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Βάσει Νόμων και Κ.Υ.Α. οι Δήμοι υποχρεούνται να έχουν 
πραγματικά ισοσκελισμένους Προϋπολογισμούς

Πολιτική κρίση στην παράταξη 
Κασσαβού φέρνει το δάνειο!

Τους πρώτους τριγμούς στη δημαρχιακή παράταξη Κασσαβού 
προκάλεσαν οι απουσίες από το Δημοτικό συμβούλιο με θέμα 
τη λήψη απόφασης για σύναψη δανείου, της προέδρου του Δ.Σ 
Μαρίας Χαριτίδου, των Αντιδημάρχων Αναστασίου Χίου, Θεόφιλου 
Αφουξενίδη και Χαράλαμπου Ορφανίδη και των Δημοτικών 
Συμβούλων της πλειοψηφίας Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Σπύρου 
Κατσούρου, Εύης Παντελιά, Στέργιου Πεδιαδίτη και Γιώργου 
Σταύρου .

Να σημειώσουμε ότι το κλίμα είχε αρχίσει να διαφαίνεται 
από την πρώτη, συνεδρίαση - πριν από έναν μήνα- με θέμα το 
δάνειο όταν απουσίαζε από το Δ.Σ ο αντιδήμαρχος οικονομικών 
Θεόφιλος Αφουξενίδης και είχε αποχωρήσει η πρόεδρος του Δ.Σ 
Μαρία Χαριτίδη.

Άμεση ήταν η άμεση αντίδραση του Δημάρχου που ουσιαστικά 
… παραίτησε από Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό σύμβουλο 
Χαράλαμπο Ορφανίδη

Στην θέση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος με απόφαση που 
έχει ήδη αναρτηθεί στην Διαύγεια τοποθετήθηκε ο νυν Πρόεδρος 
της Επενδυτικής και επί χρόνια επιστήθιος φίλος και στενός 
συνεργάτης του Δημάρχου, αλλά και ο πρώτος σε σταυρούς 
εκλογής, Γιώργος Σιδηρόπουλος (Γκαγκάριν). 

Από την Διαύγεια ενημερωθήκαμε όλοι και για μία ακόμη 
απόφαση τροποποίησης 

που αφορά την αντιμισθία των Αντιδημάρχων. Συγκεκριμένα 
πλέον αντιμισθία δεν θα λαμβάνει ο νυν Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Θεόφιλος Αφουξενίδης, αλλά ο Παιδείας και 
Πολιτισμού Στάθης Τοπαλίδης. Υπενθυμίζουμε πως δικαίωμα 
αντιμισθίας δεν έχουν όλοι οι Αντιδήμαρχοι σε έναν δήμο, αλλά 
μόνο οι 6 από τους 8. Πηγή: http://www.acharnorama.gr

Υψηλές συναντήσεις 
του Παν. Γρηγοριάδη 

Συνάντηση του 
Παναγιώτη Γρηγοριάδη 
με τον αρχηγό του 
Ρωσικού στόλου, 
Ναύαρχο Βίκτωρ 
Τσερκόφ. Φωτογραφία 
ντοκουμέντο, που 
επιβεβαιώνει τις 
πολιτικές κινήσεις του 
Παναγιώτη Γρηγοριάδη, 

με τον αρχηγό του Ρωσικού Στρατού αλλά και ανώτατων 
πολιτικών προσώπων του περιβάλλοντος του Ρώσου Προέδρου 
Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με πληροφορίες οι συναντήσεις 
έχουν σχέση με επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν 
το Δήμο Αχαρνών. 

Μονόδρομος φαίνεται πως είναι η επιλογή του δανείου από τη 
δημοτική αρχή προκειμένου να ισοσκελίσει τον Προϋπολογισμό 
του 2016. 

Βάσει νόμων και των υπουργικών αποφάσεων οι δήμοι υποχρε-
ούνται να έχουν πραγματικά ισοσκελισμένους Προϋπολογισμούς, 
που σημαίνει ότι τακτική του παρελθόντος, των εικονικών εγγρα-
φών, δεν είναι πλέον αποδεκτή. 

Συνεπώς οι επιλογές όλων των δήμων είναι, είτε να συνάψουν 
δάνειο ισοσκέλισης, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Τρικάλων που 
θα λάβει δάνειο ισοσκέλισης ύψους 8,7 εκ ευρώ. Είτε να τεθούν 
υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου (κάτι σαν εσω-
τερική τρόικα) όπως ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος υπό την εντο-
λή του Οικονομικού Παρατηρητηρίου αύξησε τα δημοτικά τέλη το 
2015 κατά 50%. 

Οι οριζόντιες περικοπές που επιβάλλει το Οικονομικό Παρατηρη-
τήριο είναι, η μείωση των έργων, η αύξηση των δημοτικών τελών 
και η «τυφλή» μείωση των λειτουργικών εξόδων και του μισθολο-
γικού κόστους. 

Η Δημοτική Αρχή επιλέγει τη λύση του δανείου ισοσκέλισης προ-
κειμένου να επιτύχει μια πιο ήπια οικονομική προσαρμογή, να έχει 
τη δυνατότητα να εκτελέσει έργα υποδομής σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια και να μην μεταφερθεί το βάρος του υψηλού δανει-
σμού και κακής διαχείρισης προηγούμενων ετών στους δημότες 
μέσω των δημοτικών τελών. 

Ο Δήμος Αχαρνών την περίοδο Στριφτού έλαβε δάνειο 35 εκ 
ευρώ. Η περίοδος Φωτιάδη σηματοδοτείται από νέο δανεισμό 
γύρω στα 20 εκ ευρώ. 

Όπως όμως έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, σημα-
ντικότερο και από το ποσό χρέους, είναι η ικανότητα εξυπηρέτη-
σης του. 

Επί διοίκησης Φωτιάδη ξεκίνησε η αποπληρωμή του δανείου των 
35 εκ ευρώ, η οποία (αποπληρωμή) σταματά επί διοίκησης Ντού-
ρου. Αυτή η διακοπή παραλίγο να στοιχίσει τότε σε όλη την Ελλά-
δα την 5η δόση του δανείου από το ΔΝΤ λόγω ότι το δάνειο των 
35 εκ. ευρώ είχε συναφθεί με τράπεζα του εξωτερικού (Goldman 
Sachs). 

Η διοίκηση Ντούρου έκανε επίσης αναδιάρθρωση των υπόλοι-
πων δανείων λαμβάνοντας χρονική επιμήκυνση – άρα επιβάρυν-
ση του συνολικού ποσού αποπληρωμής– και εξασφάλισε περίοδο 
χάριτος 3 χρόνια. 

Ο Δήμος, από το 2014 πληρώνει περί τα 110 χιλ ευρώ κάθε μήνα 
για εξόφληση δανείων, ενώ από το 2016 το ποσό της δόσης έχει 
φτάσει τα 249 χιλ ευρώ. 

Με όπλο στην ομαλή εξυπηρέτηση των δόσεων των δανείων 
και στον περιορισμό των δαπανών που φτάνει τα 3,5 εκ ευρώ για 
το 2016 η δημοτική αρχή ζητά νέο δάνειο από το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων προκειμένου να ισοσκελίσει τον Προϋ-

πολογισμό.

Ένα δάνειο που φέρνει πολιτικές αναταράξεις στην δημοτική 

αρχή, ωστόσο όπως όλα δείχνουν είναι μονόδρομος. 

Μένει να δούμε αν η δόση που θα καθοριστεί από τα σύμβαση 
και τους όρους του δανείου είναι ένα ποσό που ο Δήμος μπορεί να 
αντέξει αφού η αποπληρωμή του θα είναι χωρίς περίοδο χάριτος.

Μονόδρομος για τον Δήμο Αχαρνών 
το δάνειο ισοσκέλισης Προϋπολογισμού! 

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
Με λαμπρότητα κατάνυξη η τελετή της λιτάνευσης.

 

Φωτορεπορτάζ σελ. 9

Πλούσιο σε εκδηλώσεις, θέαμα 
και τραγούδι το καλλιτεχνικό 

το πρόγραμμα του πανηγυριού. 

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές



Κυριακή 8 Μαΐου 2016�

Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

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
Σύμβουλος Έκδοσης: 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. 

Διαδίκτυο: Κώστας Ζίγκηρης
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 

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,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. 

Σχολιασμός πολιτικής επικαιρότητας

Το ασφαλιστικό τοπίο γίνεται τοπίο των Παθών, μετά 
την ψήφιση το νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που 
προβλέπει:

-Μείωση των νέων συντάξεων έως 30%
-Μείωση των αναπηρικών ως και 40%.
-Ασφάλιση μετά τα 25 έτη
-Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που παίρνουν 

την μορφή φορολογικής επιβάρυνσης
Και αυτό γιατί δεν θίγεται μόνο η αγορά που καλείται 

να αντιμετωπίσει μια περαιτέρω μείωση της αγοραστι-
κής δύναμης, αλλά και βαθύτερα το Σύνταγμα καθώς 
δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα μεταξύ εργαζόμενου και κράτους.

Την στιγμή που θα έπρεπε να κάνουμε τονωτικές ενέσεις σε μια 
εξαντλημένη από τα μνημόνια αγορά, επιχειρούμε να της κάνουμε 
ευθανασία για να γλυτώσουμε μια και καλή από αυτή.

Την στιγμή που θα έπρεπε να υπερασπιζόμαστε την αρχή της 
ισότητας μεταξύ των εργαζομένων, την αρχή της αναλογικότητας 
μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων και την αρχή της αλληλεγ-
γύης, ταπεινώνουμε την μεσαία τάξη γιατί δεν μπορούμε να τα πά-
ρουμε από την αστική, για να παραστήσουμε τους δίκαιους σε ένα 
λαό που δε πρόλαβε καν να προσευχηθεί για τα δικαιώματα του.

