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Ο Σ. Β. Β. Ε. Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ µετά από ενηµερωτικές συζητήσεις και 
αναλύσεις, παίρνει θέση και καταθέτει µε τόλµη Πρόταση Σωτηρίας 

Σπ. Βρεττός: «Καθόλου 
“µονόδροµος” το δάνειο 
για τον ∆ήµο Αχαρνών»

Η παράταξη ΑχαρΝέων Ελπίδα από 

την αρχή που τέθηκε το θέµα ισο-
σκέλισης του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Αχαρνών πήρε σαφή θέση και 
στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ή-
µου καθώς και στο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο, για το αν ο ∆ήµος Αχαρνών 
πρέπει να λάβει ή όχι δάνειο και κα-
τέθεσε συγκεκριµένη πρόταση για 
τον τρόπο ισοσκέλισης του προϋπο-
λογισµού. 

Ολόκληρο το δελτίο τύπου της 
«ΑχαρΝέων Ελπίδα», 

στη σελίδα 3 

22ο Παιδικό Φεστιβάλ 
2016 ∆ήµου Αχαρνών

Με την παράσταση «Μοσχοβίτικες νύχτες» ξεκινά σήµερα Τετάρ-
τη 1 Ιουνίου το 22ο Παιδικό Φεστιβάλ 2016 του ∆ήµου Αχαρνών. 

Η µεγάλη γιορτή µε θεατρικές παραστάσεις, χορούς και δρώ-
µενα, µε τη συµµετοχή των ∆ηµοτικών Σχολείων και των Πολιτι-
στικών Συλλόγων του ∆ήµου Αχαρνών θα πραγµατοποιηθεί από 
την 1η Ιουνίου έως τις 17 Ιουνίου στους χώρους: Θέατρο Μίκης 
Θεοδωράκης (λόφος Προφήτη Ηλίας), Θέατρο Σοφοκλής (Κόκκι-
νος Μύλος), Αίθουσα Εκδηλώσεων ∆ήµου Αχαρνών (∆ηµαρχείο 
Αχαρνών) και Θεατράκι πλατείας Αριστοτέλους (Θρακοµακεδό-
νες). 

Ενηµερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραµµα των εκδηλώσεων 
στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου και στα τοπικά ∆ιαδικτυακά µέσα.

Για το θέµα ισοσκελισµού του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Αχαρνών, που η ∆ηµοτική Αρχή αναζητά λύση, µέσα από την 
λήψη δανείου, ειπώθηκαν τόσα πολλά, όχι µόνο από τις δηµο-
τικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά και από πολλούς 
άλλους παράγοντες και µη, είναι εύλογο να ανησυχήσει τον Επι-
χειρηµατικό κόσµο των Αχαρνών. 

Συγκεκριµένα τον Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α. και ειδικότερα τον πρόεδρο κ. 
Στάθη Τσελαλίδη, που παρακολούθησε όλες τις διεργασίες, τις 
εκατέρωθεν ανακοινώσεις αλλά και αντεγκλήσεις, αποφάσισαν 
να κάνουν την δική τους δηµόσια παρέµβαση.

Έτσι µετά από ενηµερωτικές συζητήσεις µε τα µέλη του, ζή-
τησαν συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο κ. Γιάννη Κασσαβό και αφού 
ενηµερώθηκαν, γνωστοποιούν την θέση τους, αφού προηγου-
µένως έχουν λάβει υπ’ όψιν, τα υπέρ και τα κατά, από την συντή-
ρηση της εκκρεµότητας, έως την εκδοχή να ενταχθεί ο ∆ήµος 
στο Παρατηρητήριο. 

Όλα αυτά απαιτούν υπεύθυνες προτάσεις και θέσεις και ο 
Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α. µε αυτή του την παρέµβαση, στοχεύει στην σωστή 
ενηµέρωση, στοχεύει στην ενότητα όλων των δυνάµεων της πό-
λης, για µην υποπέσει ο ∆ήµος σε καµιά οδυνηρή περιπέτεια. Και 
τότε η ευθύνη δεν θα είναι ούτε του ενός ούτε των ολίγων, θα 
αγγίξει όλους µας. 

Στο ∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α., µεταξύ άλλων 
αναφέρει: 

 «Οι ήδη επιβαρυµένοι οικιακοί και επιχειρηµατικοί προϋπολογι-
σµοί αδυνατούν να αντέξουν νέα βάρη και υπάρχει σοβαρός κίν-
δυνος κλεισίµατος ή µεταφοράς επιχειρήσεων από την πόλη µας 
µε άµεσο αποτέλεσµα την µείωση εσόδων του δήµου και την 
αύξηση της ανεργίας στον τόπο µας. 

Σαν πιο λογική και συµφέρουσα λύση θα βλέπαµε το ποσό που 
δεν µπορεί να καλυφθεί µε τη µείωση των δαπανών, να καλυφθεί 
µε την λήψη ενός δανείου, όσο το δυνατόν, χαµηλότοκου ώστε 
να µπορέσουµε άµεσα να λύσουµε το πρόβληµα µεταθέτοντας 
ισοµερώς το παραχθέν οικονοµικό βάρος στα επόµενα έτη».

Αναλυτικά το ∆ελτίο Τύπου του Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α, στην σελίδα 7 

Η ΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 Τα «Μοντεσσοριανά Σχολεία» µε την µακρά και πλούσια προ-
σφορά τους  στο διεθνές εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, παραµένουν 
πάντα επίκαιρα …..

Συµπληρώνονται φέτος το 2016 εξήντα χρόνια που τα «Μοντεσ-
σοριανά Σχολεία» βρίσκονται στην εκπαιδευτική πρωτοπορία της 
χώρας µας. 

Ειδικό εφετειακό αφιέρωµα - ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ στη σελίδα 7

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

τώρα µόνο 0,50€
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• Η πατρίδα μας η Ελλάς, ήταν πάντα φάρος πολιτισμού. Σήμερα ζούμε 
την παρακμή μας. Όμως τα γονίδια μας παραμένουν πολύτιμα. Σε όλα 
τα Δυτικά πανεπιστήμια υπάρχουν Έλληνες Διδάκτορες.
• Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μας σήμερα, είναι ακριβώς η 
ίδια, σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Εάν ποτέ την φτάσει, να 
μου το πείτε και σε μένα. Γίναμε Γερμανική αποικία, από την εξουσιομα-
νία των κομματικών μας αρχηγών. Όπου μίζα και μαύρο χρήμα, πίσω και 
κάτω από το τραπέζι, μια Γερμανική εταιρεία. 
• Τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελληνική Βουλή, είναι απλώς ξε-
κατινιάσματα. Η χώρα βρίσκεται λόγω χρεοκοπίας σε οικονομική επι-
τροπεία, που σημαίνει ότι χάσαμε την όποια Εθνική κυριαρχία και την 
αξιοπρέπεια μας. Αντί αυτού οι πολιτικοί μας ξεκατινιάζονται στο ποι-
ος είναι λιγότερο κλέφτης. Μας λείπει ένας Έλληνας πολιτικός που να 
πονάει στο πού οδεύει η πατρίδα μας. Συνήθως τέτοιοι Έλληνες, υπάρ-
χουν μέσα στις ένοπλές δυνάμεις, που διαπαιδαγωγούνται από τα 18 
τους χρόνια για την αγάπη προς την Πατρίδα μας. Αυτό μας διδάσκει η 
πείρα της ζωής που ζούμε. 
• Οι Αριστεροί, κομμουνιστές, που στον εμφύλιο έκοβαν τον λαιμό των 
συμπολιτών τους με το κονσερβοκούτι, αποδείχθηκαν εξουσιομανείς με 
οποιοδήποτε τίμημα. Οι τάχα μου αντιστασιακοί της Χούντας των Συνταγ-
ματαρχών, αποδείχθηκαν απλά πλιατσικολόγοι του δημοσίου χρήματος. 
Δηλαδή του κόπου του λαού μας. Αυτά τα δύο πραγματικά γεγονότα που 
ζήσαμε έως σήμερα, πρέπει να μας προβληματίσουν πολύ σοβαρά. Ο 
συνδυασμός αυτών των ελεεινών καταστάσεων, μας έχει χρεώσει για τα 
επόμενα ενενήντα χρόνια. Τα λάθη πληρώνονται. 
• Ένας κανίβαλος με τον γιό του βαδίζουν μέσα στη ζούγκλα. Κάποτε 
φτάνουν σε μια λιμνούλα, όπου λούζονταν μια λευκή κατάξανθη κοπέ-
λα με τα μαλλιά μέχρι την μέση. Σταματούν την κοιτάζουν και λέει ο πι-
τσιρικάς στον κανίβαλο. Μπαμπά να την φάμε, πρέπει να είναι νόστιμη. 
Το σκέφτεται για λίγο ο κανίβαλος και λέει. Όχι αγόρι μου, αυτήν θα την 
πάρουμε στο σπίτι και θα φάμε την μαμά!
• Βρε γυναίκα, πολύ λυπητερός ο αναστεναγμός σου, γιατί; Άστα το αγό-
ρι μου μας ο Τσίπρας μας τα σκάτωσε. Ε, μα το είπαμε. Ο νέος είναι ωραί-

