο.Τ 31Α ΠΑΡΚΟ, οδός Μιχ. Σουρλατζή, Πυρ-
γίου & Πλήθωνος Γεμιστού, κατάλληλο για λούνα-παρκ, γκα-
ράζ φορτηγών, παρκιγκ . Τηλ. 2111839183, 6937340016, 
6937277888. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕπΑγγΕλμΑΤΙΚόΣ χώρΟΣ, ΚΑΤάλληλΟΣ 
γΙΑ ΦρΟΝΤΙΣΤήρΙΑ, ΙΑΤρΕίΑ, ΒρΕΦΟΝηπΙΑΚό ΣΤΑθμό, 
ΕξΟπλΙΣμέΝΟ ΣΕ γρΑΦΕίΑ ΚΑΙ ΝΤΟυλάπΕΣ, πληΣίΟΝ 

γηπέδΟυ ΑχΑρΝΑϊΚΟύ, ΙωΑΝ. ΒΑρΕλά 21 ΚΑΙ ΣωΤ. 
πηγΑδά. Τηλ. 210 2468861. 10δ141

μΑθημΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθήματα 
σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 
864739. 10Δ142
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη 

καθηγήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 
και 6988935604 

ΕργΑΣΙΑ
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα, αναλαμβάνει ραψίματα από την 
αρχή καθώς και επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 2461482. 4Δ136
ΔΙΑΝΟΜΗ εντύπων αναλαμβάνει απόφοιτος Γενικού Λυκεί-
ου χωρίς μεταφορικό μέσο (πόρτα – πόρτα) στις Αχαρνές. Τηλ 
6974962940. 4Δ134
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα με συστάσεις, ζητά να εργαστεί ως εξωτερική 
βοηθός ή και με την ώρα, για φροντίδα ηλικιωμένων κλπ. Τηλ. 
6943 916552. 4Δ134.
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό 
και περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων 
και οικοπέδων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 
κ. Ανέστης 

δΙΑΦΟρΑ
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημοτών, φυτώρια δένδρων, 
μεταξύ αυτών και βερυκοκιές. Τηλ. 6974 537283.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης για μικρούς και 
μεγάλους σε αποδεδειγμένα άπορες και πολύτεκνες οικογένει-
ες. Τηλ. 6974 537283.

πωλΟυΝΤΑΙ ΚόΤΕΣ ΕλΕύθΕρηΣ ΒΟΣΚήΣ (ΑλΑΝΙάρΕΣ), γΙΑ 
Αυγά ή ΚΑΙ ΚΑΤΣΑρόλΑ, μόΝΟ 10 Ευρώ ΕΚάΣΤη, ΚΑθώΣ 
ΕπίΣηΣ ΚΑΙ ΚΟΚόρΙΑ μΕγΑλόΣωμΑ 20 Ευρώ έΚΑΣΤΟΣ. 
Τηλ. 6974 537283. 10δ141

μΙΚρΕΣ ΑγγΕλΙΕΣ μΙΚρΕΣ ΑγγΕλΙΕΣ 
Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ το γένος ΤΣΟΥΤΣΟΥ-

ΡΑ που γεννήθηκε στο ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΙΤΩΛ/

ΝΙΑΣ και κατοικεί στο ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

και η ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΘΩΜΑΪΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, το γένος ΠΟΛΥΖΟΥ, 

που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-

κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 

γάμο που θα γίνει, στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

– ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

και της ΣΩΤΗΡΙΑΣ το γένος ΡΟΚΑΝΑ που 

γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η 

ΖΕΡΗ ΒΛΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΒΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 

και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα 

έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡ-

ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και 

της ΔΕΣΠΟΙΝΑ το γένος ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ που 

γεννήθηκε στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ και 

κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η 

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 

ΣΟΦΙΑΣ, το γένος ΤΣΑΪΤΟΥΡΙΔΗ, που γεν-

νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 

που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑγγΕλΙΕΣ γΑμΟυ

ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
Τις τελευταίες 30 ημέρες έφυγαν από την ζωή, δύο συμπολίτες μας 
τις περιοχής Αγίου Δημητρίου Αχαρνών. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 η 
Σωτηρία Γκαγκά σύζ. Κων/νου, μετά από άνιση μάχη από την ασθένει-
α «Καρκίνος», ενεργό μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου «Άγιος Δημήτριος», την 
τελευταία δεκαετία, διατέλεσε και Γραμματέας και Ταμίας και Αντιπρό-
εδρος.
Το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, «Έφυγε», πλήρης ημερών, από ανα-
κοπή καρδιάς, και ο Γιώργος Νικολόπουλος, μια από τις πιο μαχητικές 