Δυστυχώς όμως, ο ρόλος του Πόντιου Πιλάτου αποδείχθηκε και 
ιστορικά χειρότερος, από το ρόλο των σταυρωτών. Γιατί πολύ απλά 
ενεργούσε άδικα, υπό το κράτος δικαίου.

Η ισορροπία εργασίας και ζωής, που αποτελεί θεμελιώδες δικαί-
ωμα του ανθρώπου καταργείται όμως συνολικότερα από το σχέ-
διο της ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα, που επιχειρεί να 
νομιμοποιήσει την απορρύθμιση της εργασίας και της κοινωνικής 
προστασίας, ακόμη και στη Γαλλία όπως είδαμε πρόσφατα, που θε-
ωρείται πατρίδα του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου».

Η επισφαλής εργασία που καταργεί την πλήρη απασχόληση, η 
επισφαλής κοινωνική ασφάλιση που μεταφέρει τα βάρος της βι-
ωσιμότητας των ταμείων από το κράτος στον εργαζόμενο, και οι 
υποτυπώδεις παροχές προς τους άνεργους προκειμένου να τους 
εντάξουν βίαια, χωρίς βούληση στην καινούργια δουλική εργασια-
κή πραγματικότητα, δημιουργούν τις συνθήκες για μια «ξείγκλωτη» 
Δημοκρατία.

 Η παραπλάνηση από το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού που 
αντιπαράγει αντισώματα σε κάθε κοινωνική δομή που έχει παρα-
χθεί, προκειμένου για την οικονομική ευημερία ποιών; Κρατών δί-
χως λαούς…

Οι αγωνιστικές ολονυχτίες των Γάλλων ενάντια στο νομοσχέδιο 
που αποτεφρώνει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, θα 
πρέπει να βάλουν σε σκέψεις όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς…

Η αρχή της ανταγωνιστικότητας κύριοι δεν μπορεί να διαμορφώνει 
τον Χάρτη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο Χάρτης των Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων θα πρέπει να διαμορφώνει και να ΡΥΘΜΙ-
ΖΕΙ την ανταγωνιστικότητα της αγοράς , έτσι ώστε να 
μην καταλήγει βλαπτική για τον άνθρωπο.

Όσο για τις ανεξάρτητες αρχές ανταγωνιστικότητας, 
σε καμία δημοκρατία, σε κανένα σύνταγμα δεν μπο-
ρούν να αντικαταστήσουν το κράτος.

Και αυτό πρέπει να γίνει βίωμα όλων των τάξεων.
Η σταύρωση δεν επιλέγει τον χαμουτζίκο πάντοτε. 

Ενίοτε, επιλέγει και αυτόν που την χειροκροτεί, προ-
κειμένου να καταστεί σαφές, ότι δεν έχει προτιμήσεις 
όταν πρόκειται για την αποκατάσταση των συμφερό-

ντων μιας ανώτερης αρχής.
Έπρεπε να κυβερνήσει η αριστερή τάξη και να επιβάλλει το μνη-

μόνιο, για να εμπεδώσουμε ότι όλος ο κόσμος θίγεται, ανεξάρτητα 
από κομματικές πεποιθήσεις και να αρχίσουμε επιτέλους να αντι-
δρούμε…

Πηγή άρθρου: http://new-deal.gr

Σημ.: Η Παναγιώτα Μπλέτα γεννήθηκε στην Λακωνία ενώ μεγά-
λωσε στο Χαλάνδρι. Σπούδασε στη Νέα Υόρκη. ΜΒΑ - Μεταπτυχι-
ακός τίτλος στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, New York 
Institute of Technology BSc Marketing-Management - Πτυχίο στην 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Marketing, City University 
of New York. Δραστηριοποιήθηκε έντονα στο χώρο της Τοπικής αυ-
τοδ ιοίκησης όπου και διακρίθηκε. Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου - Πρό-
εδρος των Δημοτικών Επιχειρήσεων Πολιτισμού.

Το ασφαλιστικό, γίνεται τοπίο των Παθών!!!

Γράφει 
η Παναγιώτα Μπλέτα 

Ευχαριστήριο – Ευχετήριο 
Φίλες και Φίλοι,

Θερμά Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε 

και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.. 

Από καρδιάς  Εύχομαι 

σε όλους Σας, Καλή Ανάσταση!

Φιλικότατα,

Κων/νος Τηλ. Βλαχοδήμος 
τ. Πρόεδρος Δημ. Συμβ. Θρακ/δόνων.

sΕλεύθερο Βήµα Αχαρνών

Ευχές για τις γορτές, µε υγεία και ακαλά µυαλά

Ένα βήµα για προβλήµατα, ιδέες και απόψεις για το ∆ήµο Αχαρνών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΙΛΙΟΥ  - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του  Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών Αχαρνών ευχαριστεί το Σύλλογο Ανέγερσης του Ι.Ν. για 
την μέγιστη προσφορά του στην ανέγερση του Ι.Ν., τις οικογέ-
νειες Φ.Δημόπουλου - Στ. Ράπτη, Δ. Μαραγιάννη - Ελ. Ράπτη, 
τον ΑΘ. Μαρτίνο καθώς και τον Δήμαρχο Αχαρνών   για την

βοήθεια τους.
Τιμούμε την μνήμη του αειμνήστου Δημητρίου Ράπτη για 

την προσφορά του οικοπέδου του στο οποίο ανεγέρθηκε ο 
παλαιός Ναός.

Τιμούμε την μνήμη του αειμνήστου Χρήστου Κατσιγιάννη και 
των συνεργατών του ο οποίος είχε εκδώσει την άδεια οικοδο-
μής  του Ναού.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο



Κυριακή 8 Μαΐου 2016 �

• Οι επισκέψεις στην Τουρκία της Γερμανίδας Καγκελαρίου, έχει 
βαθύτερο σκοπό πέραν του προσφυγικού. Το Τουρκικό πολεμικό 
υλικό είναι κατασκευής των ΗΠΑ. Η Ρωσία προς το παρόν φαίνεται 
ψυχρή με την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να φερθεί επιθετικά 
για να μην χαθεί αυτή η τεράστια αγορά. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
η Τουρκία για όπλα, θα στραφεί στην Γερμανία και την Γαλλία. 

• Οι Κινέζοι λένε, από το να δωρίζεις ένα ψάρι κάθε μέρα στον γεί-
τονά σου που δυστυχεί πιο έξυπνο είναι να τον μάθεις να ψαρεύει. 
Οι Ρώσοι λένε, εάν ένας άνθρωπος αποφάσισε να πνιγεί, δεν μπο-
ρείς να τον σώσεις. Οι Γερμανοί λένε, όταν μια αγελάδα σου δίνει 
γάλα, μη την σφάζεις. Οι Εγγλέζοι λένε, Ανατολή ή Δύση, η πατρί-
δα είναι καλύτερη. Οι Έλληνες λένε, στερνή μου γνώση να σε είχα 
πρώτα. Όλα αυτά είναι η σοφία των λαών από την καθημερινή πρά-
ξη. Δε χρειάζεται να είσαι ο θεωρητικός διδάκτωρ. Απλά είναι η κα-
θημερινότητα που ζούμε. 

• Kάτι φταίει, μα τι φταίει; Κλαίνε οι νοικοκυραίοι και γελούν οι 
λωποδυταραίοι. Κάτι φταίει, μα τι φταίει; Κόπηκαν τα δανεικά και 
η Ελλάδα ξεπουλά, τα χρυσά τα ασημικά. Κάτι φταίει, μα τι φταίει; 
Είναι ένας στημένος γρίφος και γελά ο τοκογλύφος. Αχ πατρίδα 
δύσμοιρη, από σένα αγόρασα λαϊκό λαχείο και από τύχη έπιασα 
τα έτσι μου τα δύο. 

• Έλληνας είναι αυτός που σκέπτεται ελληνικά και όχι μόνο από 
καταγωγή. Δηλαδή αυτός που έχει ελληνική παιδεία, την αποδέχε-
ται, την σέβεται και την εκτιμά. 

• Και οι δεξιοί και οι πασόκοι και οι αριστεροί είμαστε όλοι Έλ-
ληνες. Αυτό που πάθαμε τα τελευταία σαράντα χρόνια, το πα-
θαίνουμε εδώ και δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Πότε επιτέλους θα 
λογικευτούμε. Πότε το εγώ, θα το κάνουμε εμείς. Άραγε μπορού-
με να το περιμένουμε; Προσωπικά δεν το νομίζω. 

• Κάποτε οι Έλληνες πολιτικοί θα καταλάβουν, ότι ο μόνος που 
τους συμπεριφέρεται έντιμα, είναι ο Γερμανός Σόϊμπλε, λέγοντάς 
τους ότι, κύριοι δεν αντέχεται το ευρώ. Ψάξτε για άλλη λύση. Η Ευ-
ρώπη είναι εδώ και είστε πάντα καλοδεχούμενοι. 

• Όταν ένας άνθρωπος αρνείται τα λεγόμενά σου, αλλά κάθε 
τόσο σε πλησιάζει για να συζητήσετε κάτι, καταλαβαίνεις ότι, κάτι 
θέλει να αντλήσει από την σκέψη σου. Εγώ υποκρίνομαι ότι δεν το 
καταλαβαίνω και με όλη μου την καλή διάθεση συζητώ μαζί του. 
Εάν αισθάνεται ότι παίρνει από μένα μια χρήσιμη γνώμη, ποτέ δεν 
θα του την αρνηθώ. 