ος, ο παλιός είναι αλλιώς. Πότε θα το καταλάβεις. 
• Όχι άλλα δάκρυα κύριοι του ΠΑΣΟΚ που τώρα μισθοδοτείστε από το 
κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάθετε αφυδάτωση και θα έχουμε κλίνες εντα-
τικής θεραπείας. Τόση υποκρισία, τόση αισχρότητα, τόση ατιμία, τόσο 
ξεφτίλα, για έναν μισθό. Βέβαια ο λαός μας λέγει ότι οι μισοί του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου, είναι γκέϊ πολιτικοί. Ξεφωνημένοι και βραβευμέ-
νοι. Βίτσια είναι αυτά. 
• Έχω ένα φίλο, τον Βαγγέλη, ο οποίος θα βγει στη σύνταξη με το νόμο 
του Κατρούγκαλου. Εγώ που και πού, τον κερνάω ένα τσιπουράκι, λέγο-
ντας του. Βαγγέλη στην ηλικία μας, άλλη είναι, η ουσία και άλλη η συ-
νουσία. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Ο δικός μου δυσκολεύεται να το 
καταλάβει, όπως αυτοί, δηλαδή εμείς, που ψηφίσαμε Τσίπρα για κυβερ-
νήτη. 
• Περισσότερο κράτος, μεγαλύτερο έλλειμμα. Περισσότεροι φόροι, λι-
γότερα έσοδα. Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να χάσουν τους συμμάχους τους ανά 
τον κόσμο, αλλά ούτε και την κυριαρχία του δολαρίου σαν παγκόσμιο 
νόμισμα συναλλαγών. Οι ισορροπίες είναι μια περίπλοκη διαδικασία, 
που προκαλεί σύγχυση στους λαούς.
• Μετά τρις απατηλές υποσχέσεις προς τους ψηφοφόρους στο λαό μας, 
για την αρπαγή της εξουσίας, έρχονται οι ευθύνες για την διαχείριση των 
εσωτερικών κινδύνων της χώρας που χρειάζεται γνώση, εμπειρία, ευφυΐα, 
εντιμότητα. Τότε αποκαλύπτονται οι ντενεκέδες και επαγγελματίες πολι-
τικοί, οι αμοραλιστές και τα λαμόγια. 
• Λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ντενεκές, γιατί κάνει τόσο θόρυβο, 
επειδή είναι άδειος, είναι κενός. Δεν κάνει το ίδιο θόρυβο όταν έχει 
περιεχόμενο. Πάντα οι θόρυβοι χωρίς αιτία είναι ενοχλητικοί και ανε-
πιθύμητοι. 
• Λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ρηχός, όταν τα λεγόμενα του είναι μόνο 
καταγγελτικά. Δηλαδή, φταίνε πάντα οι άλλοι και ποτέ αυτός. Δεν του 
πάει στο μυαλό ότι τους φταίχτες τους δημιουργεί ο ίδιος με την κουτο-
πονηριά του και όλα τα άλλα είναι κουσούρια. 
• Η οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων μας τα τελευταία έξη χρό-
νια, στην πράξη είναι η εξής : Όσο αυξάνει τους φόρους, τόσο λιγότε-
ρα έσοδα έχει. Και όσο λιγότερα έσοδα έχει τόσο αυξάνει τους φόρους. 
Δηλαδή όσο μου ανεβαίνει η πίεση, τόσο στεναχωριέμαι. Και όσο στε-
ναχωριέμαι, τόσο μου ανεβαίνει η πίεση. Λαμπρούς οικονομολόγους 
έχουμε με πτυχία του εξωτερικού. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, πόσο 
το λαδόξυδο;

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Στην μείωση της τιμής πώλησης στα περίπτερα, από ένα ευρώ στα 
50 λεπτά, από αυτό το φύλλο η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Η μείωση κρίθηκε επιβε-
βλημένη και για τους αναγνώστες αλλά και για την αύξηση στις πωλή-
σεις των φύλλων. 

• Οι πάμπολες οι εκδηλώσεις , Δήμος , σχολεία , Σύλλογοι, Φορείς ….. 
στην πόλξη μας. Δεν προφταίνουν τα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης την 
ροή των εκδηλώσεων. 
Τελικά το Facebook κυριάρχησε και κατέκτησε Ιστοσελίδες, BLOG και 
Twitter 

• Ο έντυπος τύπος, δικαιολογημένος, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να 
ακολουθήσει τους ρυθμούς της άμεσης ενημέρωσης. Η ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ, θα 
παρουσιάσει τις περισσότερες έστω και με τίτλους, που θα παραπέμπουν 
στο διαδίκτυο για αναλυτικές παρουσιάσεις, μιας και το κόστος εκεί εί-
ναι μηδενικό. 

• Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου είχαμε την επέτειο δύο χρόνος 
από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Τολμάμε ένα απολογισμό σε τίτ-
λους.
Δυο χρόνια μεγάλης νίκης του Γιάννη Κασσαβού 
Δυο χρόνια ήττας και περίσκεψης για τον Σωτήρη Ντούρο
Δυο χρόνια ελπίδας για κάτι καλύτερο για Σπύρο Βρεττό 
Δυο χρόνια προοπτικής για Οδυσσέα Καμπόλη
Δυο ακόμα χρόνια αγωνιστικά για Βασίλη Τοπαλιανίδη 
Δυο ακόμη χρόνια μαχητικής παρουσίας για Παναγιώτη Γρηγοριάδη 
Δυο χρόνια ανάμνησης για Θανάση Κατσιγιάννη
Δυο χρόνια από την επιτυχία της Αναστασία Μπράχου
Και για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ο μόνος που θυμήθηκε την επέτειο, 
ήταν ο δημοτικός Μιχάλης Βρεττός. 

• «Πέρασε» με 153 «ναι» το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομι-
κών με τις επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστό-
σο, το κυβερνητικό στρατόπεδο μετρά μια «απώλεια», καθώς η βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου παρότι υπερψήφισε το νομοσχέδιο επί 
της αρχής, ψήφισε «όχι» στο άρθρο για το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων και την 
τροπολογία για τον δημοσιονομικό «κόφτη». Λίγο αργότερα παραιτήθηκε 
από βουλευτής και την θέση της κατέλαβε ο πρώτος αναπληρωματικός.

• Με μεγάλη πλειοψηφία έγινε δεκτή από την Ολομέλεια της Βουλής 
η τροπολογία για την καθολική απαγόρευση της συμμετοχής πολιτικών 
προσώπων και συγγενών τους σε εταιρείες του εξωτερικού, καθώς 190 
βουλευτές ψήφισαν υπέρ κι 7 παρών, ενώ δεν υπήρχε καμία αρνητική 
ψήφος. Η συζήτηση της τροπολογίας σημαδεύτηκε από την αποχώρη-
ση της Ν.Δ. η οποία δεν ψήφισε και στην ονομαστική ψηφοφορία που 
ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

• Tην Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Φο-
ρέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Ελληνικό Ινστι-
τούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργανώνουν 
περιβαλλοντική δράση στην Πάρνηθα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 
10.30 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 13.00. Ως σημείο συνάντησης 
έχει ορισθεί ο σταθμός του τελεφερίκ Πάρνηθας, απ’ όπου στις 10.30 πμ. 
λεωφορεία θα μας μεταφέρουν στον τελικό προορισμό ενώ στο τέλος 
των εργασιών θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα. Για όσους δεν έχουν με-
ταφορικό μέσο, θα υπάρχει λεωφορείο στο σταθμό της Κηφισιάς, με ανα-
χώρηση στις 9:45 για το σταθμό του τελεφερίκ Πάρνηθας. Τα παιδιά θα 
φιλοξενηθούν σε ξεχωριστό χώρο για φιλοπεριβαλλοντικά παιχνίδια. 

• Την Κυριακή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στον προ-
αύλιο χώρο του Δημαρχείου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα), 
στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί το «Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλειας και 
Οικο-λογικής Μετακίνησης». Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δράση με 
ποδήλατα, πατίνια, χειροτεχνίες, ζωγραφική, επιδαπέδια παιχνίδια και 
τη θεατρική παράσταση «Ο Αγώνας της Οδικής Ασφάλειας & της Οικο-
λογικής Μετακίνησης» από τους «Φύλακες της Φύσης».

• Στις 2 Ιουλίου και ώρα 8:30 το βράδυ , η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών 
διοργανώνει το 12ο Ηπειρώτικο Πανηγύρι στο 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών το 
οποίο φέτος αφιερώνεται στους ξενιτεμένους μας Ηπειρώτες του τότε 
και του τώρα. Θα παρουσιαστεί ένα δρώμενα αφιερωμένο στους ξενιτε-
μένους μας με συμμετέχοντες όλα τα χορευτικά τμήματα της Ένωσης 
μας. Θα μας συνοδέψει η παραδοσιακή ορχήστρα του Πέτρο-Λούκα Χαλ-
κιά του νεότερου και του Δημήτρη Τζουμερκιώτη.

• Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών ζητά επισήμως την επα-
νάληψη του βιαίως και αναιτίως καταργηθέντος εθίμου της λιτάνευ-
σης της Ιερής Εικόνας της Μονής Κλειστών στις Αχαρνές, στις επίσημες 
ημερομηνίες που πατροπαράδοτα, μετά το 1821 αυτό συνέβαινε. Είναι 
γνωστοί οι δεσμοί της Μονής Κλειστών με την πόλη των Αχαρνών, κα-
θώς στην Ηγουμενία του μοναστηριού εναλλάσσονταν πατροπαράδοτα 
ένας Μενιδιάτης με έναν Χασιώτη ηγούμενο και μόνον.

• Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών αποφάσισε να επανα-
φέρει το πάγιο αίτημά της για θέσπιση εθνοτοπικής εορτής του Δήμου 
Αθηναίων, αλλά και των δήμων που συνετέλεσαν στην απελευθέρωση 
της Αττικής κατά την Άνοιξη του 1821. Η Ι.Λ.Ε.Α. έχει πρωτοστατήσει και 
άλλοτε, όπως και εφέτος, στους εορτασμούς μνήμης για την απελευ-
θέρωση της Αθήνας από τους Τούρκους. Σήμερα, που το ζήτημα αυτό 
επανεκκινήθει από τον Δήμο Φυλής, η Ι.Λ.Ε.Α δηλώνει παρούσα και έτοι-
μη να υποστηρίξει την προσπάθεια για τη θεσμοθέτηση ημέρας μνήμης 
και τιμής στους ήρωες του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

• Ψήφισμα διαμαρτυρίας εξέδωσαν κάτοικοι ενάντια στην τοποθέτη-
ση σταθμών ΔΙΟΔΙΩΝ στους κόμβους της Βαρυμπόμπης και Αγ. Στε-
φάνου και ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών.ΖΗΤΟΥΝ Την άμεση 
τροποποίηση του Νόμου 3555\2007 (ΦΕΚ Α81\16.04.2007) και την 
απαλλαγή του Δήμου μας από την τοποθέτηση σταθμών διοδίων στους 
ανωτέρω κόμβους. ΨΗΦΙΣΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ : https://secure.
avaaz.org/el/petition/Psifisma_kata_tis_topothetisis_DIODION_se_
Varympompi_kai_Ag_Stefano/?ceMtIkb

• Ανακοινώνετε για τους ενδιαφερόμενους, ότι η Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών των νηπίων 
για τη νέα σχολική χρονιά 2016 -2017 των Παιδικών Σταθμών, στα Γρα-
φεία της Διοίκησης, στο κτίριο του 1ου Παιδικού Σταθμού (Αγ. Τριάδος 
39), από Δευτέρα 09/05/2016 έως και την Δευτέρα 06/06/2016 καθημε-
ρινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου Αχαρνών δέχονται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (κατά την ημερο-
μηνία εγγραφής τους) έως την ηλικία φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο 
αφού καταθέσουν αίτηση εμπρόθεσμα με τα πλήρη δικαιολογητικά.

• Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Φεστιβάλ Αγάπης το Σάβ-
βατο 28 Μαΐου 2016 στο χώρο του σχολείου μας. Θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν για το όμορφο αποτέλεσμα και 
ιδιαίτερα τους γονείς που ανταποκρίθηκαν για ακόμα μία φορά στο κά-
λεσμα του σχολείου, σε αντίθεση με τη Δημοτική Αρχή που ήταν απού-
σα για ακόμα μία φορά... Το μήνυμα του Φεστιβάλ ήταν «ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙΣ 
ΜΠΟΡΕΙΣ».

• O Δήμος Αχαρνών στα πλαίσια των περιβαλλοντικών δράσεων διοργα-
νώνει την έκθεση «Ανακύκλωση και Τέχνη» του Χρήστου Κοντόπουλου 
από την Παρασκευή 27 Μαΐου έως την Κυριακή 5 Ιουνίου στην αίθουσα 
εκθέσεων στο Δημαρχείο Αχαρνών. 

• Η ξενάγηση των μαθητών και δασκάλων στην έκθεση, γίνεται από 
τον κ. Κοντόπουλο και μετατρέπεται σε ένα «μάθημα» ευαισθητοποί-
ησης για την ανακύκλωση και για το πώς τα «περιττά» αντικείμενα και 
υλικά μπορούν να μετατραπούν σε έργα τέχνης ή σε λειτουργικά αντι-
κείμενα καθημερινότητας. 

• Παρασκευή 10 Ιουνίου και Σάββατο 11 Ιουνίου στις 6 π.μ.μ στο 1ο Γυ-
μνάσιο Αχαρνών Λιοσίων και Αριστοτέλους, καλοκαιρινή εκδήλωση του 
συλλόγου κρητων Αχαρνών. Δύο Κρητικές βραδιές γεμάτες λύρα -τρα-
γούδια – χορό, παρέα με τους: Παρασκευή Μιχάλης Αλεφαντινός και Σάβ-
βατο Κωστας Σταυρουλιδάκης
• Κέφι, παιχνίδι και… ανακύκλωση στο Παιδικό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης 
στον Δήμο Αχαρνών. Σε ένα ατέλειωτο παιχνίδι μετατράπηκε το Παιδικό 
Φεστιβάλ Ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο 
του Δημαρχείου Αχαρνών την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαΐ-
ου, σε συνεργασία του Δήμου Αχαρνών και της εταιρείας ανακύκλωσης 
ΦΑΙΔΡΑ. Η εξαιρετική οργάνωση και λειτουργία της παιχνιδούπολης 
από την «Happy Time» περιελάμβανε ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά παι-
χνίδια, παραστάσεις με μάγους, το φουσκωτό της ανακύκλωσης, μουσι-
κοχορευτικές παραστάσεις και δημιουργική απασχόληση παιδιών. 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κωδικός Εντύπου: 8618 – Έτος 6ο 

Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011
  Τιμή: 0,50 λεπτά 

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές - Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 – ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

Fax: 210 8623644 – Τηλ.: 210 2445658 – 697 2426684 
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com 

Ιδιοκτήτης – Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684

Ειδικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας

Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιμος, Νίκος Κακογιάννης, Τάσος Βαρελάς 

Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, με απλή αναφορά 
στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται μόνο ενυπόγραφα. 

Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία 
τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη του γράφοντος. Η προβολή φυσικών προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή μετά από ειδική συμφωνία.

Ετήσιες Συνδρομές: 
               Ιδιώτες:          25 
                                                       Σύλλογοι:       25
                                                       Δήμοι:            50

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

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή 

Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο το 

δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, Κεντρική Πλατεία. 

Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης. 

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 

Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 
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Καθόλου “μονόδρομος” το δάνειο για τον Δήμο Αχαρνών

Η παράταξη ΑχαρΝέων Ελπίδα από την αρχή που 
τέθηκε το θέμα ισοσκέλισης του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αχαρνών πήρε σαφή θέση και στην Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου καθώς και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, για το αν ο Δήμος Αχαρνών πρέπει να λά-
βει ή όχι δάνειο και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση 
για τον τρόπο ισοσκέλισης του προϋπολογισμού.

Καταρχήν από πολύ νωρίς είχαμε καταγγείλει τη 
Δημοτική αρχή με δελτίο τύπου που είχαμε εκδώσει 
στις 19 Δεκεμβρίου 2015 με θέμα: ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΜΗ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ όπου εκεί χαρακτηριστικά αναφέραμε: 

 Ο τρόπος που η διοίκηση αντιμετωπίζει την κατάρ-
τιση του προϋπολογισμού αλλά και το θέμα της μη 
ισοσκέλισης του, μόνο ως ερασιτεχνικός μπορεί να 
χαρακτηριστεί. Εμείς ως παράταξη <ΑχαρΝέων Ελπί-
δα> είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη λήψη δανείου. 

Η πραγματικότητα είναι ότι ένα επιπλέον δάνειο 
δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί εύκολα από τον 
Δήμο μας. Ο Δήμος Αχαρνών ήδη από το παρελθόν 
έχει στη πλάτη του από τράπεζες του εσωτερικού και 
του εξωτερικού δάνεια που αυτή τη στιγμή ξεπερ-
νούν τα 60.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με την οικονομι-
κή υπηρεσία κάθε μήνα για την εξυπηρέτηση μέρος 
των δανείων αυτών καταβάλει τοκοχρεολύσια ύψους 
250.000 ευρώ περίπου, ήτοι σε ετήσια βάση το ύψος 
αυτών ανέρχεται περίπου σε 3.000.000 ευρώ. Για μι-
σθοδοσία υπαλλήλων και αιρετών καθώς και  για τις 
ασφαλιστικές εισφορές τους ο Δήμος καταβάλει  πε-
ρίπου 17.000.000 ετησίως. Επομένως 17 εκατ. και 3 
εκατ. = 20 εκατ. ευρώ έξοδα.  Από την άλλη μεριά οι 
ετήσιες κρατικές επιχορηγήσεις του Δήμου μας στο 
σύνολο είναι περίπου 20.000.000 ευρώ. Συνεπώς εί-
ναι μαθηματικά βέβαιο ότι ένα επιπλέον δάνειο ο 
Δήμος δεν θα μπορούσε να το αντέξει.

Είναι σαν να έχεις ένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό, 
να έχεις πάρει του κόσμου τα δάνεια, και να θες να 
πάρεις ένα επιπλέον δάνειο το οποίο τι θα το κάνεις; 
Θα αποπληρώσεις μέρος παλιών οφειλών. Το δάνειο 
αυτό δεν θα είναι ένα αναπτυξιακό δάνειο, δεν θα 
είναι ένα δάνειο με το οποίο θα γίνουν έργα προς 
όφελος των δημοτών, δεν θα δημιουργήσει νέες θέ-
σεις εργασίας στο Δήμο μας, δεν θα συμβάλει στην 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Δημοτών, ούτε 
θα δημιουργήσει νέους πόρους εσόδων στο Δήμο, 
απλώς θα υποθηκεύσει το μέλλον μας.

Ο χειρισμός της Δημοτικής Αρχής εξαρχής ήταν τέτοι-
ος ώστε να οδηγήσει το σώμα του Δημοτικού συμβου-
λίου στο ψεύτικο για εμάς δίλημμα Δάνειο ή παρατηρη-
τήριο. Τεχνηέντως καθυστέρησε τόσο τις διαδικασίες, 
άλλαξε 3 φορές το σχέδιο του προϋπολογισμού, δια-
τηρώντας πάντα σταθερή την διαφορά εσόδων εξόδων 
στα 10.000.000 παρά κάτι ευρώ. Γιατί 10 εκάτ.; Μήπως 
γιατί μέχρι τόσα θα μπορούσε να δώσει το παρακατα-
θηκών; Είναι προφανές ότι είναι εξαρχής πολιτική 
επιλογή της Δημοτικής αρχής και συγκεκριμένα του 
Δημάρχου να προβεί σε λήψη δανείου. Χαρακτηριστι-
κά αναφέραμε σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο 
πως ο κωδικός εξόδων Κ.Α. 40-7111 απαλλοτριώσεων 
οικοπέδων από 5.000.000 ευρώ στο αρχικό σχέδιο προ-
ϋπολογισμού που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη από το Δ.Σ., 
άλλαξε σε 2.200.000 στο τελευταίο. Αυτό σημαίνει ότι 
η Δημοτική Αρχή αυξομειώνει τους κωδικούς αλλά με 
σκοπό πάντα η διαφορά εσόδων εξόδων να παραμένει 
στα 10 εκατ. παρά κάτι.  

Είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο δημοτικό συμβού-
λιο ότι εμείς δεν πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα και 
δηλώσαμε ότι σίγουρα υπάρχει και τρίτος δρόμος.

Ποιος είναι αυτός;
Ο ποιο απλός, ο προφανής αυτός που θα έκανε ο 

οποιοσδήποτε αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα 
και ήταν υπερχρεωμένος ήδη με δάνεια:  

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ...
Συγκεκριμένα από το σχέδιο του προϋπολογισμού 

που έχει καταθέσει η Δημοτική αρχή υπάρχουν συ-
νολικά ετησίως 94.000.000 ευρώ έξοδα. Από αυτά 
οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών 
είναι περίπου 17.000.000 ευρώ. Από τα υπόλοιπα  
77.000.000 περίπου αν η δημοτική αρχή κάνει μια μεί-

ωση της τάξης του 10-15% που σε μερικούς κωδικούς 
η μείωση μπορεί να είναι και πιο μεγάλη (δες κωδικό 
αποζημιώσεων, το 2015 είχε 600.000 ευρώ και τώρα 
5.000.000 αρχικό σχέδιο, 2.200.000 τελικό σχέδιο) 
, μπορεί να εξοικονομήσει το ποσό των 10.000.000 
ίσως και μεγαλύτερο, χωρίς να προχωρήσει σε λήψη 
δανείου. Άλλωστε αυτή είναι και η άποψη αρκετών 
μελών της Δημοτικής αρχής. Πρέπει λοιπόν κωδικό-
κωδικό να επεξεργαστεί εκ νέου το σχέδιο προϋπο-
λογισμού και να μειωθούν οι δαπάνες. Κάτι το οποίο 
προτείναμε στο Δημοτικό συμβούλιο και η απάντηση 

ήταν ότι δεν γίνεται ή δεν προλαβαίνουμε.
Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή, ενώ γνώριζε την ΚΥΑ 

και τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού από 
τον Ιούλιο του 2015, το θέμα το καθυστέρησε τόσο 
ώστε πλέον το δίλημμα Δάνειο ή Παρατηρητήριο να 
διχάζει τους Δημοτικούς συμβούλους και να φαίνε-
ται στα μάτια τους ως «μονόδρομος».

31-05-2016
Σπύρος Ι. Βρεττός

Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης
ΑχαρΝέων Ελπίδα
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             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 

τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Πλήρης ευθύνη σε συναινούντες
Η ΕΙΚΟΝΑ των Ανθρώπων έπειτα από μια ελεύθε-

ρη πτώση στο κενό είναι αντίστοιχα οικτρή με την 
κατάστασή τους. Ουδείς μπορεί να χαρακτηρίσει το 
θέμα της συντριβής «ωραίο». Το ίδιο συμβαίνει και 
με τις χώρες που φτάνουν στο ύστατο σημείο πα-
ρακμής και έπειτα ακολουθεί η πρόσκρουση στην 
πραγματικότητα. Κάπως έτσι μπορεί να περιγραφεί 
η κατάσταση στον πολιτικό και τον κοινωνικό βίο.

Οι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ 
εψήφισαν ένα τερατώδες κείμενο, όπου ισοπεδώ-
νει ότι είχε απομείνει όρθιο από την οικονομία και 
τα δικαιώματα των Ελλήνων. Το τερατούργημα 
των πολλών χιλιάδων σελίδων, που προφανώς δεν 
έχει συνταχθεί από ημεδαπούς τεχνοκράτες αλλά 
από τους δεσμοφύλακες – πιστωτές μας, εκθέτει 
με τον όγκο του τους εκλεγμένους… υπερασπι-
στές του.

Ουδείς εκ των θιασωτών του υπερμνημονίου 
πρόλαβε να το διαβεί –πολλώ δε μάλλον, να το 
αξιολογήσει κα να εντοπίσει τυχόν παγίδες που 
βρίσκονται διάσπαρτες στις σελίδες του. Ο λόγος 
είναι ο αρχαιότερος στον κόσμο: το προσωπικό 
συμφέρον. 

ΑΠΑΝΤΕΣ οι συναινούντες δεν θέλουν να ρι-
σκάρουν την πολύτιμη για εκείνους βουλευτική 
αποζημίωση και τα ουκ ολίγα προνόμια που την 
συνοδεύουν ούτε να θυσιάσουν την πολιτική «στα-
διοδρομία» τους απλώς και μόνον για να μείνουν 
πιστοί στη συνείδηση τους, δηλαδή, σε κάτι που 
δεν έχει ταμείο για να τους μοιράσει μισθό. 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ τιμής, η συνείδηση, ο όρκος επί τη  ανα-
λήψει του βουλευτικού αξιώματος, οι ιδεολογίες 
και οι νωπές μνήμες είναι «έπεα πτερόεντα» που 
απευθύνονται στα διαχρονικά κορόϊδα, τους ψη-
φοφόρους. Τα μετρητά όμως, είναι μετρητά και 
ενώπιον τους όλα τα «αόρατα» και τα ιδεατά χά-
νουν την αξία τους.

ΟΛΑ ξεπουλούνται στην Ελλάδα και δημόσια και 
ιδιωτική περιουσία και Ιστορία και εθνική κυριαρ-
χία και αξιοπρέπεια, για τις υλικές απολαβές όσων 
υπόσχονταν «αντίσταση».

ΓΕΓΟΝΟΣ είναι ότι είναι κατανοητά τα κίνητρα 
εκείνων που ψήφισαν αυτή την πρωτοφανή αθλιό-
τητα δεν σημαίνει ότι μπορούν να λησμονηθούν ή 
να… συγχωρηθούν. 

Η πράξη αυτή είναι τόσο βαριά, όσο μεγάλη εί-
ναι η ένταση της καταστροφής, που θα γίνει μόλις 
αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα του υπερμη-
μονίου.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝ.ΕΛ υλοποιεί ένα σχέ-
διο εθνοκτονίας και παρουσιάζει το έγκλημα σαν 
«σωτηρία της χώρας». Είναι αναμενόμενο ότι εκεί-
νοι που εψήφισαν υπέρ του μνημονίου θα φέρουν 
στο ακέραιο πάσα ηθική, ιστορική αλλά και ποινική 
ευθύνη συνεπάγεται τούτη η πράξη. 

ΤΕΛΟΣ αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπέρμαχοι του Μνη-
μονίου της Αριστεράς για πρώτη φορά δεν θα μπορούν 
να επικαλεστούν ούτε καν το ελαφρυντικό της άγνοιας 
μια και σε όλες τις δημόσιες συζητήσεις ούτε ένας δεν 
έχει ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε τι θα ψηφίσει. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

• ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6 - ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6 - ΔΕΥΤΕΡΑ 13/6 
3ήμερη εκδρομή---

-ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΗ ΠΑΪΣΙΟΥ (εισιτ.125 Ε)

Περιλ/ται διαμονή 2 νύχτες με πρωινό και βραδινό γεύμα
σε ξενοδοχείο 4*, μεταφορά, περιηγήσεις.

• ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6 -ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΝΑΥΠΛΙΟ- ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΘΩΝΑ - ΕΙΣΙΤ. 15Ε

• ΔΕΥΤΕΡΑ 25/7-ΤΡΙΤΗ 26/7 - 
2ήμερη εκδρομή ΜΥΚΟΝΟΣ - ΤΗΝΟΣ 

Περιλ/ται διαμονή 1 νύχτα με πρωινό σε ξενοδοχείο μέσα στη 
Τήνο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφηνα-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΤΗΝΟΣ-Ραφήνα, 

μεταφορά από/προς λιμάνι. Εισιτ 120Ε / 

• Ενημερωθείτε για τις μονοήμερες κρουαζιέρες 
Σαρωνικού ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟ -ΑΙΓΙΝΑ /ΑΓΚΙΣΤΡΙ!!!

• Θαλάσσια μπάνια από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 
 πρωί/ κάθε μέρα εκτός Κυριακής 

Πληροφορίες στα τηλ. 210-2469576, 6977625869
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Σας ενημερώνει η νομική σύμβουλος 
της εφημερίδας μας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

«Νέα απόφαση Σταθμός για 
δάνεια σε ελβετικό φράγκο»

Ακόμη μια απόφαση δίνει ελπίδα δικαίωσης 
σε χιλιάδες δανειολήπτες , οι οποίοι συνήψαν 
συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Με την 

334/2016 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε επί Συλλογικής Αγωγής 
(βλ άρ 10 του Ν. 2251/1994), το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
έκρινε, ότι τόσο ο ΓΟΣ χορήγησης δανείων σε Ελβετικό Φράγκο είναι 
αδιαφανής, όσο και ο ΓΟΣ περί πλασματικής αναγνώρισης χρέους 
που έθετε η τράπεζα ως προαπαιτούμενο υπογραφής ρυθμίσεων.

Με το διατακτικό της απαγορεύει στην τράπεζα για το μέλλον να 
διατυπώνει, να επικαλείται και να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές 
της με καταναλωτές στο πλαίσιο συμβάσεων δανείων σε ελβετι-
κό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου γενικούς όρους ή με 
οποιαδήποτε διατύπωση, η οποία κατατείνει στο ίδιο αποτέλεσμα.