φυσιογνωμίες της συνοικίας του Αη Δημήτρη Αχαρνών και μάλιστα διετέλεσε Πρόεδρος του ομώ-
νυμου Τοπικού Συλλόγου. 
Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων. Αιωνία των 
η μνήμη.

Ευχαριστήριο 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ολόθερμα το προ-

σωπικό των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών της 
κυρίας Φανής Δέδε και την ίδια προσωπικά για την 
ευγενική της προσφορά προς το Ταμείο Ενορια-
κής Δράσης και να ευχηθούμε ο Τριαδικός Θεός 
να της χορηγεί υγεία και επιτυχίες .
 

Το Τ.Ε.Δ. του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αχαρνών 

«Έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 57 ετών ο 

Βασίλης Τσιούλαρης 
ο γνωστός σε όλους μας «Βασιλάκης». Ο Βασιλάκης 

ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες 

των Αχαρνών που θα μείνει αξέχαστη σε όλους 

όσους τον γνωρίσαμε…

Καλό παράδεισο θα έχει σίγουρα, είναι από εκείνες 

τις ψυχές που σε πείθει ο θρύλος που λέει, 

πως τις άγιες μέρες ο θεός «παίρνει» όσους θέλει 

να έχει δίπλα του, όσους στη ζωή είχαν άγια 

και αγνή ψυχή, όπως ακριβώς ο Βασιλάκης!
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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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΙΕΡΩΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 
Ώρα: 18.00 – Μέγας Εσπερινός - Εξομολόγηση

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ώρα: 07:00 - Ακολουθία των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 
Ώρα: 18:00 - Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός των Χριστουγέννων χοροστατού-
ντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιλίου – Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ . 
Ακολούθως θα ψαλλούν τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ 
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Ώρα: 07:00 - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστό-
μου.

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016
Ώρα: 7.30 - Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Ώρα: 17.00 - Η Γιορτή των Παιδιών. Πλούσιο Μουσικο – Θεατρικό 
 Παιδικό Πρόγραμμα . Κλείσιμο γιορτής με πυροτεχνήματα.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Ώρα 7.00 - Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

Κυριακή , 17 Ιανουαρίου 2016: ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ώρα: 07:30 - Ακολουθία των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών.
Ώρα: 18:00 - Εσπερινή Ακολουθία - Ιερά Εξομολόγηση.

Δευτέρα , 18 Ιανουαρίου 2016: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Ώρα: 07:00 - Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.
Ώρα: 18:00 - Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός των Θεοφανείων - Ιερά Εξομολόγηση.

Τρίτη , 19 Ιανουαρίου 2016: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ώρα: 7:00 - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου - 
ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.
 Με το πέρας της τελετής , θα ακολουθήσει ο αγιασμός όλων των Ι.Χ. αυτοκινήτων ένα προς 
ένα, ως ευλογία προσπάθειας μείωσης των ατυχημάτων. 
  

Εκ της Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά 
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3/1/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Πλ. Αγίου Νικολάου 5. 

ΤΗΛ. 210 2467156

4/1/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 

56. ΤΗΛ. 210 2477556

5/1/2016 ΤΡΙΤΗ 
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 

Πάρνηθος 121. 

ΤΗΛ. 210 2465660

6/1/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Πάρνηθος 23. 

ΤΗΛ. 210 2464914

7/1/2016 ΠΕΜΠΤΗ 

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23. 

ΤΗΛ. 210 2465432

8/1/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Δεκελείας 41. 

ΤΗΛ. 210 2466690

9/1/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Λεωφ. Αθηνών 40. 

ΤΗΛ. 210 2461015

10/1/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

Λεωφ.Δημοκρατίας 222. 