• Εφόσον οι κυβερνήσεις μας με τον ΕΜΦΙΑ φορολογούν την ιδιο-
κτησία των πολιτών που δεν παράγει εισόδημα, οδηγούμεθα στην 
κατάργηση της ιδιοκτησίας, δηλαδή στο δόγμα του κομμουνισμού 
που αυτοκαταργήθηκε από τους λαούς. Αυτό υπονομεύει την Δη-

μοκρατία και οδηγεί στον ολοκληρωτισμό. 

• Η πλειονότητα των συνανθρώπων μας, δεν μπορεί να νικήσουν 
τον φόβο τους για το άγνωστο, τον οποίο, έχουν συστηματικά και 
μεθοδικά σκοπό να μας τον εμφυτεύουν από την βρεφική μας ηλι-
κία, οι θρησκείες για τους δικούς τους λόγους, τον οποίο φόβο 
μας τον νικάμε, ζώντας τον, βιώνοντάς τον και παίρνοντας με την 
νοημοσύνη μας τα κατάλληλα μέτρα για να τον αντιμετωπίσου-
με. Τι ποιο λογικό. 

• Όταν κλωτσάς την τύχη σου, αυτή απομακρύνεται. Το σωστό είναι 
να την καλοπιάνεις. Η σοφία της ζωής μας, αυτό που διαπιστώνουμε 
κάθε μέρα και είναι ο πιο σωστός δάσκαλος. 

• Όταν λέμε κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, εννοούμε απλοϊκά το 
εξής: Για να αδυνατίσεις καλέ μου άνθρωπε, τρως λαχανικά. –Μα 
γιατί το λες αυτό; Και οι αγελάδες τρώνε μόνο χόρτα και γίνονται 
τετράπαχες. Επομένως, η ισορροπία είναι το νόμισμα όρθιο. Δηλα-
δή, παν μέτρον άριστον. 

• Ο έρωτας εκφράζεται με το κορμί μας, η αγάπη εκφράζεται με την 
ψυχή μας. Τελειώνει όταν τελειώσει η ψυχή μας. Έτσι αισθάνονται 
όσοι έχουν αγαπήσει. Ελπίζω να μην είναι λάθος. 

• Ο υπόκοσμος παράγει μαύρο χρήμα παράνομα. Η ελίτ παράγει 
μαύρο χρήμα σύννομα. Ο υπόκοσμος προσφέρει τις υπηρεσίες του 
στην ελίτ. Η ελίτ τα παίρνει από όλους μας. Εμείς που δεν είμαστε 
ούτε υπόκοσμος ούτε ελίτ, τι πρέπει να κάνουμε. Ιδού η απορία. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μ ι κ ρ έ ς  Ε ι δ ή σ ε ι ς Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

Δείτε στο menidiatis.blogspot.com πλούσια φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων

Ας ξεκινήσουμε με μια ευχή, που έχει πολλαπλά μηνύματα, που ψα-
ρέψαμε στο διαδίκτυο: «Η ανθρωπότητα να ξεφύγει από τα Πάθη της 
και η τεχνολογία να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο σε όλο τον κόσμο 
και ιδίως στους δοκιμαζόμενος λαούς. Ο κόσμος ας κάνει βήματα Πολι-
τισμού και Αγάπης και οι πολιτικοί μας ας αναλογιστούν τα λάθη τους 
διαχρονικά!»

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται η χώρα, μετά την 48ωρη απεργία 
(Παρασκευή 6 Μαΐου και Σάββατο 7 Μαΐου) που εξήγγειλε ΓΣΕΕ και 
ΑΔΕΔΥ εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου για ασφαλιστικό και φο-
ρολογικό στην Ολομέλεια της Βουλής. Στην απεργία συμμετέχουν, οι 
εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτο-
διοίκηση, οι γιατροί, οι δημοσιογράφοι και άλλοι.

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2016 θα πραγματοποιηθεί ο 5ος Ποδηλατικός 
Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών, ο οποίος διοργανώνεται από το ΕΠΙΣΚΗ-
ΝΙΟΝ και τον Δήμο Αχαρνών. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 17:00 από το 
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου στην Ακρόπολη με ενδιάμεσες στάσεις στα 
σημαντικότερα μνημεία των Αχαρνών και ο τερματισμός θα γίνει στο 
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών.

Μετ’ εμποδίων έγινε η τελετή Ανάστασης στον Ιερό Ναό Αγίου – 
Δημητρίου Αχαρνών, εξ αιτίας της απανωτές ρίψης πυροτεχνημάτων, 
στη Λεωφ. Δημοκρατίας μπροστά στο Ναό, στα κεραμίδια της Εκκλη-
σίας και στους γύρω ακάλυπτους χώρους, που άρχισαν 10΄ πριν την 
τελετή - ειδικότερα την ώρα που ψάλλοταν το «Χριστός Ανέστη» και 
συνεχίστηκαν μετά την τελετή. Οι βροντεροί ήχοι των κροτίδων και 
βαρελότων, μάλιστα ορισμένοι έμοιαζαν και με ήχο δυναμίτη, υπερ-
κάλυψαν τα εξωτερικά μεγάφωνα, με αποτέλεσμα να μην ακούγεται, 
ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε το «Χριστός Ανέστη». Κάτω από αυτή την κα-
τάσταση, ο ιερεύς του Ναού Κωνσταντίνος Πρίμπας, εξήλθε του Ναού 
ώρα 12 τα μεσάνυκτα του Μεγάλου Σαββάτου, τέλεσε την ακολουθία 
της Ανάστασης μέσα σε τρία λεπτά και αμέσως ξαναμπήκε στο Ναού 
για την συνέχιση της τελετής. 

Το θέμα του προϋπολογισμού στο Δήμο Αχαρνών, εξακολουθεί να εί-
ναι μια ανοιχτή πληγή που ενδεχομένως να επιφέρει τρικυμίες οικονο-
μικές, θεσμικές και συνοχής. Οι εκπλήξεις – αναμενόμενες και μη - είναι 
προ των πυλών. Οι πληροφορίες λέγανε πως ο η έγκριση του προϋπο-
λογισμού του Δήμου και Ν.Π. θα γίνει περί τα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο εν-
δέχεται να έχουμε νέες παρεμβάσεις, που σημαίνει καλό Σεπτέμβρη και 
βλκέπουμε. Να πούμε πως σήμερα εγκεκριμένο προϋπολογισμό έχουν 
τα Ν.Π. «ΑΡΩΓΗ, και Πολιτισικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. 

Μια συνάθροιση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οργανώθηκε και πραγ-
ματοποιήθηκε με πρωτοβουλία, όπως φαίνεται, από την Τοπική Ορ-
γάνωση ΠΑΣΟΚ Μενιδίου, την περασμένη εβδομάδα,. Βέβαια έχουμε 
συνηθίσει κάπου - κάπου από τις ημερίδες που οργανώνει με ομιλη-
τές βουλευτές ή πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος. Στην συγκε-
κριμένη συνάθροιση, όπως μας πληροφόρησαν, κλήθηκαν και πήραν, 

η Βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου, οι πρώην Δήμαρχοι Τάσος Μου-
στακάτος και Σωτήρης Ντούρος, οι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι Δημή-
τρης Δαμάσκος, Τάκης Ντούρος και Νίκος Γκασούκας, οι νυν δημοτικοί 
σύμβουλοι Μιχάλης Βρεττός και Παν. Αναγνωστόπουλος, το στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ Μενιδίου Δημήτρης Αλεξίου, ο πολιτευτής Σπύρος Βρεττός 
και φυσικά ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Τ.Ο. Απόστολος Ξυλο-
γιάννης και Μπάμπης Υφαντής. Θέμα συζήτησης ήταν το δάνειο που 
θέλει να πάρει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός 
για να ισοσκελιστεί και να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου για 
το 2016. Επειδή στην αρχή της συζήτησης ο πολιτευτής Σπύρος Βρετ-
τός έθεσε θέμα η όλη συζήτηση να γίνει ως ΠΑΣΟΚ, διαφώνησε και 
αποχώρησε ο Μιχάλης Βρεττός. Η συζήτηση συνεχίστηκε, αλλά δεν 
γνωρίζουμε λεπτομέρειες, ούτε τι σκοπούς θα επιδιώξουν, ούτε τον 
τρόπο παρέμβασης. Γνωρίζουμε μόνο, πως θα επισκεφθούν τον Δή-
μαρχο, να ζητήσουν περισσότερα στοιχεία. Μια άλλη ανεπιβεβαίω-
τη πληροφορία λέει, πως κάτι ανάλογο σκέπτονται και στην ΔΗΜ. Τ.Ο 
Νέας Δημοκρατίας. Καλά όλα αυτά, το ερώτημα είναι, θα έχει φέτος 
Προϋπολογισμό ο Δήμος ή όχι ; Μήπως γίνεται προετοιμασία για έντα-
ξη στο Παρατηρητήριο; 

Εγκαταλελειμμένα, φοβισμένα και ταλαιπωρημένα εντόπισαν οι 
άντρες του Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών τέσσερα ανήλικα παιδιά-
αδέρφια, 6,7,9 και 14 ετών στον καταυλισμό ΚΑΠΟΤΑ. Τα παιδιά ζούσαν 
στον καταυλισμό και σύμφωνα με πληροφορίες είχαν εγκαταληφθεί 
από τη μητέρα τους, πριν από δεκαπέντε μέρες. Όλο αυτό το διάστημα, 
το μεγαλύτερο σε ηλικία αδελφάκι φρόντιζε τα μικρότερα περιμένο-
ντας τη μητέρα τους να επιστρέψει. Η αστυνομία έφτασε στον εντο-
πισμό τους μετά από καταγγελία και οι αστυνομικοί προσέγγισαν με 
ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον το περιστατικό, μετέφεραν τα παιδιά 
στο Α.Τ Αχαρνών και τα φρόντισαν μέχρι τη στιγμή που άνθρωποι από το 
«Χαμόγελο του Παιδιού» πήραν τα παιδιά, μετά από Εισαγγελική παραγ-
γελία, για να τα φιλοξενήσουν ωσότου παρουσιαστεί η μητέρα τους.