Επίσης απαγορεύει στην τράπεζα για το μέλλον να διατυπώνει, 
να επικαλείται και να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με κατανα-
λωτές και στο πλαίσιο συμβάσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο ή 
με ρήτρα ελβετικού φράγκου ΓΟΣ, που εμπεριέχεται σε κάθε ρύθ-
μιση οφειλής ή μείωση δόσης 

Το βασικότερο σημείο της είναι ο επανυπολογισμός του άληκτου 
κεφαλαίου με την αρχική ισοτιμία. Με βάση το διατακτικό της από-
φασης η τράπεζα υποχρεούται να επαναπροσδιορίσει το άληκτο 
κεφάλαιο του δανείου, με βάση όλες τις μέχρι τώρα καταβληθεί-
σες δόσεις όχι με την τρέχουσα κάθε φορά ισοτιμία αλλά με την 
αρχική. Αυτό πρακτικά σημαίνει σημαντική μείωση του άληκτου 
κεφαλαίου του δανείου που θα προκύψει από τον επανυπολογι-
σμό του, με την αρχική ισοτιμία αλλά και την σταθεροποίηση του 
κεφαλαίου που απομένει προς εξόφληση.

Το άλλο σημαντικό σημείο της απόφασης είναι ότι από δω και στο 
εξής υποχρεώνει την τράπεζα να ανέχεται και να δέχεται τις κατα-
βολές των δόσεων υπολογιζόμενες με την αρχική ισοτιμία και όχι 
με την τρέχουσα, αφαιρώντας της και το δικαίωμα να καταγγείλει 
το δάνειο σε περίπτωση τέτοιων καταβολών.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το 392 c.e. ο Ισπανός αυτοκράτορας του Ρωμα-
ϊκού κράτους Θεοδόσιος α΄, υλοποίησε τη πλήρη 

καταστροφή του αρχαίου πολιτισμού στην επικράτειά του, απαγο-
ρεύοντας μέχρι και τους Ολυμπιακούς αγώνες. 

Ύστερα από δέκα πέντε αιώνες απομόνωσης, ξένοι αρχαιολόγοι 
και περιηγητές έφεραν στο φως τα πρώτα καταστρεμμένα αριστουρ-
γήματα, με την ισχνή έως μηδενική αρωγή και παρουσία του νέου 
κράτους, με την ΕΛΠΙΔΑ της αναγέννησης του αρχαίου πολιτισμού να 
βρίσκεται σήμερα στα στιβαρά χέρια της γόνιμης αριστερής σκέψης.

Ήρθε η ώρα της Αριστεράς να συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπων, 
με τη πρόταση της να ξεκινήσει ένα τιτάνιο έργο. Αυτό της πλήρους 
αποκατάστασης και ανάδειξης ενός ένδοξου παρελθόντος, που 
μπορεί εισαγωγικά να συνοψισθεί ως εξής.

Συστηματική έρευνα αποκάλυψης, αναστύλωσης και επαναφοράς 
των μνημείων στην αρχική μορφή, με ενεργούς συμπαραστάτες τις 
σημαντικές για τη προσφορά στο πολιτισμό ξένες αρχαιολογικές 
αποστολές. 

Ναοί, θέατρα, ανάκτορα, μαντεία, νεκροταφεία, θολωτοί τάφοι, 
αθλητικοί χώροι, κατοικίες, υδραγωγεία, τύμβοι, στήλες, τοίχοι κ.α.

Την επανίδρυση και αναβίωση των φιλοσοφικών σχολών της αρ-
χαίας Αθήνας, που θα αποτελέσουν τη πνευματική γέφυρα του αρ-
χαίου κόσμου με το σήμερα. 

Μιας συνέχειας που διακόπηκε άδοξα και τραυματικά με το βίαιο 
κλείσιμο της τελευταίας σχολής, της Ακαδημίας του Πλάτωνα το 
529 c.e., ύστερα από 10 αιώνες λειτουργίας.

Επανεκκίνηση των Δελφικών, Ελευσίνιων και άλλων μυστήριων.
Κατασκευή θεματικού πάρκου από τη Μυθολογία, τον Ορφέα, τον 

Όμηρο, τον Μινωικό πολιτισμό μέχρι τους Ελληνιστικούς χρόνους.
Επαναφορά των Ολυμπιακών αγώνων στην αρχική μορφή με τη 

συμμετοχή όλων των φύλων, παράλληλα με τους σύγχρονους.
Την έναρξη διαδικασιών για το άνοιγμα της πραγματοποίησης της 

«Δελφικής ιδέας» του Άγγελου Σικελιανού, για τη δημιουργία ενός 
παγκόσμιου πνευματικού πυρήνα ικανού να συνθέσει τις αντιθέσεις 
των λαών.

Την αξιοποίηση της Ομοιοπαθητικής ιατρικής που πρώτος στην 
ιστορία εφάρμοσε ο Ιπποκράτης, σε συνδυασμό και συνεργασία με 

τη κλασσική ιατρική, αξιοποιώντας τη πλούσια χλωρίδα της Ελληνι-
κής γης, για τη παρασκευή ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Η συμβολή και χρηματοδότηση από την UNESCO, Ε.Ε. και άλλων 
διεθνών οργανισμών, η οικονομικοτεχνική συνεισφορά πανεπιστή-
μιων και μουσείων της αλλοδαπής, η συμμετοχή ξένων μη κερδο-
σκοπικών κρατικών και ιδιωτικών ιδρυμάτων, η βοήθεια από ένα 
νέο παγκόσμιο φιλελληνικό ρεύμα θα έκανε αυτό που φαντάζει 
ακατόρθωτο να παίρνει σάρκα και οστά, αλλάζοντας και τη ροή της 
οικονομίας.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η χορηγία, η χρηματοδότηση 
και η ανάληψη μέρους των έργων από ιδιωτικές ή κρατικές εταιρεί-
ες. Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε βάθος χρόνου, θα άλλαζαν 
το κλίμα στον ευαίσθητο χώρο της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα. 
Νέες επιχειρήσεις θα ιδρύονταν παράλληλα, για την υλικοτεχνική 
υποστήριξη ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Εκατομμύρια διαφορετικού επίπεδου επισκέπτες θα έρχονται όλες 
τις εποχές, για να θαυμάσουν τα τέλεια έργα των αρχαίων αλλά και 
να ζήσουν τη γοητεία μιας άλλης εποχής.

Χιλιάδες θα ήθελαν να ζήσουν το ασυνήθιστο φαινόμενο μιας 
προφητείας από τη Πυθία, να συμμετέχουν στα Ελευσίνια μυστή-
ρια, στους Δελφικούς αγώνες, στον μύθο του Μινώταυρου, να 
θαυμάσουν τις φάλαγγες των Μακεδόνων, τα ξύλινα τείχη του 
Θεμιστοκλή, να φοιτήσουν και να εμβαθύνουν σε μια πρωτόγνωρη 
εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή εξελίσσονταν στην εποχή των 
Σόλωνα, Επίκουρου, Πλάτωνα και Αριστοτέλη…

Η εμπεριστατωμένη ιστορικά, νομικά, οικονομικά, πολιτιστικά, κοι-
νωνικά και πολιτικά πρόταση για την υλική και πνευματική ανάταξη 
του αρχαίου πολιτισμού, με τη ταυτόχρονα κατάλληλη προετοιμα-
σία για τη στήριξη του εγχειρήματος, θα αποτελέσει ένα μεγάλο 
όπλο στη φαρέτρα της πολιτείας, για την οικονομική και πολιτιστική 
ισχυροποίηση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.

Οι δανειστές και όχι μόνο αυτοί έχουν μέσα στο πνευματικό τους 
D.N.A., μεγάλο μέρος του αρχαίου πνεύματος που ο Γκαίτε περιγρά-
φει στον Φάουστ καλώντας Γότθους, Φράγκους, Νορμανδούς και 
άλλους λαούς να φυλάξουν και να υπερασπισθούν τις Θερμοπύλες, 
τις Μυκήνες που εμείς θα αναλάβουμε να αναδείξουμε.

Θέματα Επικαιρότητας 
Γράφει ο Τάσος Βαρελάς

Η αποποιημένη κληρονομιά …. μία πρόταση πολιτισμού
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Ο Σ. Β. Β. Ε. Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ μετά από ενημερωτικές συζητήσεις 
και αναλύσεις, παίρνει θέση και καταθέτει με τόλμη Πρόταση Σωτηρίας 

Η ΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Για το θέμα ισοσκελισμού του προϋπολογισμού του Δήμου 

Αχαρνών, που η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση, μέσα από την λήψη 
δανείου, ειπώθηκαν τόσα πολλά, όχι μόνο από τις δημοτικές πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά και από πολλούς άλλους, είναι 
εύλογο να ανησυχήσει τον Επιχειρηματικό κόσμο των Αχαρνών, 
συγκεκριμένα τον Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α. και ειδικότερα τον πρόεδρο κ. Στάθη 
Τσελαλίδη, που παρακολούθησε όλες τις διεργασίες, τις εκατέρω-
θεν ανακοινώσεις αλλά και αντεγκλήσεις .

Έτσι μετά από ενημερωτικές συζητήσεις με τα μέλη του, ζήτησαν 
συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Κασσαβό και αφού ενημε-
ρώθηκαν, γνωστοποιούν την θέση τους, την Αναλυτικά το Δελτίο 
Τύπου του Σ.Β.Β.Ε.Ε. Α., έχει ως ακολούθως: 

«Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προεδρείου 
και των μελών του συνδέσμου μας (Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.) με τον Δήμαρχο 
της πόλης μας κο ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟ, την περασμένη εβδομάδα, πα-
ρευρέθησαν οι εξής:

Τσελαλίδης Ευστάθιος – Πρόεδρος Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α. 
Τζίκας Κοσμάς – Αντιπρόεδρος Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.