ΤΗΛ. 210 2312615

11/1/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Αγίου Διονυσίου 4. 

ΤΗΛ. 210 2407559

12/1/2016 ΤΡΙΤΗ 

ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πάρνηθος 170. 

ΤΗΛ. 210 2406400

13/1/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Λεωφ. Αθηνών 23. 

ΤΗΛ. 210 2465432

14/1/2016 ΠΕΜΠΤΗ 

ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

Κιουρκατιώτη 25. 

ΤΗΛ. 210 2462194

15/1/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Φιλαδελφείας 64. 

ΤΗΛ. 210 2467050

16/1/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Αριστοτέλους 86. 

ΤΗΛ. 210 2468746

17/1/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ 

Φιλαδελφείας 157. 

ΤΗΛ. 2130 146658

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από  06- 12- 2015 Έως 20-12-2015

Στις εφημερίες των Φαρμακείων, διανυκτερεύει ένα κάθε βράδυ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μεταπτυχιακό Σχολικής Ψυχολογίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συµβουλευτική σε: Γονείς, Ζευγάρια, Ενήλικες, Παιδιά.
Για θέματα:

Διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων 
- Υπογονιμότητας Διαχείρισης άγχους 

-Διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων (φόβου, θυμού κλπ) 
- Πένθος παιδιών -Δυσκολιών των παιδιών 

στη σχολική μελέτη και ενδοσχολική συμπεριφορά.

Ιατρείο: Δεκελείας 75 Α - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2441257 και 6932 136530, 

Mail:karagianniteo@yahoo.com 

Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ενηλίκων & παίδων

Μαρσώνη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου
τ. ιατρός Λαϊκού Νοσοκ. και παίδων Αγλαϊα Κυριακού

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας & κλινικής Ανοσολογίας
Αλλεργικά τεστ, Αλλεργικό άσθμα, Αλλεργική ρινίτιδα, Τροφικές 

αλλεργίες, Αλλεργία σε φάρμακα, Δερματίτιδες (έκζεμα – κνίδωση – 
αγγειοοίδημα), Ανοσοθεραπεία, Latex

Πάρνηθος 9 & Μουστακάτου – Αχαρναί – Τ.Κ. 13674
Τηλ.: 210 2442322 και 6936 972 336

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6972 996421

e-mail : vmatzaraki@gmail.com

Βασιλική Α. Ματζαράκη MD, PhD
Καρδιολόγος

Τ. Επιμελήτρια Καρδ. Κλινικής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ιωακείµ Α. Αγνιάδης  M.D.
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Επιστ. Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Λ. Πάρνηθος 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13671, 1ος όροφος

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6946 791668

Τηλ.: 698 5861 697

Η «ΣΚΑΛΟΤΕΝΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» τώρα και E-shop όλη η γκάμα από σκάλες 
για τους επαγγελματίες - και όχι μόνο - στο www.skalotechnikiacharnon.gr
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
 t Ενδοσκοπήσεις t Παιδο ΩΡΛ t Νευροωτολογία - 

t Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
t Έλεγχος ιλίγγου t Εμβοών 

-tΑλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 tΘεραπεία Ροχαλητού

t Διαταραχές φωνής t Αντιμετώπιση
     Δευτ. και Παρ.: 9.30-12.30 - Δευτ. έως Παρ. 17.30 - 21.00 

Φιλαδέλφειας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673
Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

13674

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡHD ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας
tΠιστοποιημένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
t Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών.
t Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική μέσω της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), 

tΔιαδερμική αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας.
tΣτο Ιατρείο γίνεται υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθμού και πιέσεως.

Ιατρείο : Χαρ. Τρικούπη 197, 14564 Κηφισιά 
Τηλ. 2130365669 – Κιν. 6998070000 - e-mail: dimitris@damaskos.com

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 6946 362983 και 6972 537625

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ 
ΣΑΛΟΝΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΘΗΚΕΣ – ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΤΙΒΑΝΙ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΘΟΠEΔΙΚΑ LATEX

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΝΟΥΛΑΠΙΑ

Στα μέτρα που θέλετε ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ευκολίες πληρωμής

ΣΤΡΩΜΑΤΟΛΥΣΕΙΣ KALLAS STROM
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