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΗΜ.ΤΟ Αχαρνών Θρακομακε-
δόνων η διανομή τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης 
μας. Η ΔΗΜ.ΤΟ διανέμει περισσότερα από 50 δέματα αγάπης, σε οικο-
γένειες της δήμου μας, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και 
περιλαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης ( μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, ζά-
χαρη, κρέας κ.λ.π.).Η ενίσχυση της βοήθειας με προϊόντα, ήταν από-
φαση της οικογενείας Μαρτίνου , την οποία και ευχαριστούμε για τις 
παροχές σε είδος προκειμένου η ΔΗΜ.ΤΟ Αχαρνών , να παρέχει ολο-
κληρωμένη βοήθεια σε τρόφιμα τις ήμερες του Πάσχα. στους γονείς 
και τα παιδιά. 

Την «προμήθεια τροφίμων για παροχή σε αστέγους και άτομα που δι-
αβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθη-
μερινής σίτισης και διατροφής», εξασφάλισε η Περιφερειάρχης Αττικής 
Ρένα Δούρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Συγκεκριμέ-
να μέσω των κοινωνικών παντοπωλείων των Δήμων, θα παραδοθούν 

συνολικά 11.970 πακέτα τροφίμων για τους δικαιούχους.Η απόφαση 
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρί-
σης και της στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μέσα από την 
εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Μετά από πολυετή προσπάθεια η «Ζεστή αγκαλιά» απέκτησε επι-
τέλους στέγη, στον προφήτη Ηλία. Κατόπιν αιτήσεως της προέδρου, 
η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από όλο το Δ.Σ. της νέας Δημοτικής 
αρχής, πετύχαμε έναν ακόμη, πολύ σημαντικό στόχο, ανακοίνωσε η 
πρόεδρος Μαρία Ναυροζίδου. . Ύστερα από επικοινωνία με τους εθε-
λοντές, οι οποίοι βρίσκονται πάντα δίπλα στον σύλλογο, την Κυριακή 
10 Απριλίου το πρωί, όλοι μαζί μπήκαν στη διαδικασία να καθαρίσουν 
τον χώρο, που βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Αρωγός μας, η Δ/νση 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών στην οποία νοι-
ώθουμε την ηθική υποχρέωση να εκφράσουμε δημόσια τις θερμές 
ευχαριστίες μας για την πολύτιμη βοήθειά της και την άμεση αποκομι-
δή των απορριμμάτων. Στον νέο μας χώρο πλέον, θα μπορέσουμε να 
υλοποιήσουμε τις δράσεις και να εκφράσουμε έμπρακτα την στήριξή 
μας στις οικογένειες, εφόσον σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο σύλ-
λογος θα έχει την πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινω-
νικής φροντίδας, για την οποία έχει προσπαθήσει πολύ. 

Στο Facebook ψαρέψαμε το εξής σχόλιο : Χίλιοι εξακόσιοι (1600) ορ-
γανισμοί του Ελληνικού Δημοσίου των οποίων τα εποπτεύοντα Υπουρ-
γεία δεν γνωρίζουν το αντικείμενο ενασχόλησης τους ούτε το κόστος 
λειτουργίας τους. Εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) απασχολούμενοι 
σε δημοσίους οργανισμούς των οποίων οι διοικήσεις αρνούνται στο επί-
σημο κράτος την απογραφή τους και το κόστος τους.

Εσένα και εμένα φίλε Συν-Έλληνα μας έχουν ρημάξει στους άμε-
σους φόρους, στις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, στις αυξή-
σεις του ΦΠΑ και των άλλων έμμεσων φόρων στα καύσιμα, στα ποτά, 
στα τσιγάρα μειώνοντας έτσι το όποιο εισόδημα, μας έχει απομείνει. 
Μειώνουν τις συντάξεις και λένε ψέματα, καταργούν στην πράξη το 
κοινωνικό κράτος (κατάργηση ολοήμερου σχολείου), ΓΙΑΤΙ;
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΠΑΜΠΗ ΟΡΦΑΝΙΔΗ 
«Προσωπικά θα συνεχίσω τις προσπάθειες μου 

σαν μέλος του δημοτικού συμβουλίου. 
Από κει δεν μπορεί να με διώξει κανείς».

Αγαπητοί συντοπίτες,

Με έκπληξη πληροφορήθηκα, το μεσημέρι της Με-
γάλης Πέμπτης, την αποπομπή μου από τη θέση του 
αντιδημάρχου περιβάλλοντος και πρασίνου, με από-
φαση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

Έκπληξη και απορία συνάμα, καθώς ουδείς από τη 
Δημοτική Αρχή δε φρόντισε, ως όφειλε, σεβόμενος 
την πολυετή συνεργασία μας να μ ενημερώσει για την 
απομάκρυνση μου από τη θέση του αντιδημάρχου 
χωρίς προηγουμένους να ’χει συμπληρωθεί ο χρόνος 
της θητείας μου.

Η απορία δυναμώνει από το γεγονός ότι η απόφαση 
στερείται αιτιολόγησης, που αποδεικνύει ότι πάρθηκε 
στα βιαστικά, υπό το καθεστώς έντονης συναισθηματι-
κής φόρτισης και χωρίς επαρκή επιχειρήματα.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του δημάρχου ήρθε λίγα εικοσιτε-
τράωρα μετά τη συνειδητή κι απολύτως αιτιολογημένη απουσία 
μου από το δημοτικό συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα της λή-
ψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δικαιολογημένος, λοιπόν, μπορώ να ισχυριστώ ότι η αποπομπή 
μου συνδέεται άμεσα με τη στάση μου απέναντι σε αυτό το κρίσι-
μο ζήτημα για τον τόπο, για το οποίο όρθωσα το ανάστημα μου ως 
ελεύθερος και νοήμων αυτοδιοικητικός άντρας.

Θεωρώ ότι ο κ. Κασσαβός προτίμησε να με αποπέμψει για να 
προειδοποιήσει όλους όσοι τολμούν και δεν «αγκιστρώνονται σε 
καρέκλες» για το μέλλον που τους περιμένει.

Αγαπητοί συνδημότες

Ο κ. Κασσαβός με απομάκρυνε όχι γιατί δεν έκανα καλά τη δου-

λειά μου στον τομέα που με είχε τοποθετήσει, ούτε 
επειδή υπέπεσα σε ατοπήματα ή υπήρξαν κατηγορίες 
εναντίον μου.

Με απέπεμψε με βάση τη λογική της: «Επίδειξης δύ-
ναμης». Αντί να προτιμήσει τη σύγκλιση, τη συνεννό-
ηση και τη συνεργασία. Αρχές που χρειάζεται η πόλη 
μας για να προχωρήσει μπροστά.

Η αλήθεια είναι ότι:

Αποπέμφθηκα γιατί διατήρησα την άποψη και την 
κρίση μου.

Αποπέμφθηκα γιατί προσπάθησα να σπάσω το καρ-
κίνωμα των ημετέρων.

Αποπέμφθηκα γιατί δεν άρεσε η κοινωνική μου συμπεριφορά 
στην αυλή του Δημάρχου.

Αποπέμφθηκα γιατί συνεργάστηκα άψογα με τους υπαλλήλους 
του Δήμου

Καλώ τη δημοτική ομάδα της παράταξης μου να πάρει θέσει θαρ-
ρετά και δημόσια αν συμφωνεί με την απόφαση του δημάρχου.

Καλώ το δημοτικό συμβούλιο να αρθρώσει, επιτέλους, πολιτικό 
λόγο και να μην ασχολείται με κουτσομπολίστικες διαδόσεις, κου-
τοπόνηρες υποθέσεις και βυζαντινή καμαρίλα.

Προσωπικά θα συνεχίσω τις προσπάθειες μου σαν μέλος του δη-
μοτικού συμβουλίου. Από κει δεν μπορεί να με διώξει κανείς!.

 Χαράλαμπος Ορφανίδης 
 Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Πολιτικές αναταράξεις λόγω…
δανείου στις Αχαρνές

Λίγο πριν την κορύφωση του θείου δράματος οι Αχαρνές βιώ-
νουν την πρώτη σοβαρή πολιτική αναταραχή μετά τα όσα δια-
δραματίστηκαν στο Δ.Σ της Μεγάλης Τρίτης.

Η απουσία εννέα δημοτικών συμβούλων ανάμεσά τους και 
τριών αντιδημάρχων πυροδότησε εξελίξεις στο στρατόπεδο της 
δημοτικής αρχής, με πρώτο θύμα, τον αντιδήμαρχο περιβάλλο-
ντος και πρασίνου, Χαράλαμπο Ορφανίδη ο οποίος έμαθε για 
την «Παραίτησή» του, από φιλικά του πρόσωπα, το μεσημέρι της 
Μεγ.Πέμπτης.