Μιχαλακόπουλος Ιωάννης – Γ.Γραμματέας Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.

Καθώς και οι: 

Κος Αναστάσιος Βελετάκος- Ιδιοκτήτης των εταιρειών «VETA», 

«ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ» κ.α.

Κος Απόστολος Μήτσης – Εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΕΓΑ Α.Ε.»
Κα Βούλα Ντελή- Εκπρόσωπος της εταιρείας «VADEL A.E.»
Κος Δημήτρης Ντελιδήμος – Ιδιοκτήτης της εταιρείας «INTERTRADE 

A.Β.Β.Ε.» καθώς και ο κος Παπαθανασίου Ευθύμιος επίσης από την 
εταιρεία «INTERTRADE A.Β.Β.Ε.»

Ενημερωθήκαμε για την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρί-
σκεται ο δήμος μας και τις προτάσεις εκ μέρους της δημοτικής αρ-
χής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού που ανέρχεται στο ποσό πε-
ρίπου των 10.270.000 ευρώ αποτελεί σίγουρα μια παράμετρο που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες 
συνέπειες για την πόλη μας.

Οι προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται αφορούν την μείω-
ση των δαπανών, την αύξηση των δημοτικών τελών καθώς και την 
λήψη χαμηλότοκου δανείου.

Ο κος Δήμαρχος στην παρουσίαση του, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχειά του Δήμου, αναφέρθηκε στην ήδη μείωση των προϋπολο-
γιστικών λειτουργικών δαπανών της τάξης του 39,5% σε σχέση με 
τον προϋπολογισμό του 2013 και με προοπτική με ακόμα πιο χρη-
στή διαχείριση να επιτύχει μεγαλύτερες μειώσεις χωρίς ελάττωση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επίσης έχει τεθεί θέμα αύξησης των δημοτικών τελών προς τις 
επιχειρήσεις και τα οικιακά τιμολόγια .Μια λύση η οποία, φαινομενι-
κά τουλάχιστον θα φέρει στα ταμεία του Δήμου αυξημένες εισροές 
και θα καλύψει λογιστικά το υπάρχον έλλειμμα.

Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας λύσης, εκτιμούμε ότι θα επιφέ-
ρουν τραγικά αποτελέσματα τόσο στα οικονομικά και στον εργασι-
ακό χώρο των επιχειρήσεων όσο και στον κοινωνικό ιστό της πόλης 
μας. Οι ήδη επιβαρυμένοι οικιακοί και επιχειρηματικοί προϋπολογι-

σμοί αδυνατούν να αντέξουν νέα βάρη και υπάρχει σοβαρός κίνδυ-
νος κλεισίματος ή μεταφοράς επιχειρήσεων από την πόλη μας με 
άμεσο αποτέλεσμα την μείωση εσόδων του δήμου και την αύξηση 
της ανεργίας στον τόπο μας. Σαν πιο λογική και συμφέρουσα λύση 
θα βλέπαμε το ποσό που δεν μπορεί να καλυφθεί με τη μείωση 
των δαπανών, να καλυφθεί με την λήψη ενός δανείου, όσο το δυ-
νατόν, χαμηλότοκου ώστε να μπορέσουμε άμεσα να λύσουμε το 
πρόβλημα μεταθέτοντας ισομερώς το παραχθέν οικονομικό βάρος 
στα επόμενα έτη.

Η συνέχιση της αναγκαίας προσαρμογής δημοσιονομικής πολί-
τικης εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής σίγουρα σε βάθος χρόνου 
θα μειώσει το υπάρχον έλλειμμα και θα δώσει ανάσα χρόνου και 
δράσης για εξεύρεση ακόμα πιο ανώδυνων παρεμβάσεων. Η μη 
άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος εγκυμονεί τον κίνδυνο της 
εισόδου του δήμου στο παρατηρητήριο (αρχή η οποία ουσιαστικά 
ασκεί σκληρό οικονομικό έλεγχο και περιορίζει την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη και ουσιαστικά αποτελεί τον διαχειριστή της 
πόλης μας.)

Η θέση του Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α. είναι πάντοτε η διαχρονική συνεργασία με 
τον Δήμο και το όλο πολιτικό του πρόσωπο πάνω σε θέματα που 
αφορούν τόσο την πόλη μας και την τοπική κοινωνία όσο και τις 
παρεμβάσεις στα ειδικά και γενικά θέματα που αφορούν τον Ο.Τ.Α. 
ΑΧΑΡΝΩΝ.

Οι σκέψεις και οι προτάσεις μας αγγίζουν την φιλοσοφία του : ΟΧΙ 
άλλα βάρη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, και τη συνέχιση 
της προσπάθειας εξορθολογισμού των δαπανών και ισοσκελισμού 
με τα έσοδα χωρίς να μειώνουμε τις βασικές παροχές.

Στον διάλογο που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στη πόλη μας πι-
στεύουμε πως είναι η πιο ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να οδη-
γήσει στην λύση και για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους φορείς 
και τους συμπολίτες να συνταθούν με αυτήν.

 ΤΟ Δ.Σ. Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.
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1

 ΜΕΡΟΣ 2Ο

Μια φορά κι έναν καιρό, που λέει το παραμύθι, 
ήταν μια «δασκάλα» η κα Καίτη, που έβαλε σκοπό 

της ζωής της να φτιάξει ένα σχολείο και να το 
παραδώσει στα παιδιά και στα εγγόνια της. 

Και σήμερα, 60 χρόνια μετά, γυρίζουμε πίσω να θυμηθούμε  από πού 
ξεκινήσαμε, πώς προχωρήσαμε, πού φτάσαμε. Κι όσοι έφυγαν από κοντά 

μας και έβαλαν ένα λιθαράκι στο πνευματικό αυτό ίδρυμα,  θα μας 
βλέπουν και θα χαίρονται.  Γιατί ο αγώνας τιμά τον αγωνιστή, αλλά όταν 

έρχεται και η επιτυχία, 
τότε αυτός αισθάνεται πραγματικά ευτυχής.

Καίτη 
Ζαχοπούλου

 1-2. ∆ώσαµε συναυλία προς τιµήν του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
Χριστόδουλου. Ήταν η πρώτη εκδήλωση από την οποία απουσίαζε 
η “ψυχή” της ορχήστρας, Καίτη Ζαχοπούλου, που “έφυγε” τον 
Νοέµβριο του 2002.
3 Φορώντας παραδοσιακές στολές χορέψαµε σε εορταστική 
εκδήλωση παραδοσιακών χορών, όπου και τιµηθήκαµε.
4 Επίσκεψη της Α’ ∆ηµοτικού στο Paradise Park. Όλοι ανεβήκαµε 
στο µικρό πάνυ, που “έκλεψε την παράσταση”. (2011-12)
5 Όλα τα ιδιωτικά σχολεία κατέθεσαν πακέτα µε γράµµατα προς 

τον πρωθυπουργό της Αγγλίας κ. Μπλερ, µε αίτηµα την 
επιστροφή των µαρµάρων του Παρθενώνα. Εµπρός από τη 
βρετανική πρεσβεία. διακρίνεται ο πρόεδρος της ΣΤ τάξης Ν. 
Πατέστος. (2003-04)
6. Πλαισιώσαµε την εκδήλωση για την κοπή της πίτας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία”, 
όταν η Ευρωπαϊκή ένωση είχε 15 µέλη.
7. Ή δεξίωση του κ. Φιγουριάδη”, παιδική οπερέτα που 
συνέθεσε η Καίτη Ζαχοπούλου. Παίζουν µαθητές των ετών 
1979-80, 1980-81 και 1981-82
8.Αγιασµός του σχολείου στη Βαρυµπόµπη από τον 
Μητροπολίτη Αχαρνών κ.κ. Αθηναγόρα. Πίσω διακρίνεται το 
εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου, που εγκαινιάσαµε το 2010.
9. Από  τη συναυλία για τη βράβευση του καθηγητή 
Παδαγωγικής του Πανεπιστηµίου Αθήνας, κ. Θανάση Παππά. 
Ήταν και η τελευταία εκδήλωση, εκτός σχολείου, της 
ιδρύτριας Καίτης Ζαχοπούλου. (2002)
10.  Εκδήλωση στο σχολείο µας στο Τατόι. Τα παιδιά παίζουν 
την οπερέτα της Καίτης Ζαχοπούλου “Τα πουλιά”.

∆ες τε ολόκληρο το Επετειακό Λεύκωµα 
των  60  χρόνων , στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://montessori.gr/images/60_Years.pdf
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Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών 2016 άνοιξε τις «πύλες» της 
την Παρασκευή 27 Μαΐου, ενώ την επόμενη ημέρα 28 Μαΐου 
πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης από τον 
Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβό, τον Μητροπολίτη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, τον υπουργό Πε-
ριβάλλοντος κ. Γιάννη Τσιρώνη, εκπροσώπων, του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, του Πρεσβευτή της Δημοκρατίας του Καζακστάν κ. 
Αλεξέι Βολκόφ και πλήθος κόσμου. 

Παράλληλα στο θεατράκι της πλατείας Θρακομακεδόνων 
θα πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, παρουσιά-

σεις βιβλίων, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, αθλητικές εκ-
δηλώσεις, δημιουργική απασχόληση παιδιών, έκθεση βιβλίου 
και πολλά άλλα.