Η ανάρτηση της απόφασης του Δημάρχου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τη 
παύση του αντιδημάρχου και την αντικαταστασή του από τον, 
μέχρι πρότινος,πρόεδρο της Επενδυτικής, Γιώργο Σιδηρόπουλο 
ήρθε να επιβεβαιώσει τα σενάρια των προηγούμενων ημερών 
που ήθελαν τον δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό να είναι δυσαρεστη-
μένος από τη στάση των αντιδημάρχων του στο θέμα της σύ-
ναψης δανείου. Δυσαρέσκεια που έγινε αντιληπτή και από την 
απόφασή του να «πάρει» την αντιμισθία από τον αντιδήμαρχο 
οικονομικών Θεόφιλο Αφουξενίδη και να τη δώσει στον αντιδή-
μαρχο παιδείας και πολιτισμού, Ευστάθιο Τοπαλίδη.

Για τους γνωρίζοντες η κίνηση το Δημάρχου να αποπέμψει τον 
κ. Ορφανίδη, χωρίς μάλιστα αιτιολόγηση της απόφασής του, 
αποτελεί μια «προειδοποιητική βολή» προς όσους αντιδρούν στη 
σύναψη του δανείου. 
Από την πλευρά τους, πάντως, οι αντιδρώντες δεν φαίνεται 
αλλάζουν στάση για το θέμα του δανείου καθώς θεωρούν ότι 
είναι η έσχατη και απευκταία λύση.
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Μέρος 3ο 
Το Λύκειο των Ελληνίδων στις Αχαρνές 

ιδρύθηκε το 1978, χάρις στις άοκνες  προ-
σπάθειες µιας δηµιουργικής γυναίκας να 
κλείσει το πολιτιστικό κενό, ανάµεσα στο 
κέντρο και την διαχρονικά υποβαθµισµέ-
νη διοικητικά και πολιτιστικά περιφέρεια, 
που ο ιστορικός  ∆ήµος των Αχαρνών 
εκτείνεται εδώ και 9 χιλιετίες.

Η δυσπιστία του κέντρου, η ιδιοτελής 
αντιπαλότητα και η συντηρητική - επι-
φυλακτική κοινωνία δεν εµπόδισαν τη 
δυναµική που είχε ενσωµατώσει στο χα-
ρακτήρα της η µετέπειτα Πρόεδρος κ. 
Νίτσα Βαρελά, όταν επιτέλους ήρθε η εί-
δηση της έγκρισης για την ίδρυση του πα-
ραρτήµατος.

Μια δυναµική που αξιοποίησε µε το 
καλύτερο δυνατό τρόπο την καλυµµέ-
νη παράδοση πολιτισµού στη πόλη µας, 
αναδεικνύοντας το τοπικό παράρτηµα 
Αχαρνών σ΄ ένα από τα µαζικότερα και αν-
θηρότερα στο Πανελλήνιο χάρτη των Λύ-
κειων Ελληνίδων.

Τα 24 ιδρυτικά µέλη µε αλφαβητική σει-
ρά στην έγκριση της ίδρυσης του ΛτΕ στις 
Αχαρνές.

1. Βαρελά Μαρίνα

2. Βαρελά Νίτσα

3. Γκατζιού Μαρία

4. Γυφτοπούλου Γιάννα

5. ∆αµάσκου Αναστασία

6. Κατάρα Ελένη

7. Κατζέλη Ελένη

8. Κατσιγιάννη Ανδριανή

9. Κιούση Αικατερίνη

10. Κολυβά Νίκη

11. Μάρκου Ζωή

12. Μυκωνιάτη Ειρήνη

13. Παγώνα Μαρία το Παν.

14. Παγώνα Μαρία του Χρ.

15. Παπαδηµητρίου Σοφία

16. Παπανικολάου Ελένη

17. Πουλή Ιωάννα

18. Ράπτη Ματίνα

19. Σταυροπούλου Βούλα

20. Στριφτού Μαρία

21. Φυτά Ελένη

22. Παγώνα Αικατερίνη

23. Μπάτσου Φωτεινή

24. Σταµάτογλου Σαπφώ

Σκοποί του Παραρτήµατος είναι η διά-
σωση, η συγκέντρωση, η µελέτη, η ζωο-
γόνηση και αξιοποίηση τοπικών αλλά και 
Πανελλήνιων έθιµων και παραδόσεων, 
καθώς και η συµµετοχή του στη συνολική 
προσπάθεια του Κεντρικού ∆.Σ. του ΛτΕ 
για τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ του 
λαού µας και λαών άλλων χωρών.

Το βαρύ πυροβολικό του Λύκειου των 
Ελληνίδων στις Αχαρνές αποτελεί  η πο-
λυβραβευµένη Χορευτική του Οµάδα, µε 
επικεφαλής το πρώτο χορευτή της και ∆ά-
σκαλο κ. Σπύρο Βαρελά και η οποία έχει 
λάβει µέρος σε πολλές εκδηλώσεις και 
Φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 1979 εµφανίστηκε στο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Ελληνικών Χορών και Ενδυµα-
σιών του ΛτΕ, στο Θέατρο Λυκαβηττού και 
στα Ανθεστήρια του Πόρου.

Τη πρώτη όµως παρουσίαση την έδω-
σε ένα χρόνο πριν στη Κεντρική Πλατεία 
των Αχαρνών, ξεπερνώντας τον άδικο 
χαµό της πρώτης δασκάλας Τοπική φορε-
σιά των Αχαρνώνναν οι µαθητές της στη 
πλατεία.

Το 1987 έδωσε το παρόν στη παράδο-
ση της Ολυµπιακής φλόγας στο Παναθη-
ναϊκό Στάδιο, συνεχίζοντας τις εµφανίσεις 
της στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ή-
µου Αχαρνών, του ∆ήµου Αθήνας και πολ-
λών άλλων ∆ήµων στην επικράτεια.

Συµµετείχε στα Συµπόσια ιστορίας και 
Λαογραφίας στη Βόρεια Αττική, στο Εθνι-
κό Θέατρο, στο Παλλάς κ.λ.π.

Στο εξωτερικό 1989 Τουρκία,  1990 Γκο-
ρίζια - Ιταλία, 1981 Ουγγαρία, 1993 Τέρµο-

λι  - Ιταλία, 1994 Παλέρµο - Ιταλία, 1995 
Αυστρία, 1995 Ρουµανία, 1998 Γαλλία.

Το 2000 πήρε µέρος στο Φεστιβάλ Πα-
ραδοσιακών Χορών στη Λευκάδα.

Το 2013 στο Παραδοσιακό Φεστιβάλ χο-
ρού στη Σύρο.

Τον Ιούνιο του 2015 εκπροσώπησε το 
∆ήµο Αχαρνών στο Φεστιβάλ Παραδοσι-
ακών Χορών στη Πολωνία, στη πόλη του 
Τσεχάνοφ αδελφής πόλης µε τον ∆ήµο 
µας.

Τις εκδηλώσεις του το ΛτΕ τις βασίζει 
στο δίπτυχο χορός – τραγούδι, όπως αυτά 
προέρχονται διαχρονικά  από τα βάθη των 
αιώνων, µε σηµαντικούς σταθµούς τις πε-
ρίοδους της τουρκοκρατίας και της Επα-
νάστασης του 21.

Οι γιορτές, τα πανηγύρια, η ορθόδοξη 
λαϊκή παράδοση υπήρξαν καθοριστικοί 
παράγοντες ανάπτυξης εθνικής και κοι-
νωνικής συνείδησης. 

Οι χορευτικές παραστάσεις του Λύκει-
ου στη διάρκεια του χρόνου είναι πολλές, 
µε κυριότερες το καρναβάλι, το Πάσχα, τα 
πανηγύρια, τους γάµους και βαπτίσεις µε 
τα τρία πρώτα είδη να ανήκουν στις τε-
λετουργικές, ενώ τα επόµενα δύο στις µη 
τελετουργικές.

Ενδυµασίες της Καραγκούνας, Χωρικών 
Θεσσαλίας,  Φλώρινας, Μετσόβου,  Φου-
στανέλα χωρικών  Ηπείρου, ∆εσφίνας 
Ηπείρου,  Λευκοπηγής, Μεταξάδων Κοζά-
νης, Σκοπιάς Θράκης, Έµπονα και Βράκες 
Νήσων, Ρόδου, Πάρου, Προµάχους Μακε-
δονίας, Μεταξάδων από τη Βόρεια Θράκη, 
Λαζαρίνες, Τρίκερη, Αττικής, Πιερίας εί-
ναι ενδεικτικές  της τεράστιας πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς που το ΛτΕ χρησιµοποιεί 
στις εµφανίσεις του, διαφυλάσσοντας και 
αξιοποιώντας µε το καλύτερο τρόπο τη 
παράδοση αυτή.

Οι χοροί και τα τραγούδια από τη Σαλα-
µίνα, τα Μέγαρα, την Αττική και την υπό-
λοιπη Κεντρική Ελλάδα, της  Κοζάνης, του 
Ξυνού Νερού και ολόκληρης της Μακεδο-
νίας,  της Ανατολικής Ρωµυλίας και της 
Θράκης γενικότερα,  τα Χελιδονίσµατα 
από την Καρδίτσα και τη Θεσσαλία συνο-
λικά, της Πελοπόννησου, των Κυκλάδων 
και των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου,  
της Κέρκυρας,  Κεφαλονιάς και των άλλων 
Ιόνιων νησιών, της Κρήτης και γενικότερα 
της πατρίδας µας, αποτελούν πολύτιµο 
εργαλείο ανάδειξης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό µιας πλούσιας παρακαταθήκης, 
που το παράρτηµα του Λύκειου των Ελλη-
νίδων στις Αχαρνές, κόντρα στις αντίξοες 
συνθήκες κρίσης και οικονοµικού µαρα-
σµού καλείται να αναδείξει ακόµη περισ-
σότερο, συνεχίζοντας το λαµπρό και άξιο 
υποστήριξης πολιτιστικό έργο που ξεκίνη-
σε πριν 38 χρόνια…

 συνεχίζεται…

Βήµατα Πολιτισµού
Λύκειο Ελληνίδων

Τάσος 
Βαρελάς

Χριστόφορος 
Τεγερµεντζίδης

Έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση από τον Τάσο Βαρελά με τη συνεργασία του συνθέτη Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη, τακτικό μέλος της  
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Η στήλη αυτή είναι ανοιχτή σε παρατηρήσεις, προτάσεις και συνεργασίες, προσθήκη νέου υλικού, φωτογραφιών  

ή συμπλήρωση από τυχαίες ή λόγω άγνοιας παραλείψεις ονομάτων  και  γεγονότων μέσω του e-mail: tassosvarelas@gmail.com

Ο ∆άσκαλος και Α΄ χορευτής 
Σπ. Βαρελάς

 Αποθέωση στη Πολωνία

Τοπική φορεσιά των Αχαρνών

Χορεύοντας στο Τσεχάνοφ

Ελεύθερες Γραμμές 
Το πρόβληµα του ∆ήµου 

Αχαρνών δεν  είναι 
οικονοµικό. Είναι ∆ιοικητικό.

 Του Μιχάλη Βρεττού 
Αντιπρόεδρου ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Αχαρνών

Απρίλιος 2016 και καλούµαστε να ψηφί-
ζουµε ένα δάνειο για δήθεν ισοσκελισµό 
του προϋπολογισµού. Ένα ακόµα δάνειο 
µετά τα πολλά που ήδη έχουν πάρει τόσα 
χρόνια. Φυσικά δε χρειάζεται να σας πω... Για 
όλα φταίνε οι προηγούµενοι... Α, όχι λάθος. 

Τώρα µαθαίνουµε και κάτι καινούργιο. 
Φταίει η αντιπολίτευση που δεν βοηθάει τη 

∆ιοίκηση µε τη θετική ψήφο για νέο δανεισµό. Θα σας µεταφέρω όλα 
όσα είπα στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Τρίτη 26/4/2016.

Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου, µας λέει ότι το δάνειο είναι µονόδροµος. 
Προφανώς και διαφωνώ. Πως γίνεται εξάλλου, ένας ∆ήµος που δεν 
µπορεί να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες του, να καλείται να 
πάρει ένα νέο δάνειο.. 

Κάποιοι λένε Παρατηρητήριο µε πιο σφιχτές όλες τις διαδικασίες. 
Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι υπάρχει και τρίτη λύση. Ποτέ δεν 
την ακούσαµε.

Αγαπητοί µου συνδηµότες, µόνο ένα είναι σίγουρο. 2 χρόνια µετά 
τις εκλογές, κλαίµε πλέον πάνω απ’ το χυµένο γάλα.

Από την πλευρά µου, ΠΟΤΕ δεν ψήφισα κανένα δάνειο. ΠΟΤΕ δεν 
ψήφισα καµία αύξηση δηµοτικών τελών. Ίσα - ίσα διεκδικούσα και 
ψήφιζα για το αντίθετο.

Ήταν καλοκαίρι του 2014 και λίγες µέρες αργότερα θα παραδίδα-
µε τη ∆ιοίκηση στους «καινούργιους». Σε αυτούς που θα τα άλλαζαν 
όλα. Ένα πρωινό λοιπόν, σε οικονοµική επιτροπή και συζητώντας το 
σηµαντικότατο θέµα της στοχοθεσίας του ∆ήµου µας, ο εν δυνάµει 
∆ήµαρχος κ. Κασσαβός, ζήτησε να παγώσουν τα πάντα από µέρους 
µας. Ως µέλος τότε της οικονοµικής επιτροπής, αντέδρασα έντονα, 
λέγοντας ότι κινδυνεύουµε µε ανυπολόγιστες ζηµιές. Η απάντηση; 
Ξερή... «Μη φοβάστε, παγώστε τα όλα και θα φέρουµε ολοκληρω-
µένη οικονοµική πρόταση όταν αναλάβουµε» (υπάρχουν τα πρακτικά 
της συνεδρίασης).

Φαινόταν ξεκάθαρα λοιπόν ότι το δάνειο δεν ήταν µονόδροµος, 
αλλά ένα ξεκάθαρο σχέδιο της ∆ηµοτικής Αρχής τα τελευταία 2 χρό-
νια. Ο άνθρωπος που είχε σηµαία του προεκλογικά ότι ουδέποτε ψή-
φισε δάνειο, ήρθε η ώρα να το κάνει µε τον πιο σκληρό τρόπο.

Θα µου πει κάποιος... 10.000.000€ είναι. Σε 25 χρόνια θα το ξεχρεώ-
σουµε. Αµ’ δεν είναι έτσι. Κάθε χρόνο προκύπτουν νέες υποχρεώσεις 
(αποζηµιώσεις, απαλλοτριώσεις κτλ) που φέτος δεν είναι εγγεγραµ-
µένες στον προϋπολογισµό. Αυτό µε µαθηµατική ακρίβεια θα µας 
οδηγεί κάθε χρόνο σε νέο δανεισµό.

Σε αυτό το σηµείο βέβαια πρέπει να εξετάσουµε κάτι πολύ σοβαρό 
και µάλλον δεν είναι µόνο δική µου άποψη. Ο ∆ήµος µας στερείται 
περισσότερο διοίκησης και λιγότερο από χρήµατα. Έστω λοιπόν ότι ο 
∆ήµος µας παίρνει το δάνειο (δύσκολο να εξασφαλιστεί ολόκληρο το 
ποσό οπότε πάλι δεν ισοσκελίζει ο προϋπολογισµός). Ποιοι θα διοι-
κήσουν τα επόµενα τρία χρόνια; Ποιοι θα πάρουν τις αποφάσεις; Πε-
ρισσότερο από το 1/3 της παράταξης του ∆ηµάρχου, αποσχίστηκαν 
από την επιλογή του για νέο δανεισµό και ήρθαν να επιβεβαιώσουν 
όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστηµα για έντονες κόντρες. 

Ενδεικτικό είναι ότι µόνο 17 από τα 27 µέλη της ∆ιοίκησης ψήφισαν 
µε ταυτόχρονη απουσία των µισών του Αντιδηµάρχων µε τον πλέον 
αρµόδιο, των οικονοµικών, να απουσιάζει από δεύτερο συνεχόµενο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Του χρόνου τέτοια εποχή που η ∆ηµοτική Αρχή 
θα χρειαστεί νέο δάνειο, δεν θα ψηφίζουν ούτε οι 7. 

Εδώ βέβαια έρχεται ο νόµος να τους καθησυχάσει, όπως λέει κι ο 
∆ήµαρχος. «Ότι και να κάνετε, θα είµαι ∆ήµαρχος µέχρι το 2019», µας 
είπε ξεκάθαρα.

Κύριε ∆ήµαρχε, κυρίες και κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, σκεφτείτε 
το για τελευταία φορά. Σκεφτείτε εάν το σπιτικό σας χρωστούσε τόσα 
εκατοµµύρια, θα δανειζόσασταν ξανά; 

Ελάτε να προσπαθήσουµε µαζί, να προχωρήσουµε ευρώ-ευρώ σε 
γενναίες περικοπές δαπανών όπως για παράδειγµα των ειδικών συ-
νεργατών που δεν προσφέρουν τίποτα, των δηµοσιογράφων που 
υποτίθεται προβάλλουν το ∆ήµο µας, αναθέσεις µε µοναδικό στόχο 
την εξυπηρέτηση ψηφοφόρων και ταυτόχρονα να αγωνιστούµε µια 
γροθιά για τη διεκδίκηση Ευρωπαικών Προγραµµάτων για έργα ανά-
πτυξης που τόσο στερείται ο τόπος µας.  
Ο ∆ήµος είναι το σπίτι µας και στο σπίτι µας δε θα κάναµε τέτοιο 
κακό!
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 Πανηγυρικά εορτάστη-
κε, η μνήμη της Αγίας Μα-
τρώνας της Μόσχας στον 
Ιερό Ναο Παναγίας Σου-
μελά Αχαρνών. Μετά την 
Θεία λειτουργία εψάλ-
λει παράκληση στην Αγία 
και ακολούθησε η προ-
σκύνηση των ιερών της 
λειψάνων τα οποία αφι-
ερωθήκαν στον Ναό από 
τον μακαριότατο Μητρο-
πολίτη Κιέβου και πάσης 
Ουκαρανίας Ονούφριο.

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Τριπλή χαρά επεφύλαξε η Δευτέρα του Πάσχα 2 
Μαΐου 2016 στους ανθρώπους της ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥ-
ΛΑΣ. Χωρίς αμφιβολία θα τη θυμούνται για πολλά 
χρόνια, αφού στη γιορτή του Γιώργου Ζαφειράκη 
και στα γενέθλια της κόρης του Εμμανουέλας προ-
στέθηκε η βάπτιση του γιού της οικογένειας. 

Με νονούς τον Θανάση και Σοφία Σαρίδη και τον 
εφημέριο του Αγίου Διονυσίου πατέρα Αναστάσιο 
Σαργέντη ξεκίνησε το μυστήριο της βάπτισης, δί-
δοντας το όνομα 

 «Μάνος», δηλαδή το όνομα του παππού του.
Ωστόσο, μαζί με τα χαμόγελα, από την τελετή 

δεν έλειψε η συγκίνηση. Ιδιαίτερα τη στιγμή που ο 
πατήρ Αναστάσιος -πνευματικός και φίλος της οι-
κογένειας-ανέφερε ότι ο αείμνηστος Μανώλης Ζα-
φειράκης ήταν ωσεί παρών στο μυστήριο, αλλά κι 
όταν δώρισε, ως ενθύμιο του μυστηρίου, μια εικό-
να στο Γιώργο Ζαφειράκη.