Τη λαμπερή τελετή των εγκαινίων, που παρουσίασε η Υπεύ-
θυνη Τύπου του Δήμου Αχαρνών Κατερίνα Παπασταματίου, τί-
μησαν με την παρουσία τους: ο υπουργός Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης και οι βουλευτές: κ. Ιωάννης 
Δέδες, κ. Γεώργιος Βλάχος, κ. Αθανάσιος Μπούρας , ο Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Πέτρος Φιλίππου και η Περιφ. Σύμβουλος κα Ιω-
άννα Τσούπρα, ο πρόεδρος ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. 
Ηρακλής Γκότσης. Επίσης οι Δήμαρχοι: Αγίων Αναργύρων-Κα-
ματερού, κ. Νικόλαος Σαράντης, Διονύσου, κ. Διονύσιος Ζαμάν, 
Κηφισιάς, κ. Γιώργος Θωμάκος, Πεντέλης, κ. Δημήτρης Στεργί-
ου, Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Επιτελάρχης ΔΑΕ – Υπο-
πτέραρχος Μαρίνος Λούκος

Τιμώμενο πρόσωπο στη φετινή Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών 
ήταν ο πρέσβης της Δημοκρατίας του Καζακστάν κ. Αλεξέι Βολ-
κόφ, ο οποίος κατέφθασε στην Ανθοκομική Έκθεση συνοδεία 
πολυπληθούς αντιπροσωπείας. 

Επίσης ο πρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ και Αντιδήμαρχος Φυλής κ. 
Δημήτρης Καμπόλης, o πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών κ. Γιώργος Δασκαλάκης, η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ κα 
Μαρία Ναυροζίδου, Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, ο 
πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης κ. 
Κώστας Καρυδάκης, η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β’ 
βάθμιας Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευθυμιάδου. 

Τα εγκαίνιά της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών τί-
μησαν με την παρουσία τους ο πρώην Υπουργός και πρώ-
ην Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ντίνος Βρεττός, ο πρώην Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Παναγιώτης Φωτιάδης. 

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε υπό τους ήχους 
της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Αχαρνών, ενώ μετά τα το πέ-
ρας των εγκαινίων ακολουθήσε συναυλία της Δημοτικής Ορ-
χήστρας Αχαρνών. 

Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2016. 

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή ολοκληρώθηκε και φέ-
τος το Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 στο οποίο συμμετέχουν Δημοτι-
κά Σχολεία του Δήμου Αχαρνών και διοργανώνεται από την Δημοτική 
Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) στα πλαίσια υλοποίησης των αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Στη διεξαγωγή των τελικών του τουρνουά παρα-
βρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος συ-
νεχάρη τους μαθητές και απένειμε το κύπελο και τα μετάλλιά στην 
ομάδα που κατέκτησε την 1η θέση. 

Στους τελικούς του Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 παραβρέθηκε, ο 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Θεόδωρος Συρινίδης, ο πρόεδρος της 

Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος Δασκαλάκης και ο αντι-

πρόεδρός της κ. Κώστας Σασαρίδης. Επίσης ο πρόεδρος της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυ-
δάκης και το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γονέων κ. Σωτήρης Κουφο-
γιώργος. 

Οι τελικοί αγώνες του τουρνουά διεξήχθησαν την Κυριακή 22 Μαΐ-
ου με το 24ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών να παίρνει την 1η θέση, το 
1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων την 2η θέση και από τον μι-
κρό τελικό το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών να παίρνει την 3η θέση 
και το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών την 4η θέση. Πρώτος Σκό-
ρερ του τουρνουά ανακηρύχθηκε ο μαθητής του 3ου Δημ. Σχολείου 
Αχαρνών Γεώργιος Πολίτης με 28 γκολ.

Την Κυριακή 29 Μαίου 2016 μετά την Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Θρα-
κομακεδόνων, πραγματοποίησε φέτος ο Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ. Αθηναγόρας, την τελετή 
απονομής των διπλωμάτων 30 υποψηφίων, που πα-
ρακολούθησαν το Σεμινάριο Υποψηφίων Κατηχη-
τών την φετινή χρονιά 2015-2016. Παρόντες ήταν 
ο υπεύθυνος του Σεμιναρίου Ιεροκήρυξ της Ιεράς 
Μητροπόλεως π. Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος, ο Αρ-
χιμ. π. Ιγνάτιος Ζακάκης, ο π. Κυριακός Μυκονιάτης 
και ο καλλικέλαδος Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητρο-
πόλεως π. Ιωάννης Ράπτης. Κατά την εκδήλωση ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τόνισε την ανά-
γκη στελεχώσεως του κατηχητικού και νεανικού έρ-
γου και ότι η κατήχηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στους παλμούς και τις απαιτήσεις της μοντέρνας 
κοινωνίας μας και παράλληλα να μεταφέρει ανό-

θευτη την Αλήθεια του Ευαγγελίου.

 Όχι μόνο πήγε στη συναυλία των Λένα Αλκαίου 
και Κατερίνα Κούκα ο παπά Ηλίας Κωνσταντόπου-
λος το βράδυ της Παρασκευής 27 Μαΐου αλλά κι 
έκανε παραγγελιά.! Ζήτησε το «Εγώ δε ζω γονατι-
στός, είμαι της Γερακίνας γιος» κι η Λένα Αλκαίου 
το τραγούδησε μοναχά για πάρτη του. Εκείνος έρι-
ξε το χορό του, υποκλίθηκε στη σπουδαία ερμηνεύ-
τρια κι αποχώρησε χαιρετώντας τον κόσμο που του 
χάρισε το πιο ζεστό του χειροκρότημα. Όσο για την 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτά-
κη με την οποία τον συνδέει φιλία ετών, δεν έμεινε 
στο τυπικό χειροφίλημα αλλά τον ασπάστηκε με 

εγκαρδιότητα.

Συγκινητικές στιγμές σήμερα στην Μητρόπολη Ιλίου και τον Ιερό 
Ναό Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου, καθώς ο πρώτος διάκονος της Μητροπό-
λεως, π. Παν. Τσιλιβερδής, είκοσι μόλις ημέρες πριν την Κυριακή της 
Πεντηκοστής έζησε την προσωπική του Πεντηκοστή. 

Στην πανηγυρική θεία λειτουργία που τελέστηκε σήμερα συμμε-
τείχαν αλλά και παρέστησαν πολλοί ιερείς από όλη την Μητρόπολη 
Ιλίου. Στη Θεία ευχαριστία προεξήρχε ο οικείος Ποιμενάρχης κ. Αθη-
ναγόρας, συλλειτουργούντος του Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως Αιγύ-
πτου κ. Θεοδώρου.

Στον χειροτονητήριο λόγο του, ο νέος ιερέας αναφέρθηκε στο μυ-
στήριο της ιεροσύνης, ενώ ευχαρίστησε την οικογένειά του, τον Μη-

τροπολίτη Ηλιουπόλεως για την αγάπη προς το πρόσωπό του και 

τον Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα για την εμπιστούνη και την αγά-
πη αυτά τα έξι χρόνια που διακόνησε δίπλα του. Έκλεισε δε την ομι-
λία του με τη φράση «λάλει, Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου».

Ο κ. Αθηναγόρας, στην αντιφώνησή του, είπε στον νεοχειροτονούμε-
νο «σήμερα οι στιγμές είναι συγκινητικές καθώς έξι χρόνια διακόνησες 
δίπλα μου πιστά και άγρυπνα. Η συνοδοιπορία μας αυτή καλλιέργησε 
τόσα πράγματα στη ζωή και την ύπαρξή σου, επειδή στην καρδιά σου 
είχες εύφορο έδαφος για να πέσουν οι σπόροι. Είναι αλήθεια ότι είσαι 
η πρωτη χειροτονία μου ως αρχιερέας. 

Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως κ. Θε-
όδωρος, με την ευλογία του κ. Αθηναγόρα, του απένειμε το οφφίκιο 
του σταυροφόρου οικονόμου.
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Στις 16 Μαΐου η Μι-
κτή χορωδία του Ιερού 
Ναού Παναγίας Σουμε-
λά Αχαρνών έλαβε μέ-
ρος στην εκδήλωση της 
Ι.Μ. Μεγάρων και Σαλα-
μίνος αφιερωμένη στον 
στρατιώτη Ευγένιο Ροντι-
όνωφ. Η χορωδία έψαλ-
λε αναστάσιμους ύμνους, 
εκκλησιαστικούς ύμνους 
του Εσπερινού καθώς και 
ρωσικά λαϊκά τραγούδια

 Τον ιδρυτή και πρόεδρο του «Χαμόγελου του παιδιού» κ. Κων-
σταντίνο Γιαννόπουλο τίμησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ανθο-

κομικής Έκθεσης Αχαρνών την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, σε μια βρα-
διά που προκάλεσε αμέτρητα συναισθήματα.

Η βραδιά ξεκίνησε με τη βράβευση της «dream team» της «Ολυ-
μπιάδας Θρακομακεδόνων», η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση 
ανάμεσα σε 60 ομάδες από όλη την Ελλάδα, στους πανελλήνιους 
αγώνες γενικής γυμναστικής Cosmogym Contest 2015. Ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός βράβευσε τις 21 αθλήτριες της 
«Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων» καθώς και την προπονήτρια - χο-
ρογράφο και καθηγήτρια φυσικής αγωγής Ολυμπία Δραγούνη.

Ακολούθησε ένα σύντομο ιστορικό για την δημιουργία και την 
εξέλιξη του εθελοντικού οργανισμού «Το χαμόγελο του Παιδιού» 
και στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός τίμη-
σε τον ιδρυτή και πρόεδρο του «Χαμόγελου του παιδιού» κ. Κων-
σταντίνο Γιαννόπουλο για την άοκνη και ανιδιοτελή προσφορά 
του στα παιδιά. 