Η οικογένεια και οι προσκεκλημένοι γιόρτασαν 
το ευτυχές γεγονός με τρικούβερτο γλέντι σε κτή-
μα της Βαρυμπόπης. Ξεχωριστή η στιγμή, που η 
δευτερότοκη θυγατέρα της οικογένειας Ζαφει-
ράκη Εμμανουέλλα, έσβησε το 6ο κεράκι της γε-
νέθλιας τούρτας, καθώς μικροί και μεγάλοι της 
εύχονταν να τα χιλιάσει.

Η Ανάσταση στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου

Εγκαίνια Εκθέσεων 
με θέμα «Ιεροί Ναοί και 
πανηγύρεις στις Αχαρ-
νές» πραγματοποιήθη-
καν το μεσημέρι της 
Παρασκευής 6 Μαΐ-
ου στην ΙΛΕΑ και τον 
Όμιλο Φίλων «Χρήστος 
Τσεβάς», από τον Δή-

μαρχο Γιάννη Κασσαβό και τους επισήμους . 

Θυρανοιξια 
Ιερού Ναού Παμ-
μεγίστων Ταξιαρ-
χών στην περιοχή 
της Χαραυγής το 
απόγευμα του Σαβ-
βάτου 23 Απριλίου 
2016. Η Τελετή έγι-
νε σύμφωνα με το 
τυπικό. Την τελετή 
τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου – Αχαρνών και 
Πετροπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας ο κλήρος, οι πιστοί, οι Αντιδήμαρ-
χοι, Παν. Πολυμε-
νέας, Τάσος Χίος, 
Θεόδ, Συρινίδης, 
ο πρώην Δήμαρ-
χος Σωτ. Ντού-
ρος, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Μιχά-
λης Βρεττός και 
Παν. Αναγνωστό-
πουλος. 

Η Ανάσταση στον ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Το χορευτικό του Δήμου Αχαρνών, το χο-
ρευτικό του Συλλόγου Άγιου Κωνσταντίνου 
Άνω Αχαρνών, το χορευτικό του Συλλόγου 
Γυναικών Θρακομακεδόνων και το χορευτι-
κό του Συλλόγου Παραδοσιακή Αναβίωση – 
Αχαρναϊκή Κληρονομιά έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό τους και καταχειροκροτήθηκαν. 

Το μουσικό συγκρότημα από το 7ο Λύκειο 
Αχαρνών ήταν η ευχάριστη έκπληξη της βραδι-
άς, ενώ οι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Αχαρ-
νών έδωσαν εξαιρετικές παραστάσεις, αντάξιες 

της ιστορίας του Δημοτικού Ωδείου της πόλης 

μας.
Το γλέντι άναψε με τον Βαγ-

γέλη Κονιτόπουλο και το… επιτελείο του. 
Την Μαριλένα Λευκιμμιάτη τον Μιχάλη Κονι-

τόπουλο και το βιολί του Στάθη Κουκουλάρης. 
Το κλείσιμο της βραδιάς έγινε από το Γιώργο 
Σαμπαριώτη και τα Κρητικά του τραγούδια. 

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το βράδυ της πα-
ραμονής με τα εγκαίνια της έκθεσης «Περιήγη-
ση στα Αρχαία Θέατρα – Μαγικά κοχύλια» και τα 
χορευτικά των συλλόγων, «Ο Κόκκινος Μύλος», 
«Ένωση Κρητών Αχαρνών» και Εύξεινος Λέσχη 

Αχαρνών «ο καπετάν Ευκλείδης». Ακολούθησε 
συναυλία με τον «δικό μας» Χρήστο Μενιδιάτη 

κ α ι 
την Ειρήνη Παπαδοπού-
λου.

Με το χρώμα της παράδοσης που χάρισαν τα παιδιά των πολι-
τιστικών Συλλόγων του Δήμου Αχαρνών πραγματοποιήθηκαν και 
φέτος η θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ζωοδό-
χου Πηγής. 

Παραμονή της γιορτής, το απόγευμα της Πέμπτης 5 Μαϊου 2016 
τελέστηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας 

και θείου κηρύγματος, Χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μη-
τροπολίτου Ηλιουπόλεως (Αιγύπτου) κ.κ. Θεοδώρου. 

Ανήμερα της γιορτής το πρωί της Παρασκευής 6 Μαΐου 2016, 
τελέστηκαν ο εόρτιος Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
Ιερουργούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου – Αχαρ-
νών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα. 

Ακολούθησε η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Σεπτής 

εικόνας της Ζωοδόχου Πηγής. Επικεφαλής της περιφοράς τέθηκε 
η Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών, ενώ στη μεγαλόπρεπη πομπή 
συμμετείχαν μεγάλος αριθμός Ιερέων, εκπροσώπων του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 
και πλήθος πιστών.

Λαμπρότητα και παράδοση στον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής

Με τα χρώματα της παράδοσης το πανηγύρι των Αχαρνών

Με τα εγκαίνια της έκθεσης «Περιήγηση στα Αρχαία Θέατρα - Μαγικά κοχύ-
λια» που πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό 
και την πρόεδρο του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ κ. Μαρία Μίχα, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις 
για το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου. Η έκθεση είναι μια ξενάγη-
ση στα αρχαία θέατρα της χώρας, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη 
να δει εξαιρετικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Τα εγκαίνια της έκθεσης 
σηματοδοτούν και την έναρξη των εκδηλώσεων για το «Μαθητικό Φεστιβάλ 
Αρχαίου Θεάτρου», μια ιδιαίτερα σημαντική σειρά εκδηλώσεων που διοργα-
νώνεται φέτος για πρώτη φορά. Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρ-
χαίου Θεάτρου το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου 
Αχαρνών και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου Αχαρ-
νών, έχουν ετοιμάσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει θεατρι-
κά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις αρχαίου δράματος αλλά και δράσεις 
που αναδεικνύουν τη λειτουργία του αρχαίου θεάτρου. 
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λεωφ. Δημοκρατίας 109 – Αχαρνές  - Τηλ. 210 2462249

 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 

Φέρεται εις γνώση των ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών της πόλεως των 

Αχαρνών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορτασθεί στις 14 Μαΐου 2016, 

ημέρα Σάββατο, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αχαρνών, η ετήσιος μνήμη 

του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος, Θεράποντος,, όπου φυλάσσεται μεγάλη 

θαυματουργός Εικόνα του, συμφώνως με το κάτωθι πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Μαΐου 2016 παραμονή της Εορτής 

Ώρα 7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας και Θείου 
Κηρύγματος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Μαΐου 2016, ημέρα της Εορτής, 

Ώρα 7.00 π.μ. : Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κ.κ. Θεοδώρου, μετ’ 
αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ώρα 6.00 μ.μ. Ιερά Παράκλησης του Αγίου 
Θεράποντος και η παράκλησης του Απόστολου Ιούδα του Θαδαίου .

 Εκ του Ιερού Ναού

Με κατάνυξη η εβδομάδα των Παθών 
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αχαρνών

Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, 
όπου τελείται η Ακολουθία του Νυμφίου, και τελειώνει το Μεγάλο 
Σάββατο κι είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού. 

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ, του 
γιου του Ιακώβ. Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στην παραβολή 
των Δέκα Παρθένων. Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μνή-
μη της αμαρτωλής γυναίκας που μετανόησε, πίστεψε στο Χριστό 
και άλειψε τα πόδια του με μύρο.

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στο Μυστικό Δείπνο, στην 
προσευχή στην Γεσθημανή, στην προδοσία του Ιούδα, στη σύλλη-
ψη του Ιησού.

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης τελείται η προηγιασμένη Θεία Λει-
τουργία και το απόγευμα γίνεται η Ακολουθία του Ευχελαίου και η 
τελετή του Νιπτήρος, που είναι και ο 

Με λαμπρότητα και κατάνυξη , τελέστηκαν οι ακολουθίες της Με-
γάλης Εβδομάδας από το πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Πρίμπα, 

που κορυφώθηκαν την Μεγάλη Πέμπτη, αφού της Θείας Λειτουργί-

ας του Μεγάλου Βασιλείου, χοροστάτησε ο σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κ.κ. Θεοδώρου.

Το βράδυ έγινε η Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών ή 
Δώδεκα Ευαγγελίων στην οποία αναγιγνώσκονται 12 περικοπές 

από τα 4 Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και 
του Ιωάννη σχετικά με τα Άγια Πάθη του Χριστού από το Μυστικό 
Δείπνο μέχρι την Ταφή.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί την κορύφωση του 
Θείου Δράματος με την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον 
Εσπερινό της Αποκαθήλωση.

Το βράδυ οι πιστοί παρακολούθησαν με κατάνυξη την Ακολου-
θία του Επιταφίου, ενώ ψάλλονταν τα Εγκώμια: Η ζωή Εν τάφω Α’ 

στάση, Αξιόν εστί Β’ στάση, και Αι γενεαί πάσαι Γ’ στάση. Αμέσως 
πραγματοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου. 

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου εψάλει ο Εσπερινός της Ανάστα-
σης. Ενώ το βράδυ έγινε η Τελετή της Αναστάσεως με το «Δεύτε 
λάβετε φως...» και το «Χριστός Ανέστη...» που συνοδεύτηκε από 
τους χαρμόσυνους ήχους της καμπάνας, και τη ρίψη πυροτεχνημά-
των, βεγγαλικών και βαρελότων.
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Μαΐου Απριλίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στις 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρα, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΔΗΜ. ΦΥΤΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κλεοπάτρα Φυτά, Αικατερίνη Φυτά – Χριστοπούλου 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης, Γιώργος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτριος και Ερασμία Μίχα, Μαρία χήρα Γεωργ. 

Καμπόλη,   Γεωργία χήρα Γεωργ. Μίχα.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Η οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια 

στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ( Κεντρική Πλατεία).

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Μαΐου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου -Αχαρναί για την ανάπαυση 

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΗΡΑΣ EMM. 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΑΙΑ: Στυλιανός και Αικατερίνη Σταυριανουδάκη, 

  Γεώργιος και Φεβρωνία Σταυριανουδάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μανώλης, Κατιανα, Εμμανουέλλα 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Μαΐου 2016 και ώρα 9.30 π.μ.,

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΑΡΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευτυχία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική και Νικόλαος Μακρυνιώτης,  χήρα Γεωρ. Κατάρα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θωμάς, Μαρίνα - Ευτυχία, Ιωάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Μαΐου 2016 και ώρα 9 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου –

Αχαρνές , για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ 
ΓΕΩΡ. ΛΙΟΛΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος Λιόλιος, Ιωάννης (Νούλης) Μουστακάτος, 

Ελένη χήρα Μιχ. Λαζάρου 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους, όσοι με οποιοδήποτε τρόπο, μας 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, για την απώλεια του 

πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΛΕΩΝΙΔΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία (το γένος Νικήτα Κάλλια)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική Αναγνωστοπούλου και Παναγιώτης Καλαχράνης

Ειρήνη Αναγνωστοπούλου και Γεώργιος Μυλωνάς

Νικήτας Αναγνωστόπουλος

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2016 και ώρα 9:30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της Ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, 

Αδελφού και Θείου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΠΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος, Αντώνιος και Εριέττα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Νία Γαβαλά, Αναστασία Σίμηνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 και ώρα 9:30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρνές, υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου 

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΙΑΝΑΓ. ΑΝΑΡΙΤΣΟΥ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Παναγιώτης και Στυλιανή, Σπύρος και Μαρία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ» Κωνσταντίνος , Βιολέτα, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

(Κεντρική Πλατεία Μενιδίου).
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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Ο ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος ΚΑΡΔΑ-

ΡΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η 

ΠΑΛΑΖΙΟ ΝΤΙΑΝΑ του ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ και της ΤΖΕΝΗΣ το γένος ΧΟΛΙΝΤΕΗ , που 

γεννήθηκε στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ – ΑΜΕΡΙΚΗ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΕΥΤΥΧΙΑΣ το γένος ΚΑ-
ΝΑΛΙΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

και η ΤΣΟΜΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΚΑΙ-

ΣΑΡΗ, που γεννήθηκε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΧΑΛΚΗΣ ΑΔΑΜ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ το γένος ΔΗΜΑΚΑ που 

γεννήθηκε στις ΦΙΛΙΑΤΕΣ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και κατοικεί στην ΚΟΡΙΝΘΟ και η 
ΡΑΛΛΙΔΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ το γένος 

ΜΕΝΤΖΟΥ , που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο PAOLO STAMERRA του MASSIMO και της LUCIA το γένος STEFENELLI που 

γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ και κατοικεί στο ΤΟΡΙΝΟ - ΙΤΑΛΙΑΣ και η ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΣΩΤΗΡΙΑΣ το γένος ΠΛΑΤΑΝΟΥ, που 

γεννήθηκε στην ΛΑΜΙΑ και κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 

γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 
κατάλληλος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, 
Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλα-
τεία, οδός Καποδιστρίου 3 στις Αχαρ-
νές. Τηλ. 210 2460903. 4Δ143.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών ( Γαλλίδα) με 
άδεια διδασκαλίας, παραδίδει μαθήματα 
κατ’ οίκον. Τηλ. 6983 424632. 4Δ146.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή 
πείρα, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές 
Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές 
χαμηλές. Τηλ. 6972 601252. 4Δ146. 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται 
από κάτοχο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, 
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 
6942 864739. 10Δ147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παρα-
δίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 30 
έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 
2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια ή καθαριστής με 
εμπειρία από Συνεργείο Καθαρισμού. 
Τηλ. 210 8020920 και 210 8623000. 
4Δ146. 
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα, αναλαμ-
βάνει ραψίματα από την αρχή και επιδι-
ορθώσεις. Τηλ. 6974 209113. 4Δ142.
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου ανα-
λαμβάνει την διανομή φυλλαδίων Τηλ 
6974962940
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Συν/χος με μεγάλη 

πείρα στα κλινήρη άτομα αναλαμβάνει 
την νοσηλευτική φροντίδα τους (μπάνιο, 
περιποίηση κατακλίσεων, αλλαγή καθε-
τήρα, ενεσοθεραπεία κ.λ.π) ΜΟΝΟ 3-6 
μ.μ. (εκτός Σ.Κ) Τηλ 6943025160
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, ανα-
λαμβάνει τον καθαρισμό και περιποί-
ηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλι-
κών χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 
ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. 
Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΥΡΙΑ 52 ετών, μορφωμένη, ευπαρου-
σίαστη και ευγενική, ζητεί γνωριμία με 
Κύριο έως 60 ετών, με ανάλογα προ-
σόντα, για γνωριμία και σοβαρή σχέση. 
Τηλ. 6983 521438. 4Δ143.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημο-
τών, φυτώρια δένδρων, μεταξύ αυτών 
και βερυκοκιές. Τηλ. 6974 537283.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυ-
σης για μικρούς και μεγάλους σε αποδε-
δειγμένα άπορες και πολύτεκνες οικογέ-
νειες. Τηλ. 6974 537283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Τραπέζι με τις καρέκλες 
και Μπουφές από καρυδιά. Τηλ. 6977 
544575. 4Δ146
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚά ΑΥΓά, ΑΠό ΑΛΑΝΙάΡΕΣ ΚόΤΕΣ, 

10 ΕΥΡώ Η ΚΑΡΤέΛΑ. ΤΗΛ. 6974 537283. 5Δ143

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Μερσεντές, με λίγα 
χιλιόμετρα και σε καλή τιμή. Τηλ. 6951 
631349. 4Δ146

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
Οδός Μόλας και Αμφιπόλεως - Άνω Αχαρνές  - Τηλ. 210 2440477

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος ο Ιερός μας Ναός, την εορτήν των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης στις 20 και 21 Μαΐου 2016

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016
ΩΡΑ 6:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας 

Σάββατο 21 Μαΐου 2016
ΩΡΑ 7.00 π.μ.: Έναρξη Όρθρου και στη συνέχεια θα τελεστή Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μετ’ 
αρτοκλασίας 
ΩΡΑ 7:00 μ.μ.: Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα και εν συνεχεία η λιτάνευσις 
της Ιεράς εικόνος.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
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

8/5/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211 7000902

9/5/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440

10/5/2016 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Δεκελείας 10 .ΤΗΛ. 210 2460652

11/5/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
Λεωφ.Θρακομακεδόνων 242. ΤΗΛ. 210 2435820

12/5/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Σαλαμίνος 36. ΤΗΛ. 210 2463245

13/5/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 
Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 210 2409494
14/5/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αγίου Διονυσίου 36. ΤΗΛ. 210 2441644

15/5/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πάρνηθος 41. ΤΗΛ. 210 8087990

16/5/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ 
Δεκελείας 51. ΤΗΛ. 210 2448377

17/5/2016 ΤΡΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ 
Πλ. Θρακ/δόνων Εμπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 210 2432259

18/5/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
Π. Μελά 1. ΤΗΛ. 210 2469362

19/5/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. Κορδελιού & Βαρελά Άγ. Διον.Τ. 210 2476847

20/5/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210 2467156
21/5/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Λαθέας 56. ΤΗΛ. 210 2477556
22/5/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ  ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2016

ΜΑΙΟΣ 

Τετάρτη 18/5 Απογευματινή επίσκεψη στο BATMINTON 
για να παρακολουθήσουμε το ρωσικό μπαλέτο στον πάγο 

 «Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ» Εισιτ. 23 /άτομο * Αναχώρηση 06:30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ  -  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Εορτασμός στη μνήμη του-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ - Ν.ΑΡΤΑΚΗ- ΧΑΛΚΙΔΑ 

Εισιτ. 18Ε/άτομο * Αναχώρηση 08.00 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5-ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 - 2ήμερη εκδρομή-
ΒΟΛΟΣ-ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ (εισιτ.60Ε). Περιλ/ται διαμονή 1 νύχτα 

με πρωινό και βραδινό σε ξενοδοχείο στο Πήλιο, μεταφορά.

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/6-ΚΥΡΙΑΚΗ 4/6 - 2ήμερη εκδρομή-----ΤΗΝΟΣ 

Περιλ/ται διαμονή 1 νύχτα με πρωινό σε ξενοδοχείο μέσα στη Τήνο, 

ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταφορά από/προς λιμάνι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6-ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6-ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6
3ήμερη εκδρομή - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΝΗ ΠΑΪΣΙΟΥ (εισιτ.125Ε)

Περιλ/ται διαμονή 2 νύχτες με πρωινό και βραδινό 

σε ξενοδοχείο 5*, μεταφορά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6 - ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ

ΕΙΣΙΤ: 60Ε περιλ/ται μεταφορά ,κρουαζιέρα,φαγητό, διασκέδαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

08- 05- 2016  Έως  24-05-2016
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  Ενδοσκοπήσεις  Παιδο ΩΡΛ  Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου  Εμβοών 

-Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 Θεραπεία Ροχαλητού

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

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

13674
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