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του «Χαμόγελου του παιδιού» κ. Κων-
σταντίνος Γιαννόπουλος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τους 
δημότες του Δήμου Αχαρνών και ζήτησε από τους παρευρισκό-
μενους να ακολουθήσουν τον δρόμο της συνεισφοράς και της 

αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο και ιδίως στα παιδιά, μέσα από 
απλές καθημερινές ενέργειες και πράξεις.

Από την διοργά-
νωση της ημερίδας 
με θέμα: «Προτάσεις 
και ιδέες διατροφής 
για την καλή ρύθμι-
ση χρόνιων παθήσε-
ων» στο ΚΑΠΗ της 
Αυλιζας. Στο τέλος 
έγιναν μετρήσεις 
σακχαρου και οστι-
κής πυκνότητες στα 
μέλη του ΚΑΠΗ



 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους, μας συμπαραστάθηκαν 

στο πένθος μας, για το θάνατο του λατρευτού μας 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΕΛΑ 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Επίσης ευχαριστούμε όσους κατέθεσαν 

διάφορα ποσά αντί στεφάνου. 

Η Οικογένεια του

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περί-
που στο κεντρικό Μενίδι, Οδυσσέως 18, 
στον Ά πρώτο, ανακαινισμένο, με θωρα-
κισμένη πόρτα ασφαλείας, διαμπερές, 
ευάερο και ευήλιο, με καινούρια τέντα, 
ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 
6973214792.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 
κατάλληλος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, 
Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλα-
τεία, οδός Καποδιστρίου 3 στις Αχαρνές. 
Τηλ. 210 2460903. 4Δ143.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μονοκατοικία με αυλή, επί 
της οδού Αγαμέμνονος 66 στις Αχαρνές. 
Τηλ. 210 2447469 και 6982 803588. 
4Δ147. 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 438 τ.μ. εκτός σχε-
δίου, καθαρό από εισφορές, επί της οδού 
Πλήθωνος Γεμιστού και Αριστοτέλους, 
πλησίον του Σιδηρ. Σταθμού, περιφρα-
γνένο, με εννέα ρίζες ελιές. Τηλ. 210 
2469824. 4Δ147.

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, παρα-
δίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – 
Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 
10Δ147

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδί-
δονται 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. 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει 
την διανομή φυλλαδίων Τηλ 6974962940
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Συν/χος με μεγάλη πείρα 
στα κλινήρη άτομα αναλαμβάνει την νοση-
λευτική φροντίδα τους (μπάνιο, περιποίη-
ση κατακλίσεων, αλλαγή καθετήρα, ενε-
σοθεραπεία κ.λ.π) ΜΟΝΟ 3-6 μ.μ. (εκτός 
Σ.Κ) Τηλ 6943025160
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, ανα-
λαμβάνει τον καθαρισμό και περιποίη-
ση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών 
χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 ευρώ την 
ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημο-
τών, φυτώρια δένδρων, μεταξύ αυτών και 
βερυκοκιές. Τηλ. 6974 537283.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης 
για μικρούς και μεγάλους σε αποδεδειγ-
μένα άπορες και πολύτεκνες οικογένειες. 
Τηλ. 6974 537283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Τραπέζι με τις καρέκλες 
και Μπουφές από καρυδιά. Τηλ. 6977 
544575. 4Δ146

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ήμερο Μνημόσυνο
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Ιουνίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ της ανάπαυσης της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρα , Γιαγιά , Συννυφάδα και Θεία 

ΦΑΝΗΣ χήρας ΣΠ. ΜΙΧΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης Μίχας και Ελένη Παγώνα, 

Αικατερίνη Μίχα, Ιωάννα Μίχα, Κώστας Πέππας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος, Γιάννης

Η ΣΥΝΥΦΑΔΑ ΤΗΣ: Ελένη χήρα Ευάγ. Μίχα

ΤΑ ΑΙΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Ιουνίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, 

Συζύγου, Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΝΤΑΛΒΑΝΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Μπούκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεράσιμος, Κωνσταντίνος

Η ΜΗΤΕΡΕΣ: Ανθή χήρα Γεράσιμου Μανταλβάνου, 

Ευαγγελία χήρα Κων. Μπούκη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερά Μονή Ντάρδιζας στις Αχαρνές, 
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΦΑΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΦΟΥΣΚΑΡΗ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡ. ΝΙΚΑ (ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία και Παναγιώτης Αγαπητός, 

 Πολυξένη και Τάκης Βρεττός
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Αθηνά και Ιωάννης, 

 Κατερίνα και Χρήστος, Παντελής 
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη και Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος, 
 Ιωάννα και Κων/νος Χρονάκης, Ευφροσύνη χήρα Αθαν. Σωτήρχου, 

 Κων/νος Νίκας, Φανή Νίκα 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο της Ιεράς Μονής 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ.,

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου (Αχαρναί), 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Συζύγου, 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Παγώνας (Ρετσινιάρης) 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτρης και Ευδοκία Παγώνα, 

Αικατερίνη και Ευάγγελος Ρήγας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ζωή - Παναγιώτα - Χαρά - Ιωάννα 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΛΟΥΤΣΗ 
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 Ο ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΠΟΥΛΙΟΥ 
που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και η ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ το γένος 
ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ, που γεννήθηκε στο ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στον ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, 
στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΜΠΑΣΙΛΑΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ 
το γένος ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, που γεννήθηκε 
στη ΝΙΚΑΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΣΑΚΚΗ που γεν-
νήθηκε στο ΧΟΛΑΡΓΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΙΒΡΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΙΡΗ-
ΝΗΣ το γένος ΝΤΑΣΙΟΥ, που γεννήθηκε 
στη ΦΘΙΩΤΙΔΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γί-
νει, στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
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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

 5/6/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ολυμπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 210 2476279
6/6/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Δημ. Δέδε 18. ΤΗΛ. 210 2467040
7/6/2016 ΤΡΙΤΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210 2400171
8/6/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 10 . ΤΗΛ. 210 2443437
9/6/2016 ΠΕΜΠΤΗ  ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Διαγόρα 30. ΤΗΛ. 210 2448558

10/6/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210 2448143
11/6/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

Δεκελείας 70. ΤΗΛ. 210 2445844

12/6/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 
Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες . ΤΗΛ. 210 2430183

13/6/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ 
Λεωφ. Θρακομακεδόνων 154. ΤΗΛ. 210 2434055

14/6/2016 ΤΡΙΤΗ  ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 
Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210 2462102

15/6/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ 
Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210 2469800

16/6/2016 ΠΕΜΠΤΗ  ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
Λεωφ. Φιλαδελφείας 47. ΤΗΛ. 210 2440400-800

17/6/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ.210 2468376 

18/6/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ  ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 
Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210 2462255 

19/6/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210 2477442

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
05- 06- 2016 Έως 19 - 06 – 2016

Στην αντεπίθεση πέρασε 
ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου για την Προστασία 
της Πάρνηθας  Δημήτρης 
Καμπόλης, στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο του Δήμου 
Φυλής, της 1ης Ιουνίου 
2016, με αφορμή αναφο-
ρά του πρώην Δημάρχου 
Δημήτρη Μπουραΐμη στην 
οικονομική διαχείριση των 
πόρων του (ΣΥΝ.ΠΑ).

Σύμφωνα με τον πρώην 
Δήμαρχο, ο Σύνδεσμος 
έχει διαχειριστεί το ποσό 
των 10 εκατομμυρίων 
ευρώ από το 2007 έως 
σήμερα, επί αντιπροεδρί-
ας και προεδρίας του Δη-
μήτρη Καμπόλη…

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ 
και Αντιδήμαρχος Διοικη-
τικών Υπηρεσιών, Εσόδων 
και Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Φυλής, Δημή-
τρης Καμπόλης, προέβη 
σε αναλυτική αναφορά 
των πεπραγμένων της Δι-
οίκησης του Συνδέσμου 
τόσο για την δική του 
θητεία ως Πρόεδρος, όσο 
και για αυτήν του Βασίλη 
Λαζάρου.

«Παραλάβαμε τον Σύν-
δεσμο με ένα ταμειακό 

υπόλοιπο των 40 χιλιάδων 
ευρώ και σήμερα έχουμε 
σε τράπεζα 1 εκατ. 105 
χιλ. ευρώ. Εμείς διαχει-
ριστήκαμε σχεδόν 5,5 
εκατομμύρια ευρώ. Παρα-
λάβαμε τον Σύνδεσμο με 
ένα Jcb, ένα πυροσβεστι-
κό και ένα όχημα 4×4. Σή-
μερα έχουμε έναν στόλο 
από οχήματα», ανέφερε 
χαρακτηριστικά μεταξύ 
άλλων, ο κ. Καμπόλης.
«Θέλω, κ. Μπουραΐμη να 
μας πείτε που τα βρήκατε 
εσείς  τα 10 εκατομμύ-
ρια; Και προκαλώ όποιον 

θέλει, προκαλώ όλο το 
δημοτικό συμβούλιο να 
έρθει στο γραφείο προ-
έδρου, να του δώσουμε 
όλα  τα στοιχεία και να 
κάνει αναλυτικό έλεγχο 
στα πεπραγμένα μας», 
πρόσθεσε.

Υπογράμμισε δε, πως 
όλοι οι απολογισμοί 
έχουν ψηφιστεί ομόφωνα 
και απευθυνόμενος στον 
πρώην Δήμαρχο είπε: 
«Τα ψέματα πέφτουν στο 
κενό. Από σήμερα και 
πέρα να είσαι πολύ προ-
σεκτικός…».

Σήκωσε το …γάντι για τα οικονομικά 
του ΣΥΝ.ΠΑ ο Δημήτρης Καμπόλης
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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

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.

Éáôñåßï : ×áñ. Ôñéêïýðç 197, 14564 ÊçöéóéÜ 
Ôçë. 2130365669 – Êéí. 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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